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 ןויווש לש ןיינע הניא הילפה יתמ :יביטרנ קדצ
 הדוגאה ןיינעב ןידה קספ תובקעב ?יתקולח

  תשקה עבצ ׳נ טרפה תויוכז תרימשל
 

 תאמ

 *ץרה לג
 
 

 ריצקת
 

 תיפסכ הנעבותב עבש ראבב םולשה טפשמה תיב תטפוש לש התטלחהב ןד רמאמה
 קינעהל בריס רשא ,"תשקה עבצ" סופדה תיב דגנ טרפה תויוכז תרימשל הדוגאה לש
 ילעב לש תיתדה םתנומא תא םירתוס םישקובמה םיתורישהש הנעטב םיתוריש הל
 םיתורישב ,םירצומב הילפה רוסיא קוח סיסב לע תטפושה העבק ןידה קספב .קסעה
 תוריש ןתמ-יאש ,2000-א"סשתה ,םיירוביצ תומוקמלו רודיב תומוקמל הסינכבו
 שפוח לע הז הרקמב רבוג רשא ,ןויוושה ןורקע לש הרפה רדגב אוה ב"טהל תדוגאל
 תעבותל יפסכ יוציפ םלשל עבתנה תא הבייח איה ךכיפל .קסעה לעב לש ןופצמהו תדה
 עבש ראבב יזוחמה טפשמה תיבל שגוה ןידה קספ לע רוערע .קזנ תחכוה אלל םג
 וקחמ זאמו( ןוילעה טפשמה תיבל סופדה תיב ילעב ורערע הטלחהה תובקעבו ,החדנו
 ,טרפה תויוכזל רשאב תוינורקעו תובושח תולאש הלעמ הז הרקמ יכ ףא .)םתשקב תא
 תיב ,הנידמה ןיבל םיירלוסניא םיכרעו תוליהק ןיב םיסחילו ירוביצה בחרמב ןויוושל
 ילבמ ,הילפה-יא לשו ןויווש לש תיטסילמרופ הסיפת לע ותערכהב ןעשנ טפשמה
 ורתיי תואכרעה יתשב םיטפושה .הרקמה לש תויביטמרונה תויועמשמה םע דדומתהל
 רבודמ םתטישלש םושמ ,יטפשמה םזילמרופה תולובגב ורתונו יביטמרונה ןוידה תא
 תעייסמ ןכא הזה גוסה ןמ הקיספ םאה םלוא .קוחה ןושלל םאתהב הרוסא הילפהב
 אקווד ךכבו הב הכורכה תיתרבחה הלאשה תא הצימחמ איה אמש וא ,הילפה עונמל
 ךרעו קוחה ןוטלש דמעמ תא קחושה ,ונימיב שחרתמה "תויושרה ביר" תא הפירחמ
 ,הז ןיד קספב תאטבתמה תיטסילמרופה ןויוושה תסיפתש איה רמאמה תנעט ?ןויוושה
 תרשפאמ הניאש קר אל ,תּונֹושל ןורוויע לשו יתקולח קדצ לש ןויגיה לע תססובמה

 
 תונויערה לש היפוסוליפו הירוטסיהל ןהכ ןוכמב הארוהו רקחמ תימע אוה בתוכה  *

 ,הפש״ הרדסה תרגסמב המייקתהש האצרה לע ססבתמ הז רמאמ .ביבא לת תטיסרבינואב
 לת תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפבש םדא תויוכזל הברנימ זכרמב ״טפשמו קדצ
 תורעהה לעו האצרהל הנמזהה לע יקסליב הרואיללו איחי ׳גאח אאלאל הדומ ינא .ביבא
 לע םי םרוט דקשל בל ברקמ תודוהל םג ינוצרב .הירחאלש ןוידב יתלביקש תודמלמה
  .ושוביגלו רמאמה רופישל הלש עויסה לעו תולועמה היתורעה
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 ףא אלא – תוצובקב וא םידיחיב העיגפ ינפמ הנגה רמולכ – בחרה ונבומב קדצ תיישע
 קספב ןוידל רבעמ .תלעותה לע בר תויהל לולע ולש קזנה רשא יטפשמ דעס תרצוי

 ןעוט רמאמה :הילפהה תיירוגטק לש הנבהל רשאב תינורקע הנעט הלעמ רמאמה ,ןידה
 לדבה אלא ,)זוזיק וא האוושה תבייחתמ הנממש( ןויוושב העיגפ הנניא הילפה יכ
  .)ומצע לדבה ותואל רשאב יוניש בייחתמ ונממש( תקדצומ-אל העיגפ רצויה יתרבח

 םלוא .םהיתוטלחה לש תוימיטיגלה רוקמ םג ןאכמו ,ןיד יפ לע םיעירכמ םיטפוש
 היגוסה לא סחייתהלמ תענמנ קוחה ןושל יפ לע הקיספ רשאכ גוהנל םהילע דציכ
 ילוא וא התוללכב תטפושה תושרה לש הניינע והז םאה ?קרפה לעש תיביטמרונה
 תושרל עגונה רתוי בחר יתרבח ןוידב רבודמש וא ,ןוילעה טפשמה תיב לש ודיקפת
 הלוכיש םייניב ךרד עיצמ הז רמאמ ןמפרוד יחיבאו ןגד ךונח תובקעב ?תקקוחמה
 לע הרימש תבייחמ םג איה יכ םא ,הקיספב תויביטמרונ תויגוסל תוסחייתה רשפאל
  .תויושרה ןיבש םייוארה םינוזיאה

 

 
  אובמ

  תשקה עבצ ןיינעב ןידה קספ תריקס .א
  ירוביצה חישהו הקיספה .ב
  תויטפשמ תומוחו םיסחיב קדצ .ג
  יביטמרונ רשגכ טפשמ – לדבהו ביטרנ .ד

  קוחה תולובגב תיביטמרונ הקיספ :םוכיס
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 אובמ
 

 'נ טרפה תויוכז תרימשל הדוגאה ןיינעב עבש ראבב םולשה טפשמ תיב תטלחה
 תא רתוסה תוריש תתל בוריסל תעגונ )תשקה עבצ ןיינע :ןלהל( תשקה עבצ סופדה תיב
 הז הרקמב םא הלאשה תא ביצהו ,םיבר םידה ררוע הרקמה 1.תורישה ןתונ לש ויכרע
 קר אל השק העיגפכ הארנש המל קומינה והמ – אל םאו ,בוריסל תיקוח הנגה תדמוע
  .וייח תוחרואבו תיתדה ותנומאב םג אלא ,תורישה ןתונ לש ויתויוכזב

 ןעמל הדוגאכ םג העודיה( טרפה תויוכז תרימשל הדוגאה התנפ 2016 תנשב
 הרובע סיפדהל השקבב עבש ראבב "תשקה עבצ" סופדה תיב לא )לארשיב ב"טהלה
 ירמוחב םיקסוע ונניא" :ינורטקלא ראודב האבה הבושתב התנענ התיינפ .םיריילפ
 השרדו ,הילפה ןיגב סופדה תיב תא הדוגאה העבת הבוגתב ."!ונחנא םידוהי ,הבעות
 םיתורישב ,םירצומב הילפה רוסיא קוח דוסי לע םישדח םילקש 100,000 לש ךסב יוציפ
 רוסיא קוח :ןלהל( 2000-א"סשתה ,םיירוביצ תומוקמלו רודיב תומוקמל הסינכבו
 לע רוסאו םהיכרע תא רתוס שקובמה תורישה ןתמ יכ ונעט סופדה תיב ילעב .)הילפה
 תעבותה תבוטל הקספ תטפושה .ועצבל ברסל םתוכז םייתד םישנאכ ןכ לעו ,הכלהה יפ
 תויתד תונומאבו םיכרעב קיזחהל תוכזה תדמוע םנמוא סופדה תיב ילעבל יכ העבקו
 תתל םתוא םיבייחמ הילפה רוסיא קוחו ןויוושה ךרע םלוא ,וצריש לככ םייטרפ םישנאכ
 ססבל ידכ םיעבתנה תונעטב ןיא יכ הרבס תטפושה .תאז שקבמה חוקל לכל םיתוריש
 תא הבייח איה תאז רואל .קוחה תוארוהל םאתהב םבוריס תא קמנל ידכ וא םתנגה תא
 התישהו םישדח םילקש 50,000 לש ךסב םייוציפ תעבותל םלשל סופדה תיב ילעב
 ןיא יכ הנעטב יזוחמה טפשמה תיבל ורערע םיעבתנה .טפשמה תואצוה תא םהילע
 רוסיא לע הריבעב ךורכ תורישה ןתמ יכו ,תיגולואדיא תודגנתהב אלא הילפהב רבודמ
 תיב תקיספ תא ריתוהו רוערעה תשקב תא החד טפושה .תיטרפ תורשקתה תרגסמב יתד
 תעצהב ךא ,ןוילעה טפשמה תיבל רערעל וטילחה םיעבתנה 2.הנכ לע םולשה טפשמ
  3.םרוערע תא קוחמל ךשמהב וטילחה טפשמה תיב

 אלא ,ןויוושה לש ילרבילה ךרעה לש הריתס תניחבב קר הניא תקדצומ-אל הילפה
 לע שרדנ טפשמה תיב .םיכרע תומלוע ןיב תושגנתהלו םייביטמרונ םיחתמל יוטיב םג
 הילפה ןיבל הילע ןגהלו קידצהל ןתינש הילפה ןיב יוארה "םוחיתה וק" תא חסנל ןכ
 להנתה "טפשמ ינויע" תעה בתכ לש במ ןויליגב .קוחה יפ לע הרוסאו הלוספ איהש
 הביטמה הילפה םא הלאשב ייא.יד.ייא 'נ ברימ ןיינעב ןידה קספ תובקעב קתרמ סומלופ
 חוטיבה תרבחל םולשתמ רוטפל העגנ העיבתה .הרוסאכ בשחיהל הלוכי םדא םע

 
 הדבעמ – תשקה עבצ 'נ טרפה תויוכז תרימשל הדוגא 17-02-56315 )ש"ב םולש( א"ת  1

 .)תשקה עבצ ןיינע :ןלהל( )20.4.2020 ובנ( מ"עב םיפקשו טספוא תוחולל
 .)19.8.2020 ובנ( טרפה תויוכז תרימשל הדוגא 'נ ןהכ 20-06-52336 )ש"ב יזוחמ( א"ע  2
 עבצ ןיינע :ןלהל( )24.5.2021 ובנ( טרפה תויוכז תרימשל הדוגא ׳נ ןהכ 7246/20 א"ע  3

 .)ןוילעה טפשמה תיב ינפב תשקה
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 תחצנהב רבודמ יכ וז הבטה דגנ ןעטנ העיבתב .םישנ רובע םיגימצ תפלחהל
 תילכלכ הניחבמ הביטימ הילפה יהוזש ףא יכו ,םישנל םיעגונה םיילילש םיפיטוארטס
 םיעבותה תדמע תא לביק טפשמה תיב .תיקוח הרוסאו תיתרבח הניחבמ הקיזמ איה
 הלאשה .לארשיב ירדגמה ןויוושה תרבגהל תויוליעפל ודעויש םייוציפ קספו

 ןוכנ םא וא הרוסא איה םדא םע הביטימה הילפה םא איה ןידה קספב הררועתהש
 ,תמצמצמ השיג גיצה אוה .תילילש איה ןמטטס ינד לש ותבושת .ללכ הילפהכ הרידגהל
 הנוש סחי"ב תאטבתמה םדא ינב ןיב תקדצומ-אל הנחבה איה הרוסא הילפה היפלש
 םדאמ םיענמנ תוריש וא ןיבוטש העמשמ הרוסא הילפה 4."םיוסמ בוט לש הקולחב
 םירובס ונא םא םג – הביטימ הילפה ,ןכל .ולש "תיתייעב"ה תיתרבחה תוכיישה בקע
 שקיבש המש דועב .קוחה יפל הרוסאכ בשחיהל הכירצ הניא – תירסומ הלוספ איהש
-יטפשמה ןוידל )הלוספ הילפה( יתרבח-ירסומה ןוידה ןיב ןיחבהל אוה רמאמב ןמטטס
 הבוגת רמאמב ץכ-ילכירק רמת תנייצמש יפכ ,וז הנחבה ,)הרוסא הילפה( יטסילמרופ
 ןיבש םיסחיה תא םיבצעמה םיירדגמו םייתרבח םיפיטוארטסמ תמלעתמ ,ןויליג ותואב
 תסחייתמ ץכ-ילכירק 5.םהיניב םירעפה תא םיקימעמ ףאו םירמשמהו תונוש תוצובקה
 ךשמהב ןודיתש הבושח תרוקיב ,םילדבה ןוניכ לש רשקהב תיטסינימפה תרוקיבל
 םהרבא ןנור םג ןעוט המוד ןפואב .ןארבו'ג םילאס טפושה לש וירבדב ןוידה תרגסמב
 וא תותיחנ שגר תריצי ןוגכ ,ילילש סחי תובקעב תרצונה העיגפל תעגונ הילפה יכ
 םהרבא .תישוכר העיגפ וא תישממ הערה לכ אלל םג םייקתהל הלוכי ןכ לעו ,הלפשה
 רידגמ אוהש המ תא הצימחמ רשא ,ןמטטס לש תמצמצמ-תיתקולחה השיגה תא רקבמ
 יאנת דועב" :םיאבה םירבדה תא בתוכו 6,"תיתרבח הלווע"כו "ירוביצ דרטמ"כ
 קדצ לש תולאשל הילפה לש תולאש ןיב רעפה תא םצמצמ ןמטטס 'פורפ לש הקולחה

 
 במ טפשמ ינויע "?ותולפהל הלוכי הניא םדא םע הביטימה הלועפ עודמ" ןמטטס ינד  4

239, 245 )2019(.  
 ןידה־קספ תובקעב תובשחמ – תיפיטואירטס הילפהו ירדגמ ןויווש־יא" ץכ-ילכירק רמת  5

 .)2019( 280-272 ,271 במ טפשמ ינויע "ייא.יד.ייא 'נ ברימ ןיינעב
 לש רשקהב םג ןמטטס חתפמ יטפשמה חישב ירסומה ךרעה לש םוצמצל המוד השיג  6

 יוויצה ןיבל ירסומ ךרעכ םדאה דובכ ןיב הנחבה רוציל שקבמ אוה .םדאה דובכ
 הרבחב םישנ תיילפה יכ ןועטל ול תרשפאמ וז הנחבה .ליפשמ-אל סחי לש יביטמרונה
 הווהמ הניא ןכ לעו ,ליפשמ סחי הווהמ הניא )הלבקל תומיכסמ ולא םישנש( תיתדה
 ,םישנ לש המכסהה-יא וא המכסהה הניא הלעמ המגודהש הלאשה םלוא .ןדובכב העיגפ
 תוליהקב םייתדה םייחה תוכרעמ ךותב הנבומ אוהש ,םישנ לא הזכ סחי םא הלאשה אלא
 ,הזה גוסה ןמ ןויד ךורעל תרשפאמ הניא ןמטטס לש הנחבהה .יואר אוה ,תויסקודותרוא
 ינש" ןמטטס ינד :ואר .ילרודצורפה רושימל יביטמרונה רושימהמ ןוידה תא הריבעמו

 .)2001( 541 דכ טפשמ ינויע "דובכ לש םיגשומ
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 ויהי הילפה לש תולאשש ךכל תמרוג ,הז יאנת לע תשקעתמ הניאש ,יתשיג ,יתקולח
 7."יתקולח קדצ לש תולאשמ רתוי תובחר

 גשומל םג םיעגונ תושיגב םילדבהה יכ הארנ ,ןאכ ןודינה הילפהה גשומל רבעמ
 ,ןמטטס גציימ התואש ,יתקולח קדצ לש תיגולוטנואדה תילרבילה השיגה .ןויוושה
 ןיבוטה תקולח לש הקדצהל השירדה ועמשמ טפשמב ןויוושה ךרע םושייש תסרוג
 גציימש השיגה ,התמועל .תקדצומ-אל תישוכר העיגפ לש הפישח רמולכ ,םייתרבחה
 עיפשמ תוצובק ןיב הווש-אל סחי יכ תסרוג ,"תיתאצות" השיג הנכמ אוה רשא ,םהרבא
 יכ שיגדהל שי 8.תישוכר העיגפל רתיה ןיב איבמו ,ןהיניב םיסחיה לעו ןתוגהנתה לע
 ןחוב ולש ןוידה ;םיעירמ םמצע םהש םייתרבח םיסחיל יוטיב איה הילפה םהרבא רובע
 םיסחי לש םתוחתפתה לע היתוכלשהו יביטמרונה הדיקפת לש רשקהב הקיספה תא
 אלו יתרבחה הזוחה ךותב תוברעתה הווהמ הקיספה דציכ רמולכ ,םיידיתע םייתרבח
 דרפנ קודיב םירבועה םיברע םיחרזא ןמטטס רובע ,לשמל ךכ .ויללכ לע הרימש קר
 קר אלא הצובקכ םתלפשהל וא םתיילפהל ןועטל םילוכי םניא הפועתה למנב ינעגופו
 וז הלפשהש ,םהרבא ןעוט ותמועל .לעופב הזכש סחימ ולבס ןכאש לככ ,םיטרפכ
 האיבמ איה ;תודמע לעו תויוגהנתה לע תוקומע עיפשמ רשא "יתביבס עגפמ"ל תמרוג

 
 לע הבוגת – ותולפהל טלחהב הלוכי םדא םע הביטימה הלועפ עודמ" םהרבא ןנור  7

 ובש ןפואל המגודכ .)2019( 285 ,283 במ טפשמ ינויע "ןמטטס ינד 'פורפ לש ורמאמ
 איה .ורומ היפוס לש הרמאמ תא לשמל ואר ,יתקולחה קדצה תשיג יפ לע הילפה תרדגומ
 In a liberal" :ךכ תנעוט איה .תוריחל תינקומ תוכז לש הרפה םושמ הילפהב האור

society, each person is entitled to decide for herself what she values and how she is going 
to live in light of these values. This means that, in addition to certain freedoms of action, 
we are each entitled to a set of 'deliberative freedoms', freedoms to deliberate about and 
decide how to live in a way that is insulated from pressures stemming from extraneous 
traits of ours. Many of us already have these deliberative freedoms. I shall argue that 
anti-discrimination law attempts to give them to all of us, because each of us has an 
independent entitlement to them. It attempts to give them to us by preventing our 
employers, service providers, landlords, and others from acting in ways that deny us 
opportunities because of these traits, so that when we deliberate about such things as 
where to work and where to live, we do not have to think about these traits as costs. I 
shall try to show that, by understanding anti-discrimination law in this way, we can make 
sense of its surface structure as correct. That is, we can understand why discrimination 
amounts to a personal wrong against the victim. It is a personal wrong because the 
discriminator has interfered with the victim's right to a certain set of deliberative 
freedom". Sophia Moreau, What is Discrimination?, 38(2) PHIL. & PUB. AFF. 143, 147 

(2010)). 
 ןויווש"ל תנעוטה ,ןוסרדנא תבזילא לש וזל לשמל הבורק םהרבא לש ותשיג הז ןבומב  8

  .ןיבוטל תושיגנ לש קר אלו "םיסחי לש



 ב"פשת | המ טפשמ ינויע םורופ ץרה לג
 

6 
 

 עיגהל אל ללכו ןדריב לובגה רבעמב רובעל לשמל ופידעי םיבר םיברע םיחרזאש ךכל
 בחרה רשקהב תויהל הכירצ הילפה םע תודדומתהה ןכ לע .ןוירוג-ןב הפועתה למנל
 תא שיגדמ םהרבא ,תינויווש-אל האצקהכ הילפהה תסיפתל דוגינב ,ךכ .יתוהמהו
 םילדבה תריצי לש םיוסמ גוס לש חווטה תוכוראו תובחרה תויתרבחה תוכלשהה
 לש גוס םידילומ ,ותנעטל ,ולא .םיילילש םיפיטוארטסב תובורק םיתיעל םיכורכה
 עסונה אל – ליעלש המגודב( תילאודיבידניא העיגפל לבגומ ונניאש תיתרבח העיגפ
 ןויוושה-יא( תישוכר העיגפ חרכהב הניא וזו ,)רוביצכ םיברעה אלא דדובה יברעה
 ןוידה תולובג םהמ הלאשל רבעמ .)סיכב עגופ וניא אוה םא םג ליפשמ קודיבב
 ,ומצע קוחה גשומל רשאב תונוש תוסיפת יתש םג ברעמ חוכיווהש המוד ,יטפשמה
 ותסיפת( תישיא-ןיב היצקארטניאל םייואר םיללכ לש הפיכא :ךשמהב ןודיי רשא אשונ

 9.)םהרבא לש ותסיפת( תקדוצ תיתרבח תינכות תייוותה לומ )ןמטטס לש

 .הילפה רוסיאב רומאכ קסוע ,תשקה עבצ ןיינעב ,רמאמה זכרמב בצינה ןידה קספ
 :קוחב יטפשמה ןוידה לש םצמצמה ןפואל המגוד אוה ןידה קספ ,תוארהל שקבאש יפכ
 קוחה ןושלל ודמציהב ,תושגנתמ תויביטמרונ תוסיפת ןיב רשגלו דדומתהל םוקמב
 תונשרפ תתל םוקמב ;יתקולח קדצ לשו ילמרופ ןויווש לש השיג טפשמה תיב םשיי
 תונורקעכ םתוא ריתוה אוה ,הרקמה יאנתל םאתהב ןופצמה שפוחו ןויוושה גשומל
 ןויוושה גשומ לש ויתולובג םהמ איה ןידה קספב הנודינ אלש הלאשה .ןכות ירסח
 הלוע ךכל רבעמ םלוא .תקדצומ תויהל הלוכי םיתוריש ןתמב הילפה יתמו ,הז רשקהב
 ,"ןויוושה לש וכופיה״כ הילפה לש הנבהה :ןויוושה תוהמל רשאב רתוי תינורקע היעב
 .תּונֹושל ןורוויעכ ןויווש לש הסיפת לע תססובמ ,ןידה קספב תטפושה תבתוכש יפכ
 המודב ,דחא דצמ .הלופכ איה תּונֹושל ןורוויע לש השיגב היעבה יכ איה יתנעט
 לש הקומעה תיתרבחה היעבל הנעמ תנתונ הניא איה ,ןמטטס לע םהרבא לש תרוקיבל
 לבגומ אוה הלש דעסה ןכ לעו ,תויביטמרונ תוסיפת ןיב תושגנתה לש םירקמב הילפה
 תמלעתמ ןויוושל וז תמצמוצמ השיג ,רחאה דצה ןמ .ותרטמ תא איטחמ ףא םיתיעלו

 לש םימיוסמ םיגוס לש יבויח-יביטמרונה םחוכמו םיירלוסניא םיכרע לש םתובישחמ
 םיכרעב עוגפל ןיינע טפשמה תיבל ןיאש קר אל ,ןכ לע ;תיתרבח תונוש לשו םילדבה
 יקוחל הריתסב םידמוע םניא םהש לככ םהילע ןגהל ביוחמ ףא אוה ,םיירלוסניא
 קוחל יביטמרונ ףקות הנקתש םוקמב ,םיירלוסניא םיכרעב העיגפ ,וזמ הרתי .הנידמה
 – ולש הייפכה חוכ לע קר אלו ולש ירסומה דממה לע קוחל תויצה תא ססבת רמולכ –
 הייפכ יעצמאל קוחה תא ךופהלו תוירלוסניא תוליהקל הנידמה ןיב רוכינ רוציל הלולע
 וא תויתוברת-בר לש השיגל ןאכ הנווכה ןיא יכ שיגדהל שי .תועמשממ ןקורמ ,דבלב
 תרזגנה הילפה לש התגרחהל רמולכ ,הלפמ סחי גיהנהל תוליהק לש ןתוכזב הרכהל
  .םייתוברת םיכרעמ

 ןוידה תולבגמב הילפהה גשומ לע תרוקיב עיציו ןוידה תא ךישמי רמאמה
 קדצ לש הסיפת תרגסמ ךותב ןויוושה ךרע לע ולש תונעשיההו ילרביל-יטפשמה
 תבצינ )ג-א םיקרפ( רמאמה לש ןושארה וקלחב .יגולוטנואד רסומ לשו יתקולח

 
  . ,TUDSEGAL L, 32(3) LegalityScott J. Shapiro. 499 ,499-(2011) 507 :ואר ךכ לע  9
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 םיכוסכסב טפשמ יתב לש יתקולח קדצ לש הסיפת לע תונעשיה עודמ ,הלאשה
 ןויווש תסיפתש איה יתנעט .תקפסמ הניא תיתרבח הילפה םניינעש םייטפשמ
 תמלעתמה םיכוסכס לש הרצ הניחבל הליבומ תילרביל-תיגולוטנאד וא תיטסילמרופ
 ,ךכ ;"הילפה לש םיביטרנ" הנכמ ינאש המ ,םידדצה לש יתליהקהו יתרבחה רשקהה ןמ
 ,ךוסכסה ןורתפל הליבומ הניאו בחרה ונבומב קדצ תמדקמ הניא תלבקתמה הערכהה
 ןפואב תירוביצה הריזב תוליהקה ןיבש תומיעה תא קימעהל הלולע השעמל אלא
 ןגד ךונח .קוחה ןוטלשו טפשמה יתב דמעמב העיגפו יטילופ ןוה תפירג רשפאמה
 תולבגמ לע רבגתהל הדעונש תיטפשמ השיג ועיצה ,היעבב וריכה רשא ,ןמפרוד יחיבאו
 טפשמהמ תונורקע םושיי תועצמאב יטרפה טפשמב הקיספל סיסבה תא ביחרהלו הלא
 הניא ןכ לעו ,יתקולחה ןויגיהה ךותב העוטנ וז השיג םגש איה יתנעט םלוא .ירוביצה
 קרפ( רמאמה לש ינשה וקלחב .הייפואב תיביטמרונ-תיתרבח איהש הערכהב תעייסמ
 יכ רובס ינא :וז היעבל הנעמ תתל הלוכי רשא תיפולח השיג תעצומ )םוכיסהו ד
  תוסחייתה תועצמאב יטפשמה ךוסכסה דוסיב רשא יתרבחה דממה לע הדימעב
 רוסאל יואר יתמ עירכהל טפשמה תיב לכוי תונוש תוירלוסניא תוליהק לש םיביטרנל
 הבחרהב וא הגירחב אל תאז תושעל לכוי טפשמה תיב .הרשפאל שי יתמו הילפה לע
 ד קרפב האראש יפכ ,יתנעט .הילפהה גשומל הנוש תונשרפ ךותמ אלא ,קוחה לש
 תויצ לע קר אל ססובמ יביטמרונ םלועש איה ,רבאק טרבור לש ותבשחמ לע ססבתהב
 תיב לש ודיקפת .םילדבה תריציב דימת הרושק תועמשמו ,תועמשמ לע רקיעב אלא
 קלסל אל – ומיע דדומתהל אלא הזה חתמה תא קלסל ונניא וז טבמ תדוקנמ טפשמה
 תוכמסה תרגסמב אלא ,הלפמ אוה לדבה לכש תילמרופה העיבקה תועצמאב םילדבה
 ןפואה לש םוצמצב תדקמתמה תיטפשמ תוברעתה טוקנל טפשמה תיבל תינקומה
  .אטבתמ לדבהה ובש ינעגופה

 

 

  תשקה עבצ ןיינעב ןידה קספ תריקס .א
 

 םידדצה ןיב המכסה התייה יכ תנייצמ תשקה עבצ ןיינעב ןידה קספב תטפושה
 תוריש לש הז גוס םא הלאשל ועגנ תועדה יקוליח .הרקמב תויתדבועה תוביסנל רשאב
 הגירח הילפה ריתמה הנגה ףיעס תווהל לוכי חוקלה רובע ידוחיי רצומ רוציי ועמשמש
 תא תקמנמ איה ךכו ,וזכש הנגה םיעבתנל הדמע אל תטפושה תעדל .קוחה יפ לע
  :התדמע

 תודבוע לע השעמל םיקלוח םניא םיעבתנה"
 קפסל ובריס ןכא יכ םיריהצמו ,רקיעו ללכ העיבתה
 וא שרדנה הדובעה גוס ללגב אל ,סופד יתוריש תעבותל
 אלא ,שקבתמה הדובעה יפואל הרושקה תרחא הביס לכ
 תעבותה לש הייפואו תעבותה לש התוהז לשב קרו ךא
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 םויק ,רתיה ןיב' םדקל התרטמ לכ ,םיעבתנה תנעטלש
 ימוכיסל 1.6 ףיעס( 'הכלהה יפ לע םירוסא םיסחי

 בקועה ליימב םיעבתנה ובישה הז םעטמ .)םיעבתנה
 םידוהי .הבעות ירמוחב םיקסוע ונניא' :תעבותה תיינפל
 ןכות אלו הנופה תוהז יכ דמלמה ןפואב ,'!ונחנא
 תורישה ןתמ תייחדל דוסי ושמישש םה ,היינפה
 10."שקובמה

 יהוז יכו ,חוקלה לש ותוהזמ עבונ ןאכ תוריש תתל בוריסה יכ הרובס תטפושה
 לש םנוצר רסוח לע קלוח ןיא" יכ תעבוק תטפושה .שרופמב קוחב הרוסאה הילפה
 בוריסב האורה העיבק 11,"תעבותה לש התוהז לשב אקווד תעבותה םע דובעל םיעבתנה
 תנעטב ןוידה תא תרתיימ ןכ לעו קוחה ןושל יפ לע הרוסא הילפה סופדה תיב לש
 תינופצמ הנעט םג .ונממ תרזגנה תיביטמרונה הלאשל וא םנופצמל עגונב םיעבתנה
 תוריש תתל בוריס( ותוינימ לשב םדאל תוריש תתל בוריס קידצהל הלוכי הניא
 העיבק לבקנ םא םג םלוא .תטפושה תקדוצ ךכבו ,שרופמב קוחה עבוק ךכ .)םיב"טהלל
 איהש תורישה גוסל תעבותה לש התוהז ןיב רשק ונשי הז הרקמבש ןועטל ןתינ ןיידע ,וז
 קפסל השקבב אלו ,םידחוימ םיריילפ תנכה לשו בוציע לש הנמזהב רבודמ :השקיב
 קפסל םיעבתנה בוריס יכ ןועטל ןתינ ,רמולכ .ןכומ רמוח לש הספדהב וא רוקיב יסיטרכ
 הדוגאה( תורישה ןימזמ לש ותוהז דוסי לע בוריס וניא קרפה לע ןאכ דמועה תורישה תא
 הלביק אל תטפושה .)םיריילפ לש בוציע( שקובמה תורישה גוס דוסי לע אלא )ב"טהלל
 ולעהש תויביטמרונ-תוינורקעה תולאשל תוסחייתה ןידה קספב ןיא ןכלו ,וז הנעט
 וצ יפ לע לועפל ,ירוביצ תוריש ןתונ אוה םא םג ,םדאל תוכז הנשי םאה :םיעבתנה
 לש ופוגל בוריסב רבודמ ןנד הרקמב םאה ?םימיוסמ םיתוריש קינעהל ברסלו ונופצמ
  ?)יב״טהל ןכות( ןיינע לש ופוגל וא )םיב״טהל( םדא

 שפוחל ןויוושה ךרע ןיב תושגנתה ןכ םא הדמע אל תטפושה לש התערכה דקומב
 הדוגאה לש התוכז לע הנגה אלא ,)ןידה קספב תקסוע הניא איה הבש( תדהו ןופצמה
 הלועש יפכ ,קסעה תיבמ ינויווש סחי לבקל – רחא חוקל לככ – לארשיב ב"טהלה ןעמל
 םיעגונה םינוש םימידקת תסרופ תטפושה ןידה קספב התטלחהל קומינכ .קוחה ןושלמ
 רטשמה לש ופא תמשנ אוה יכ רתיה ןיב השיגדמו ,לארשי תנידמב ןויוושה ךרעל
 ימ תא תוצפל קר אל איה קקוחמה תנווכש השיגדמ איה ןכ ומכ .לארשיב יטרקומדה
 יטפשמ דעס תתלו ןויוושה ךרע תלוחת תא ביחרהל ףא אלא ,הרוסא הילפהמ עגפנש
 ןאכ שישמ רתוי ,רמולכ ;וז הילפהמ עגפנ וניא אוה רשאכ םג ,הילפהמ לבוסש ימ לכל
 ןידה קספמ תואבומ יתש הנה .ומצע ךרעה לע הנגהל אצוי טפשמה תיב ,עבותל הנגה
  :וז השיג תומיגדמה

 
  .10 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,תשקה עבצ ןיינע  10
  .םש  11
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 רטשמה סיסבל תרדוחה הער' איה הילפה"
 דע ,ויתודוסי תא תעקעקמו תלחלחמ ,יטרקומדה
 ץ"גב( '.ונברוחלו ותוטטומתהל האיבמ איה ףוסבלש

 ד"פ ,תואירבה רש 'נ מ"עב תוראפ תרבח 2618/00
  .")2001( 58 ,49 )5(הנ

 הילפה .ער-לכמ-ערה איה ,ונעדי ,הילפהו"
 ןיבל םהיניב ,שונא-ינב ןיב םיסחיב תולכ דע תמסרכמ
 דבאי תכשמתמ הילפהב .החפשמ קרפת הילפה ...םמצע
 ןוטלשה זכרמ 7111/95 ץ"גב( הכלממ תובשתו םע
 12.")1996( 503 ,485 )3(נ ד"פ ,תסנכה 'נ ימוקמה

 םיחוסינה םא םג ,ןויוושה תוכזב תטפושה לש היקומינמ הברה לבקל רשפא וינפ לע
 הניא התקיספ יכ הריהבמ תטפושה .ןודינה רשקהב טעמ םיצלמנ םיעמשנ תואבומבש
 הילפההש ךכב תקפתסמ אלא ,תויתוהמ תויוכז ןיב וא םיכרע ןיב תושגנתהב תקסוע
 תואבומל תטפושה תקקזנ עודמ ,ךכ םא .הרוסא איה ןכ לעו קוחה תורדגהב תדמוע
 הנעטה תא תלבקמ הניא איה ןכא םא ?ןויוושל עגונב ןידה יקספמ םיכוראה םיטוטיצלו

 בוש השיגדמ איה עודמ ,םיכרע ןיב תינורקע תושגנתה הלעמה הרקמב ןאכ רבודמש
 – ללוכ תטפושה לש ןידה קספ ?ולש תינורקע הרפהב רבודמ וליאכ ךרעה תא בושו
 אוהש( היטרקומדב ןויוושה תובישח לע האצרה ןיעמ – ליעלש טוטיצה דיעמש יפכ
 ןהמ הלאשב ןויד לכ וב ןיא ךא ,)לשמל ילכלכ ןויווש אלו ,תויונמדזה ןויווש דימת
  .ימיטיגל גירחכ בשחיהל לוכי וניא הז הרקמ עודמו הלאכש םירשקהב ויתולבגמ

 ,הילפהב רבודמ תעבותה תניחבמש דועב .םיעבתנה ינועיט ודקמתה קוידב ךכב
 םתואשו םיביוחמ םה םהלש םיירלוסניאה םיכרעב העיגפב רבודמ םיעבתנה תניחבמ
 תאו הלאה םיכרעה תא החדנ וא לבקנ םא ןיב ."ונחנא םידוהי" הרימאב ואטיב םה
 םיעבתנה לש שומישל עגונב שפנ טאש הלגנ םא ןיבו ,וננמז-תב תודהיל וזה תונשרפה
 וא םיב"טהלב תומיוסמ תוליהק תוגהונ ובש ינעגופה ןפואלו "הבעות" גשומב
 םה םיעבתנה תניחבמ ,)לשמל תונוש תודע יאצוי ןיב םיסחיה( ללכב תורחא תוצובקב
 ,הילפהב רבודמ ןיא םתנעטל .ןויוושה ךרעב לוזלז ךותמ אלו םתנומאל םאתהב ולעפ
 ,קסעה תיבל חמצתש יהשלכ תלעות וא ירמוח סרטניא הסיסבבש הילפה אלש יאדו
 האורה תיתד הליהק לש םיכרע םלועל תויצ – םיירלוסניא םיכרע ףקותמ הלועפב אלא
 הליהקל רשק אטבמהו תוהז גציימה יתוהמ בוריס והז .הכלהל תביוחמ המצע תא
 המ תא דגונ טרפה תויוכז לע הרימשל הדוגאל תוריש ןתמ םיעבתנה רובע .תמיוסמ
 תויצ ןיב קומע טקילפנוקב םתוא ביצמו ,םהלש םייחה חרואל ףקותו תועמשמ הנקמש
 לש ידוהיה הייפואש ונעט םה הז טקילפנוק לע רשגל תנמ לע .הנידמה קוחו הכלהל
 תדמועש םתנעט תא לבקל ןיא יכ רובס םנמוא ינא .תירלוסניא הנגה םהל הנקמ הנידמה
 לקשמ הל קינעהל בושחש הנעט יהוז אבה קרפב ןעטאש יפכ םלואו ,וזכש הנגה םהל

 
  .8 'מעב ,םש  12
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 םצע הניא ןאכ הלאשה יתנבהל ,םינפ לכ לע .תיחדנ איה רשאכ רקיעב ילואו םג –
 הילפה רוסיא םניינעש הנידמ יקוח יתמ אלא ,הנידמב ןויוושה לע הרימשה תובישח
 ידכ הזכ הרקמב תויהל םיכירצ םיקומינ וליאו ,םייתליהק םיכרע ליבגהל םיאשר
 יוטיבכ אלא תיתורירש העיגפכ אל לבקתהל לכות ןופצמהו טרפה תוריחב העיגפהש
 התייה וניגבש יתרבחה לדבהה גוסל סחייתהל בייחמ הלא תולאשב ןויד .קדצ לש
 שי ,תורחא םילימב .ןויווש לש תינורקע הפיכאב קפתסהל לוכי וניא אוהו ,הילפהה
 תפרוג הבוח חינהל םוקמב תורישה גוסל יטנוולר אוה הזכש לדבה םא הלאשב ןודל
  .תוגיאדמ תוכלשה תלעבו לקשמ תדבכ היגוס יהוז יכ הארא ךשמהב .תוריש תתל

 ךותמ םינוש םירקמ לע הכמסנ התטלחה .הלא תולאשב הקסע אל תטפושה תטלחה
 התועמשמו תיביטמרונה היגוסה םלוא .ןידה קספ יקומינב האיבה ףא איהש ,הקיספה
 עויסכ תטפושה האיבהש תואבומה תחאב ןיינעמ ןפואב הלוע הילפה רוסיא לש רשקהב
  :התטלחהל

 תריציב וניא ,ןכ םא ,הילפה רוסיא קוח לש ודוחי"
 תיללכה ןויוושה תשיפתמ גרוחה ןויווש לש שדח גשומ
 םילכה בוציעב וניה ודוחי .יתקוחה טפשמב הלחה
 הילפה עגפנ לש ותושרל םידמועה םייביטרפואה
 יקסנאזורפ 8821/09 א"ער( טפשמה תיבמ דעס ושקבב
 13.")16.11.2011( מ"עב תוקפה בוט הליל תרבח 'נ

 הרבח העבתנ ובש הרקמב ןוילעה טפשמה תיב תערכה ךותמ חוקל טוטיצה
 םישנ תסינכ( הסינכה ליגב םישנ תמועל םירבג הערל הלפה רשא ןודעומ הליעפמה
 הרחבש טוטיצהש ןיינעמ .)24 ליגמ הסינכב ושרוה םירבגש דועב 22 ליגמ הרתוה
-תילמרופ הסיפת לע ןעשנ רשא ,רגיצנד טפושה ןידה תיב בא לש וניא תטפושה
 וילע קלח רשא ןארבו'ג טפושה לש ותעד תווח ךותמ אלא ,ןויווש לש תיתקולח
 ןיב הלפמה ,ןודעומה לש הנושה סחיב האר ןארבו'ג טפושה םג .ןידה קספל םיקומינב
 ,רגיצנד טפושה לש ותשיג לע קלח אוה םלוא ,הרוסא הילפה םושמ ,םישנל םירבג

 ותשיגל ."תּונֹושל ןורוויע"כ ראית התואש ,ןויווש לש תלבגומ הסיפת האטיב ותעדלש
 ,ותוהז סיסב לע םדא יפלכ קדצומ-אלו הנוש סחיכ הילפה תנבה ,ןארבו'ג טפושה לש
 רשקהלו תוביסנל הנעמ תנתונ הניא איהש םושמ ,ידמ תלבגומ איה ,אהת רשא אהת
  :וירבד ולאו .תמייקתמ איה ובש רתוי בחרה יתרבחה

 הקומע הילפהב העוגנ הבישמה תוינידמ ,ידידל"
 תוירוגטקל הקולחה םצע וב םוקמב המק וז הילפה .רתוי

 הנשי יכ הניה וז אצומ תחנה .הלפמ אצומ תחנה תפקשמ
 ,תוירוגטקהמ תחא לכ תורבחו ירבח ברקב תוינגומוה
 תחנה קוריפ .וזכש תוינגומוה חינהל הביס ןיא וב םוקמ

 
  .9 'מעב ,םש  13
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 תא ףושחל רשפאמ "תויעבט" ןה תוירוגטקה יכ אצומה
 14."תוירוגטקה בוציע ןפוא לש תיתוהמה הלאשה

 ,תישאר .ןארבו׳ג טפושה גציימש הילפהל השיגב םייזכרמ םיטביה השולש םנשי
 תחנהל יוטיב איה אלא ,םיוסמ אשונב ינויווש-אל סחי קר הניא הילפה םיבר םירקמב
 לע םהרבא לש תרוקיבב וניארש יפכ .תוצובק ןיב תינעגופ םיסחי תכרעמ הנבמה אצומ
 הבחר תיתרבח העפותל יוטיב םיבר םירקמב איה הילפה ,ןמטטס לש תמצמצמה ותשיג
 יפוא תלעב העיגפ אקווד ואלש יאדוו – ללכב םא – תמרגנה העיגפה םצע רשאמ רתוי
 רשאמ םישנל רתוי ךומנה הסינכה ליג ,טפושה ןעוט ,הזה הרקמב .יתקולח-ינשוכר
 םישנבו םייארחא םירגוב םירבגב תואורה ,תולפמ תוירדגמ תוסיפת קזחמ םירבגל
 םייתרבח םיפיטוארטסל הרושק הילפה ,תורחא םילימב .םהב תויולתה תושלח תויומד
 תססבמ ףאו תרצוי םעפ אל רשא תיתרבח הקיטקרפ איה הילפה ,תינש .םתוא המיצעמו

 לש ףקות הל הנקמו )הזה הרקמב םירבגו םישנ( תוצובקל תינויווש-אל הקולח
 תורגבה תדימ ןיב לדבהכ םישנלו םירבגל הקולחה יופימ איה ךכל המגוד ."תויעבט"
 רשק אלל רגוב-אל וא רגוב ןפואב גוהנל םילוכי דחאכ םישנו םירבגש דועב ,תוירחאהו
 םוטפמיס הווהמ איה אלא ,המצע ינפב תדמוע הניא הילפהה ךכב .תירדגמה םתוכיישל
 תרטמ ,תישילש .ןהילא סחייתי טפשמה תיב יכ יוארה ןמש תויתרבח תוסיפתל
 סחי תעינמ – רצה ןבומב ינויווש סחי לע דיפקהל קר הניא טפשמה תיב לש ותוברעתה
 םירצונ םייתרבח םילדבה ובש ןפואה תא עונמל רקיעב אלא – ליפשמ וא הלפמ
 ןייצמ ןארבו'ג טפושה וז העיבקל ךשמהב .תונוש תוצובקב עגופה ןפואב םיקתעושמו
 לש התוגה ךותמ טטצמ ףאו ,תויטסינימפ תורקבמ לשו וקופ לשימ לש תרוקיבה תא
 לולע ןויוושה גשומ ובש ןפואה תא תוארהל ידכ ןוניקמ ןירתק תיטסינימפה הגוהה
 תשרופמ תוסחייתה ותעדל תבייחמ הקיספה .הלפמ סחיו םירעפ קימעהלו רמשל
 אלא ,ןד אוה ובש םיוסמה הרקמה קר וניא הז ןבומב טפשמה לש וניינע ןכש ,לדבהל
  .הרבחה לע תוידיתעה ויתוכלשה
 תועמשמה .ןויוושה ןויערל רשאב תיטמרד הנקסמל עיגמ ןארבו'ג טפושה הלא לכמ
 אלא ,)תשקה עבצ ןיינעב ןידה קספב ןעטנש יפכ( לידבמ-יתלב סחי הניא הילפה-יא לש
  :תיתרבח הלווע דיתעב רוציל לולעה וא רצויה קדוצ אל לדבה

 םירקמב .תרתומ אצמתש לוכי ןויווישב העיגפ"
 הנושה סחיה יכ קר אל חיכוהל היהי עגופה דצה לע ,ולא
 הקוספה הכלההו קוחה תושירדב דמוע תוושה תוצובקל
 תוצובקל הקולחה םצעש ףא אלא ,ןויווישב העיגפל
 תדמוע תיטנבלרה תוסחייתהה תדוקנכ ןתייארו
 15."ולא תושירדב

 
 .)16.11.2011 ובנ( מ"עב תוקפה בוט הליל תרבח 'נ יקסנא'זורפ 8821/09 א"ער  14
 .31 'מעב ,םש   15
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 יכ ןעוט ףאו ,םינוש םייח ימוחתב םייתרבח םילדבהב ריכמ ןארבו'ג טפושה
 תנקתמ הפדעה לש הרקמב לשמל ומכ ,תשרדנ ףאו תרתומ איה הילפה םיבר םירקמב
 םירקמב .ןיבוטה וא תורישה יפואל הרושק תוצובקה ןיב הנחבהה םהבש םירקמב וא
 רואל 16.תיתרבחה התעפשה אלא המצעלשכ הנחבהה הניא העיגפל הקדצהה הלאכש
 העיגפה קר הניא היעבה ,ןודעומב םיריעצה םירבגה תיילפה לש הרקמב ,וז השיג
 הילפה( םישנ ומכ םיאנת םתואב ןודעומל סנכיהל םיאשר םניאש ימכ םהב תמיוסמה
 ןפואב םישנל םירבג ןיבש םיסחיה ךכ בקע םיבצועמ ובש ןפואה אלא ,)ליג סיסב לע
 םירבגל רתוי תוריעצ םישנ ןיב תולת לש םיסחי תריצי – תויטסיניבוש תוסיפת עבקמה
 ןמ וא ןויוושה ךרע לש הרפהמ תרזגנ הנניא ןאכ הילפהה יכ שיגדהל שי .םירגובמ
 ךכמ אלא ,וליג לשב ןודעומל ותסינכ הענמנש דיחיה לש ןויוושל תוכזב העיגפה
 תוריעצה םישנב רקיעבו םג אלא הסינכה עונמ רבגב קר אל עגופ הז הרקמב לדבההש
 עגפנה טרפל דעס תניחבב וניא הילפה רוסיא וז השיג יפל .סנכיהל תויאשר אקוודש
 גוסל עגונה ,תיתרבח תונוש לש קדוצ לוהינל יתרבח ילכ הנושארבו שארב אלא ,דבלב
  .םהמ תרזגנה תיתרבחה תולתהו םיסחיה

 םוקמ ןאכ היה דחא דצמש ןועטל ןתינ ,תשקה עבצ ןיינעב ןידה קספל רוזחנ םא
 ןאכ רבודמ רחאה דצה ןמ ךא ,הרוסא הילפהל עגונב הבושח תיטופיש תוברעתהל
 ,ןויוושל תילמרופ השיג התוא ,תּונֹושל ןורוויעכ ןויוושל השיגה :הבושח תרוקיבב
 תא האיבהש ,תטפושה הנווכתה ךכל אל יכ ןבומ 17.יביטמרונה רגתאה תא הצימחמ

 
 םג אלא הווהב קר אל – תיתרבחה ותעפשהו לדבהה גוס דציכ הלאשב םירע םינויד  16

 ואר .תנקתמ הילפה לש רשקהב םיכרענ הילפה קידצהל םילוכי – תירוטסיהה הניחבמ
 יתקולחה קדצל רשאב תורוקיבה תאו ןוסמות סיוורא'ג תידו'ג לש התשיג תא לשמל
 .Judith J. Thomson, Preferential Hiring, 2(4) PHIL. & PUB. AFF :תססבתמ איה וילעש

364 (1973); Robert Simon, Preferential Hiring: A Reply to Judith Jarvis Thomson, 3(3) 
PHIL. & PUB. AFF. 312 (1974); Elizabeth H. Wolgast, Is Reverse Discrimination Fair?, 

295 (Mark A. Stewart ed., 1983) IGHTSRORALITY AND MAW L in.  
 תוצובקה ןיבש תולתה יסחי תא תושיגדמה ,ןויוושה גשומל רשאב תויתרוקיב תושיג ןנשי  17

 רשא המ רבדכ אל הילפהה תא תוניבמה תושיג רמולכ – הילפהה לש ינבמה דממה תאו
 .יתרבח יוניש בייחמ ןכל רשאו ,תיתרבחה הלועפה לש ןויגיההמ קלחכ אלא "זזקל" שי
 91 ,77 ,6 חתפמ "ןויווש" רינש יתיאו רמורפ הוונ ,קליפ ינד ,ךשלא ןתנוהי :ואר ךכ לע
 לש תרוקיבה רומאכ איה רתויב תניינעמהו הקימעמה תרוקיבה" :םיבתוכ םה .)2013(
 תואנויווש יכ הנעטב אוה םדוחיי םלוא ,הינועיט לולכמ תא ןאכ רוקסל לכונ אל .ןוסרדנא
 התנעטל .ןויוושב ןיינעה לש וא ןויוושה ןורקע לש התואנ תונשרפ הווהמ הניא ללכ לזמ
 תא םינחוב רשאכ ןהו תיטרואית הניחבמ ןה – ןויווש־יאב םמוקמה רבדה ,ןוסרדנא לש
 רפש םלזמש הלאכ םנשיש הדבועה ונניא – תויאנויווש תויטילופ תועונת לש הירוטסיהה
 תונורתימ הנהנ ולרוג וילע רפשש ימש הדבועה אל םגו ,שיב םלזמש הלאכ לומ םהילע
 םילדבה וא םירעפ זזקל הנניא ינויוושה ןויערה תרטמ התעדל .רשויב וחוורוה אלש
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 תכלל ןתינ םא ,הלאשה הלוע תאז םע .ורשקהל ץוחמ ןארבו'ג טפושה ירבדמ טוטיצה
 תשקבמה תיתאצות-תיתרבחה השיגה םא רמולכ ,תשקה עבצ ןיינעב םג ותשיג תובקעב
 ףרוג ןפואב לוספל קר אלו – הילפהה דוסיב םידמועה םינבמה תאו תוחנהה תא ןוחבל
 .הז הרקמב יוטיב ידיל אובל הלוכי – לודיב לכו הווש-אל סחי לכ יטמוטוא-ומכו
 ןיב תושגנתה קוחה ןושלמ הלועש יפכ ןכא איה ןאכ תושגנתהה םאה ,תורחא םילימב
 ימיטיגל לדבה והמ הלאשה לע תוצובק ןיב קבאמ וא ןופצמה שפוח ןיבל ןויוושה ךרע
  ?הזכ ונניא המו )קוחב ןגומה(

 םהל תודמוע יכ ונעטו ובשו ,יזוחמה טפשמה תיבל ןידה קספ לע ורערע םיעבתנה
 וא םדא לש הילפהב אל םתשיגל רבודמ .תורשקתהה שפוחו תדה שפוח ףקותמ תונגה
 םהש שקיב תורישה ןימזמש םינכתל תיתוהמ תודגנתהב אלא ,םמצעלשכ ןוגרא לש
 הרימשה םשב קוחה לש תמצמצמ תונשרפ ושקיבו םבוריס תא וקמינ םה  .ורובע וקיפי
 הנחבהל ותטלחהב סחייתה טפושה .םהלש תיתדה הימונוטואה לעו טרפה שפוח לע
 איהש ירוביצה בחרמב הילפה ןיבל ,קוחב הנגה הל שיש ,יטרפה בחרמב הילפה ןיבש
 םתנומאלו סופדה תיב ילעב לש טרפה תויוכזב העיגפל הנעטה תא ןייצ אוה .הרוסא
 ךא ,)תססובמ היגולואדיאל יוטיב אלא ימתס בוריס ונניא הזש הנעטל רמולכ( תיתדה
 ימ םע דדומתהל השעמל דעונ ףא אלא וזכש הנגה עיצמ וניאש קר אל קוחה יכ עבק
 םיכייתשמה הלא תיילפה לע רסא קקוחמה" :יגולואדיא דוסי לע תולפהל שקבמש
 לש הלקשמו התמצוע ןיב הנחבה לכ אלל ,3 ףיעסב םיבוקנה ,רדגמל וא םירזגמל
 תא ריבסהל םילוכיש ,םינוש םימעט ןיב ,והשלכ ,לידבהל אלבו ,הילפהל היצביטומה
 תליעש קפס ןיאש ךכ לע ותטלחה תא ססיב טפושה 18."קוחל ףופכש ימ לש ותלועפ

 
 :ינויווש יתלב יפוא םיאשונה םייתרבח םיסחי לש םלוטיבל רותחל םא יכ ,ירקמ םרוקמש
 תבצינ לזמ תואנויווש לש היעבה דוסיב ,ןוסרדנא תעדל .המודכו ינטלתש ,ינלצנ ,ינאכד
 :ןויווש לש תיתקולחה המגידרפה ,גנאי ןויראמ סירייא תובקעב ,הנכמ איהש הסיפתה
 תא םיביכרמה םיטרפה ךס ןיב המ־רבד לש הווש הקולח איה ןויוושה תועמשמש הנעטה
 ,תויונמדזה ,תולוכי ,םיבאשמ ,םיירמוח ןיבוט אוה הקולחה אשומ םא איה תחאו ,הרבחה
 יאכז ימ הלאשב םידקמתמ םהש רמול ןתינ ,לזמ יאנויווש לש הרקמב .'וכו העפשה רשוכ
 תנעוט ,ןויווש לש ןויערה םצע םלוא .תיתרבחה 'לזמה תקולח'ב וקלחל יאכז וניא ימו
 הנושארבו שארב אלא ,רתוי תינויווש הקולח אל :ןיטולחל הנוש תויהל ךירצ ,ןוסרדנא
 םיסחי רמולכ ,םיתוחנ לומ םינוילע לש ).ה.ג – רוקמב השגדהה( תופיפכה יסחי לוטיב
 רוזיפ ןכא איה םירקמה בורב םהלש האצותהש – םדא ינב ןיב םיינויווש יתלב םייתרבח
 תינויווש הרבח לש לאידיאה ,תורחא םילימב .'וכו חוכ ,תולוכי ,םיבאשמ לש הווש יתלב
 תא הצפמ וא ,ול עיגמש המ תא קר תא לבקמ דחא לכ הבש הרבחכ אל ןבומ תויהל ךירצ
 ףאב טלוש וא אכדמ וניא םדא ףא הבש הרבח אלא ,ול עיגמש המ תא לבקל הכז אלש ימ
 חיטבהל םירומא םהש ידוסיה יטילופה ןויוושה תא תויתטישב רפמש ןפואב רחא םדא
 ."הזל הז

 ובנ( 8 ,טרפה תויוכז תרימשל הדוגא 'נ ןהכ 20-06-52336 )ש"ב יזוחמ( א"ע  18
19.8.2020(.  
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 תדמוע ןיא וזככו ,תורישה שקבמ ןוגראה גציימ התואש תינימה הייטנה התייה הילפהה
 ןורקעו ילסרבינוא ןויוושל קוחב תססובמה השירדה ,וזמ הרתי .קוחבש הנגה הל
 .ןמצעלשכ תויתרבחה וא תויגולואדיאה תונעטב ןוידה תא םירתיימ תּונֹושל ןורוויעה
 םאה םלוא .הקיספה םג ךכו ,קוחה חסונמ םג הלוע ךכ ,ןויוושה ךרע תא תרשמ קוחה
 חורב הקיספ םאה ?דעונ אוה הלש תיתרבחה הרטמה תא תרשמ ןכא הז הרקמב קוחה
 תויתד תוליהק ןיבש םיסחיל הקיזמ אקווד וא הליעומ )לדבהה ןמ תומלעתה( וז
 ודמעמ תא שילחמ אקווד וא קזחמ ילסרבינוא ילרביל ךרע םשב ןועיטה םאה ?ב"טהלו

 ,ךכל רבעמו ?םנופצמ וצל דוגינב לועפל םהילע הפכנ תעכש ימ יניעב קוחה ןוטלש לש
 תוליהק ,םיביסרגורפו םינרמש ןיבש םיחתמלו םיסחיל רתוי בחרה רשקהל רשאב המ
 רובעש המ ?וזה היגוסל םישגינ רשאכ ןובשחב איבהל שיש ב"טהלו תויתרוסמ
 שקבאש המ אוה )םידקתל וא קוחה ןושלל םאתהב הקיספ( "לק קית"כ הארנ םיטפושה
 הניחב תבייחמה הערכה רמולכ ,"השק קית" – ןיקרובד דלנור לש ונושלב – וב תוארל
  .הז הרקמב קוחה תא םשייל ידכ יביטמרונה סיסבה לש תשדוחמ

 תוצראב שחרתהש המוד טפשמ ןיבל הז ןיד קספ ןיב הרצק האוושה עיצהל ןתינ
 גוז שקיב 2012 תנשב .)םהיתונעטב הרקמה תא םיאיבמ סופדה תיב ילעב( תירבה
 ירצונ ,הפואה .םהיאושינ תגיגחל תדחוימ הגוע םרובע בצעל הפואמ םילאוסקסומוה
 העבקש ,ודרולוק לש םדאה תויוכזל הצעומל הנולת ושיגה םה .םתשקבל בריס ,קודא
 הפואה .התקיספ תא רשיא הנידמה לש םירוערעל ןידה תיבו ,הרוסא הילפהב רבודמ יכ
 ךפה רשא ,)םייטסילגנווא םיירצונ םינוגרא לש םתכימתב( ןוילעה טפשמה תיבל רערע
 תדהו יוטיב שפוח דמוע )custom made( ידוחיי רצומ לש הרקמבש  עבקו הטלחהה תא
 הרצונ ובש ,ינקירמאה הרקמב םג יכ ןייצל ןיינעמ .הילפהל הנעטה ינפמ הנגהכ
 טפשמה תיב ענמנ ,הילפה תעינמל קוחה ןיבל הקוחב ןגומה תדה שפוח ןיב תושגנתה
 ןיוע סחיל עבותה תנעט תא לביק ןידה קספ .תינורקע העיבק חסנלמ ינקירמאה ןוילעה
 הילפהה לע הנגה לש תינורקעה היגוסב קספ אל ךא ,תיתדה ותנומא יפלכ הנידמה לש
  19.ןופצמ ימעטמ

 לעב בייחל יתמ רידגהלו תוסנלו תיביטמרונה הלאשב םיכורא םינויד ךורעל רשפא
 ןינועמ אוהש לככ ,חוקלה לע היהי יתמו ולש םיכרעה םלועל דוגינב תוריש תתל קסע
 ןיב קימעמו ךלוה רעפ לע דמלמ הזה תומיעה ךא ;רחא קסע לעבל תונפל ,תורישב
 םהל םידגנתמה ןיבל םיינימ-דח םיאושינב םיכמותה ןיב ,תוינרמשל תוילרביל תושיג
 ילבמ .)הרקמה ינפל הנשכ רמולכ ,2014 תנשב ודרולוקב ולבקתה םיינימ-דח םיאושינ(
 בוטיקלו םישבגתמה תונחמה לש םינייפאמל עגונב ןיינעמה יגולויצוסה ןוידל סנכיהל
 לואשל אלש טפשמה תיב רחב עודמ תוהתל ןתינ ,תירבה תוצראב וב ךורכה יטילופה
 לש הייפכ יעצמאל ךפוה הילפה רוסיא יתמו ינעגופ תויהל לוכי תדה שפוח יתמ
 הרקמה תא לצנל םוקמב לדבהה ןמ טפשמה תיב םלעתה הז הרקמב םג עודמ .הנידמה

 
19   Decision Leaves Almost All the Big The Masterpiece Cakeshop  Eugene Volokh,

Questions Unresolved,  REASON (June 4, 2018), https://reason.com/volokh/2018/06 
leaves/-decision-cakeshop-masterpiece-04/the/. 
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 םאה ,ךכל רבעמ ?וסיסבב תחנומה תיביטמרונה היגוסל בייחמ חוסינ קינעהל ידכ
 םהש וא ,םיידוחיי םה תירבה תוצראב הפואהו לארשיב סופדה תיב לש םירקמה
 יטפשמה ןיב םינועטה םיסחיה לע ונממ קיסהל ןתינש רתוי ינורקע והשמ לע םידמלמ
 בוטיקו יתסיפת רבשמל תוירסומ תועיבת ןיבו תוימואלל םזילרביל ןיב ,יטילופהו

 םאה ?םויכ טפשמה תכרעמ לש הדיקפת והמ ?ונלש ןדיעה תא ןייפאמה קומע יתרבח
 תוסחייתה יכ רובס ינא ?רתוי תיטסיביטקא תויהל וא ןוסיר רתוי טוקנל הילע
 םע דדומתהל ידכ .הלאה תושיגה יתש ןיב םייניב ךרד תרשפאמ הילפהל תיביטמרונ

 הרקמב ב"טהל תליהק ןיבל תיתד הליהק ןיבש םיסחיב ןוידה תא טעמ ביחרא וז הלאש
 .ירוביצה חישב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,הז

 

 

  ירוביצה חישהו הקיספה .ב
 

 העיגהו תויתרבחה תותשרב ןיינע הררוע תשקה עבצ ןיינעב ןידה תערכה
 תוברתמה תויושגנתהל ףסונ יוטיבכ גצוה ןידה קספ .תרושקתה יעצמא לש תורתוכל
 ילכב .יתדה רוביצהו ב"טהלה תליהק ,תילרבילה טפשמה תכרעמ ןיב תונורחאה םינשב
 תעבונה תיטסיביטקא תיטפשמ תוברעתהל תפסונ המגודכ גצוה אוה םייתד תרושקת
 רתוי םיבושק תויהל טפשמה יתב לעש ןאכ ןועטל יתנווכ ןיא 20.םייתד-יטנא םימעטמ
 איה ירוביצה ןוידה תניחבב יתרטמ ;הרבחב תוחורה ךלהל םאתהב קוספל וא רוביצל
 תא ביצהלו ,הקיספה עקרב דומעל תוכירצ ויהש תויביטמרונה תולאשה תא ררבל
 טפשמה תיב יכ ןועטל יתנווכ ןיא .ןותנה ירוטסיההו יתרבחה רשקהה ךותב הרקמה
 וא הז ירוביצ חישל תוירחאב אשונ אוה יכ וא להקה תעדל וילוקישב סחייתהל ביוחמ
 קר אל תירוביצ העפשה שי הזה חסונב תיטסילמרופ הקיספל יכ ןעטא תאז םע .רחא
 תיב םיעבתנה לש טבמה תדוקנמ .הקיספה יפוא לשב םג אלא תיטפשמה הערכהה לשב
  .םהלש םיירלוסניאה םיכרעב עוגפל ידכ וחוכב שמתשמ טפשמה

 חתמל הסחייתה אלו הילפהל עגונב קוחב תונגהל השרדנ אל םולשה תטפוש
 הקיספל יטנוולר אלכ ותוא לספ יזוחמה טפוש םגו ,םיעבותה ולעהש יביטמרונה
 תיטילופהו תיתרושקתה הרעסה סיסבב דמעש אוה קוידב הז רעפ םלוא .הז הרקמב
 לש עפומ דועכ הרקמה לש תיתרושקתה הגצהה ,רמולכ .ןידה קספ תובקעב החתפתהש

 
 .תונוש תויתרבח תותשרב ןכו "ןושאר רוקמ"ב ,"בירעמ"ב ,"ץראה"ב יתרושקתה יוסיכה  20

 תוריש תתל ברסל לוכי וניא קסע תיב :םולשה טפשמ תיב" ירכז ןב גומלא :לשמל ואר
 /https://www.haaretz.co.il/news )22.4.2020( ץראה "תיתדה ותנומא תא דגונה

law/.premium-1.8787578; בריסש סופד תיב סנק טפשמ תיב – ריפחמ" תורבדיה תכרעמ 
 /https://www.hidabroot.org )21.4.2020( תורבדיה "םייב"טהל םוסרפ ירמוח סיפדהל

article/1137697 . 
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 דגנ )תילסרבינוא ,תינוליח( תילרביל-תיטפשמה םלועה תסיפת לש וא תדה דגנ קוחה
 תיטפשמ היגוסמ ותוא הכפה )תירלוקיטרפ ,תיתד( תידוהי-תימואלה םלועה תסיפת
 תאז תוארל ןתינ .יטילופ ןוהל םתוא ךופהל רשפאש ,תושגר הבלמה ירוביצ עוריאל
 לאלצב תסנכה רבח לש ותבוגתב לשמל ךכ ,הרקמל םיאקיטילופ לש תויוסחייתהב
 :'ץירטומס

 רמוש םדא בייחמש ,םמוקמו רומח ,יוזה ןיד קספ"
 .ולש יטרפה קסעב ותנומאל דוגינב לועפל תווצמו הרות
 תונשרפ לע ססובמ ןידה קספ .השק תינוליח היפכ
 קוח תא ןקתלמ סונמ ןיאש הארנו קוחה לש תתוועמ
 תוכזה תא תושרופמ וב עובקלו הילפא רוסיא
 ותנומא יפ לע לועפל יתדה רוביצה לש תילאיווירטה
 21."ולש יטרפה בחרמב

 וא ילסרבינואכ ספתנ וניא קוחה היפלש השיג תוגיצמ הלאכש תויואטבתה
 לע תמייאמהו היכרע תא הפוכה תינוליח םלוע תפקשהל יוטיבכ אלא ,יביטקייבואכ
 תסנכה רבח לש םינועיטה םניא ונניינעל בושחש המ .יתדה רוביצה לש םייחה חרוא
 רדשל שקבמ אוהש הנכסה תשוחת אלא ,תדהו ןופצמה שפוח תלבגה דגנ 'ץירטומס
 דועב ,יטילופ קבאמל הילפה רוסיא לש תיטפשמה היגוסה תכפוה ךכ .ולש רוביצל
 לע רומשל ידכ תיב"טהל-יטנא הדמע התוא ביבס תדכלתמ תירלוסניאה הליהקהש
 לש הלאשב ליחתמש המ .הנידמה לש תילרביל-תיטפשמה תכרעמל סחיב הדמעמ
 ,רחא ןושל ?עובקל ךמסומ ימ :תרחא הלאשב ףלחתמ "רתוי בושחה ךרעה והמ"
 הלש תוירלוסניאה תומרונה לשו הליהק לש םיגציימ םמצעב םיאורה םיאקיטילופ
 ?תטפושה תרבדמ תומרונ וליא םשבו הליהק וזיא םשב :תואבה תולאשה תא םיביצמ
 םיכסמ ינאש םושמ אל הלאה תולאשה תא הלעמ ינא 22?טפשמה תיב גציימ ימ תא
 תונעל תלוכי טפשמה תיבל ןיאש רובס ינאש םושמ וא םירבדה לש הז הגצה ןפואל
 קימעמ יביטמרונ ןוידמ ענמיהל טפשמה תיב לש ןויסינלש שיגדהל ידכ אלא ,ןהילע
 רשקהל שרדיהל ילבמ ,הילפהה-יא ןורקע סיסב לע קר ןנד הרקמב עירכהל – ויד

 
 bezalelsm( )21.4.2020, 15:22( https://twitter.com/bezalelsm@( 'ץירטומס לאלצב  21

/status/1252573309717360640?lang=he.   
 .יטילופה םזילופופה תעפות לע םיבוסנ תונורחאה םינשב םעה תא גציימ ימ לע םינוידה  22

 הזה ןמזה "הזכ רבד ןיא – תילרביל אל היטרקומד" רלומ רנרו ןאי :לשמל ואר ךכ לע
 השיג ./https://hazmanhazeh.org.il/illiberal-democracy )2018 רבמבונ ,ריל ןו ןוכמ(
 ןמזה "תיטרקומד היגלטסונה לש םותסה יובמה" קליפ ינד :ואר ,קליפ ינד גציימ תרחא
 ./https://hazmanhazeh.org.il/socialdemocracy  )2020 לירפא ,ריל ןו ןוכמ( הזה
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 ןוידהש המודו ,קפסמ הנעמ אלל תורתונ תולאשה :םיריחמ םיעדונ – בחרה יתרבחה
  23.דחא דצ דמעמב םייקתמ ירוביצה

 ,לשמל ךכ .תוחפ םייטסילופופו רתוי םיינורקע םינויד םג ולהנתה תרושקתב
 תלהוק םורופמ רטפ דוד ד"וע וחצנתה "ב ןאכ"ב ןמרבילו ןמלק לש וידרה תינכותב
 ןעט ,תילרבילה הדמעה תא גציי רשא ,רענש 24.ימוחתניבה זכרמה ןמ רענש םדא ר"דו

 תא רתוס רבדה םא הלאשל רשק ילב וילא הנופש ימ לכל תוריש תתל בייח קסע לעבש
 גציי רשא ,רטפ וליאו .קוחה םשב טרפה תוריחב העיגפה לע ןגה אוה רמולכ ,ותנומא
 ןוידה ןמ .הנידמה לש הייפכה דגנו טרפה שפוח תוכזב ןעט ,תינרמשה הדמעה תא
 קומינ תבייחמ הניא ינויווש ןפואב םיתוריש לבקל תוכזה רענש רובעש ,הלוע םהיניב
 הייפכה תא הקידצמו ,המצע ינפב תדמוע איה :םיירשפא םיגייסל תוסחייתה אל ףאו

 ,תאז תמועל רטפ רובע .וקפסל ןיינועמ וניא אוהש לככ תורישה ןתונ לע הנידמה לש
 הלאשל רבעמ .םייח יכרדו תושיג ,תונומא לעמ חרכהבו דימת דמוע וניא ןויווש
 לע רערעמ עוריאה דציכ בל םישל שי ,דיימ ןודיתש תיטפשמה היגוסהו תיביטמרונה
 תונרמשל טרפה תויוכזב בור יפ לע תדקמתמה תיביסרגורפ תוילרביל ןיב הנחבהה
 תרימשל הדוגאה םג ומכ ,לרבילה רענש .הצובקה לש םיכרעב תקסועה תילקירלק
 חכונל םג )הילפה רוסיא( הנידמה קוח לש הייפכה תא ןאכ םיפידעמ ,טרפה תויוכז
 דמוע ,ינרמש יפוא לעב ןוגרא גציימה ,רטפש דועב ,תורישה ןתונ לש ןופצמב העיגפה
 ,קוחהמ הנגהב תוכזלו ונופצמ וצלו ותנומאל םאתהב לועפל טרפה לש ותוכז לע אקווד
 םיכרע םנשי ןויוושה דצל יכ איה רטפ לש ותנעט .ויפלכ הלפמ סחי לש ריחמב םג
 ןרמשל ךפוה לרבילה ובש ,ןיינעמ םידיקפת ףוליח והז .לקשמ םהל תתל שיש םיפסונ
 לאכ תיתרבחה תכרעמל תוסחייתה( לרבילל ןרמשהו )"רהה תא ןידה בוקיי" תשיג(

 רשא ,תילמרופה השיגה לע דמלמ הז יוניש יכ רובס ינא .)יטופישה תעדה לוקישמ קלח
 ,תיתרבחה הלאשה לע קפסמ ןובשחו ןיד אלל ינורקעו יללכ ןפואב םיכרעל תסחייתמ
 ןיבמ ימ ,לשמל לואשל רשפא ."תּונֹושל ןורוויע" ותוא תא ןארבו'ג טפושה הניכש יפכ
 יכ תנעוט איה ובש ,"בוריס" הרפסב לטרז תידע לש התדמע םע רתוי ההדזי םיינשה
 ןברסה רלבלה לש ותומדל רשאב המו 25;"היטרקומדל ןקת ות איה תינופצמ תונברס"
 חישב חוכל תודגנתהה לש הרוגיפל השענש ,ליוולמ לש עודיה ורופיסמ יבלטרב
 שפוחב הכימתל האירקב ףרטצהל םירהממ םניא וידיסח עודמ 26?ינרדומ-טסופה

 
 תא הלעמ רשא ,רצינמרק יכדרמ לשמל ומכ םילרביל םינטפשמ םיסנכנ הזה קירל  23

 היעבה ."ץראה"ב םירמאמ תרושב תונוש תויגוסב םייביטמרונ-םייטפשמה םינועיטה
  .םמצע ןידה יקספמ תופוכת םירדענ הלא םינוידש איה

 )22.4.2020( ןמרביל ףסאו דניקסביל ןמלק לש טסאקדופה "ןמרביל-ןמלק"  24
https://omny.fm/shows/kalman-liberman/22-4-2020.  

 .)2018( ןופצמה תוכזו תויצה תבוח – בוריס לטרז תידע  25
 )9971 תמגרתמ יול הנפד( 12 2 ררועמה ״רלבלה יבלטראב״ ליוולמ ןמרה  26

http://readingmachine.co.il/home/books/book_meorer_2/chapter01_2561755. ותומד 
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 תרשמ אוה רשאכ קר קדצומ אוה בוריס םאה ?סופדה תיב ילעב לש ןופצמה
  ?תרחא ןעמל השענ אוה רשאכ לוספ אוהו תחא היגולואדיא

 הניחבמ הלאכש םיטקילפנוקמ דיספמ ימו חיוורמ ימ לואשל םג בושח
 םיב״טהל לש םתיילפה-יא תא המדיק טרפה תויוכזל הדוגאה םנמואה .תישעמ
 תחלק ךותל – םתבוטב אלש – םתוא הסינכה איהש וא ,הזה ןידה קספ תועצמאב
 ב"טהל ןוגראש הרוק דציכ לואשל םג רשפא ?םילרבילל םינרמש ןיבש טקילפנוקה
 םוצמצ לעו הנידמה לש הייפכה תרבגה לע אלא ,יחרזאה שפוחה תבחרה לע אל קבאנ

 המו ?)םייתד תוריש ינתונ לש אלא ,םיב״טהל לש אל הז הרקמב( טרפה תויוכז לש
 סופד יתבמו םוסרפ ידרשממ ינרמש בר שורדי הזכש ןיד קספ תובקעב רשאכ הרקי

 ?הרמה ילופיטו "החפשמה תואירב" ןעמל ןייפמק ורובע רוציל םיב"טהל תולעבבש
 םשב טרפה תויוכזו םיכרע תסימר לש הרודנפ תבית ןאכ חתפיהל הלולע אל םאה
 איה הנגההש עגרבש ששחה ןאכ הלוע ,תורחא םילימב ?םיתוריש ןתמב ןויוושה
 ועבקנש אלב תיחרזאה תוריחה םוצמצ איה הלש האצותהו תיביטמרונ אלו תילמרופ
  .תויפיפ ברחל ךופהל לוכי רבדה ,העיגפל תולבגמו םיגייס

 ןיבש רעפה תבחרה אוה ןאכ שחרתמש המש המדנ ,הלא תולאשל רבעמ
 .)הליהקה( תירלוסניא רסומ תסיפת ןיבל )קוחה ןוטלש( תינידמ-תילרביל רסומ תסיפת
 )"צ"רמ לש ףינס" םיתיעל הנוכמה( טרפב טפשמה תיב לש ותוכמס לע רוערע ןאכ שי
 ."םעה" לש םיכרעל םלוה גוציי ןתינש םושמ ,ללכב קוחה ןוטלשל תוביוחמה תשלחהו
 דצב םא ןיב ,הלאכש םיטקילפנוקמ הנבנ ולש חוכהש ימ אוה ךכמ חיוורמש ימש המדנ
 ,םיווש םניא תוחוכה תירוביצו תיטילופ הניחבמ םלואו .ינרמשה דצב םא ןיבו ילרבילה
 םיעדוי םיטסילופופ םיאקיטילופ 'ץירטומס תסנכה רבח לש ותבוגתב וניארש יפכו
 יפופיכ תא םתבוטל לצנל דציכ –  טפשמה לש דיספמה דצב םה רשאכ םג – בטיה
  27.םיידיה

 
 הווהמ םג אוהו ,תורפסל טפשמ ןיבש םיסחיב קוסיעה תרגסמב תיזכרמ איה יבלטרב לש
 לווב רלבלה לש ובוריס .קזי'ז יובלס ומכ תיטילופה היפוסוליפה הדשב םיגוהל הארשה
 ףידעמ ינא" הרימאב אטבמ אוה רשא ,ולש הנוממה לש ויתויחנה רחא אלמל טירטס
 Lee :לשמל ואר ךכ לע .ילרביל-ואנה יטילופה רדסל תודגנתהל לדומ התשענ ,"אלש

Edelman, Occupy Wall Street: "Bartleby" Against the Humanities, 3(1) HIST. OF THE 

PRESENT 99 (2013). 
 )2019( ויתודיתע ,ויתויעב ,ויתודלות – לארשיב םזילרבילה רנטואמ םחנמ לש ורפסב  27

 תיב דיקפתלו לארשיב םינרמשו םילרביל ןיבש םיסחיל עגונב תניינעמ הזת תעצומ
 טפשמה תיב אישנ טקנש תיתקוחה תונשרפה יכ ןעוט רנטואמ .הז רשקהב טפשמה
 שפוח :דוסי-קוחלו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל רשאב קרב ןרהא רבעשל ןוילעה
 ןיבש חתמה תקמעהל השעמל האיבה ,"יטופיש םזיביטקא" םג הנוכמש המ ,קוסיעה
 הלשכנ ותנעטל .םינרמשל םילרביל ןיב ומכ ,תקקוחמה תושרה ןיבל תטפושה תושרה
 םוקמבו ,לארשיב יברעה טועימה תויוכז לע שגדב ,םדא תויוכז לע הרימשב וז השיג
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 הרוצב דדומתהל תילרביל-תיטפשמה תרגסמה ךותב תרחא תורשפא שי םאה
 ןויסינכ ןמפרודו ןגד לש םתשיגב ןודא אבה קרפב ?הז גוסמ תויעב םע רתוי תחלצומ
 ,םידדצ ינש ןיב יטפשמ ךוסכס לש ישיאה דממל קר אל תעגונה ,םייניב ךרד עיצהל
 קדצ" םינכמ םהש השיג ,םהיניב םיסחיה תא םיבצעמה םייכרעה םילוקישל םג אלא
 ."םיסחיב

 

 

 תויטפשמ תומוחו םיסחיב קדצ .ג
 

 ירוביצה חישה תאו תשקה עבצ ןיינעב יטפשמה הרקמה תא תוארל ןתינ
 םיאור ןמפרודו ןגדש היעבל תקהבומ המגודכ ןידה קספ תובקעב חתפתהש רעוסה
 ןיבל יטרפה טפשמה לש תישיא תוריחו הימונוטוא ןיב תושגנתה – "םיסחיב קדצ"כ
 תויגוס םע דדומתהל ידכ .)הז הרקמב הילפה-יאל( הנידמה לש תיביטמרונה השירדה
 טפשמה לש הבחרה רמולכ ,"םיסחיב קדצ" םינכמ םהש השיג םיעיצמ םה הז גוסמ
 םיללכה לש "אוביי"ו הנידמה לש הייפואל תועגונה תויביטמרונ תויגוסל יטרפה
 תא האורה ,תיתרוסמ-תילרבילה השיגל דוגינב 28.תיטרפה הרֵפסל הב םיגוהנה
 דחא לכ לש תוריחה תועצמאב תלבגומכ יטרפה טפשמב תיטופישה תוברעתהה
 הנחבהה דגנ תנעוטה ,טפשמל תיתרוקיבה השיגל דוגינב ןכו ,תורשקתהל םידדצהמ
 השירדה הכותבש תרגסמ םיעיצמ ןמפרודו ןגד ,יטרפל ירוביצה טפשמה ןיבש
 .םידיחיה ןיב םיסחיבש קדצה לש הניחב לע ןעשית – ןויווש לע שגדב – תיביטמרונה

 
 תופקת תניחב לש השיג הטקנ איה קוחה תלעפה ינפוא לע תרוקיבב התוכמס תא שממל
 הז רמאמ תרגסמב .ומצע ינפב ןוידל היוארה הבושח הנעט יהוז .הליעוה אלש םיקוחה
 יטופישה םזיביטקאהש רמולכ ,רנטואמ לש ותנעט לש ןושארה הקלח תא לבקל הטונ ינא
 רנטואמש דועב .ךכל הביסה לע קלוח ינא םלוא ,תלעות רשאמ חתמו קותיש רתוי רצי
 ,תויטילופו תויתרבח תולאשב יידמ ברועמ – ותבוטב אלש – ךפה טפשמה תיבש רובס
 .תשקה עבצ ןיינעמ הלועש יפכ קוידב ,ויפואב יטסילמרופ אוה םזיביטקאה יתנעטל
 – תיתקוחה הכפהמה תובקעב שחרתהש ,קדצבו ,ןעוט רנטואמש המ ,תורחא םילימב
-יתרבחה ןוידה ובש ןפואל יוטיב אוה  – שלחוה אלא קזחתה אל טפשמה תיב לעופבש
 םירשקהה לש הניחבל םוקמב םיללכלו תונורקעל הטונו ילרודצורפ תויהל ךפה יביטמרונ

 םרחה קוח אשונ ומכ ,ןתונ רנטואמש תואמגודה .םילעופ ןד אוה םהבש םיקוחה םהבש
 תיב תיתקוחה הכפהמה תובקעבש ךכ לע אל יתנעטל תודמלמ ,תוחפשמ דוחיא וא
 אוה רשאכ ומצע ילרבילה טפשמל תעגונה הנוקל לע אלא ,קיפסמ ילרביל וניא טפשמה
 יתרבחה רשקהב ןודלמ ענמנו םישנא לש אלו םיכרע לש םניגמכ ומצע תא ספות
 ,ויתודלות – לארשיב םזילרבילה רנטואמ םחנמ :ואר .ויתוכלשהו קוחה לש ירוטסיההו
 .)2019( ויתודיתע ,ויתויעב

 .)2019( 307 אמ טפשמ ינויע "םיסחיב קדצ" ןמפרוד יחיבאו ןגד ךונח  28
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 ,דחמ םיחרזא-הנידמ יסחי לש תיכנאה השיגה ןה םיסחי תניחבל תוחוור תושיג יתש
 הימונוטוא לעו תוריח לע םיססבתמה םיחרזא ןיב םיסחי השיגדמה ,תיקפואה השיגהו

 תשקבמה ,תישילש השיג םיעיצמ םה ולא תושיג יתש ןיב הנחבהל דוגינב .ךדיאמ
 איהש תולתה תאו תיטנוולרה םיסחיה תכרעמ לש הביט תא רתוי תדקוממ הרוצב ןוחבל
-יביטמרונ לוקיש סיסב לע תיטפשמ תוברעתה תרשפאמ םתשיג .םידדצה ןיב תרצוי

 תשקבמ איהו ,םידדצה לש הימונוטואב המ תדימב עוגפל ידכ ךכב היהי םא םג ,יתרבח
 ללכה לש םושייה תובקעב עגפנ ומצע תא האורה דצ ותוא לש הרימאל הנעמ תתל
  29.)"?ינא המל"( יטרפה הרקמב יביטמרונה

 השיגה( תיסאלקה תילרבילה השיגל ןוקית םיעיצמ ןמפרודו ןגד
 םהיתויוכזל קר אל םיסחייתמ םהש ךכב )ןמטטס םג ןעשנ הילעש תיגולוטנואדה
 תוסחייתה ךותמ" םנושלבו ,יתוהמה ןויוושל אלא ,םיברועמה םידדצה לש תוילמרופה
 םילוכי םישנא ןיב ילטנמ רשוכב םילדבה ,לשמל ךכ 30."תמאב אוהש יפכ םדאה לא
 הדבועה סיסב לע הריד תרכשהב הילפה םג ךכו ,ןיקיזנ תעיבת ךותב הנעט תווהל
 םידדצה ןיבש םיסחיה םא איה וז השיג יפל ןוחבל שיש הלאשה .יברע אוה רכושהש
 הבושתה םא .םתרגסמב םייקתהל תורומאה תוריחו הימונוטוא התוא לע םיססובמ ןכא
 קידצהל ןכ לע הלוכי םיסחיב קדצל השירדה .תקדצומ תוברעתהה ,תילילש איה
 לע םיוסמ םדאל סכנה תא ריכשהל אלש הריד לעב לש הטלחהב תיטופיש תוברעתה
 תולעב וקלח תא םלשל ןיינועמ וניאש ףתושמ ןיינבב רייד לש הטלחהב וא ,ינעזג דוסי

 שארמ חינהל לוכי וניא יטרפה טפשמה ,םינעוט ןמפרודו ןגדש יפכ .ןיינבה ץופיש לש
 וליא .המויק םצעל יאנת תויהל ךירצ ומצע אוה אלא ,תישפוח הריחב לש המויק תא
 אל ןידה תיב תטלחה תא קמנל רשפא היה ,לשמל ,תשקה עבצ ןיינעב וז השיג המשוי
 לקשמ תתל ךכבו ,ןויוושב תיתוהמ העיגפ לש הנעטב אלא ילמרופ ןויווש סיסב לע
 סופדה תיב ילעב לש הימונוטואה – םידדצה ןיב םיסחיה תרגסמב תיביטמרונה היגוסל
   .לארשיב ב"טהלה ןעמל הדוגאה לש התיילפה-יא לומ

 תויגוסל אלו תשקה עבצ ןיינעל אל – קפסמ וניא הז ןורתפ םג יכ רובס ינא
 םישקבמ ןמפרודו ןגד רשא גוסהמ רחא גוסמ אוה םיסחיב קדצה-יא ןהבש תורחא
 הימונוטואהו תוריחה ןועיטב יואר-אל שומישב רבודמ ןיא ןהבש תויגוס :ןייפאל
 םייח תורוצל תועגונה ,תודגונמ תויביטמרונ תוסיפת ןיב תושגנתהב אלא ,תיחרזאה
 יטרקנוקה םדאה לע תעדה תא םינתונ ןמפרודו ןגד םנמוא .תויתרבח םלוע תופקשהלו
 ,תוארהל שקבאש יפכ ךא ;ויתונוכת לעו ובצמ לע ,ודמעמ לע רמולכ ,טשפומה אלו

 
 םהלש ןילמוגה תוסחייתה יאנת ,ןויוושב הזל הז וסחייתי םישנאש ידכ" :ךכ םיבתוכ םה  29

 דחא דצל שיש רורב ןורתי וא םידדצה ןיב םייתועמשמ תוחוכ ירעפ ףקשל םילוכי םניא
 ןילמוגה תוסחייתה יאנת ,םיסחיב קדצ לש וז השירד לע תונעל ידכ .רחאה דצה לע
 םידדצה לש תויטנוולרה תוישיאה תויוכיאה תא ןובשחב איבהל םיבייח יטרפה טפשמב
 ,םש ."ןניקסע ןהבש תוביסנה תאו םיישיאה םהינייפאמ תא םג ומכ ,ןילמוגה תוסחייתהל
  .329 'מעב

  .333 'מעב ,םש  30
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 ןיב( הלפומה לש ״ויתונוכת״ב אל םיצוענה הילפה לש םירקמ הצימחמ ןיידע םתשיג
 רתוי בחרה יתרבחה רשקהב אלא ,)ול תוסחוימה תונוכת וא ״תויתימא״ תונוכת ןה םא
 יכ איה יתנעט .ןתועמשמ תא תולבקמ ״תונוכת״ ןתואו הילפהה תשחרתמ ותרגסמבש
 אלא ,יטרפה טפשמה לא יביטמרונ ןוירטירק תאביימ קר אל ןמפרודו ןגד לש העצהה
 ,יביטמרונה ןוידה לא תיזוח-תיטסימוטא השיג תאביימ איה :ינשה ןוויכב םג תלעופ
 31.םהיניב םיסחיה לש יתוברת-יתרבחה רשקהה ןמ קתונמב םידדצה לא תסחייתמו
  .ילארשיה רשקהב םתשיג תא םיגדהל ידכ םיאיבמ םמצע םהש המגודב תאז הארא

 תויח תטפושה לש הירבד ךותמ איה םיאיבמ ןמפרודו ןגדש תואמגודה תחא
 'נ חבס ןיינעב םיבושייל הלבק תודעו קוח דגנ ץ"גבל הריתעב 2014 תנשמ ןיד קספב
 ןויוושה ןורקע לע הרימשה ןיבש חתמל תקהבומ המגוד אוה ויגייס לע קוחה .תסנכה
 ימל ןהיבושייב תועקרק תאצקהב הלפמ להונ גיהנהל תויפותיש תודוגא לש ןתוכז ןיבל
 ,ךכב אטבתמ הז חתמ .ןהלש ידוחייה יתליהקה םקרמהמ קלח ןהיניעב הווהמ וניאש
 ;בושייל הלבקל םידמעומ תולפהל תוליהק לש ןתוכז תא תיקוח ןגעמ קוחה דחא דצמש
 .וז הילפה לע םיניגמה םימעטה לע תולבגמ ןנשי קוחה תוארוהב ,רחאה דצה ןמ ךא
 תוריתעה תא תוחדל שיש סינורג אישנה לש ותעדל תויח תטפושה תפרטצמ התקיספב
 תלאשב הערכה ינפ לע קוח לש הריבס תונשרפ הפידע"ש תנעוטו ,קוחה דגנ

 תומא תא הירבדב השיגדמ ךא ,ומצע קוחה תא לוספלמ תענמנ איה ךכב 32."ותויתקוח
 ןכו ,ןבושייל דמעומ לבקל אלש תויפותיש תודוגא לש ןתלוכי תא תוליבגמה הדימה
 ןמפרודו ןגד .הלא הדימ תומאב דמוע וניא ןכא ינולפש היארה לטנ ןהילע לטומש
 איה םלוא ,קוחה לש ותויתקוח תלאשב עירכהל אלש םנמא הפידעה תויח" יכ םינייצמ
 תאו ,'ןמושייל תויביטקייבוא הדימ תומא ]ליעלד תוארוהה ךות[ לא אורקל' תשקבמ
 הדוגא לש יטפשמה דסומה תא ןנוכמ רשא ומצע קוחה ךותמ תבאוש איה הלא
 םקרמה לע רומשל תויפותיש תודוגא לש ןתוכז תא תלבקמ תויח תטפושה 33."תיפותיש
 עוגפל םילולעה םירבח תלבק עונמל ןתוכז תא תנגעמ ףאו ,ןהלש יתרבח-יתליהקה
 רמולכ ,ןגומ לדבה ותוא ףקותמ קר תרתומ הילפההש תעבוק איה תאז םע .הז םקרמב
 לש הייפואב רדגומ אוהש לככ ,יתליהק םקרמ ותואל תורישי רושק תויהל בייחש לדבה
 הנקב םילוע תויח תטפושה לש הלא םירבדש םינעוט ןמפרודו ןגד .היכמסמבו הדוגאה
 תיפותישה הדוגאה לש התבוח תא םירידסמ םהש םושמ ,םיסחיב קדצל םתשיג םע דחא

 
 ידיב עלוק ןפואב החסונ הילפהל תוסחייתה לש יטפשמה רשקהב וז השיג לש התועמשמ  31

 םלועש יתדוקנה שובלה תא שיחמהל דעונ םימוטאה םלועל יומידה" :קינבוטנוג ןושרג
 תיסופיטה תיטפשמה היצאוטיסב ,טפשמה יתב .הילפהה תעפות תא וב שיבלמ טפשמה
 הייארה תיווז .ינומלא הלפמ ינולפ םא הלאשה תא םיקדוב הילפה תנעט הנודינ הבש
 תכרעמה .םיניידתמה לש וז – הרצ תיווז בורל איה יטופיש ןוידל העיגמה תיטפשמה
 רוידב הילפה קינבוטנוג ןושרג ."הילפה לש םידקוממ םירקמ םע תדדומתמ תיטפשמה
  .)2014( 46 תויתרבח תומוחל תויטפשמ תומוח ןיב – תויתוברת תוצובקו

 .)17.9.2014 ובנ( 6 ׳ספ ,תסנכה 'נ חבס 2311/11 ץ"גב  32
  .378 'מעב ,25 ש״ה ליעל ,ןמפרודו ןגד  33
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 לע הרימש ךות ,הילפה רוסיא לש יביטמרונה ןורקיעב תילמינימה הדימב עוגפל
 תטפושה לש הירבד הלא .ידוחייה הנויבצ לע רומשל התוכז לעו הלש הימונוטואה
 :ןידה קספב תויח

 

 ןויווש לש םיכרעב הלוכ לכ תלבוט וז הארוה"
 ,םייתליהק םיבושייב הלבקה תדעול העימשמו
 דמעומ לבקל ברסל השקונ רוסיא ,8 ןוקיתב םתרדגהכ
 קקוחמה תפקשהל םניהש ףיעסב םייונמה םימעטה ןמ
 סחייל שיש הרוכבה דמעמ לע .םיימיטיגל יתלב
 ןתינ  ,דמעומה תא ןוחבל הלבקה תדעו אובב וז הארוהל
 היה קוחה תעצהב הז ףיעס לש וחסונש ךכמ דומלל
 לבקל ברסל הלבקה תדעו לע רסאנ ויפלו רתוי ךכורמ
 רשאכ ונייהד ,ףיעסב םייונמה םימעטה ןמ 'קר' דמעומ
 תסנכב לבקתהש חסונה ןמ ךא ,ידעלבה לוקישה והז
 ונל העימשמ וז הטמשהו 'קר' הלימה הטמשוה ףוסבל
 םימעטה ןמ הזיא לשב דמעומ לבקל ברסל ןתינ אל יכ
 'ףוטע' אוה םא ןיבו יולג אוה םא ןיב ,ףיעסב םיטרופמה
 34."ותווסהל םידעוימה םירחא םימעטב

 המ לע – ןמפרודו ןגד היתובקעבו – תויח תטפושה  תדמול הטמשה התואמ
 ינפב ןיינעמ גשומ( "ךכורמה" קוחה חסונ ובש ןפואה לע רמולכ ,תרסוא קוחה תארוהש
 תורורב הדימ תומא וכותל אורקל ןתינ השעמלו ןויוושה ןורקע תא רתוס וניא )ומצע
 הדבועה םצע םלוא .הדוגאל דמעומה ןיבש םיסחיב קדצה תא ורידגי רשא ומושייל
 יפכ קקוחמה תנווכ לע םג הדיעמ קוחה לש ירוקמה חסונב העיפוה "קר" הלימהש
 הירבד תורמל ,תישעמ הניחבמ 35.וז הנווכ הנשמ הניא התטמשהו ,יולגב הרמאנש
 לש הרקמב םנמוא קוחב הלבקה תודעו ועבקנש עגרמ ,תויח תטפושה לש םיבושחה
 לע לספנש ימש הרקמב קר ךכל ושרדיי ןה ךא ,ןהילע לטומ היארה לטנ דמעומ תליספ
 .ךכל םישרדנה םיבאשמהו ןמזה ,תויולעה לכ לע – תיטפשמ האכרעל הנפי ןכא ןדי

 לוהינל רתוי םיבר םיבאשמ הדוגאל םידמוע העיבת לש הרקמב יכ ,חינהל םג רשפא

 
 .5 ׳ספב ,32 ש"ה ליעל ,חבס ןיינע  34
 לוקוטורפ( טפשמו קוח ,הקוחה תדעווב ןוידהמ דומלל ןתינ קוחה לש יטילופה דממה לע  35

 תווחב אבומה ,))8.6.2010( 15 ,18-ה תסנכה ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו לש 207 הבישי
 ,יולגב הריבסה הדעווה לש תיטפשמה תצעויה" :ןידה קספב ןארבו'ג טפושה לש תעדה
 ךשמהב .וב עמטיי אל טועימהש בורה לש ונוצר אוה קוחה תקיקחל םימעטה דחא יכ
 'הזה רבדהמ םלעתהל םעט ןיאו ,תידדה םויא תשוחת שיו ימואל ךוסכס ןאכ שי' יכ הנייצ
 דרשמ םעטמ גיצנ םג ]ש[ יפכ ,הליבומש השירד ןאכ שיש הזמ םלעתהל רשפא יא' יכו
  .58 'ספב ,םש ."יהנשב תחא עמטיהל תוצור אל תוליהקה יתשש עבטל ,החוורה
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 דמעומה לש ותריתע םא וליפא םלוא .םירוגמ םוקמ תשפחמה החפשמל רשאמ טפשמ
 רחא ןועיט אלו ולש םואלה אוה ותיילפהל םעטהש חיכוי אוה דציכ ,לבקתת לספנש
 דציכ ,תקדצומ ותנעטש טפשמה תיב עבקי םא םגו ?ותליספל קומינכ הדוגאה איבתש
 ךכל אל םאה ?יטפשמ קבאמ להינ אוה הדגנ רשא הנטק הליהק התוא ךותב וייח ואריי
 הרעשהב ןאכ רבודמ ןיאש שיגדא ?םיסחיב קדצ לש השיג סחייתהל הרומא קוידב
 ץ"גב ינפב ואבוה ףאש םיישממ םירקמל תוסחייתהב אלא ,ידיתע םיניינע בצמל תעגונה
 תלאשל תועגונ השיגדמ תויח תטפושהש הדימה תומא 36.ןידה קספב םיעיפומהו ןוידב
 תויתוברתהו תויתרבחה תולאשה לע ןובשחו ןיד ןתונ וניאש ,יטסימוטא ןפואב הילפהה
 רשאב ןהו ןהיתויוכזו ןמצע תויפותישה תודוגאל רשאב ןה – הלעמ קוחהש תוקומעה
 – ןוידב קהבומ ןפואב התלעש תיטילופה היגוסה ןמ תומלעתה םג יהוז .עגפנש ימל
 .קוחה סחייתמ םהילאש םירוזאה םהש ,לילגבו בגנב םיברע םיחרזא לש םתיילפה
 ןורוויע" לש השיגל רשאב תרוקיבה תא תנייצמ ףאו ,ךכל תעדומ המצע תויח תטפושה
 םירבדה תא תבתוכו הצומיאמ תענמנ איה םלוא ,ןויווש לע יטפשמה חישב "םיעבצה
 תטפושה לש התערכה ,רמולכ 37."ונניינעב וז השיג ץמאל ןיא יכ הרובס ינא" :םיאבה
 תולתה יסחיל תוסחייתה לכ אלב ,םיסחיב קדצ לש תמצמצמ השיג לע תנעשנ תויח
  .הלעמ הריתעהש תונועטה תויתוברת-תויתרבחה תויגוסלו םיקהבומה

 םהלש טועימה תעד תווחב ןארבו'גו לדנה םיטפושה םיאטבמ הנוש השיג
 .םרקיע תא תצמתא אלא ,םיאיבמ םהש םיקומינה טוריפל ןאכ סנכיא אל .ןידה קספב
 ידוחיי םייח םקרמ לע רומשל תויפותיש תודוגא לש ןתוכזב םירפוכ םניא םהינש

 
 'מעב ,23 ש"ה ליעל ,חבס ןיינעב ןארבו'ג טפושה לש וירבדב תאבומה המגוד הנה  36

 ררוגתהל רובעלו תורדש תא בוזעל וננוצרב יכ ונטלחה יתחפשמו ינא םייתנשכ ינפל":56
 ,שרגמ ונרחב .רנה רוא ץוביקבש וז התיה ונשגינ הילא הנושארה ...תובחרהה תחאב
 תונחביה ךרוצל 'םיפסונ םינוויכ' ןוכמל ונינפוה ןכמ רחאל דימ .'םירבד ןורכז' לע ונמתח
 הרוכזו רתויב תילילש היווח ירובע היה ןוימה ןוכמב ךילהה .םיינכטוכיספ םינחבמב
 רשא םינחבמה ,1992 תנשב לארשיל יתילעו ,ימא תפש הניא תירבעו רחאמ .הערל
 תווצה ישנא בל תמושת תא יתינפהשכ .דואמ םישק ירובע ויה תירבעה הפשה לע וססבתה
 ןחביהל אלא הרירב יל ןיא יכו תיסורה הפשב םינחבמ םימייק אל יכ ועידוה םה היעבל
 ,יל וגצוהש תולטמב דומעל יתישקתה ,םינחבמה ךלהמב תוחונ רסוח יתשח .תירבעב
 תא עבקנש םינמזה חולב םילשהלו ולאשנש תולאשהמ לודג קלח ןיבהל םיישקב יתלקתנ
 .רנה רוא ץוביקב הלבק תדעוול ילעבו ינא ונמוז םינחבמה רחאל שדוחכ ...תולאשה לכ
 תוישיא תולאש לש הכורא הרוש ונלאשנ וכלהמבו העשכ ךרע הדעווב ןויאירה
 ןויארה יכו הדעווה ירבח יניעב ןח םיאצומ ונניא יכ ונשח ןויארה ךלהמב ...תוינרדוחו

 םאב לעפנ דציכ ונלאשנ ןויארה ףוסב ...וניבגל תילילש המודק העד לש הליצב להנתמ
 .רערענ אל יכ ונבשה ,הדעווה תטלחה רחא רערעל ונתנווכב םאה טרפבו ,לבקתנ אל
 לבקל אלש הטילחה הלבקה תדעו יכ ונל עידוה רשא בתכמ ונלביק תועובש רפסמ רחאל
  ."רנה רוא ץוביק לש יתוברת-יתרבחה םקרמל םימיאתמ ונניאש רחאמ ונתוא

  .127 'מעב ,םש  37
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 תא םישיגדמ םהינש .ףתושמ םייח לאידיא ותואל םימיאתמ םניאש םידמעומ לוספלו
 לדנה טפושה .קוחה לש רשקהב וילא סחייתהל הבוחה תאו יתוברת-יתרבחה דממה
 הצובק ירבח לש םהיתודמע לע עיפשמה יתרבח-יגולוכיספה טביהה תא שיגדמ
 רתוי בר לקשמ ןתינ ןארבו'ג טפושה לצאש דועב ,הילפהו הרדה לש תועפות ריבגמהו
 איה גציימ קוחהש השיגהש העדב םהינש תאז םע .תיביטמרונ-תיטילופה הלאשל
 םלעתהל רשפאמ ולש םזילמרופה :הרוצה לשב רקיעב אלא ןכותה לשב קר אל ,הלוספ
 תיתדימ-אלו תקדצומ-אל הילפהל חתפ חתופ ךכבו ,םיישממה םייתרבחה םידממהמ
 קוחה ,ךכמ תוחפ אל רומח ךא .לארשי תנידמב תורדוממ ךכ םגש תוצובק לש
 ןהש לככ ,ןמצע תויפותיש תודוגא ןתוא לש סרטניאל דוגינב לעופ וז ותנוכתמב
 םיטפושה .תורחאו תוינ״לדנ תויגליבירפ לע אלו םיפתושמ םיכרע לע רומשל תושקבמ
 ןתוא לש םייתוברתה םילדבהה לע ןגהל רתוי ןוכנ היה אל םא ,םילאוש ןארבו'גו לדנה
 הרשכה לכ אלל הלבק תודעו לש ןהידיב תועקרקה תאצקה תא ריתוהל םוקמב תוליהק
 חסונב ןויוושה עיפומ ובש ןפואה םאה ."יתרבח םקרמ" לש םומע חסונב דמעמ וא
 תווח ,תויח תטפושל דוגינב ?התמ תואל ותוא ךפהו ןכותמ השעמל ותוא ןקור אל קוחה
  .הרוסא הילפהל םיכפוה םיקדצומ םילדבה םהבש םינפואל תועגונ םהלש תעדה

 .ןמפרודו ןגד לש םיסחיב קדצה תשיג לש היתולבגמ לע תדמלמ וז המגוד
 טשפומ ןויער לע אל תססבתמ איהו ,םידדצה ןיב תולתה יסחיל תסחייתמ ןכא וז השיג

 תונוכת ילעב םיישממו םינחבומ םיטרפ לע אלא ,תישפוח תורשקתה ךותב םידדצ לש
 םיבחרה םירשקהל ללכ תסחייתמ הניאו ,םיטרפ ןיב םיסחיב תרצענ איה םלוא .תויוהזו
 תכפוה הילפהה תייגוס .תויביטמרונ תוכרעמו תויוהז ןיבש תולת התוא תא םירידגמה
 בור יפ לע תנעשנ הילפה ,ליעלש תואמגודה לכמ הלעש יפכ :דחוימב טלובל הז םגפ
 ;חוכ יסחי לעו תויתרבח תופקשה לע אלא דדובה הלפמה לש תישיא הפדעה לע אל
 ,םישיגדמ ןמפרודו ןגדש יביטמרונה דממה לע רתוול ילבמ הילפה םע דדומתהל ידכ
 .םייתרבח םילדבה םיגצוימו םירצוימ ובש ןפואה לא יטפשמה טבמה תבחרהב ךרוצ שי

 ןוידב םג יתשגדהש יפכ ,תיתקולח הניאש השיגב ךרוצ שי ךכ םשלש איה יתנעט
 ,םהרבא ,ץ"כ-ילכירק ועיצהש תובושחה תורוקיבב רזעיהל ןכו ,ןמטטס לש ותעצהב
 העיצמה ,רבאק טרבור לש ותשיג תא ןאכ עיצא תאז תושעל ידכ .ןארבו'ג טפושהו

 הנעמ הווהמה תיטופיש הערכהלו הז םיניינע בצמל ירשפא ןורתפכ וזכש תרגסמ
  .תיביטמרונה תיתרבחה היגוסל
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  יביטמרונ רשגכ טפשמ – לדבהו ביטרנ .ד

 

 סומונ" עודיה ורפס תא רבאק טרבור ינקירמאה ןטפשמה םסרפ 1983 תנשב
 הנש תירבה תוצראב ןוילעה טפשמה תיב לש הקיספ תובקעב בתכנ רפסה 38."ביטרנו
 תיטרפ הטיסרבינוא ,סנו'ג בוב תטיסרבינוא .הרוסא הילפה הדמע הדוסיבש ,ןכל םדוק
 לגסה ירבח ןיב םייעזג-ןיב םיאושינ לע רוסיא הגיהנה ,הייסנכה לש תיקלח תולעבב
 דסומכ ול תיאכז התייה רשא סממ רוטפה תא הדביא איהש ךכל םרג הזה גהונה .הלש
 החד הזו ,ןוילעה טפשמה תיבל םיסימה תושר תטלחה דגנ הרתע הטיסרבינואה .יכוניח
 ןידה קספו ,יתרגש ילהנמ ןיינע והז הרואכל 39.הנכ לע הטלחהה תא ריתוהו הריתעה תא
 תודסומ לש ינעזג-אלו הלפמ-אל סחיל קוחבש תוביוחמה תא ששיאו רשיא קר
 הכ תרוקיבב תאצל ןוכנל רבאק אצמ עודמ ,ןכ לע לואשל ןתינ .הנידמה ידיב םירכומה
 חרזאה תויוכזל העונתה שיא היה רבאק יכ ןייצל שי 40.אקווד הז ןיד קספ דגנ תבקונ
 ,הטיסרבינואה הצמיאש הלפמה גהונב הרוצ םושב ךמת אל אוה .תונעזג דגנ םחולו
 אלכ ול הארנש המ ךא .הזה גהונל תיתד תרוסמ לש המשב תוקדצהה תא החד ףאו
 הרקמב תוארל םוקמב .ןידה קספ לש םיילרודצורפה םיקומינה ויה היירורעשמ תוחפ
 תויתקוח תוכלשה הלש תיביטמרונה היגוסב ינורקע ןויד םייקל תונמדזהה תא הז
  :ךכ בתוכ רבאק .תיטסילמרופ הפשב ןידה תיב קפתסה ,תובחר

 תינידמה הרדגהה תבוטל יידמ רתוי ןתונ הזה קיתה"
 הנבהל יידמ תוחפ ומרותב ,יביטמרונה םלועה לש
 לע הדיו האצי תוכמסה הזה קיתב .הקוחה לש תינידמה
 ןורקיעל תינטפשמ תוביוחמל יוטיב ןתמ ילב ,הנוילעה
 רגרב ןוילעה טפושה תעדב .תיתקוח הקיספב םלוגמה
 הלאשה היפ לעש ,ןכותמ תששורמ תוביוחמ העבוה

 
 רבאק :ןלהל( )2012 םלש זכרמ תאצוה ,םגרתמ ריטש דעיבא( ביטרנו סומונ רבאק טרבור  38

 ןיד יקספ לש תרוקיבל ליי תטיסרבינוא לש תרוסמהמ קלחכ בתכנ רפסה .)ביטרנו סומונ
 תומילאה" רמאמה ,רבאק טרבור לש ףסונ בושח רוביח .ןוילעה טפשמה תיב לש
 טפשמ ינויע ״הלימהו תומילאה״ רבאק טרבור( טפשמ ינויעב םסרפתהו םגרות ,"הלימהו

 גמ טפשמ ינויע ״תוומכ הזע״ רז יקימ( םייניע ריאמ רבד חתפ ול ףרוצו )2020( 305 גמ
293 )2020((.   

39  Bob Jones University v. United States, 461 U.S. 574 (1983).  
 ,"קוחה תא בהאש טסיכרנאה" דוד יסוי לש םייניעה ריאמ אובמה תא ואר ,הז ןיינעב  40

   .הכ-ז 'מעב ,38 ש"ה ליעל ,ביטרנו סומונ רבאק ךותב
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 טפשמה תיב ,ןכ יפ לע ףאו ;תרתוימ הנניא תיתקוחה
 העיבתה תא ריקפה טושפש ךכב הלאשה ןמ קמחתה
 יניינעב תוינידמה לש הדסחל תנגומ תוירלוסניאל
 בוט סחיל תויואר ויה תוירלוסניאה תוליהקה .רוביצה
 ינפמ ןהילע ןגתש תיתקוח רדגל תויואר ויה ןה – רתוי

 איה םג םיטועימה תליהקו .לשממ אלא וניאש המ
 תוביוחמל היואר התייה איה – רתויל היואר התייה
 41."תונעזג לש ירוביצ דוסבס תעינמל תיתקוח

 הילפה רוסיאל רשאב תילהנמה הטלחהה תא תונשל שיש בשח אל רבאק
 תלאשל שרדיהל םיבייח ויה םיטפושהש רבס אוה ךא ,סנו'ג בוב תטיסרבינואב הגוהנה
 הנשי ובש הזכש הרקמ ,וזמ הרתי .םינוש םייביטמרונ תומלועו תושיג ןיב םיסחיה
 הקוחל תתל תונמדזה ותניחבמ אוה )statist( םייננידמל םיירלוסניא םיכרע ןיב תושגנתה
 ,תומרונ לש הפיכא קר אל – יביטמרונה דממל תוסחייתהה תועצמאב שדוחמ ףקות
 תונחבה ןיבל תויללכ תומרונ ןיבש חתמה ךותמ ןהלש שדחמ בוציעו הריצי אלא
 אוה הליהקה תא לידבמו דחיימש המ יכ שיגדהל שי .לדבה לש תוקיטקרפו תויתרבח
 רשג רוציל ידכ שמתשהל ךירצ הזה דוסיבו ,הבש תיביטמרונה תוביוחמל דוסיה םג
 ,"תלאוג הקיקח" תיטפשמ הדובע לש הזכ גוס הנכמ רבאק .ביטרנל סומונ ןיב יביטמרונ
 תיב תקיספ 42;רשג ותוא תא חסנלו קקזל החילצמ רצונש חתמה ךותמש וזכ רמולכ
 יביטמרונה סיסבה תא תפקתמו תאטבמ םג אלא ,םידדצ ןיב העירכמ קר הניא טפשמה
 קר אל יונבה יטפשמ םלוע לש ונוניכל ויניעב תינויח איה הזה גוסה ןמ הקיקח 43.הלש
 הגירחה תויורשפא הז ללכבו ,םהלש עומשמה לע רקיעב אלא םיללכ תכרעמל תויצ לע
 Jurispathic( טלחומה םלוטיב םימיוסמ םירקמב ףאו ,םינוש םיבצמל םתמאתהו םהמ

courts(.44  

 
   .62 'מעב ,םש  41
 ,קוח גצומ יארקמה קוחב דציכ הארמ אוה :ורפסב תאז םיגדהל תניינעמ ךרד רחוב רבאק  42

 ושעו בקעי לש הרקמב ומכ – ונממ גרוחו בש ביטרנה דועב ,רוכבה ןבל השוריה ומכ
 דממה לע דמלמ ביטרנל סומונה ןיב דוגינה תועצמאב ןאכ ףשחנש ןורקיעה .לשמל
  .יהולאה קוחל תמדוקה לאל תופיפכה :תירבעה הליהקה תא דכלמש קומעה

 ,UMANH & L., 4(1) The Legal Universe After Robert CoverJulen Etxabe.  :ואר ךכ לע  43
115, 121 (2010). 

44  Who's Afraid of Jurispathic Courts? Violence and Public Reason in Robert C. Post, 
Nomos and Narrative, 17(1) YALE J. L. & HUMAN. 9 (2005); Judith Resnik, Living Their 
Legal Commitments: Paideic Communities, Courts, and Robert Cover (Faculty 
Scholarship Series, Paper 757, 2005), https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewc 
ontent.cgi?article=1297&context=yjlh; Larry D. Kramer, Popular Constitutionalism, 
Circa 2004, 92(4) CALIF. L. REV. 959 (2004); Perry Dane, The Public, The Private, and 
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 ,תירבה תוצראב תודבעה לוטיב איה ורפסב איבמ רבאקש ךכל תטלוב המגוד
 יתרבח קבאמ תאצות – "םיווש ךא םידרפנ" לש הנירטקודה תייחד תא םג הל ךשמהבו

 ןיבל םירוחשה תויוכזל קבאמה ןיב יוהיז אלא ,)סומונה( דבלב ילמרופ יוניש אל שרדש
 תומוח תטטוממהו תצרופה הקיקחב ןאכ רבודמ .)ביטרנה( קוחה ןוטלשו קדצה ןורקע
 לע .ןתקזחהל םילעופה םייתוברת-םייתרבחה םידממל תוסחייתה תועצמאב תויטפשמ
 איה םלוא ,תירלוסניאה העיבתה תא חרכהב תלבקמ הניא םנמוא "תלאוגה הקיקחה" ןכ
 הניחבל רגתאכ הב שמתשהל אלא יטסילמרופ קומינב התוא תוחדל הרומא הניא
 ןכאש ןוילעה טפשמה תיב לש העיבקה ,רבאק תעדל .ומושיי יכרדו קוחה לש תשדוחמ
 הכירצ התייה סנו'ג בוב תטיסרבינוא הטקנש הרוסא הילפהב הז הרקמב רבודמ היה
 אלא ,)סומונה חוכמ הייפכ( ילמרופ יטפשמ ןורקיעכ ןויוושל תוכזה םשב אל תושעיהל
 לש תויביטמרונה תוכלשההו םירוחש תיילפהב קבאמה לש ביטרנל תוביוחמה דוסי לע
 ססבתהל לוכי וניא הילפהב קבאמ .הטיסרבינואה ומכ םייכוניח תודסומ לע הז קבאמ
 הלאשה ןמ תומלעתה םג איה תועמשמה ןכש ,תּונֹושל ןורוויע לש השיג לע
 ןויוושב אל תקסועה הקיספ אופא אוה שרדנש המ .ביטרנה דוסיב תדמועה תיביטמרונה
 הניאו תוידיתעה ויתוכלשהל סחיבו יתרבחה ורשקהב ותוא הגיצמה ,לדבהב אלא
 וניאש( ללכה וא ןורקיעה והמ קר הניא ןאכ הלאשה יכ שיגדהל שי .ונממ תמלעתמ
 ,הלעפההו םושייה ינפוא אלא ,)ולש יביטרנה דממה אלל ומצע ינפב דומעל לוכי

   45.יביטמרונה רדסל םיעגונה הנידמה קוח תועצמאב ולש קוליסהו הגרחהה

 אל רשא ,לובסייב לש םינמוא-םינקחש םתוא ומכ םה םיטפוש רבאק רובע
 תרגסמ ךותב םג םיחילצמ םהלש תונמוימב אלא ,קחשמה יללכב טולשל םיאילפמש קר
 תיביטמרונ הלאשב קסועה יטפשמ קית לכ רבאק רובע 46.שדחמ ותוא איצמהל קחשמה
 רמולכ ,ןיקרובד דלנור לש ןבומב )hard case( "השק קית"כ ןבומ תויהל תינורקע ךירצ
 עיפוהל וילעש אלא ,שארמ ןותנ וניא קוספל שי וסיסב לעש יביטמרונה דוסיהש קית
 לש םדיקפת םג ןכל 47.תיטפשמ תונשדח בייחמ ןכלו וב הערכההו ןוידה תועצמאב

 
the Sacred: Variations on a Theme of Nomos and Narrative, 8(1) CARDOZO STUD. L. & 

15 (1996) .ITL.  
 Robert M. Cover, Justice Accused: Antislavery and the Judicial רבאק טרבור לש ורפס  45

Process (Yale Univ. Press, 1975), היעב לש הזכ גוסל קוידב תניוצמ המגוד אוה 
  .יטסיביטיזופה טפשמה לש םיגשומה םלוע ךותב רתפיהל הלוכי הניא רשא ,תיטפשמ

 ,קוחל רבאק לש יקחשמה סחיל תופסונ תוניינעמ תואמגודלו וזה היגולנאל עגונב  46
 Robert Cover, Coda, in  NARRATIVE, VIOLENCE AND THE LAW – THE ESSAYS OF:ואר

ROBERT COVER 249, 249-252 (Martha Minow, Michael Ryan & Austin Sarat eds., 
1993).  

 ןיבל ןיקרווד דלנור ןיבש חוכיווה סיסבב תדמוע )hard case( "השקה הרקמ"ה תייגוס  47
 לש גשומה לעו חוכיווה לע .רבאק לש "ביטרנו סומונ" לש עקרב םג איהו ,טראה .א.ל.ה
 Scott J. Shapiro, The Hart-Dworkin Debate:  A Short Guide for the :ואר ,"השק הרקמ"
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 םהש םעפ לכב – םישרדנ םה ;ןידה יפ לע טופישב ותעדל םכתסמ וניא םיטפושה
 ידיל איבמה ןפואב יטפשמה הרקמה תא שדחמ רידגהל – הזכש בצמ ינפב םידמוע
 המ .םהינפל םיאיבמ םהש המו םידדצה תושיגל רבעמ יביטמרונה חתמה תא יוטיב
 ריק" ותוא םג אלא ,םידדצה לש םינושה םיסרטניאה קר וניא תוארל הכירצ תטפושהש
 רבעל תעגונה העיבק קר אל איה הלש הקיספהש הנבה ךותמ ,טפשמה תיב לש "יעיבר
  .הרבחב םיידיתע םייביטמרונ םיסחי תבצעמה העיבק אלא

 קיתה :רחא והשמ וניאר ןאכ ואבוהש ןידה יקספב םלוא ,הירואתל הפי הז לכ
 ונודינ אל ,עבש ראבמ סופדה תיב לש קיתה םג ומכ ,סנו'ג בוב תטיסרבינוא לש
 ןניאש תויביטמרונ תוכרעמ יתש – סומונל סומונ ןיב אלא ביטרנל סומונ ןיב תושגנתהכ
 הדימה הנק והמ ךא .ןהיניב עירכהל השרדנ הקיספה רשא ,וז םע וז תובשייתמ
 םלוא ;טופשל ןתינ םתועצמאבש םיללכ שי יכ רמאת תיגולוטנואד השיג ?הערכהל
 תעדל היעבה ?םירחא םיללכמ רתוי םיבייחמ םה עודמ ?הלאה םיללכה ועיגה ןיינמ
 ןפואב תוכמס לע קבאמל קדצה תלאשמ רובענ וז תרגסמ ךותב ראשינ םאש ,איה רבאק
 לומ םילרביל :הלא לש הלא תוכופה יאר תונומתכ םיבצעתמ םינושה םידדצהש
 יכ שיגדמ רבאק ןכל .האלה ןכו םינלאמש לומ םיינמי ,םייתד לומ םיינוליח ,םינרמש
 לש הריציה תא רשפאל אלא ,תוימונ תוכרעמ יתש ןיב קוספל אל אוה שרדנש המ
 יכ שיגדהל שי .ןהיניב חתמה ביבס תיביטרנ הדובע תועצמאב השדח תויביטמרונ
 םיקיתב קוספל ידכ םייתרבח םירקחמ ךורעל םישרדנ םיטפושהש הניא תועמשמה
 יתבש איה ליעלש טוטיצה ןמ הלוע איהש יפכ רבאק לש הנעטה .םהינפב םיאבומה
 לש הזכ גוס רובע תניוצמ הריז םה ,םתדובע לש ילרודצורפה יפואה לשב ,טפשמה
 לש קר אלו ביטרנה תפישח לש ךרד אוה יטפשמה ןוידה .תיביטרנ-תיביטמרונ הדובע
 החינמה ,תיטסילמרופ-תיטפשמ השיגמ רבעמ תבייחמ וז השיג םלואו .סומונה תפיכא
 תשקבמה השיגל ,ןהלש םושייכ וא הלעפהכ המצע תא תספותהו שארמ תומרונה תא
 שרדנ ןתמו אשמ הזיאו ןותנה רשקהב המרונה לש תוירשפאה תויועמשמה ןהמ ררבל
 השיגכ רבאק לש ותעצה יהוז .יביטמרונה קפואה לע עיפשמה ןפואב הליעפהל ידכ
   .יביטמרונ םלוע תרצויה

 ץופנ ךפה ללכב טפשמ לש רשקהב ביטרנב קוסיעהש ףא יכ ,ןייצל בושח
 תורפסב קוסיעה ,טפשמו תורפס לש םוחתה תובחרתה םע םינורחאה םירושעב
 ,וב קוסיע שי רשאכ םג 48.טעומ אוה רבאק לש ותדובעב "ביטרנה" גשומב תינשמה
 ךכ( תקתשומ םיתיעלש תוילוק-ברל יוטיב :קוחה לש "רחא"כ ןבומ בור יפ לע אוה
 הבצהו תויוברת לש יובירלו ןווגמל יטפשמה בחרמה תחיתפ ,)עשפ תונברוק לש לשמל

 
Perplexed (Working Paper No. 77, 2007), https://www.fgv.br/ 
processoseletivo/md/ingresso2020/hartdworkindebate_shortguidefortheperplexed7pdf..  

Narratives of Justice: Robert Hertz,  Gal  :ירמאמ תא ואר ,רבאק לצא ביטרנה גשומ לע  48
23 (2020)-. 1, 1UMANH & L., 14(1) Cover's Moral Creativity.  
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 49.יטפשמה ךילהה לש ותלועפ ינפוא תובקעב קומחל םילולעש םידממ וא תויווז לש
 תינויח המורת םושמ םיביטרנב האור רשא ,םואבסונ התרמ םע לשמל ההוזמ וז השיג
 איהש המ – היתפמא חותיפלו תויתרוקיבל ,תויביטקלפרל םיטפוש לש םתרשכהל
 םלוא ,תיתורפס הלכשהמ םרתיהל םילוכי םיטפוש יכ קפס ןיא 50."יטאופ קדצ" הנכמ
 ןושארה ישוקה .רבאק לש ותדמעל סחיב התוא םינחוב רשאכ וז השיגב לופכ ישוק שי
 .תודרפנ תוכרעמ יתש לש םיגציימכ ביטרנה תאו סומונה תא האור םואבסונש ךכב ץוענ

 תלקוש תטפושה היפ לעש תילמרופה םיללכה תכרעמ אוהש ,קוחה דמוע דחא דצמ
 לכ – תויפיצפסה תוביסנהו ןברוקה ,םשאנה םיבצינ רחאה דצה ןמ .קיתה תא הכירעמו
 תיביטקלפר הבישח תשרדנ ךכ םשלו ,ןובשחב איבהל שיש םיינטרפ םיטביה םתוא
 ירוטסיה-א ,עובק סקדוק אוה קוחהש םיחינמ םירחאו םואבסונ ,רמולכ .היתפמאו
 דועב ,)הכלהה תא קילאיב ןמחנ םייח רידגהש יפכ ,ולש "תופעוזה םינפה"( השקונו

 51.)הדגאה לש "תוקחושה םינפה"( הנתשמהו ישונאה עקרה רופיס אוה ביטרנהש
 בצעמ וניא אוה םלוא ,הרקמל רשאב תובושח תונבות קפסל לוכי וז השיג יפ לע ביטרנה
 םיקוחה תא וא תומרונה תא רידגהל וא ןוחבל בייחמ וניא ףאו ומצע קוחה תא שדחמ
 תא רבד לש ופוסב אטבל רומא ביטרנ םואבסונ רובעש אוה ינשה ישוקה .הנוש ןפואב
 ומכ ,תויוכז לש אשנ אוה .)ול םדוק רמולכ( קוחה ינפל בצינה טקייבוסה לש ותדמע
 רובע .העגפנ וז תוכזש לככ העיבתב אובל לוכי אוה הסיסב לעו ,לשמל ןויוושל תוכזה
 הכורכ ולש תוהזהש ךכ ,םיסחי תכרעמ ךותב דימת ןותנ טקייבוסה תאז תמועל רבאק
 אוה ביטרנה ןכל .סומונה ןיבל הזה ביטרנה ןיבש םיסחיב םג אלא םיוסמ ביטרנב קר אל
 ףתושמ יתליהק טקיורפ אוה .תילאודיבידניא הריחב לש יוטיב אלו יביטקלוק םלועל
 .וילעמ גלדל רשפא-יא םלוא ,שדחמ בצעל רשפאש הירוטסיהו תרוסמ ול שי רשא
 תוכרעמ תא עבוק םג אלא הליהקל תוכייתשה לש תועמשמה תא קר אל הנבמ ביטרנה
 רבדל רבאק יפל רשפא-יא ןכל .ידיתע קפואל אלא ןותנ הווהל קר אל עגונ אוה ,םיסחיה
 םיכרע םירצונ ובש ןפואה לע אלא ,ישונאו ךייחמ ביטרנ לעו תיללכ תפעוז הכלה לע
  .םתועצמאבו םינותנ םה םהבש םיחתמהו םידוגינה ךותמ םיפתושמ

 הכלהה לש "עקרה רופיס" וניא – הדגאה ומכ – ביטרנה ,תורחא םילימב
 ומכ – סומונהש דועב ,יתרבח חתמ לש דודיק אלא היתפמאהו תושיגרה תרבגה ךרוצל
 הכלהה חתמה תא .הזה חתמה םע דדומתהל תדעוימה תמיוסמ הערכה אוה – הכלהה
 עודמו הכלה שרוד אוה עודמ ריבסהלו וראתל השקתמ איה ךא ,דדוקל הסנמ םנמוא

 
49  O N, 8 The Violence of Wording: Robert Cover on Legal InterpretationJason Beckett, 

FOUND.: AN INTERDISC. J. L. & JUST. 3 (2011).  
 .)2004( םיירוביצה םייחהו יתורפסה ןוימדה – יטאופ קדצ םואבסונ התרמ  50
 הכלהו הדגא לש םיגשומב שמתשמ ומצע רבאק .)1959( הדגאו הכלה קילאיב ןמחנ םייח  51

 טפשמה לש םותסה יובמה םע תודדומתהל הארשה רוקמ תידוהיה תרוסמב האורו
 .Samuel J :ואר ךכ לע .יביטמרונ דוסי אלל טפשמ תסיפת לש חוסינל סיסבו ילרבילה

Levine, Halacha and Aggada: Translating Roberts Cover's Nomos and Narrative, Utah 
L. Rev. 4 465 (1998).  



 ב"פשת | המ טפשמ ינויע םורופ ץרה לג
 

30 
 

 רתוי תיטפשמ הרוצב תאז רמול םאו ;תושעל החילצמ הדגאה קר תאז .חתמ אוה חתמה
 ןיבהל םג רשפא הזה ןפואבו ,יביטרנה דממה אוה קוחל סחיה תא בצעמו רידגמש המ –
 רחא רובעו ןולק ומיע אשונש והשמ איה הריבע דחא םדא רובע עודמ תיתרבח הניחבמ
 םניא םהש אוה םיביטרנל רשאב הלא םירבדמ הלועש המ 52.אקווד הוואגל אשומ איה
 עיפשמה דוסי אלא ,עובקו םכוסמ אוהש והשמ ,קוחל חפסנ לש וא המלשה לש גוס
 קוחה רבאק רובע ןכל 53.ולש רותייה וא םושייה ,תונשרפה – ומצע קוחה תא בצעמהו
 תיטפשמ תונשרפל לבגומ וניא םג אוהו ,םייטפשמ םיללכ ליעפמהו םשיימה דסומ וניא
 לש םירשגל םייתרבח םירבשמו םיחתמ תכיפה לש טקיורפ והז .לבוקמה ןבומב
 ינתונ םה םיביטארנהש התייה ביטארנו סומונב ילש הזתה" :שיגדמ רבאק .תועמשמ
 ,ומישגהל-שיש-םלועה תאירבל ,וישכעה-םלוע לש ותאירבל םיירקיעה תועמשמה
 םיניסח םיביטארנש ךכ לע יתעבצה ,וזמ הרתי . קוחה – תומלועה ינש ןיבש רשגלו
 םירמוח םימעפל יורקש המ לע ,ללכ ךרדב ,םילעפומה יתרבחה חוקיפה יגוס ינפב
  54."תוקוחו םיסקדוק ,תוימשר תויטפשמ תוקיספ ,םיקוח – ןיטולחל 'םייטפשמ'

 ךרע לע תונעשיהב הילפה לע רוסיאה תא קמנל אופא רשפא-יא רבאק יפ לע
 המ תא קוידב םיקלסמ םהש םושמ ,יתקולח קדצ לש הסיפתב וא ןויווש לש טשפומ
 ומוקמב םיביצמו ,הרבחה לש ינבמה סחיה – תירסומה השירדה תינפומ וניינעבש
 המגדירפהש לדבהה ,וזמ הרתי .הזה הנבמל תעגונ הניאש תימונ תויביטקייבוס
 תויצל איבהל הלוכי איהש אוה תּונֹושל ןורוויעה תועצמאב קלסל תשקבמ תיתקולחה
 .יביטמרונה קפואה תא שדחמ תבצעמ הניאש יאדוו ,תוביוחמה תא תקזחמ הניא לבא
 ,םילדבהה ןמ םלעתהל שקבמ וניאש יביטרנ קומינב ךרוצ שי וזכש תוביוחמ רוציל ידכ
 שדח גוס חתפל הכרדו תועמשמה תא שדחמ בצעל לגוסמ םהל תוביוחמה ךותמש אלא
  .םיסחי לש

 לש השיג עיצמ רבאק יביטמרונ םוקי לש ובוציעב םיליעפ םינכוס תויהל ידכ
 וטסיראש ,תעד לוקיש לש ,תישעמ הנובת לש קמקמח גשומ ותוא – יטפשמ סיזנורפ
 ראותל היואר ,תיביטקודד ,תרזוג הבשחמ קרש הרובסה השיגל הפולח רותב עיצה
 היגולוטנואדה תא םג אלא ,יטופישה םזילמרופה תא קר אל החוד רבאק ."תילנויצר"
 דלנור ,לדנס לקיימ ,סלור ןו'ג ומכ םיגוה םע ההוזמה יעבטה קוחה תשיג תאו תירסומה
 םניא תוריחו םדאה דובכ ,ןויווש ומכ םיכרע ,רבאק יפל .םירחאו קיזונ טרבור ,ןיקרובד
 ,תויעבה תא רותפל ידכו ;רותפל ךירצש תויעב הלא םהילא ףואשל שיש םילאידיא
 ךותמ – תוחתפנש םיכרדה תאו תופקתשמ ןה םדעבמש םיביטרנה תא ןיבהל ךירצ
  .תושדח תויועמשמ תונבל – הקיטקרפה

 
 & Shulamit Almog :ואר ,קוחה תא בצעמו עיפשמ ןולק לש ביטרנ ובש ןפואל רשאב  52

Ariel L. Bendor, Views On Prostitution, 30 HASTINGS WOMEN'S L.J. 3 (2019).  
 .444 ש"ה ליעל ,Post  :ואר ,םיקוח "לוסיח"ל רבאק לש ותשיג לע  53
  .101 'מעב ,83 ש"ה ליעל ,ביטרנו סומונ רבאק  54
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 הרקמב תיביטרנ הקיספ תואריהל הלוכי דציכ ?ונלש הרקמה לע רמוא הז המ
 הליחת ןחבא ?טפשמה תיב תוכמסב ללכב איה םאה ,וזכש הטיש הנשי םא םגו ?הזה
 םיקסוע ונניא" ונעט סופדה תיב ילעב .טפשמה תיבב הלע אלש יתרבחה רשקהה תא
 הב השמתשה אלא הנעטה םע התמעתה אל תטפושה ."!ונחנא םידוהי ,הבעות ירבדב
 הסחי ?הבעותו רוסיא אוה ב"טהלל תודהיה לש הסחי םאה םלוא .הלפמ סחיל היארכ
 ףיקמ חישב ,תודמע לש דואמ בחר ןווגמב ןייפאתמ ב"טהלל תיתדה תודהיה לש
 סומונה תא שדחמ בצעל – טעמב אל החילצמ םגו – תשקבמה תיתריצי הדובעבו
 55.יתדה םייחה חרוא ןיבל תוינימה תויוהזה ןיב בלשל רשפאמה ביטרנ תרזעב יתכלהה
 ןנשיו םידחוימ תסנכ יתב םילעופ ,םייב"טהל-םייתד םינוגראו תועונת ומקוה ץראב
 תורפס תוריצי טעמ אלו האג יתד רעונ ןוגרא שי ,םימייק תסנכ יתב ךותב תויוליעפ
 רבודמש וז הדוקנב שיגדהל שקבמ ינא .שדח ביטרנ לש ונוניכ תא תורשפאמ עונלוקו
 וא "לילכמ" לש תולבגומ דואמה תוירוגטקה יפל קר וניבהל ןיאש שדח ביטרנב
 תנבהל תושדח םיכרד חתופ אוהש ךכב אוה ולש גשיההש ביטרנב אלא ,"ינלבוס"
 ותרתוכש ךרד ץרופ ךמסמ הנורחאל םסרפ ואל ינב ברה .ינרדומה ןדיעב תויתדה
 ובו ,"תיתדה הליהקו החפשמה ךותב תיב"טהלה הליהקה תונבו ינבל החפשמו תויגוז"
 יכ ןייצל בושח 56.תיתדה הרבחב םיינימ-דח תוגוז לש בולישל ךרדה תא ללוס אוה
 טרפה שפוח לש ילרבילה ןויערה לע תוחפ תססבתמ יתדה חישב תיב"טהלה תוהזה
 אלו ביטרנכ תוינימ לש הסיפת לע רתויו ,ץופחיש יפכ תינימה ותייטנ תא שממל ותוכזו
 לש הדועייל רשאב אלא דיחיל עגונב קר אל הנוש הבישח תרשפאמ וז השיג .תוכזכ
 ללוכה ,שדח ירלוסניא ביטרנ תיינבל קתרמ ץמאמ ןאכ שי .הלוכ תיתדה הליהקה
 םהלש תיתדה תוביוחמה תא אטבל הליהקה ירבח ללכל םירשפאמה תונורתפ תאיצמ
 ךותב ב"טהלל תובר תויודגנתה ןנשי םא םג ,םכרד יפ לע לאה תדובעל םיפתוש תויהלו
 הכירצ טפשמה תכרעמש ןכתיי ,תאז לכבו .)תויתד-אל תוליהקב םג ומכ( תויתד תוליהק
 רשפאמ הזה ןוויכה .רבוע יתדה םלועהש היצמרופסנרט לש הזכ גוסמ דומלל אקווד
 הניא רשא תוברעתה ,רבאק לש םיגשומב "תלאוג" תיטופיש תוברעתה לע םג בושחל
 ןיב תוירשפאה שגפמה תודוקנ ןהמ תלאוש אלא ,הנידמה קוח לש הפיכאב תקפתסמ

 
 תוידוהיה תוליהקהו הכלהה לש ןסחי םלומו ב"טהל לע םידוהיו תודהי" האנ ןב ןורי ואר  55

 :לארשיב האגה הליהקה תויוכז "תירוטסיה הריקס –  סנרטו תויבסל, תוילאוסקסומוהל
 לארה ןולאו יקסנישול ביני ,ןרטשנגרומ בניע( 117 תירדגמ תוהזו תינימ הייטנ ,טפשמ
 .)2016 םיכרוע

 םיגורס "תיב"טהלה החפשמל ךירדמה :גיצמ ואל ינב ברה" םיגורס תושדחו ארזע איג  56
)11.10.2020( https://www.srugim.co.il/496963-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7% 

91%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%A6%D7%99% 
D7%92-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7% 
9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%94%D7%98%D 

7%91%D7%99.  
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 התוא תא תונבל לוכיש ירלוסניאה ביטרנהו אטבמ אוהש ןויוושה ךרעו קוח ותוא
  .רבשמ ךותמ יביטמרונ םלוע תונבלו חילצהל דציכ – רתוי יללכ ןפואבו ,תוביוחמ

 הריכמ םתסה ןמ רשא( טרפה תויוכז תרימשל הדוגאה םג ןועטל הלכי תאז לכ
 לשב אל עובתלו ,)יביטמרונה םלועה לש הבחרה תונבמה תויוליעפב תברועמ ףא ילואו

 הב גהנ סופדה תיב ובש ןפואה לשב אלא )תוכז לש הרפה( הנממ ענמנש סופדה תוריש
 רתאב ,7 ץורעב תובתכב תוארל ןתינ םיביטרנ לש םחוכל המגוד .ביטרנב העיגפ –
 תשגהל ,תומורת ףוסיאל וארקש םיפסונ םיינמי-םייתד הידמ יפוגבו "תורבדיה"
 טפשמה תיבב"ו "תינוליחה הייפכ"ב םחליהל ידכ קוח תעצה חוסינלו תוריתע
 דסממל תודגנתהל תוריסמה תדימ ,הריציה תוודח רואיתב םיזגהל השק ."ינלאמשה
 ןיא .האנק תצק םיררועמ וליפא ילואש ,הלאה םירבודה תא םינייפאמה סרהל הקושתהו

 ןאכ שי .הנידמ לשו טפשמ לש ,רסומ לש תוסיפתל עגונב תועד יקוליחב קר רבודמ
 הדובע התוא התייה הניינעב קוידבש ןוויכ ,בל הילא םישל ךירצו העיגפ לש השוחת
 לקשמ ןתונה ,קמונמ ןיד קספ ןאכ תויהל ךירצ היה ,רמולכ .שחרתהל הכירצ תיביטרנ
  .תירלוסניאה הנעטל יביטמרונ דגנ

 "רוויע"ו טלחומ ךרעכ ןויוושה םאה :הרוסאה הילפהה תלאש לא הרזחב
 ?םיירלוסניאה םהיכרעו םנופצמ וצ יפל לועפל סופדה תיב ילעב לש םתוכז לעמ דמוע
 לעו ןהיתויוכז לע ןגי טפשמה תיבש ,רבאק ןעוטש יפכ ,יואר ןאכ .אלש רובס ינא
 ,הלבגמ וזה תוכזל שי תאז םע .יטסילמרופ ןועיטב םתוא לטבי אלו תוליהק לש ןהיכרע
 וא םידיחי יפלכ ינעגופ סחי רצוי תגציימ הילפהה ותואש לדבההש הרקמב הלח איהו
 תנעשנ הילפההש לדבהה גוס אלא ,היעבה איה הילפהה םצע אל רמולכ ;תוצובק יפלכ
 העגפנ אל לארשיב ב"טהלה ןעמל הדוגאה הז הרקמב .תיתרבחה ותועמשמו וילע
 .תורישה תא הלביקו רחא סופד תיבל התנפ םתסה ןמו ,הלפמה סחיה ןמ ישממ ןפואב
 ליפשמ סחי עבקמ אוהש ךכב איה ותעיגפו ,קדצומ תויהל לוכי וניא ןאכ לדבהה םלוא
 לשבו ךכ םושמ קוידב ."הבעות" םהייח חרוא תא הנכמו םיב"טהל יפלכ ינעגופו
 ךרוצ ןאכ היהש רובס ינא תיתדה הליהקב ב"טהלב הכורכה תיביטמרונה תובכרומה
 אוה ןידה קספב עבקנ רשא יפסכה םולשתהש חוטב יניא יכ םא ,תיטופיש תוברעתהב
 וילע היה :תרחא תואריהל ךירצ היה ולוכ ןידה קספש אלא .התוא אטבל הנוכנה ךרדה
  .דבלב ןויוושה ךרע לע ךמתסהל אלו ,היתולובגו לדבהב הרכהב קוסעל

 תופידע ןתמ – רבאק שקבמש המל הרואכל המודש השיג יכ ריעהל בושח
 םירדגומה םיפוג לצא אוצמל רשפא – םייננידמ םיכרע ינפ לע םיירלוסניא םיכרעל
 ובש ןפואה תא םישיגדמ הלא םיפוג ."הדימ" רתא וא "תלהוק םורופ" ןוגכ ,םינרמש
 םיכרעל תופידע ונתנו טפשמה יתב לש םחוכ תיילעל ומרג תויביסרגורפ תומרופר
 לש םירחבנה םיגיצנה לש םחוכ תדירי ןובשח לע םילעופ םה םהיפ לעש םיילרבילה
 גציימ ביטרנ הלא םינוגרא רובע .םיינרמש-םייתליהק םיכרע לש םתקיחשו תסנכב םעה
 קר אל רשפאמ אוה ."תורבגתה תקספ" לש גוס אוהו תמיוסמ תוליהק לש םתנומא תא
 יפכ ,תונובירה לש יתימה דוסיה תא אטבמ םג אלא תטפושה תושרה לע רגית אורקל
 המל וז השיגב ךפוה ירלוסניאה ךרעה .םואלה קוח תודוא לע םיחוכיווב לשמל הלועש
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 םיכרע ןיבל תויוכזו הנידמ יכרע ןיב ,שיגדמ רבאק רשא יביטמרונה חתמה תא ףילחמש
 .םיילסרבינוא םיכרע ןיבל םיירלוסניא םיכרעלו תורוסמל תוביוחמ ןיב ,תוליהק לש
 המגרתש האצוהה עודמ רתיה ןיב תוריבסמו ,יידמל תוצופנ ןה רבאקב הלאכש תואירק
 הנעטה הניא וז םלוא .ינרמשה ןווגה תלעב םלש תאצוה איה תירבעב ורפס תא המסרפו

 ההוזמה יטסילמרופ-ילרבילה גוסהמ אל יכ םא ,יטפשמ םזיביטקאב לגודה ,רבאק לש
 וניא ןיינעה רבאק רובע .קרב ןרהא סומידב ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש ותשיג םע
 תא חתפלו קימעהל ידכ הזה חתמב שומיש אלא ,םיילרביל םיכרע לע תורבגתה
  .ונייחב ויתויועמשמ תאו קוחל תוביוחמה

 ןוכרעמה תרזעב ןימימ םירקבמ םתוא לש וללה תושוחתה לע בושחל רשפא
 םיידוהי םינכפהמ ובש ,ןותייפ יטנומ לש "ןוילע בכוכ ןאירב" טרסב םסרופמה
 המ" :)ונניינעל הזרפרפב( םילאושו םהילא םיאמורה לש םסחי לע םיננולתמ םיינמואל
 ןתוא אוה ןאכ יטסירומוה תוחפה דצה םלוא 57;"?ונליבשב ושע םעפ יא םילרבילה רבכ
 לע ןגהל תואצויה תובוגתה .וללה םיחתמה תועצמאב תולפכתשמה תוידמעמ תוקולח
 סומונה הדשב תרתונ ןתלועפ דוע לכ הרטמה תא תוגישמ ןניא םיילרבילה םיכרעה
 םיגשומה םלוע יפ לע יטילופה תא תוניימדמ ןהש לככו ,ביטרנל תעגונ הניאו דבלב
 תורודצורפ שדקל קיפסמ אל הזה רגתאל הנעמכ ,ןכל .ויתולבגמ תא ןיבהל ילב ןהלש
 ולא – )"היטרקומדה לש הפא תמשנ אוה ןויווש"( תואמסיס םלקדלו )ץ"גבב םינויד(
 וזכש תוניוע תרצונ עודמ לואשל שי תאז םוקמב .תואיצמ יונישל םיקפסמ םילכ םניא
 אלו תויביטמרונה תויגוסה הזכרמב רשא ,החיש לש רחא גוס רוציל תויורשפאה ןהמו
 אצומ תוחפל וא םייביטרנ תומלוע םתוא תא חתפל הזכש ןפואבו ,ןהמ תוקמחתהה
  .קדצ-יא לש תושוחתל יפולח
 

 

 קוחה תולובגב תיביטמרונ הקיספ :םוכיס
 

 תשקה עבצ ןיינעב הילפהב ילמרופה יטפשמה ןוידה יכ ,ןועטל יתשקיב הז רמאמב
 תעבונ וז הצמחהש םג יתנעט .הלעמ הזה הרקמהש יביטמרונה חתמה תא ץימחמ
 טפשמה תיב טפוש םג ומכ םולשה טפשמ תיב תטפוש וטקנש תיטסילמרופה השיגהמ
 םוקמב וסיסבב דמועה ןויוושה ךרעבו קוחה ןושלב זחאיהל ופידעה רשא ,יזוחמה
 סיסבכ ןאכ ילמרופה ןויוושל תודמציה לש האצותה .ףיצמ הרקמהש יביטמרונה חתמב
 הנגהה תבחרהל האיבה אל איה :קדצה לש השלחה איה קוחה לש תונשרפלו הקיספל
 לשו סופדה תיב ילעב לש קדצה-יא תשוחתל הנעמ הנתנ אלו ,ב"טהל תויוכז לע
 תיתרבחה ותועמשמו לדבהה יכ רובס ינא .םיכייתשמ םה הילאש תיתדה הליהקה

 
  .)1979 םיאמב ןותייפ יטנומ( ןוילע בכוכ ןאירב  57
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 קספב תיזכרמ תוסחייתה לבקל בייח היה וב םיכורכה םיירלוסניאה םיכרעה תוברל
  .תוליהקה ןיבש ןועטה םיסחיה ךרעמל הנוש ןוויכ תתל היה לוכיש ,ןידה

 תוירלוסניאה תונעטל סחייתהל השירדה תוילרביל תושיגב םיזחואש ימ רובע
 .םילרביל םניאש ימל הדהא יוטיב ומכ תעמשנ איהש םושמ ,תממוקמ תואריהל הלוכי

 םוחית וק רייצל אלש עודמ ?ןויווש תופכל טושפ אלש עודמ ?הנבה תולגל ךירצ עודמ
 הניחבמ ,תישאר .הלופכ איה ךכ לע הבושתה ?םילרביל-יטנאו םילרביל ןיב רורב
 ןיינעב .תויעבו םיחתמ תרבגהל קר אלא ,הבוטל יתרבח יונישל ךרד הנניא וז תיטילופ
 לש הלבק וא יתרבח טקילפנוק וא היהי הקיספה תובקעב לבקתיש המ ,תשקה עבצ
 הנשמ אלו ,הב תויחל םיצור ונאש הרבח הניא יהוז .״םייניש תקירחב״ םיילרביל םיכרע
 תוארהל יתיסינש קומינה ונשי תיגשומ הניחבמ ,תינש .סופדה תיב יפלכ ונתדמע יהמ
 תטפושה ןיב ,ןארבו'ג טפושל רגיצנד טפושה  ןיב ,םהרבאל ןמטטס ןיבש חוכיווה ךרד
 דימת טעמכ עיגמ םזילרבילה :רבאקל םואבסונ ןיבו לדנהו ןארבו'ג םיטפושל תויח
 תונתייצ םע ,)״םיסחיכ קדצ״ תסרגב םג( םזילאודיבידניא םע דחי "הליבח תקסע"כ
 םידדצה םה הלא .אדירג יזוח אוהש העיגפ גשומ םעו ילמרופה וביט ללגב קר קוחל
 אלא ,תויושגנתהל דימת הליבומש קר אלש ,תילרבילה הליבחה תקסע לש םייתייעבה
 לש םיגשיהה ןמ עורגל ילבמ ,תרכונמו תיטסימוטא הרבח – התבוטב אלש – תרצוי םג
 .תיחרזאה תויוכזה תוברת

 רשאכו תיתרבח היעב אטבמ אוהש םושמ טפשמה תיבל עיגמ קית םיבר םירקמב
 לש השירדה .תורחא םיכרדב תויביטמרונ תוכרעמ ןיבש םירעפה תא בשייל ךרד ןיא
 תושיגל םיינלבוס וא םשאנה יפלכ םייתפמא תויהל קר הניא ןאכ םיטפושה ןמ רבאק
 ןפואל רשאב םייתרוקיב תויהל אלא ,)ךכ םשל רבאקל םיקוקז ונניא( םינוש תולוקלו
 איה תועמשמה .תונוש תוצובק רובע םהלש תויועמשמלו קוחה לש םושייהו הלעפהה
 םירשקהב הנוש ןפואב שרפתהל לוכי ןויווש ןוגכ גשומש ךכ לע ןובשחו ןיד תתל לשמל
 דרוסבאלו תלוויאלו דחא הרקמב קדוצ יטפשמ דעסל איבהל לוכי אוהשו ,םינוש
 לע תשרפתמ איה רשאכ ,הז הרקמב קוחה ןושל יפל תיטסילמרופ הקיספ .רחא הרקמב
 סופדה תיב בוריס( חתמה לש דחא יוטיב םע רתויה לכל תדדומתמ ,תיתקולח השיג יפ
 םוצמצ לש יאנתב לדבהה לע הנגה( הנוש רוגסמ ול עיצהל םוקמב )תוריש תתל
  .)רצוי אוהש העיגפה לש םומינימל

 רוערע סופדה תיב ילעב ושיגה הז הרקמב םג ,ודרולוקמ הפואה לש הרקמב ומכ
 תיב ידיב רומאכ החדנ וז הערכה לע סופדה תיב שיגהש רוערעה .יזוחמה טפשמה תיבל
 תיבל יזוחמה טפשמה תיב תטלחה לע רערע סופדה תיב .עבש ראבב יזוחמה טפשמה
 יטפושמ השולש לש בשומ ינפב אבות רוערעה תשקב יכ טלחוהש ףאו ,ןוילעה טפשמה
 טפשמה תיב תצעב – סופדה תיב טילחה םישדוח רפסמ רובעכ 58,ןוילעה טפשמה תיב
 שחה רוביצ ידיב ךמתנ רוערעהש ןייצל שי ,הקיחמה תורמל 59.השקבה תא קוחמל –

 
 .)21.2.2021 ובנ( טרפה תויוכז לע הרימשל הדוגאה ׳נ ןהכ 72460/20 א״ער   58
  .3 ש״ה ליעל ,ןוילעה טפשמה תיבב תשקה עבצ ןיינע  59
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 ןיבש הנחבהה לע תיטפשמ םנמוא ססבתמ אוה .טפשמה תכרעמ יפלכ ןומאה-יא
 תורישה גוס ןיבל )לארשיב ב"טהלה ןעמל הדוגאה( תורישה שקבמ לש הילפה
 םייחה לש םייתוהמה רפתה יווקל עגונ אוה םלוא ,)רטסופ לש בוציע( שקובמה
 תונמדזה תרצוי איהש םושמ ,הבושח הערכה ייניעב יהוז ןכ לע .הנידמב םיפתושמה
 לע הנגהה – קפסמ הנעמל התכז אלש תינורקעה תיביטמרונה הלאשה םע םג דדומתהל
 יתשקיב אלא ,וזה תבכרומה היגוסב קוספל דציכ ןאכ יתעצה אל .םיירלוסניא םיכרע
 םיאתמ וניא הרקמב לופיטל שמישש יטפשמה ילכהש ךכל בלה תמושת תא בסהל
 בייח אוה ,סופדה תיב דגנ עירכמ טפשמה תיב םא םג .המיע תודדומתהה ךרוצל ימעטל
 גייסל בייח םג טפשמה תיב .תדהו ןופצמה שפוחב העיגפל יביטמרונה קומינה תא תתל
 אל תדהו קוסיעה שפוחב הנידמה לש הפוכ תוברעתה יתעדלש םושמ ,וזה העיגפה תא
 םירוביצ לש תרבוג תוניועלו תורגתסהל אלא ,יתרבח ןויוושלו תוחיתפל איבת
 םג ,הלא םיבצמב דומעל ךרוצה תא םיקסע ילעבמ וענמיש םייפולח תונורתפ תאיצמלו
  .תקקוחמה תושרה לש תוברעתה אלל

 הליהק לש תוירוגטק ךותב להנתמ אוהש העשמ ,וללכב ןוידהש רמאמב יתנעט
 םימייקתמה םיצמאמב עוגפל לולעו ,בוטיקו חתמ קימעמ ב"טהל תליהק לומ תיתד
 תותומעש בשוח יניא .םינוש םייביטמרונ םירשגו תוזתניס רוציל הלאה תוליהקה ךותב
 ךא ,רחא וא הז דצל טפשמה תיב תודידיכ ףרטצהל חרכהב תוכירצ תויתד-תויב"טהל
 הצובק יפלכ הלפמ סחיל הקדצה תווהל הלוכי הניא "הבעות ירבד" הרימאהש יתנעט
 ןופצמהו תדה שפוח – יואר ךרעב שמתשהל ןויסינה םושמ ,ךכ םושמ קוידב .יהשלכ
 תיטרקנוק תיביטמרונ הרימא תשרדנ ,ינעגופ סחי לשו הליספ לש היואר-אל הרטמל –
 ןגד ועיצהש וז ומכ השיג .תיטסילמרופ אלו תיביטרנ-תיטפשמ הדובע לע תנעשנה
 ,יטרפה טפשמה לש תמצמוצמה תרגסמל רבעמ ןידה קספ תא ןוחבל תרשפאמ ןמפרודו
 םיסחי לש הרֵפסב אלו םידדצ ינש ןיב םיסחי לש ןויגיה ךותב ןיידע תרתונ איה םלוא
 אורקל יתעצה םג הזה ןפואבו ,ןארבו'ג טפושה ןוויכ קוידב ךכלש רובס ינא .םייתרבח
 תויגוסב קוסעל ולשמ םילכ טפשמל שי ,רמולכ .רבאק טרבור לש ותעצה תא
  קוחה ןוטלש לע רמוש אלא ומוחתמ גרוח וניא אוה םליעפמ אוה רשאכו ,תויביטמרונ
 לש האצות קר היהי אל קוחל תויצהש ידכ תיחרכה וז השיג .קומעהו בחרה ןבומב
 יביטמרונ םלועל תוביוחמ ךותמ אלא ,ונממ םיגרוחה יפלכ תלעפומה תומילאה
  .םירותפ-אל םיחתמ םע דדומתהל תולוכי לע יונבה ,ףתושמ

 בתכ יפד לע םג ךרענש הילפהה תלאשב רתוי ינורקעה ןוידל ףרטצהל םג יתשקיב
 ,תנגוה-אל וא תיקוח-אל תוגהנתה לש ןיינע קר אל תוארהל יתיסינש יפכ איהש ,הז תע
 לדבה יתמ הלאשל תעגונ איה רמולכ .םייתרבח םילדבה לש קדוצ-אל לוהינ אלא
 ,ןויוושב העיגפכ הילפה תרדגהל דוגינב ,ןכ לע .ירוביצה חישב בושח השענ יתרבח
 בצמכ הניבהל יתעצה ,םירחאו סלור ןו'ג לש תיתקולחה קדצה תשיג העיצמש יפכ
 םהבש םירקמב ,תורחא םילימב .קדצומ-אל ןפואב ינעגופ לדבה רצויה יתרבח םיניינע
 אלא ,תּונֹושל ןורוויע לש השיג ץמאל טפשמה תיבל ול לא ,תיביטמרונ איה היגוסה
  .ונלש הרבחב םוקמ ול ןיאש ןפואב עגופ רבודמה לדבהה דציכו םא לואשל וילע
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