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 ריצקת
 לש תוכמתסהה םצע .המליד ינפב ןוילעה טפשמה תיב תא דימעה הרדסהה קוח ץ"גב
 לש היצזילמרונ לש גוס הווהמ הרדסהה קוח תליספל סיסבכ דוסיה יקוח לע ץ"גב
 יא סיסב לע קרו םיילארשי דוסי יקוח סיסב לע אלש קוחה תליספ ינש דצמו ,שוביכה
 לבגומה טפשמה תיב לש ותוכמס תחת תרתוח התייה גציימ אוהש הטובה תוירסומה
 תפסונ המליד הדימעמ התייה ימואלניבה טפשמה תרזעל היינפ .קוחה ןוטלש תולבגמב
 ןורקע – יטרקומד דוסי ךרעב הרדסהה קוח לש העיגפב הרכהה .טפשמה תיב ינפב
 לע ןגהל ודעונ רשא ימואלניבה טפשמה לש תומרונה תא ליעפהל תשרוד – גוצייה
 וב .תסנכל רחביהלו עיבצהל תוכז אלל "תיתמחול הסיפת" תחת תאצמנה הייסולכוא
 תסנכה לש התונובירב ריכהל טפשמה תיבמ שרוד היטרקומדה תונורקע דוביכ ,ןמזב
 אלש תיטופיש תרוקיב לש רחא סיסב תועיצמ ונא הז רמאמב .ימואלניבה טפשמל סחיב
 ןפואב אטבל חילצמ היה םג אלא ,ולא תושק תומלידמ טפשמה תיב תא ץלחמ היה קר
 קוח הווהמש תיפיצפסה העיגפה תא ועצוהש תויפולחה תונירטקודהמ רתוי קיודמ
 .רלּופ ןֹול לש תויקוחה תסיפת לע תססובמ תועיצמ ונאש תרוקיבה תליע .הרדסהה
 אל הרדסהה קוח חסונ הבש הרוצה יכ תונעוט ונא רלופ לש תושדח תואירק תרזעב
 הז הקיקח רבד ןכלו ,"קוח לש ימינפה רסומה" הניכ רלופש המ לש תושירדב הדמע
 .ומשל יוארה קוח וניא
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  תיגולותפ הקיקח לש ינוציק הרקמכ הרדסהה קוח .ד
  םוכיס

 
 

 אובמ
 

 קוח״ :ןלהל( 2017-ז"עשתה ,ןורמושהו הדוהיב תובשייתהה תרדסהל קוחה
 םסרופו 2017 ראורבפב 6-ב תישילשו היינש האירקב לארשי תסנכב רשוא ,)״הרדסהה
 הקזחההו שומישה תויוכז תאצקה לע הרוה קוחה .2017 ראורבפב 13-ב תומושרב
 לע ונבנש םיבושיי יכרוצל ,םיניטסלפ לש תיטרפ תולעבב ןיעקרקמ תוברל ,ןיעקרקמב
 דבעידב הרשכהל ןונגנמ קוחה עבק ךכב .הלא תועקרק לע םינשה ךרואל םילארשי ידי

 .ץ"גבל רפסמ תוריתע ושגוה קוחה דגנכ .ןורמושו הדוהי יחטשב תיקוח יתלב היינב לש
 תקלוחה ותעד דגנכ ,םיטפוש הנומש לש בורב עבקו תוריתעה תא לביק טפשמה תיב
 םחנמ 'פורפ םסרפש תרוקיב רמאמב .לטבתהל קוחה לש וניד יכ ,גרבלוס טפושה לש
 קספ אוה הרדסהה קוח ןיינעב ץ"גבה תטלחה יכ עבוק אוה "ץראה" ןותיעב רנטואמ
 םלוא ."ןימיה לש שפנה רופיצ אוהש קוח" ןוילעה טפשמה תיב לטיב ובש ץימא ןיד
 קמחתה אוה" :תאז תושעל טפשמה תיב רחב הבש ךרדה תא רקבמו ךישממ רנטואמ
 לש םהיניינעב קקוחל תיאשר תסנכה םאה :םירתועה ולעהש הלודג תינורקע הלאשמ
 ןודל םוקמב .הקיקחה יכילהב םיפתתשמ םהש אלב ,םיחטשה יבשות םיניטסלפה
 םה וליאכ ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תא םיניטסלפה לע ליחה ץ"גב ,וזה הלאשב
  1."לארשי חטשב ומייקתה םהל םיעגונה םיעוריאה וליאכו לארשי יבשות

 רסוח ,דחא דצמ .המליד ינפב טפשמה תיב תא דימעה הרדסהה קוח ץ"גב
 ,תיקוח יתלב היינב דבעידב רישכהל רמייתה אוה :וינפ לע רכינ קוחה לש תוירסומה
 דסומכ טפשמה תיב ,ינש דצמ 2.תיברעמה הדגב םילארשי םיבשייתמ לש קרו ךא תאזו
 לש תישאר הקיקח לוספל תוכמס רוקמ לע עיבצהל שרדנ קוחה ןוטלשל ביוחמה
 .הז גוסמ המלידמ אצומ ללכ ךרדב הווהמ תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה דסומ .תסנכה
 תוארוה לע תוכמתסה סיסב לע תסנכה לש םיקוח לוספלו רקבל לוכי טפשמה תיב

 
 )13.6.2020( ץראה "ץ׳׳גב לש םזילאירוסה" רנטואמ םחנמ  1

https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.8914436. 
 תובשייתהה תא רידסהל" דעונ קוחה יכ הריהבמ איה תויח האישנה לש ד״ספב  2

 רבסהה ירבד )...( החותיפו הסוסיב ךשמה תא רשפאלו ןורמושהו הדוהיב תילארשיה
 תא רידסהל איה קוחה תרטמ יכ םנייצב ךכל תושרופמ םה ףא וסחייתה קוחה תעצהב
 סוסיב ךשמה תא רשפאל ידכ )...( ןורמושהו הדוהיב םילארשי םיבושיי לש םדמעמ
 הקספב ,תסנכה 'נ דאולס תייריע 1308/17 ץ"גב .״רוזאב תילארשיה תובשייתהה חותיפו

 .)דאולס ןיינע :ןלהל( )9.6.2020 ובנ( תויח האישנה לש ןידה קספל 51
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 הזכ לבא ,תסנכה לש קוחב רבודמש איה הלעמ הרדסהה קוחש היעבה .תויתקוח
 טפשמה תיב ,הזכ בצמב .םישובכה םיחטשב יטפשמה בצמה תא תונשל דעוימה
 סיסבכ דוסיה יקוח לע ץ"גב לש תוכמתסהה םצע .לופכ דוכלמב אצמנ ילארשיה
 וזכ – "שוביכה לש היצזילמרונ" לש גוס היבו הינימ הווהמ הרדסהה קוח תליספל
 ןכלו ,הנידמה יחרזא םניא הז קוחל םינותנה םיניטסלפה יכ הדבועה תא הריתסמש
 דוסי יקוח סיסב לע אלש קוחה תליספ ,ינש דצמ .םתוא גציימ וניא ילארשיה קקוחמה
 יטרפה ןיינקה תוכזל סחיב – גציימ אוהש הטובה תוירסומה יא סיסב לע קרו םיילארשי
 – םילארשיה םילחנתמל םיחטשב םיניטסלפ םיבשות ןיב לילעב ינויווש אלה סחיבו
  3.קוחה ןוטלש תולבגמב לבגומה טפשמה תיב לש ותוכמס תחת תרתוח התייה

 רדעהב ןודל היה ןתינ וכרדש ירקיעה רוקמה ,ימואלניבה טפשמה תרזעל היינפ
 השקה העיגפה לשב תסנכה לש קוח תליספו 4,קוחה תא קקוחל תסנכה לש תוכמס
 טפשמה תיב ינפב תפסונ המליד הדימעמ התייה ,ימואלניבה טפשמה תונורקעב
 קר לארשיב לח יגהנמה ימואלניבה טפשמה ,תסנכה תונוביר ןורקע יפל .ילארשיה
 טפשמה ןמ תולבגמ ילארשיה טפשמה תיב ליחה דוע לכ ןכל ,תרתוס הקיקח רדעהב
 םלוא 5.הז ןורקיע םע תאז בשייל היה לוכי םיחטשב יאבצה דקפמה לע ימואלניבה
 ןורקיע תחת רתוח תקקוחמכ התלועפב תסנכה לע ימואלניבה טפשמה לש הרישי הלחה
 דוסי ךרעב הרדסהה קוח לש העיגפב הרכהה .לופכ אוה ץ"גב לש דוכלמה ןאכ םג .הז
 רשא ימואלניבה טפשמה לש תומרונה תא ליעפהל תשרוד – גוצייה ןורקע – יטרקומד
 עיבצהל תוכז אלל "תיתמחול הסיפת" תחת תאצמנה הייסולכוא לע ןגהל ודעונ
 ריכהל טפשמה תיבמ שרוד היטרקומדה תונורקע דוביכ ,ןמזב וב .תסנכל רחביהלו
  .ימואלניבה טפשמל סחיב תסנכה לש התונובירב

 םילכהמ דחא לכ ךא ,לוספ היה הרדסהה קוח :וז המישר לש אצומה תדוקנ וז
 ונא ,ולא תוחנה ןתניהב .השק המליד ביצה טפשמה תיב ינפב ודמעש םייטפשמה
 תומלידמ טפשמה תיב תא ץלחמ היה קר אלש תיטופיש תרוקיב לש רחא סיסב תועיצמ
 תונירטקודהמ רתוי קיודמ ןפואב אטבל ונתעדל חילצמ היה םג אלא ,ולא תושק
 ונאש תרוקיבה תליע .הווהמ הרדסהה קוחש תיפיצפסה העיגפה תא ועצוהש תויפולחה

 
 RITING ON THE WHE T ,ROSSGEYAL Aתא ואר םיביצמ שוביכה ינידש תופסונ תומלידל  3

WALL: RETHINKING THE LAW OF OCCUPATION 214–215 (2017). 
4  S.S. Lotus (Fr. v. Turk.), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 10 (Sept. 7) ¶45; 134–133 'ס 

 תוצרמו םיצרמ 28 םעטמ )Amicus Curiae( "טפשמ תיב דידי"כ תופרטצה תשקבל

 סוקימא :ןלהל( )1.3.2017 ובנ( תסנכה 'נ דאולס תייריע 1308/17 ץ"גבב םיטפשמל
 .)םיצרמה

 הקיקח רדעהב לארשיב לח יגהנמה ימואלניבה טפשמה ויפלש יתקוחה ללכה רואל תאז  5
 )1956( 5 י ד״פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ רפפמטש שונא 174/54 פ"ע .תרתוס
 .)רפפמטש ןיינע :ןלהל(
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 קקוחמ ןיב תוידדהה ןורקע לא דחוימבו ,הקיקח לש דוסי תולכשומ לא תרזוח תועיצמ
 םיטקייבוסה לש הנבהו קקוחמה תלבגהב יוטיב ידיל אב הז ןורקיע .קוחה ןעמנל
 תענמנ תועיצמ ונאש תרוקיבה תליע ,ןמזב וב .קקוחמל םיפתושכ קוחל םינותנה
 תונורקע וא ימואלניבה טפשמה ,םיילארשיה דוסיה יקוח יפ לע קוחה ןכות תא ןוחבלמ
 תרוצ תא ןוחבל טפשמה תיבמ תשקבמ תרוקיבה תליע ,תאז םוקמב .םייללכ רסומ
 תויקוחה תסיפתל תונווכתמ ונא ."קוחה לש ימינפה רסומה" תא תפקשמש ימכ קוחה
 םייפקשמ ךרד ידמ בר ןמז ךשמב הארקנ רלופ לש השיגה 6.רלּופ ןֹול לש
 תמישרל התוא ומצמצו ,הלש יסיסבה לנויצרה תא הנממ ורקיע רשא תויטסיביטיזופ
 ותרות לא תורזוח ונא .הליעי תויהל ידכ ןהב דומעל הכירצ הקיקחש תושירד לש תלוכמ
 קוחה ןוטלשלו )ומשל יואר קוח לש םינייפאמה לש ןבומב( תויקוחל עגונב רלופ לש
 רלופ לש ותשיג תא תוצלחמ רשא תושדח תואירק תרזעב .)רטשמ גוס לש ןבומב(

 הרדסהה קוח חסונ הבש הרוצה יכ תונעוט ונא העלקנ וילאש יטסיביטיזופה אלכהמ
 קוח הוויה אל הז הקיקח רבד יכ ןכלו "קוח לש ימינפה רסומה" לש תושירדב הדמע אל
 .ומשל יוארה

 אוה קוחה ןוטלש לש רכיהה ןמיס יכ הנבותל םיפתוש ויה טפשמה תיבו םירתועה
 ילארשיה קקוחמה רשאכ אקווד יכ ןכתיי אל יכו ,קקוחמה לש וחוכ לע תולבגמ םויק
 תחת םינותנה םיניטסלפה םיבשותה לש תויוכזב עוגפלו םיחטשה לע קקוחל שקבמ
 לבא 7.תולבגממ ררחושמ היהי אוה תסנכל הריחב חוכ םיללושמו תילארשי הטילש
 – קקוחמה לע תולבגמ תלטהל טפשמה תיב ידי לע הרחבנש ךלמה ךרד ,ונתעדל
 – תסנכה לש הליגר הקיקחב רבודמ וליאכ םיילארשיה דוסיה יקוח ינחבמל ותפפכה
 תיטופיש תרוקיב לש חותיפ תועיצמ ונא הביטנרטלאכ .תוחפה לכל תיתייעב איה
 תרזוע וז הסיפת יכ תונעוטו ,רלופ ידי לע החוסינ יפכ תויקוחה תיירואת לע תססובמ
 קוחה ןוטלש ןורקעמ תורישי תועבונ רשאו קקוחמה לע תולחה תולבגמ לש הרוש חסנל
 תוריתעב ינשה טוחכ הרוזשש הנבותה לע היונב תועיצמ ונאש תולספה תליע .קקוחמב

 
 תורדרדיה תמגמ לא רוקרז תונפמ ונא ובש ונלש רתוי בחר טקיורפמ קלח איה וז המישר  6

 םלועבו לארשיב היטרקומד תגיסנ יכילהת לש רשקהב )ינאירלופה ןבומב( קוחה ןוטלשב
 Natalie R. Davidson & Leora Bilsky, The Judicial Review of ואר .תונורחאה םינשב

(forthcoming 2022), available at  J. L.ORONTO T U. ,Legality 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3931008 )ןלהל: Davidson & 

Bilsky, Judicial Review(; ןורטאתו קוחה ןוטלש ,הנורוקה קוח" ןוזדוד ילטנ םג ואר 

 ICON-S-IL Blog )10.1.2021(;Leora Bilsky and Natalie Davidson, Legal "תובוב

Ethics in Authoritarian Legality: A Response to David Luban, 34 GEO. J. LEGAL ETHICS 

1 (forthcoming 2021). 
 תורעה םג ואר ;תויח האישנה לש ןידה קספל 32 הקספב ,2 ש״ה ליעל ,דאולס ןיינע ואר  7

 .ןהל הוולנה טסקטהו ןלהל 42-ו 20 םיילוש
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 .קוח ידכ הלוע וניא אוה יכ דע םייתוהמ הכ םה הרדסהה קוח לש םימגפה יכ – תונושה
 לש הירואתה ,טפשמה תיבו םינעוטה ידי לע ועצוהש תויטפשמה תוליעל דוגינב םלוא
 הנבהל הרושקה רתוי תקיודמ הרוצב הרדסהה קוחבש העיגפה תא גישמהל תרזוע רלופ
 ןמ ענמיהל טפשמה תיבל תרשפאמ התייה וז תולספ תליע ,ףסונב .קוח ןוטלש והמ לש
 יקוח לע ןעשיהל ילבמ תילארשי הקיקח רקבל דציכ :הרדסהה קוח ביצהש דוכלמה
  .ימואלניבה טפשמה לע וא םיילארשי דוסי

 לש המלידה תא גיצי רשא רצק קרפ רחאל .ןלהלדכ היהי וז המישרב ןועיטה ךלהמ
 ב קרפב ןודל רובענ ,הפשו הקירוטר לש המזירפה ךרד הרדסהה קוח ןיד קספב ץ"גב
 תונורקע ,דוסיה יקוח :הרדסהה קוח לע תרוקיבל ועצוהש תויזכרמה תוליעה שולשב
 דחוימב( תוליעה ןמ תחא לכב םיישקה לע עיבצנ ונא .ימואלניבה טפשמהו היטרקומדה
 שגוהש טפשמ תיב דידי רכזמ לש חותינ ידי לע )קוחה ןוטלשב העיגפה חוסינל סחיב
 עיצמ רשאו )״םיצרמה סוקימא״( םיטפשמל םיילארשי םיצרמ ידי לע טפשמה תיבל
 םיצרמה סוקימאב תודקמתהה .קוחה תולספל תוליעה ןמ תחא לכ לש טרופמ חותינ

 דוסיה יקוח לש תרגסמב טפשמה תיב לש הריחבה ינפלש בלשל רוזחל תרשפאמ
 השיגה תגצהל ג קרפב הנפנ ןכמ רחאל 8.ועצוהש תוליעה לכ תא ןוחבלו םיילארשיה
 יכ הארנ ןכ ומכ .קוחה לש ימינפה רסומה לע רלופ לש הירואתה לע תססובמה ונלש
 םירכינ קוחה ןוטלש גשומ לע תורישי תססובמה תיטופיש תרוקיב תליע לש "םינצינ"
 .וזכ הליע לש חותיפב ךרוצה לע םיעיבצמ םהו ,ןורחאה ןמזה ןמ טפשמה תיב תקיספב
 השדחה הגשמהה דציכ תוארהלו ,הרדסהה קוח לע וז השיג ליחהל שקבנ ד קרפב
 תויעבהמ קלח לע רבגתהל ןכו ,קיודמ ןפואב הרדסהה קוח לש העיגפה תא חסנל תרזוע
 ונאש השיגה ןיב םילדבהה לע עיבצנ ןכ ומכ .תורחאה תוליעה ןמ תחא לכב ולעש
 לש םייפקשמב הרדסהה קוח תניחב דציכ הארנו ,טפשמה תיב לש השיגה ןיבל תועיצמ
 קוחב העיגפה תא ןוחבל טפשמה תיבל תרשפאמ התייה תינאירלופה תויקוחה תליע
 תויקוחה ינחבמ לש הלחה יכ ןעטנ .םיילארשיה דוסיה יקוח לע ךמתסהל ילבמ הרדסהה
 רשאו קוחב ולפנש םיידוסי םימגפ לע העיבצמ התייה הרדסהה קוח לע רלופ עיצהש
  .ותולטבל םיאיבמ

 
 

 
 

 
 דועב ,ויתוכלשהו קוחה תרוקיבל םילולסמה ןמ דחא לכ יבגל טרפמ םיצרמה סוקימא  8

 הנופ רצק ןויד רחאלו ,תוכמסה רסוח תלאשב ןוידל סנכיהלמ ןווכמב ענמנ ןידה קספש
 ואר .הרדסהה קוח לע דוסיה יקוח תולבגמ תלחה ,רחבנש תרוקיבה לולסמ תא חתפל
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 33–32 'ספב ,םש ,דאולס ןיינע
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 ״ןושלב יוסיכו יוליג״ לע .א
 

 קספ לש םידומע האמכ .תיטסילאירוס הרדסהה קוח ץ"גב תאירק תובקעב השוחתה
 ןושארה דומעה רבכ .התוא םיפשוח רשאמ רתוי היעבה תא םיריתסמ רשא דמולמ ןיד
 םינוילע םיטפוש העשת לש בחרומ בכרה – הרומח היעב לע תתואמ ןידה קספ לש
 תוצעומ ,תויריע לש תומש תללוכו הכורא םירתועה תמישר .הכודמה לע תבשל וארקנש
 ,)אקרוב( اقرب ,)ןילענ( نیلعن ,)דאולס( داولس – תוצעומ ישארו תויניטסלפ תוימוקמ
 םירתועה תמישר .דועו דועו )׳תראח ינב אתבר׳ח( ثراح ينب اثبرخ ,)ןידעלב( نیعلب

 דימ .הרוסא לובג תייצח ינפמ עירתהל הצור ומכ ,ןיטסלפ לש הפמ ןיעמ תטטרשמ
 םמשב רשא םינוגרא לש הכורא המישר םירתועה תמישרל םיפרטצמ ןכמ רחאל
 – סרתמה לש ינשה רבעה ןמ .םינוש םיפוריצב "םדא תויוכז" םילימה תועיפומ
 ,הלשממה ,רוזאב יאבצה דקפמה ,תסנכה – ילארשיה ןוטלשה יגיצנ לכ :םיבישמה
 שוכרה לע הנוממהו יחרזאה להנמה שאר ,ישארה יאבצה טילקרפה ,ש"מעויה
 ךוסכסה בלב תאצמנ הריתעה יכ ןיבהל ידכ אורקל ךישמהל ךירצ אל .שוטנה יתלשממה
 הובגה טפשמה תיב .ילארשיה ןוטלשה ינש דצמו ,תויניטסלפה תוצעומה דחא דצמ –
 עונמלו הצחנש לובגה לע רומשל – קוחה ןוטלש רמושכ ודיקפת תא אלמל ארקנ קדצל
 .םדא תויוכזב השקה העיגפה תא

 אורקל םיכישממ םא םלוא .ןידה קספמ הלימ אורקל ילב דומלל ןתינ ולא לכ תא
 יכ ותערכה תליחתב םנמוא ןייצמ טפשמה תיב .הגרדהב םיגומנ ולא לכ ןידה קספ תא
 "רוזא"ב הרישי הלוחת םהל רשא םיקוח קקוחל תסנכה לש התוכמס יבגל הלאש הלוע
 םיחטשה ,ןורמושו הדוהי – םשה תריחב םצע ןכש ,ןידה קספ ךרואל םש ןיא "רוזא"ל(
 םיראשנו רכיהה ינמיס תא םיקחומ ןכלו ,תקולחמה בלב היורש – ןיטסלפ וא םישובכה
 תפסונ הלאש םג הלועש ןייצמ טפשמה תיב ,ףסונב .)"רוזאה" ,ןמוסמ אלה םשה םע
 ןותנה חטשב" ימואלניבה טפשמה יללכל וז ןיעמ הקיקחב תסנכה לש התופיפכ יבגל
 ,דצב תולודגה תולאשה יתש תא םישל רהממ טפשמה תיב םלוא 9."תיתמחול הסיפתב
 קדקודמ חותינ :ול םירכומה תוזוחמה לא ללוצ טפשמה תיב תאז םוקמב 10.ןויע ךירצב
 ירהש ,םהיקודקדו םהינחבמ לכ לע ,םיילארשיה דוסיה יקוח רואל הרדסהה קוח לש
 ןהשכ רוזאה יחטשב לועפל הנלכות ,ןללכב תסנכה ,ןוטלשה תויושר יכ םולהל השק״
 םימלבה ןמו ,םדא לכ ,םדא תויוכז לע ןגהל םידעוימה דוסיה יכרעמ תוררחושמ
 לש םושייב קסוע ןידה קספ רקיע ,ךכו 11.״דוסיה יקוחב הז רשקהב םיעובקה םינוזיאהו

 
 .םש  9

 .גרבלוס טפושה לש ןידה קספל 5 'ספב ,םש  10
 לש תויזכרמה ויתוילכת יתשב ןד טפשמה תיב היוארה תילכתה ןחבמב ןוידה תרגסמב  11

 לע תיקוח יתלב היינב דבעידב רידסהל תשקבמש ,"תיתכרעמה תילכתה" :קוחה
 לש יוניפ עונמל תשקבמה ,"תישונאה תילכתה"ו ,יתלשממ שוכר םניאש ןיעקרקמ
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 םינבומב תויתדימהו ,היוארה תילכתה ןחבמ :דוסיה יקוח לש םינוזיאהו םינחבמה ללש
 ותעיגפ לשב הרדסהה קוח תא לסופ טפשמה תיב קימעמ ןויד רחאל .הלש םינושה
 םייתקוחה םינחבמה ךותל בליש טפשמה תיב םנמוא 12.יטרפ ןיינקלו ןויוושל תוכזב
 הפשב בותכ קר אל ןידה קספ םלוא 13,יתאוושההו ימואלניבה טפשמב ןויד םיילארשיה
  .םהינחבמו דוסיה יקוח תפש ,ילארשיה טפשמה תפש איה ותפש םג אלא תירבעה

 קוח לש תולובגה תצירפ ינפמ הרימש הרואכל וניינע לכ רשא ןיד קספש הרוק ךכ
 הריתע תובקעב ןתינש ןיד קספ ,"רוזאה" לע תורישי ליחהל השקיבו הקקוח תסנכהש
 סוסיה לכ אלל םהב ליחהל רחוב 14,םיחטשה לש יטפשמ חופיס ינפמ ריהזהל תשקבמש
  .קורי וק היה אל םלועמ וליאכ – דוסיה יקוח לש תילארשיה היצנדורפסירויה ללכ תא

 הירופַא וא דוכלמ ינפב ילארשיה ןוילעה טפשמה תיב תא דימעמ ומכ הרדסהה קוח
 תולובגה תא ץרפ רשא הרדסהה קוח תא לוספל טפשמה תיב אצמש הדיחיה ךרדה –
 לש "תילאירוטירט הרטסקא" הלחה ידי לע איה ילארשיה טפשמה לש םיילאירוטירטה
 םוקמב ןידה קספ ןושל ךכו .םהינוזיאו םהינחבמ ללש לע םיילארשיה דוסיה יקוח
 ילארשי קוח ליחהל השקיב תסנכה רשאכ ,הרעפנש םוהתה תא ,היעבה תא ףושחל
 בטיממ םילימב םוהתה לע תוסכל תרהממ ,םיניטסלפה םהיבשותו םיחטשה לע תורישי

 בשוה ץרפנש רדסה וליאכ ,העגרה תריפצ ןיעמ תווהמ רשא םילימ ,תילארשיה הקיספה
  15.ונכ לע

 
 תישונאה תילכתהש דועב .תויושרה דודיעב ףאו בל םותב ונבש םיתבמ םיבשייתמ
 תא רישכהל" ןויסינכ השעמל רדגוה הניינעש ,תיתכרעמה תילכתה ,היואר האצמנ
 ישוק אצמ ץ"גב ,ףסונב .היואר יתלב האצמנ ,"תפרוג הרוצב תיקוח יתלבה תובשייתהה
 קזנה לע הלוע הניא קוחהמ תלעותה יכ קספנ .תויתדימה ינחבממ דחא לכב םיוסמ
 הנידמה דצמ הקזחההו שומישה תויוכז לש הליטנה תרדגהב ישוק ונשי יכ ,העיגפהמ
 ןחבמ יפל קוחה תא לוספל ןיאש יפ לע ףא יכו ,ילנויצרה רשקה ןחבמ תחת "יעצמאכ"
 לע ךילשמ הלא םייביטנרטלא םיעצמא לש םמויק םצע ,התוחפ ותעיגפש יעצמאה
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 32 'ספב ,םש .קוחה לש ותויתדימ

 .תויח האישנה לש ןידה קספל 110 'ספב ,םש  12
  .תויח האישנה לש ןידה קספל 70–68 'ספב ,םש  13
 ןיע רפכה תצעומ שאר 2055/17 ץ״גבב םייניב וצלו יאנת לע וצל הריתעל 190–185 ׳ספ  14

 .)5.3.2017( תסנכה ׳נ דורבי
 לודגה ודחפלו ,חתפנש קדסב עגר ץיצמ םדאה" :הז ןיינעב קילאיב נ"ח לש וירבד םיפי  15

 הלמב – קדסה תא העש יפל םתוסו ץפוק אוהו ,וינפל םויאה 'והות'ה בוש הנהו אצומ
 תעדה תא החיסמכ ,תמדוקה התוחאמ ,רבכמ ול הקודבה 'הלוגס'ב זחוא ,רמולכ ,השדח
  .)1915( ןושלב יוסיכו יוליג קילאיב ןמחנ םייח ."דחפה ןמ לצינ אוהו – העש יפל
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 רחא שופיח איה רמאמל אצומה תדוקנ ?הז קרפב הראותש וזמ תרחא ךרד שי םאה
 לע עיבצהל החוכב היהיש תיטופיש תרוקיב תליע רחא ,תיביטנרטלא תיטפשמ הפש
 הלחהל ןמזב וב קקזיהל ילבמ תאזו ,הרדסהה קוח לש )תוירסומה יאו( תויקוחה יא
 תיב תא ריאשת רשא תרוקיב תליע ינש דצמו ,םיילארשיה דוסיה יקוח לש תינטרפ
 תא רפי ומצעבש ילבמ קוחה ןוטלש לע רומשל שקבמש ימכ ,ותוכמס רדגב טפשמה
 .קוחה ןוטלש תולבגמ

 

 

  דחא קוחו םיכרד שולש – םיצרמה סוקימא .ב
 

 קוח ןיד קספב ,תויח רתסא תטפושה ,טפשמה תיב תאישנ לש הירבד חתפב
 הלוחת םהל רשא םיקוח קקוחל תסנכה לש התוכמס תייגוס" יכ תנייצמ איה הרדסהה
 טפשמה יללכל וז ןיעמ הקיקחב תסנכה לש התופיפכ תלאש םג ומכ ,רוזאב הרישי

 ןניאו םילטובמ אל םיישק תוררועמ ,תיתמחול הסיפתב ןותנה חטשב םילחה ימואלניבה
 ןהב ןוידה תא רתייל תרהממ איה ולא תוליעב ןודל םוקמב םלוא 16."תוקפסמ תויקנ
 לכ השעמל ועיבה ,תאז םע ונניינעב" :ןוידל םידדצה תמכסה לע תוכמתסה תרזעב
 ךותמ תוריתעב ןוידה תא םייקל ןתינ היפל הדמעה תא ,תרחא וא וזכ הדימב ,םידדצה
 םדאה דובכ :דוסי-קוחבש םייתקוחה תונורקעל ףופכ הרדסהה קוחש החנה
 םינושה םילולסמה לש תוכלשהב קוסעל הז קרפב ונתרטמש רחאמ 17."...ותוריחו
 ןויד עיצמ רשא םיצרמה סוקימא תא חתנל ונרחב ,הרדסהה קוח לע תיטופיש תרוקיבל
 םירשע ידי לע בתכנ םיצרמה סוקימא .םילולסמה ןמ דחא לכב דרפנו קימעמ ,ינורקע
 טפשמב םיחמתמה ץראב םיטפשמל רפס יתבבו תוטלוקפב םירקוחו םיצרמ הנומשו
 .תוריתעל "טפשמה תיב ידידי"כ ףרטצהל ושקיב רשאו ,ןיינק ינידבו ימואלניב ,ירוביצ
 דוסי יקוחו יתקוח טפשמ :הרדסהה קוח תליספ/תולטבל תוליע שולש גיצמ סוקימאה
 תחא לכב בורקמ ןויע .ימואלניבה טפשמה תומרונ ;היטרקומדה תונורקע ;םיילארשי

 .הרדסהה קוח לע ןתוא ליחהל םיישק הלגמ תוליעה ןמ

  ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח .1

 .ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוח לע תססובמ הלעמ סוקימאהש הנושארה הליעה
 תילאירוטירט תלבגומ דוסיה יקוח תלוחת םא :הלאשה תא דיימ הלעמ וז הליע םלוא
-הרטסקא קוח השעמל אוהש הרדסהה קוח לע םליחהל ןתינ דציכ לארשי תנידמל
  ?םיחטשב םיניטסלפ םיבשות לש םהיתויוכזב עגופ רשא ילאירוטירט

 
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 32 'ספב ,2 ש"ה ליעל ,דאולס ןיינע  16
 .םש  17
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 לש םהיתולועפ לע ילארשיה יתקוחהו ילהנמה טפשמה תא ץ"גב ליחה רבעב
 הרופטמ תרזעב השענ רבדה .םיחטשב ילארשיה ןוטלשה תויושרו יאבצה דקפמה
 תא ליכמה לימרת ,ךלוה אוה רשאב ובג לע אשונ ילארשי לייח לכש לימרת לש תירויצ
 םג דוסיה יקוח תלחהל ןגוע אוצמל ידכ 18.ילארשיה יתקוחהו ילהנמה טפשמה יללכ
 ינש עיצמ סוקימאה םיחטשב םיינושאר םירדסה תקקוחמכ העבוכב תסנכה לע
 וזכ 19,תילארשי תושר לכ ומכ תסנכה תא תוארל שקבמ דחא לולסמ .םיירקיע םילולסמ
 לע יונב ףסונ לולסמ .ילארשיה םיקוחה רפס תא הבג לעש לימרתב תאשונש
 שי לארשי תסנכל םא – "ויתוצק ינשב לבחב קיזחהל רשפא יא"ש היצקורטסנוקה
 התונוכנ םצעמ הלועש יפכ( םישובכה םיחטשה לע תורישי לוחיש קוח קקוחל תוכמס
 ריבעהל טפשמה תיב לש ותוכמסב םג ריכהל ךירצ היבו הינמ ,)הרדסהה קוח תא קקוחל
 האור וניא קוחה ןוטלשש אוה ןאכ ידוסיה ןויערה 20.דוסיה יקוח ינחבמ תחת וז הקיקח
 חוכמ תסנכה לע תובר תולבגמ לש ןמויק רואל .תולבגמ וילע שיו ,לוכי לוכ קקוחמב
 םירחבנו םירחובה ,לארשי יחרזא לע םילחה םיקוח תקקוחמ איה רשאכ דוסיה יקוח
 יבגל תקקוחמ איה רשאכ תסנכה לע תומוד תולבגמב ריכהל ךירצש רמוחו לק ,תסנכל
 יטרקומד גוציימ םינהנ םניאו "תיתמחול הסיפת" תחת םינותנש םיחטשה יבשות
 :תסנכב

 "םיעבוכ"ה ינש דצבש הרבסל דוסי לכ ןיא״
 תקקוחמ תושרו הזמ תננוכמ תושר ,תסנכה תשבוחש
 תקקוחמ תושר ,ישילש "עבוכ"ב םג ריכהל שי ,הזמ
 תומרונה ילבכמ לוכיבכ הרוטפ איה ותרגסמבש ,רוזאב
 תקקוחמ תושרכ העבוכב התוא תוליבגמש תויתקוחה
 .״לארשיב

 טפשמ ללוכה לימרתה תרופטמ .םיטושפ אל םיישק ררועמ ולא תוקדצהב ןויע
 השק לבא ,)הרטשמהו אבצה( תעצבמה תושרל ילוא המיאתמ ילארשי יתקוחו ילהנמ
 תונובירמ תונהיל הרומא הרואכל רשא ,לארשי תסנכ ,תקקוחמה תושרל התוא םיאתהל
 שומישה יבגל םג יכ ןייצל שי 21.לימרתבש םיללכה תעיבקב ,ונייהד – קוחה תעיבקב

 
 2 'ספ ,507 )1(בס ,לארשי תלשממ 'נ לארשיב םייוניעה דגנ ירוביצה דעוה 769/02 ץ"גב  18

 .)2006( ןילביר טפושה לש ןידה קספל
 תויושר ןיב תויוכזה דוביכ תבוח ןיינעל ןיחבמ וניא ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח"  19

 ךכב הרכהש אלא תאז ןיא ...ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל 11 'ס ,תונושה ןוטלשה
 םג המוד הרכה ,היבו הינמ ,העמשמ םדאה תויוכז דוביכב תובייח להנימה תויושרש
 .46 'ספב ,4 ש"ה ליעל ,םיצרמה סוקימא ."תסנכה לש התבוחב

  .32 'ספב ,םש  20
 דוסיה יקוח ןכות תא תעבוקש תאז איה ךא ,דוסיה יקוח ידי לע ןבומכ תלבגומ תסנכה  21

 .תננוכמ תושרכ
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 לש "תילנוסרפ"ה הלוחתה תא ביחרהל ךרדכ – ירוביצה להנמה לע לימרתה תרופטמב
 ילארשיה קוחה תלחה רוסיא לש וק הצחנ הרואכלש ילבמ תאזו ילארשיה קוחה
 ,השעמל הכלה ,רבודמ ןיא םאה 22.תימדקאה הביתכב תרוקיב התלעוה – םיחטשב
 התוא תא ליחהל םישקבמ רשאכ ,תעכ םלואו ?וטקפ-הד יטפשמ חופיס לש גוסב
 בושו ,םיחטשה לע תורישי קקוחל המצע לע תחקול רשא ,תסנכה לע םג היצקיפה
 לש "תושר לכ" לע ילארשיה קוחה לש תילנוסרפ הלוחת ןיעמ לש ךרדב תאז םישוע
 הרטסקא הלוחתל תילנוסרפ הלוחת ןיב הנחבהה – תסנכה לע ללוכ ,ילארשיה ןוטלשה
 תרצונ השעמלו ,התועמשממ ןיטולחל תדבאמ ילארשיה קוחה לש תילאירוטירט
 סוקימאה .םיחטשה לע ילארשיה יטפשמה רטשמה לש תילאירוטירט הרטסקא הלוחת
 ,רבדה ךכ םאו 23,"יטפשמ חופיס" השעמל הווהמ הרדסהה קוחש הנעטה תא הלעמ
 לע דוסיה יקוח לש הלחה ןיבל םיחטשה לע הרדסהה קוח לש הלחה ןיב לדבהה המ
 רואל אקווד ,ינוריא ןפואב יכ המדנ ?הרדסהה קוח לש הניחב ךרוצל טפשמה תיב ידי

 תיב לש ותוכמתסה הלולע םדא תויוכז לע ןגהל ידכ קקוחמ לע תולבגמ ליטהל ךרוצה
 טפשמה לש הלחהל ביתנ לולסל תיטופיש תרוקיבל סיסבכ דוסיה יקוח לע טפשמה
  24.םיחטשה לע ותוללכב ילארשיה

 
 יאבצה דקפמה לש תוטלחה תורישכמ ילהנמה טפשמהמ תונירטקוד יכ תרוקיבה דצל  22

 Aeyal M. Gross, Human proportions: are human rights the,םיניטסלפב תועגופש

emperor's new clothes of the international law of occupation?, 18 1, 17 (2007), םירקוח 

 תולועפ רובע היצמיטיגל ןונגנמ יאבצה דקפמה לע תיטופיש תרוקיב םויקב םיאור רפסמ
 DAVID KRETZMER & YAËL RONEN, THE OCCUPATION OF ואר .םיחטשב לארשי

JUSTICE: THE SUPREME COURT OF ISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES 2021)( 

 ,Adam Shinar, Israel's External Constitution: Friends, Enemies ;)ןנורו רמצרק :ןלהל(

and the Constitutional/Administrative Law Distinction, 57 VA. J. INT'L L. 735, 743–744 

(2017).  
 רוסאה( ילאירוטירט חופיסל תישעמ הניחבמ ההזה הרטמ גישהל הסנמ הרדסהה קוח"  23

 םיבשותל תווש תויוכז תקנעה אלל ךא )יגהנמה ימואלניבה טפשמה יפ לע ומצע ינפב
 איה קוחה לש ותעיגפ ...לארשי תנידממ קלח היה חטשה וליא םיאכז ויה ןהל ,םינגומה
 הנוש תויוכז רטשמ תריצי ךות ,ןיעקרקמ לש השעמל חופיס ידכ הלוע איה :הלופכ ךכיפל
 ."הרוי-הד חופיס םייקתמ היה םא םג ילארשיה ןידה יפ לע רשפאתמ היה אלש הלפמו
  .129 'ספב ,4 ש"ה ליעל ,םיצרמה סוקימא

 יבשות ללכל תוחרזא ןתמב הוולמ הניא קוריה וקל רבעמ ילארשיה קוחה תלחה  24
 תנעוט הראשב דאהוס .תילמרופ תיטפשמ תוילאוד לש רטשמ תרצוי ךכבו ,םיחטשה
 לש רישכמ הווהת תיברעמה הדגה יחטשב דוסיה קוח לש הלחה יכ הז ןויליגב הרמאמב
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  היטרקומדה יכרעב העיגפ .2

 לע לטומה רוסיאה אוה לטב הרדסהה קוח הניגבש הינשה הליעה" ,סוקימאה יפל
 לש דוסי ןורקע .לארשי יחרזא םניאש רוזאה יבשות לש םניינעב םירדסה עובקל תסנכה
 עובקל תיאשר הניא תסנכהש אוה לארשי תנידמ לש תיטרקומדה תיטפשמה הטישה
 םיאשר םניא ךכיפלו ,לארשי יחרזא םניאש ימ לש םהיתויוכזב עגופש רדסה קוחב
 קוח תא לוספל עיצמ סוקימאה ,תורחא םילימב 25."...יטרקומדה ךילהב ףתתשהל
 אוה יסיסבה ןויערה .יטרקומד רטשמ לש דוסיה ןורקע תא רפמ ותויה לשב םג הרדסהה
 יוסימ ןיא" תיאקירמאה הכפהמה תמסס רמאמכ( גוציי אלל העקפה וא הקיקח ןיאש
 ,תוכמס רסוח לשב הרדסהה קוח תליספל תיסיסבה הליעה יהוז הרואכל .)"גוציי אלל
 רוזאה יבשות לע לחש קוח קקוחל תיאשר הניא תסנכה יכ הנבותה לע תססבתמה הליע
 סיסבה ןורקע תא אטביש םוקמב ,קוחה הזכ בצמב .תסנכל הריחב תוכז ילעב םניאש
 ןוצר תטלשהל רישכמל ךפוה ,םירחובה ןוצר תא גציימ קקוחמהש היטרקומדה לש
  .םיחרזא-אל לש הצובק לע ,םילארשי םיחרזא גציימש ,ילארשיה קקוחמה

 שרופמב הרכוה אל םגו ,דוסיה יקוחב היוצמ הניא וזכ הנירטקודש איה היעבה
 יפ לע ףא יכ ריבסמו הפיקע ךרדב התוא קידצהל עיצמ םיצרמה סוקימא ,ןכל .הקיספב
 דוסי תונורקע לש רישי ךשמה איה" הקיספב שרופמב הרכוה םרטש הנירטקוד וזש
 סוקימאה 26."היטרקומדה לש התוהמ דוסיבש 'תיתרבחה הנמא'ב יוטיב ידיל םיאבש

 
 תילארשיה הקוחה לש תידוהי-תינתא-תימואלה התוהז חכונלש ,יתובשייתה םזילאינולוק
 לארשי לש םיימואלהו םיינידמה ,םייטילופה םיסרטניאה תא השעמל הכלה תרשי
 םדאה דובכ :דוסי קוח לש תילאינולוקה הלחהה לע" הראשב דאהוס .םישובכה םיחטשב
 תא ואר הכופה השיגל ;)2021( 1 המ טפשמ ינויע םורופ "הרדסהה קוח ץ״גבב ותוריחו

 תורוקיבה ףא לע יכ םינעוט םה ובש ,הז ןויליגב ינש לבויו ןהכ יחימע לש םרמאמ
 תוכזה תא שיגדמש ןפואב שרופת איה םא הליעומ תויהל היושע םדאה תויוכז תמגידרפ
 תונשרפ ,םיחטשב םיניטסלפל םילארשיה ןיבש תוחוכה ירעפב הרכה ךות יתוהמ ןויוושל
 יחימע .הרדסהה קוחה ןיינעב ןידה קספב ץמאמ ןוילעה טפשמה תיב םיבתוכה תעדלש
  .)2021( 1 המ טפשמ ינויע םורופ "הרדסהה קוחו חופיס ,שוביכ" ינש לבויו ןהכ

  .4 'ספב ,4 ש״ה ליעל ,םיצרמה סוקימא  25
 הנמאה ,הרשע הנומשהו הרשע עבשה תואמה לש תילרביל תוגהב .96 'ספב ,םש  26

 ןוטלש םע תונידמל םדא ינב לש תונגראתהה תא קידצהל הדעונש הרופטמ איה תיתרבחה
 לע תולבגמ ןיא ובש יטרואת עבט בצממ רבעמה ,וז הירואת יפ לע .ןשארב דמועש
 רתוול םימיכסמ םה היפלש םיחרזאה ןיב הנמא לע ססובמ הנידמב יחרזא בצמל תוריחה
 יללכה סרטניאה ןעמל ןוטלשל תומיוסמ תויוכמס ריבעהלו םהיתויוריחמ קלח לע
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 לאכ םהילא סחי איה םיניטסלפה לע הרדסהה קוח לש הלחהה תועמשמ יכ ריבסמ
 לש הרפה יהוז .םתמכסה אלבו םנוצרל דוגינב ,ינוטלשה חוכה לש דבלב םיטקייבוא"
 הנידמב קוחה לש תוימיטיגלל סיסבה אוהש יטרקומדה ךילהב ףתתשהל תוכזה
 הז קוח ךא קוחכ הארנ קר הרדסהה קוח יכ איה הנעטה ,תורחא םילימב 27."תיטרקומד
 לשב קוחה תא לוספל תשקבמ וז הליע .תיטרקומדה תוימיטיגלה סיסבמ הנהנ וניא
 םיברעה .םליבשב תקקוחמ איהו םילארשיה ידי לע הרחבנ תסנכה" – תוכמס רסוח
 ריבסמ ,הזכ בצמב 28."םליבשב קקוחל תוכמס הל ןיאו ,תסנכב ורחב אל ש"ויב
 לש הנכס שיו ,יטנרהניא םיניינע דוגינ לש בצמב אצמנ ילארשיה קקוחמה ,סוקימאה
 םיגיצנ םהל שיש ,רוזאב לארשי יחרזא לש םיסרטניאל תקדצומ יתלב הפדעה ןתמ
  .ללכ םיגצוימ םניאש ,רוזאה יבשות םיניטסלפה לומל ,תסנכב

 קקוחמה לש ותוכמס רסוחב )הקיספב וא קוחב( הרישי הרכה רדעה תורמל
 הקיספ סיסב לע הזכ ןורקיע ססבל שקבמ סוקימאה ,"רוזאב" קקוחל ילארשיה
 ןיבל )תיטילופה הירואתה לש ןבומב( תיתרבח הנמא ןיב הקיז םויקב הריכהש תילארשי

 תטרפה ןיינעב ןידה קספ לע תוכמתסה ידי לע תאזו ,תוינוטלש תויוכמס ליעפהל רשכה
 הנתינ תולבגמ תעיבק לשו תוריח תלילש לש הפוכ חוכ ליעפהל תוכמסה"( רהוסה יתב
 םיחרזאה ןיבל הניב התרכנש תירופטמ תיתרבח 'הנמא' וא 'הזוח' חוכמ הנידמל
 30.ןידה קספב העבקנש הכלהה תא ביחרהל עיצמ סוקימאה 29.)"...הב םיררוגתמה
 ודקפוהש תויוכמסמ הנידמה לש תוררחתשה ןויסינב היה רבודמ ,השרפ התואב ,םלואו
 קוחב וליאו ,םייטרפ םימרוגל רהוסה יתב תטרפה ידי לע תאזו הליחתכלמ הדיב
 יבשות תא ליבגהלו קקוחל המצעל תלטונ הנידמהש תויוכמסב רבודמ הרדסהה
 ביחרמ שומישב רבודמ .התיא "תיתרבח הנמא" לש רשקב םייוצמ םניא רשא "רוזאה"

 
 םרטנוק 164/97 צ׳׳גב רואל צ׳׳גב ינפב תיתרבחה הנמאה לע" ןיילק דולק .ןוחטיבב
 יפכ .)א"סשת( 197–196 ,112 ה טפשמה ״מ׳׳עמהו סכמה – רצואה דרשמ ׳נ מ׳׳עב
 סכמה ףגא ,רצואה דרשמ ׳נ מ׳׳עב םרטנוק 164/97 ץ׳׳גבב רימז ׳י טפושה ןייצש
 ,תיתרבחה הנמאה לש תיטילופה הירואתה יפל :)1998( 320 ,289 )1(בנ ד׳׳פ ,מ׳׳עמחו
 םידדצה ינשמ ,הז לומ הז םידמוע םניא חרזאהו תושרה ,תיטרקומד הנידמב התועמשמכ״
 .״הנידמב םיפתוש ,הז דצל הז ,םה אלא ,סרתמ לש

 .98 'ספב ,םש  27
 .99 'ספב ,םש  28
 2 'ספ ,545 )2(גס ד"פ רצואה רש 'נ םיקסעלו טפשמל ימדקאה זכרמה 2605/05 ץ"גב  29

 .)2009( לברא תטפושה לש ןידה קספל
 המצעב שמתשהל הנידמה לע תלטומה הבוחה ןיינעל קר אל הלח וז הסיפת"  30

 ימ יפלכ תויוכמסב שמתשהל הנידמה לע רוסיאה – ךופהה ןוויכב םג אלא ,היתויוכמסב
 סוקימא ."הנידמה ידי-לע הרדסא תויוכמס תלעפהל המכסה םהל סחייל ןתינ אלש
 .97 'ספב ,4 ש"ה ליעל ,םיצרמה
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 הנידמה לש תוימיטיגלה רוקמ תא ריבסהל הדעונש "תיתרבחה הנמאה" לש הרופטמב
 הליעב ריכה אל יטרפה רהוסה תיב ןיינעב ןידה קספ ,םלואו .הפוכ חוכב שומישל
 .תסנכה לש קוח תליספל טפשמה תיבל תוכמס תנתונכ היטרקומדב העיגפ לש תיללכ
 .דוכלמב טפשמה תיב תא הביצמ תיאמצע הליעכ היטרקומדה יכרע לע תוכמתסה ,ךכו

 קוחה ןוטלש ןורקעב וב שיש העיגפה לשב הרדסהה קוח תא לוספל ןויסינ ךותמ
 אוה רשאכ קוחה ןוטלשב עוגפל לולע ומצע טפשמה תיב ,)היטרקומדה סיסבב דמועה(
  31.היטרקומדה יכרע סיסב לע קוח לוספל תוכמס ומצעל חקול

  ימואלניבה טפשמה .3

 שבוכה ןוטלשל יטרקומד היצמיטיגל סיסב רדעהב ריכמ ימואלניבה טפשמה
 רשא תובוחו תובר תולבגמ ליטמו ,תיתמחול הסיפת תחת אצמנש חטש רובע קקוחל
 ריכמ וניא ימואלניבה טפשמה ,ךכיפל .שוביכה תחתש הייסולכואה לע ןגהל ודעונ
 ךשמב ,ןכאו 32.יאבצה דקפמה לא ויתולבגמ תא ןווכמו ,םיחטשב תסנכה לש תונובירב
 טפשמה תכרעמ ןיב יללכ ןפואב דירפהל לארשי תנידמ הדיפקה הנש םישימח
 טפשמה תכרעמ 33.זכרמה דוקיפ ףולא השארבש תיאבצה תכרעמה ןיבל תילארשיה
 תסנכ יקוח םה היקוחשו הנידמה יחרזא תמכסהמ תעבונ התוכמסש וז איה תילארשיה
 לש ותוכמסב הרוקמ יאבצה טפשמה תכרעמ ,התמועל .םירחובה לש םתגיצנ ,לארשי

 יפ לע ויבשות תחוורל גואדלו תיתמחולה ותסיפתבש חטשה תא להנל יאבצה דקפמה
 הנחבה רערעל םייא הרדסהה קוח 34.ימואלניבה טפשמב ןרוקמש תושירדהו תולבגמה
 לע תורישי קקוחל תוכמסה תא הנושארל המצע לע החקל תסנכה ןכש ,וז תיסיסב
 ידי לע איה הרדסהה קוח תא ןוחבל ךלמה ךרד יכ המדנ ,ןכלו .םהיבשותו םיחטשה
  .ימואלניבה טפשמה תוארוה תא רפמ אוה ןהבש תונושה םיכרדה לע העבצה

 קוח לע תיטופיש תרוקיבל סיסבכ ימואלניבה טפשמה לע הרישי תוכמתסהב ישוקה
 תופיפכב הריכמ הניאש תילאוד הטיש איה ילארשיה טפשמה תטישש אוה הרדסהה
 איה תשרשומ הכלה ,עודיכ" 35.ימואלניבה טפשמה תוארוהל תסנכה לש הרישי

 לע ידמל הבחר הנגה קפסמש ימואלניבה טפשמה תוארוהל ףופכ יאבצה דקפמהש

 
 סוקימא .רודרי תשרפב טנרגא טפושה ירבדל הנפמ םג סוקימאה ,היטרקומדה יכרע יבגל  31

 .99 ׳ספ ,4 ש"ה ליעל ,םיצרמה
32  18 (2012)–7 HE INTERNATIONAL LAW OF OCCUPATIONT ,ENVENISTIBYAL E. 
 לע תיטופיש תרוקיב ןוילעה טפשמה תיב ךרע שוביכה לש תונושארה םינשהמ ,תאז םע  33

  .31–29 ׳מעב ,22 ש"ה ליעל ,ןנורו רמצרק ואר .זכרמה דוקיפ לש תולועפ
 .102 'ספב ,4 ש"ה ליעל ,םיצרמה סוקימא  34
 תסנכה לש תשרופמ הקיקח רדעהב ילארשיה טפשמב לח יגהנמה ימואלניבה טפשמה  35

  .17–14 ׳מעב ,5 ש"ה ליעל ,רפפמטש ןיינע .ותוא תרתוסה
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 תסנכה לש התופיפכב הריכמ הניא הכ דע הגוהנש השיגה ,תאז דצב .רוזאה יבשות
 תא חפסלמ ענמנ ילארשיה קקוחמה דוע לכ ,השעמל 36."ימואלניבה טפשמה תוארוהל
 דדומתהל שרדנ וניא ילארשיה טפשמה תיב ,םהיבגל תורישי קקוחלמ ענמנו ,םיחטשה
 37.הלאשה םע

 רזוחו תורופטמה תפש תרזעל הנופ סוקימאה ,ימואלניבה טפשמה לולסמב םג ,ןכל
 תנווכמ התייה הליחתכלמ וז הכלה 38.םסאק רפכ טפשממ "רוחשה לגדה" תכלה לא
 תייצל םיביוחמ ןכ ךא( לילעב תיקוח יתלב הדוקפל תייצל אל םישרדנ רשא םילייחל
 קוחה :רוחש לגד ססונתמ הרדסהה קוח לעמ" :ןייצמ סוקימאה .)תיקוח יתלב הדוקפל
 דקפמל תורישי קקוחמהמ תאצויה לילעב תיקוח יתלב הדוקפכ והומכ ,השעמל ,ומצע
 לעפי :ירשפא יתלב בצמב יאבצה דקפמה תא ךכיפל דימעמ הרדסהה קוח ...יאבצה
 טפשמל דוגינב לעפי תוחפה לכלו המחלמ עשפ עצבל אוה לולע ,קוחל םאתהב
 ןידה תא רפמ אצמיי ,לועפלמ ענמיי ;רוזאב לועפל תוכמסה תא ול הנקמש ימואלניבה
 קוח לש ותולטב לע הזרכהב איה הזה רוצמה ןמ ץלחיהל הדיחיה ךרדה .ילארשיה
  39."הרדסהה

 דומעל יאבצה דקפמה תא בייחמה ןונגנמ ןכ לע םיקמ קוחה" :ךישממ סוקימאה
 טפשמה יפ לע ויתובוח תא םייקי םא :'ירצימ יל יואו ירצוימ יל יוא' לש בצמב
 .ימואלניבה טפשמה תא רפי קוחה יפל ויתובוח תא םייקי םא ;קוחה תא רפי ימואלניבה
 תובייחמה ימואלניבה טפשמה תוארוהל דגונמ קוחה .דומעל לוכי קוחה ןיא ,ךכ וא ךכ

 
  .36 'ספב ,4 ש"ה ליעל ,םיצרמה סוקימא  36
 םיקיזנה קוח ןוקית לש ותויקוחב עירכהל ץ"גב שרדנ רשאכ היה רתויב בורקה הרקמה  37

 םיניטסלפ לש םתורשפא תא ליבגה רשא ,1952-ב"ישת ,)הנידמה תוירחא( םייחרזאה
 ד"פ ,ןוחטיבה רש 'נ הלאדע 8276/05 ץ"גב ,םיילארשי טפשמ יתבב םייוציפ עובתל
 הדומ סוקימאה .3 ש״ה ליעל ,םיצרמה סוקימאל 50–49 'ספב ןודנ רשא ,)2006( 1 )1(בס
 דוסיה קוח םא תינורקעה הלאשב עירכהלמ וענמנ הלאדע ןיד קספב םיטפושה בורש
 היצקורטסנוקה .רוזאה יבשות לש םהיתויוכזב עוגפל תסנכה לש החוכ תא ליבגמ
 םניגבש ל"הצ לש םישעמהש יפ לע ףאש איה ןידה קספב קרב אישנה עיצהש תינשרפה
 יוציפל תוכז ןיינעלש ירה ,לארשי חטשל ץוחמ ושענ םיחטשה יבשותל קזנ םרגנ
 ."...לארשיב םהל תונקומה תויוכז ןה ,ןהב עגופ ]ג5 'ס[ רשא רוזאה יבשות לש תויוכזה"
 .21 ׳מעב ,םש ,הלאדע

 ליעל ,םיצרמה סוקימא ;).195816.10 ובנ( לאומש יקנילמ 'נ יאבצה עבותה 3/57 רמ  38
  .153 'ספב ,4 ש"ה

  .6 'ספב ,םש  39
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 בייחמ קוחה .תיתמחולה הסיפתה ינידב תועובקה ולא הנושארבו שארבו ,לארשי תא
  40."...המחלמ יעשפ ידכ תולעל םילולעש םישעמ עצבל יאבצה דקפמה תא

 דקפמה תא הבינגמ בוש איה ,"רוחשה לגדה" תרופטמ לש תויביטקרטאה תורמל
 טפשמב סוחייה יללכ יפ לע .קקוחמב תורישי קוסעל םוקמב ןוידה זכרמ לא יאבצה
 היתויושר לש ימואלניבה טפשמה לש תורפה ןיגב תיארחא הנידמה ,ימואלניבה
 תסנכה קוח ,ילארשיה קוחה לש תימינפ טבמ תדוקנמ ךא ,)תסנכה ךכ ךותבו( תונושה
 אוה רשאכ תילילפ תישיא תוירחא לש ףסונ לולסמ רצוי ימואלניבה טפשמה .רבוג
 חתיפ אל אוה םויה דע ,םלואו .לילעב תיקוח יתלב הדוקפל תייצל אלש לייחמ שרוד
 יעשפ םיווהמש םיקוח ןיגב םיקקוחמ לע הלחש תילילפ תישיא תוירחא לש הנירטקוד
 ןכלו ,ימואלניבה טפשמב הנוקאלל עדומ סוקימאה 41.םיימואלניב םיעשפ וא המחלמ
 דקפמה לש תישיאה תוירחאב ןויד ךרד ,ןיפיקעב קקוחמה תוירחא לא עיגהל שקבמ
  42.םיימואלניב םיעשפ ידכ םילועש הרדסהה קוח תוארוה תא אלמי םא יאבצה

 
  .107 'ספב ,םש  40
 הקיקח לשב קקוחמה לע תישיא תילילפ תוירחא ליטהל ונל רכומה דיחיה ןויסינה  41

 יעשופל ינלופה ןוילעה לנובירטה לש היה )דייסונ'ג ידכ ולעש( המחלמ יעשפ התוויהש
 תולעב ולהינש גרבנרינ טפשמב תורחתהל שקיבו 1968–1946 םינשב לעפ רשא ,המחלמ
 ברעמ לש יצאנה לשומה לש תילילפה ותוירחאב קסע טפשמה .הפוקתה התואב תירבה
 ,ילילפה ימואלניבה טפשמה לע תוריבעב ותוא עישרה ןידה קספו ,רזיירג רותרא ,ןילופ
 Trial Of Gauleiter Artur Greiser.תוומ ןיד רזג וילע רזגו ,קקוחמכ ועבוכב ראשה ןיב

 .RIMCAR W RIALST .EPTR L.July 7th, 1946), 13 –st(Sup. Nat'l Trib. of Poland, June 21

 Leora Bilsky & Rachel Klagsbrun, Cultural Genocide ואר הבחרהל ;(1949) 112 ,70

and the Role of Law (unpublished manuscript) (on file with author). 
 יכ עבקש ןמכייא טפשמב טנרגא טפושה לש ןידה קספל הנפמ סוקימאה הז רשקהב  42

 התוויצ רשא הנידמה לש 'תינוביר'ה התוכמס ימוחתמ לילכ םיגרוח" םיימואלניב םיעשפ
 םיבייח םישעמה םתואב ופתתשהש םישנאה ךכיפלו ,דבעידב םתוא 'הרישכה' וא םעצבל
-םדיקפת לש ימשרה יפואה ירוחאמ תוסחל םחוכב ןיאו םהילע ןידה תא םמצעב תתל
 טפשמה תחנה ...לועפל וזחתה םחוכמ רשא הנידמה 'קוח' ירוחאמ וא םתוחילש
 וירוסיאב עגופה השעמל הקנפשוג תתל לכות הנידמש ענמנה ןמ יכ ,איה ימואלניבה
 ודי תא ןתנש םדאה יכ :'ימואלניב עשפ' גשומה זכרמב דמועה ןויערה ןאכמו םירומחה
 השוע אלא ךניא ,ןכ רמאת אל םאש .תילאודיבדניא תישנוע תוירחאב אשונ הזכש עשפל
 'ספב ,4 ש"ה ליעל ,םיצרמה סוקימא ."םימעה טפשמ לש תוילילפה ויתוארוה תא רתסלפ

  .)1962( 2072 ,2033 זט ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ןמכייא ףלודא 336/61 פ"ע ,154
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 ינפ לע תקעוזה תויקוח יא לע עיבצהל תשקבמ "רוחשה לגדה" תרופטמל הינפהה
 תויושעה תולועפ עצבל יאבצה דקפמה תא תובייחמ קוחה תוארוה" :הרדסהה קוח
 ונניינע םא ןיבו ,ןיסולכואה תרבעה עשפב ונניינע םא ןיב ,המחלמ יעשפ ידכ תולעל
 רבודמ ךכיפל .הזיבה עשפב ונניינע םא ןיבו ,יאבצ ךרוצ אלל יטרפ שוכר תסיפת עשפב
 אוהש ךכב ,קוחה ןוטלש תא ונכותמ ןקורמו וינפ לע ךפוה רשא ,םידקת רסח קוחב
 יא םע תורישי דדומתהל םוקמב ,ונתנעטל ,םלואו 43."םיילילפ םישעמ עוציב בייחמ
 ךרדל תונפל סוקימאה ץלאנ ,ותליספל הרישי הליע תרצויכ הרדסהה קוח לש תויקוחה
 יאבצה דקפמה תא וב ביצמ הרדסהה קוחש יטפשמה דוכלמה לע העבצה ךרד ןיפיקעה
 תיתיזח תושגנתמש טפשמ תוכרעמ יתשב לקתנו ,קוחה ןוטלש לע רומשל שקבמ רשא
  .תורתוס תושירד ונממ תושרודו

 תקיקח לע ימואלניבה טפשמה תלחה יבגל הלועש ידוחייה ישוקה ,ונייצש יפכ
 הז ללכ ."רבוג ימינפ ןיד" ויפלש תילארשיה טפשמה תכרעמ לש ללכה ןמ עבונ תסנכה
 ישוקה םע דדומתהל ףוסבל הנופ סוקימאה ןכלו יטרקומדה ןויערה לע ססובמ
 "רבוג ימינפ ןיד" ללכה לש יטרקומדה לנויצרה יכ איה סוקימאב הנעטה .יטרקומדה
  :הרדסהה קוח ומכ קוח יבגל לח וניא

 לש החוכ רוקמש םושמ יכ סרוג יטרקומדה ןויערה״
 לש םנוצר רשאכש ירה ,היחרזא תמכסהב ןומט הנידמה
 ,ימואלניבה ןידל דגונמה ןפואב אטבתמ הלא םיחרזא
 איה םג החוכ תא תבאוש רשא – טפשמה תכרעמ
 ןידל תומידק ןתיל תביוחמ – םיחרזאה תמכסהמ
 ןיב רשק םייק יכ החינמ וז דוסי תחנה ,םלואו .ימינפה
 הצובקה ןיבל יטרקומדה ןוצרה תא תעבוקה הצובקה
 רשק םייקש תוחפה לכל ,וא ...ןידהמ תעפשומה
 קוח .ןידה תלוחת םוקמ ןיבל הנידמה ןיב ילאירוטירט
 םילוכי םניאש םיבשות לע הערל עיפשמ ...הרדסהה
 הז בצמב .תילארשיה תיטרקומדה תכרעמב קלח לוטיל
 ןידה יכ העיבקה תא קידצמה לאנויצרה ןיטולחל ללשנ
  44.״ימואלניבה טפשמה לע רבוג ילארשיה

 תקיקח לע תיטופישה תרוקיבל סיסבכ היטרקומדה יכרעל ןכ םא םיעיגמ ונא ,בושו 
  .2.ב קרפב ליעל הרהבוה םהילע הרישי תוכמתסהב תויתייעבהש ,תסנכה

 

 

 
 .)ונלש השגדהה( 152 'ספב ,4 ש״ה ליעל ,םיצרמה סוקימא  43
  .169–168 'ספב ,םש  44
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  רלופ לש תויקוחה תליע – רתסנ ביתנ .ג
 

 דוסיה יקוח תוארוהל הפופכ הניא תסנכהש העיבק" יכ עבוקו םכסמ סוקימאה
 טפשמה חוכמ תלבגומ הניא איה יכ העיבקה דצל ,רוזאב תולחש תומרונ תעיבקב
 .לבגומ יתלב אוה רוזאב קקוחל תסנכה לש החוכש האצותל ליבוהל הלולע ,ימואלניבה
 לכ לע תלטומה הבוחה רבדב תידוסיה הסיפתל תיתיזח הריתסב תדמועש האצות יהוז
 הרבח םושב היוצר הניאש האצות יהוז .קוחה ןוטלש תא דבכל ןוטלשה תויושר
 תומיכסמ ונא 45."והשלכ ינוטלש םרוג לש לבגומ יתלב חוכב הריכמ הניאש ,תיטרקומד
 תומיכסמ ונניא םלוא ,קקוחמה לע םג תולבגמב הרכה שרוד קוחה ןוטלש יכ הנעטה םע
 תורוקמ השולש קר שי יכ טפשמה תיב לשו סוקימאה לש תעלבומה החנהה םע
 טפשמהו יטרקומדה ןורקיעה ,ילארשיה יתקוחה טפשמה – תולבגמ תלטהל םיירשפא
 .דוסיה יקוחו ילארשיה יתקוחה טפשמה לולסמ תא ףידעהל שי םהיניבמו ,ימואלניבה
 ולאו ,קקוחמה לע תולבגמ תלטהל ,רתוי הרישי ,תפסונ ךרד שי יכ עיצהל תוצור ונא
  .רלופ ידי לע וחוסינ יפכ תויקוחה ןורקעמ תועבונ

 תא רלופ לש ותסיפת .קוח ידכ הלוע הקיקח רבד לכ אל רלופ לש הירואתה יפ לע
 לש ורפסב דקמתנ .הריירקה ךרואל בתכ אוהש םינוש םיטסקט ןיב הרוזש קוחה ןוטלש
 תוירסומה יבגל ותסיפת תא חתפמ אוה ובש The Morality of Law )1963(,46 רלופ
 םיקוחהש תובוט תונווכ לעב טילש ,סקר ךלמה לע לשמ תרזעב קוחה לש תימינפה
 םייללכ ויה אל קקוחש םיקוחה :תונוש םיכרד הנומשב םייתייעבו םימוגפ ויה קקוחש
 תוריתס םע )3( םומע ןפואב םיקוחה תא חסינ אוה ;)2( עוציב ינב ויה דימת אלו ,)1(
 הדבועה המרת אל ךכל .ויניתנ ברקב לובלבל ליבוהש המ ,)4( םינושה םיקוחה ןיב
 אל אוה ,ןכ ומכ .)6( םייביטקאורטר ויה םיתיעלו ,)5( רידת ונתשה קקוחש םיקוחהש
 סקר ךלמה לש ויתוקיספ ןיב רשקה ,ןוילע טפושכ ועבוכב .)7( םיקוחה לכ תא םסרפ
  .)8( טלחהב ירקמ היה וססבתה הרואכל ןה םהילעש םיקוחל

 תמישר ןיעמ סקר ךלמה לע רופיסב האור רלופ לש ויבתכב תחוורה האירקה
 .קוחה תויקוחל דוסי יאנת לש הרוגס המישר ,תורחא םילימבו ,)טסילק'צ( תלוכמ
 תא תדדרמ וז האירקש ענכשמ ןפואב םינעוט 48לדנר ןטסירקו 47ןורדלוו ימר׳ג ,םלואו
 תוסנל םוקמב תאז ,הליעי הקיקחל "שמתשמל ךירדמ" ןיעמל רלופ לש הירואתה
 תויקוח-יאל רלופ קקיזש םינוירטירקה סיסבב דמועה ירסומה לנויצרה תא ריהבהלו

 
 .37 'ספב ,םש  45
46  (1969) AWLORALITY OF MHE T ,ULLERF L.ON L )״קוחה תוירסומ״ רלופ :ןלהל(. 
47  . 3 (1994)HILP &AW L, 13 Fidelity?Efficacy, Freedom, or  –Why Law Jeremy Waldron,  

 .)ןורדלוו :ןלהל(
48   LON LURISPRUDENCE OF JECLAIMING THE R :IBERATELORMS F ,UNDLERRISTEN K

FULLER (2012) )לדנר :ןלהל(. 
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 לש הימונוטואה תא תדבכמה לשממ לש תידוחיי הרוצ הקיקחב האורש לנויצר – קוחה
  .טפשמה ינעמנ

 םיווצ לע ססובמה ןוטלשמ הנוש קוחה ןוטלש לע ססובמה יתרבח רדס ,רלופ רובע
 ,קוחה ןוטלש .קוחה ינעמנ ןיבל קקוחמה ןיב רצוי אוהש ידוחייה סחיה לשב תודוקפ וא
 קוחה ינעמנ תא תננוכמ רשא לשממ לש הרוצ אוה ,ףושח חוכ לש הלעפהמ הנושב
 אלא ,תושעל המ קוחה ינעמנל רמוא וניא קקוחמה .םייארחאו םיימונוטוא םיטקייבוסכ
 תא ורידסיש תומרונה תא םמצעב עובקל – םיימונ-וטואל ךופהל םילכ םהידיב ןתונ
 םצעמ אופא דגונמ קוחה ןוטלש לש ןויערה .יללכה קוחה תולבגמב ,םייטרפה םהיסחי

 וכותב לפקמ אוה ךכשמו ,קקוחמל תטלחומ תופיפכו םייכרריה םיסחיל ועבטו וביט
 רסומה" הניכ רלופש המ והז .קקוחמה לש ןוצרה תורירש לעו וחוכ לע תוימינפ תולבגמ
 ונכותב תודקמתמ ןניא ולא תולבגמ רלופ יפל ,רקיעה ןאכו ,תאז םע ."קוחה לש ימינפה
 יפ לע ומכ( ולש הקיקחה ךילהב וא ,)עבט טפשמב ומכ( תרוקיבל דמועה קוחה לש
 לוכי קקוחמה הכרדש הרוצה – "קוחה תרוצ"ב תודקמתמ אלא ,)םיטסיביטיזופה
 הנומשב ,רתיה ןיב ,יוטיב תולבקמ ולא תולבגמ .קוחה ינעמנל קוחה ינכות תא ריבעהל
 רדעיה ,ןמז ךרואל תויבקע ,תומישי ,הריתס רדעיה ,תוריהב ,םוסרפ ,תויללכ :תושירדה
 ולא תושירד .תויושרה תוליעפ ןיבל רהצומה ללכה ןיב המאתהו ,תויביטקאורטר
 םיכרע טסב רבודמ ןיאש ינפמ "קוחל ימינפה רסומה" לנויצר תא רלופ רובע תואטבמ
 רשא קוחה תרוצ לש םיידוסי םינייפאמב אלא ,ןגעל םא טילחהל לוכי קקוחמהש ינוציח
 "םינכוס"כ וינעמנ תא דבכמ רשא יתרבח רדסל סיסבכ ידוחייה ויפוא תא ול םיוושמ
)Agents( 49.םיימונוטוא  

 הלוכי ,יטפשמה םזיביטיזופל ותודגנתה ,רלופ לש ותביתכל היצביטומה תנבה
 תרוקיב .תויקוח יהמ ,המאתהבו ,קוח והמ תולאשל סחיב ותדמע יהמ הרהבהל עייסל
 ,ותנעטל .וסיסבב תדמועש טפשמה תסיפתל העגנ םזיביטיזופה לע רלופ לש תיזכרמ
 םיסחיה תכרעמ תאו ,ןובירה לש וצ וא הדוקפ לש גוסכ טפשמה תא האור םזיביטיזופה
 ינידב טרפבו ,יטרפה טפשמב החמומכ .תיכנא םיסחי תכרעמכ טקייבוסל קקוחמ ןיב
 קקוחמה ןיב םייזוח ןיעמ םיסחי לש תיקפוא תכרעמל יוטיב קוחב האר רלופ ,םיזוח
 רלופ לש ויתולימב שמתשהל םא .הלועפ ףותישו תוידדה לע תססובמה וזכ ,םיחרזאל
 םתאש םיקוחה ולא' :אוה םיחרזאל ריבעמ ןוטלשהש רסמה" ,]ישפוח םוגרתב[

 תניחבל הדימה תמא ויהי ולא םיקוחש םיחוטבו םיכומס ויהו ,םהיפ לע לועפל םיפוצמ
 רערעתמ טלחומ ןפואב ןוטלשה ידי לע תרפומ וזה תירבה רשאכ ,ןכאו .'םכתוגהנתה
 םירבדה חכונל 50."קוחל תייצל םיחרזאה לש הבוחה תתתשומ וילעש סיסבה לילכ
 תא ססבמ אוה וילעש ,רלופ לש טפשמה תרותב יזכרמה גשומה יכ ןורדלוו קיסה וללה
 חרכהב עבונה ןומאב רבודמה ןיא fidelity(.51( רוביצה ןומא אוה ,קוחל תייצל הבוחה

 
 .204–202 'מעב ,46 ש"ה ליעל ,״קוחה תוירסומ״ רלופ  49
  .40–39 'מעב ,םש  50
  .276–275 'מעב ,47 ש"ה ליעל ,ןורדלוו  51
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 ןוחטיבמ אלא ,םיקוחה רפסב תונגועמה תומרונה ללכל םיחרזאה לש האלמ המכסהמ
 ינש רושימ עבונ קוחה ןעמנ-קקוחמ יסחיב תוידדההמ ,ןכ לע רתי .קוח והמ יבגל יסיסב
 תושירדל הנועה ןפואב קוח חוסינש רחאמ ,תאז .םמצעל קוחה ינעמנ ןיב ,תוידדה לש
 52.םמצע ןיבל םיחרזאה ןיב םיזוח תריצי דדועמ רלופ לש

 סקר ךלמה תודוא לע רופיסה ןמ םילועש תויקוחל תונורקעה תנומש לא בושנ םא
 קקוחמה ןיב תידדה םיסחי תכרעמכ קוחה לש הסיפתל םייוטיבכ התע םהילע ףיקשנו
 .םירחאמ רתוי םיבושח תונורקעהמ קלחש ררבתמ ,םמצעל םיחרזאה ןיבו ,םיחרזאל
 םירזגנ וכותמו רתויב ידוסיה" אוה קוחה תויללכ ןורקעש םינעוט לדנרו ןורדלוו ,ךכ
 ,הנושארבו שארב ,ונל עימשמ תויללכה ןורקע ,רלופ יפ לע 53."תונורקעה רתי

 לע הווש ןפואב לוחל םהילע ,רמולכ .תילסרבינוא תויהל הכירצ םיקוח לש םתלוחתש
 התועמשמו ,ךכב תמכתסמ הניא רלופ רובע תויללכ ,םלואו .םינפומ םה וילאש ימ לכ
 לכ לע" חרזאה תא תורוהלו הדימה לע רתי םייפיצפס תויהל םיכירצ םניא םיקוחש םג
 הנושב ,תיאמצע הלועפל דוסי יווק תוותהל ודעונ םיקוח ;תושעל וילע המ לעשו דעצ
 קוחה לש וז הנבה 54."תיפיצפס האצותל איבהל ןתילכתש תוקדקודמ תויחנהמ
 הביצמ איה ןכש ,םיזוחה יניד לש טרפבו יטרפה טפשמה לש תונויגה םע תבשייתמ
 תא ןנכתל תורשפאה – תיבויחה תוריחה תאו םדאה לש )Agency( תּונכֹוסה תא זכרמב
 ןורקע םע ההוזמה "תילילשה תוריח"ל דוגינב תאזו ,םלועב ויתויורשקתהו וידעצ
 יפל שרופמב רסאנ אלש המ לכ תושעל םיאשר םישנא ויפלש ילילפה טפשמב תויקוחה
 תמגודכ ,םירחא םיגוה תמועל רלופ תא דחיימ תויללכה ןורקע לש הז ףסונ ךבדנ .קוח
 ינפב לוכה ןויוושב הצמתמה ןורקיעכ קוחה תויללכ תא םיאור רשא ,ןיקרובד דלנור
 זכרמב הביצמ ,תאז תמועל ,עיצמ רלופש תויללכה ןורקע לש הבועמה הנבהה 55.קוחה
 לכוי התועצמאבש המרופטלפה תא קוחב האור איה ןכש ,טרפה לש הימונוטואה תא
  .וייח רופיס תא בותכל םדא

 הלועפל עצמ וינעמנל קינעמה ןפואב יללכ תויהל ךירצ רלופ יפל קוחה ,ןכ יכ הנה
 לכסל לולע םיקוח לש ידמ םומע חוסינ .והער םע שיא תיאמצע תורשקתהו תישפוח
 תעצבמה תושרה ימרוגל בחר תעד לוקיש ריתוי רבדהש הנכס תמייק ןכש ,וז תילכת
 קקוחל תרסוא רשא( תויללכה תשירד ןיב הז חתמ .חרזאה לומ םהלש תולהנתהב

 
 Though we sometimes think of the"( .208 'מעב ,46 ש"ה ליעל ,״קוחה תוירסומ״ רלופ  52

criminal law as defining the citizen's duties toward his government, its primary function 

is to provide a sound and stable framework for the interactions of citizens with one 

another"(. 
  .281 'מעב ,47 ש"ה ליעל ,ןורדלוו ;)ונלש םוגרת( 129 'מעב ,48 ש"ה ליעל ,לדנר  53
  .)ד.נו ב.ל – ונלש םוגרת( 210 'מעב ,46 ש"ה ליעל ,״קוחה תוירסומ״ רלופ  54
55 Hart's Postscript and the Character of Political  Dworkin,Ronald 

(2004) 29 1, OJLS 24 ,Philosophy. 
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 הדעונ רשא( קוחה לש תוריהבה ןורקע ןיבל )תויפיצפסמ םילבוסה "םיישיא םיקוח"
 םיחתמל תחא המגוד קר אוה )םתלועפ תא לכלכל םיחרזאל תקפסמ הנווכה תתל
 רלופ ,לשמל ךכ .סקר ךלמה לע רופיסב רלופ ריכזהש תונורקעה תנומש ןיב םיירשפאה
 םירקמ םנשי ןכש ,תיביטקאורטר הקיקח לע רוסיאה לש הניחבה תובכרומ תא גיצמ
 אטבל ךכבו טפשמה תכרעמב םימגפ ןקתל הלוכי קוחה לש ערפמל הלחה םהבש
 רסואה ןורקיעל ידמ השקונ תונשרפ ,המוד ןפואב .םיחרזאל קקוחמה ןיב תוידדה
 הימונוטואה לע ןגהלו ותוביצי תא חיטבהל תנמ לע ,קוחב ידמ םיפוכת םייוניש
 ליעי אל רישכמל קוחה תא ךופהל הלולע ,קוחה ינעמנ לש )תיבויחהו תילילשה(
 לש הרקמב יכ רלופ שיגדה הז עקר לע 56 .תונתשמה םייחה תוביסנ םע תודדומתהל
 ומכו ,יבטימה םמושייל איבתש עצמאה ךרד תא שפחל שי םינושה תונורקעה ןיב חתמ
 ןיבו "קוחה לש תימינפה תוירסומה" תונורקע ןיב ןזאל קקוחמה לש ךרוצב ריכה ןכ
 ןווכתה אל רלופ יכ הנעטה תא םיקזחמ ולא םירבד 57.הקיקחב תוליעי לש םילוקיש
 הרוצב םשייל ןתינ רשא קוחה תויקוח תניחבל )טסילק'צ( "םיללכ תמישר" חסנל
 םתלעפה יכ הארהו ,חסינש תונורקעה סיסבב דמועש לנויצרה תא ריבסה רלופ .תינכמ
 .םסיסבב דמוע רשא קומעה ןויגיהל תוביוחמו רשי לכש תשרוד

 רסומ יכרע לע תססובמ הניא קוחה לש תימינפה תוירסומה יכ הלוע ץבוקמה ןמ
 – טרפה לש הימונוטואהש יפ לע ףא תאזו ,היטרקומד וא ןויווש ,תוריח ומכ ,םיינוציח
 רלופ .ילרביל ךרע טלחהב אוה – יביטמרונ רישכמכ ,קוחה תרוצב עובט רשא ןורקיע
 .ןורחאב דקמתהל שקיבו קוחה לש ימינפה רסומל ינוציחה רסומה ןיב ןיחבהל שקיב
 אוהש תורשפאל קוחה לש הרוצה ןיב קודהה סחיה תא תוארהל שקיב רלופ ,תאז םע
 קוח ןיב םאתִמ םייק תובורק םיתיעל יכ ןעטו ,ולש הימונוטואה תא אטבל טרפל קינעמ
 עיבצה אוה לשמל ךכ .קוחה תרוצב םירומח םימגפ ןיבל תוירסומ אל תומרונ עבוקש
 58:ירסומ אלה ונכות ןיבל יצאנה קוחה לש תירסומ אלה הרוצה ןיב םאתׅמ לע

 
  .62–51 ,45 'מעב ,46 ש"ה ליעל ,״קוחה תוירסומ״ רלופ  56
 .45 'מעב ,םש  57
 הלאשה תא הלעה תיצאנה הקיקחה תויקוח רבדב טראה ןיבל רלופ ןיב עודיה חוכיווה  58

 יפכ ,עבטה טפשמ לע תוכמתסה ידי לע איה יצאנה קוחה תא לוספל הדיחיה ךרדה םאה
 ןוחבל םוקמב :תפסונ ךרד שי יכ עיצה רלופ .ךורבדר בטסוג ינמרגה ףוסוליפה עיצהש
 תויטילופ תודמע תעבה לע ילילפ רוסיא תעיבק( קוחה ינכות לש תוירסומה יא תא תורישי
 קוחה תרוצב ולפנש םימגפה תניחבב קפתסהל ןתינ )תיצאנה הגלפמה יגיהנמ יבגל
 .קוח לש "ימינפה רסומה" תונורקע תא קוחה רפה הבש ךרדה ,תורחא םילימב וא ,יצאנה
 האיבהו הלעב לע הנישלהש השיא הכמתסה וילעש יצאנה קוחה יכ הארה אוה לשמל ךכ
 לש וחוסינ יכו ,תעצבמה תושרל לבגומ יתלב תעד לוקיש הנקהש קוח היה ותללפהל
 תונשרפה ןיבל קוחה ןושל ןיב לודג המאתה רסוחלו ולש תיתורירש הלחהל איבה קוחה
 .קוחה תויושר ול ונתנש הנתשמה
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 םיטרדנטסל סחיב רתויב תועזעזמה ]יצאנה[ קוחה תוילכת ויה םהבש םימוחתה"
 הברה הדימב קוחה לש ימינפה רסומה סמרנ םהבש םימוחתה םג םה תוניגה לש םיליגר
 וניא הזכש עור' רמול ךרוצ שיגרמ םדא היה םהבש םירקמב ,תורחא םילימב .רתויב
 תכרעמ לש רצות אוה הזה קוחה' יכ הדימה התואב דיגהל לוכי היה 'קוח תויהל לוכי

 וב תוארל דוע ןתינ אלש דע וזכ הדימב קוחה לש ימינפה רסומה תונורקע תא הקחשש
 קוחה לש ימינפה רסומה סותא ןכש ,םירקמ ףוריצב רבודמ ןיא יכ רבס רלופ 59." 'קוח
 אוה ,ןכל .תוניגהלו קדצל דוע תרתוח הניא קוחה תכרעמ רשאכ םייקתהל לוכי וניא
 רשפאל לכוי ימינפה רסומה לש םינוירטירקב דמועש קוח יכ תורשפאה יבגל קפס עיבה
 60.תודבע

 הינמרגב קוחה תא ותניחבש התייה טראה דגנ רלופ לש תויבקעה תורוקיבהמ תחא
 התחשהה תא דרש טפשמה תכרעממ טעמ המכ" הצימחמ םזיביטיזופה יארב תיצאנה
 וליאו ,יצאנה ןוטלשה תחת ועריאש יתרבחה רדסה תורוצ לכ לש תוויעהו תיללכה
 תויחל ץלאנש ינופצמה חרזאה לע וז תתוועמ טפשמ תכרעמל ויה תוירסומ תוכלשה
 "קוחה לש ימינפה רסומב" הריהמה הקיחשה תא ראתל ביטיה רלופ 61."היתחת
 תא ןקתל תנמ לע תיביטקאורטר הקיקחב שומישה וירבדל .תיצאנה הינמרגב
 תכרעמה לעמ הפחיר קפס לש הננעש ךכ חוור הכ היה יצאנה קוחב תוברה תוילמונאה
 טפשמה יתבו ,ללכ ומסרופ אל םקלח ךא ,תומושרב ומסרופ םיקוחהמ קלח ;הלוכ
 הינמרגב קוחה תכרעמ לש הלא םינייפאמ .רידת ןפואב בותכה קוחה תוארוהמ ומלעתה
 םילטומה םירוסיאהו קוחה יבגל םיחרזאה ברקב קומע תואדו רסוח ורצי תיצאנה
 .וחוכמ

 אדירג רישכמכ ההיזש תויקוח לש םינוירטירקה תנומש תא האר אל םג רלופ
 וניא אוה יכ ונעט םה :וירקבמ רלופ תא ושריפ הבש ךרדה וז .הליעי הקיקח תגשהל
 הלועש יפכ ,יאמצע ךרע איה תויקוח יכ םיעטה רלופ 62.תוליעיל תוירסומ ןיב ןיחבמ
 אוה( לוהינ ןיבו קוחה ןוטלש לע ססובמש יתרבח רדס ןיב השוע אוהש הנחבההמ

 
59   L. .ARVH , 71Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart Lon .L. Fuller,

REv., 645, 661 (1958) )ד.נו ב.ל – ונלש ישפוח םוגרת( )״םזיביטיזופ״ רלופ :ןלהל(. 
 .112 'מעב ,48 ש"ה ליעל ,לדנר  60
 .)ד.נו ב.ל – ונלש ישפוח םוגרת( 646 ,633 'מעב ,59 ש"ה ליעל ,״םזיביטיזופ״ רלופ  61
 According to my four critics the" :200 'מעב ,46 ש"ה ליעל ,״קוחה תוירסומ״ רלופ  62

notion of an internal morality of law betrays a basic confusion between efficacy and 

morality. Some respect for the eight principles of legality is essential if law is to be 

effective, but that does not mean that these principles are moral in nature, any more than 

holding a nail straight in order to hit it right is a matter of morality". ןונגסש ןכתיי 
 היפוסוליפב הרשכה לביק אל וירקבמל דוגינב רשא ,רלופ לש יטרקנוקה הביתכה
 .5 'מעב ,48 ש"ה ליעל ,לדנר .וז הנבה יאל םרת ,תיטילנא
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 רלופ ,תאז םע 63 .)דיגאת להנמו קקוחמ לש הטילשה יכרד יבגל לדבהה תא םיגדה
 ונושלבו ,האלמ הפיפח םהיניב ןיא יכ ןעטו קדצ ןיבל תויקוח ןיב םג ןיחבהל דיפקה
 ינפמ ןוסיח איה קוחה לש תימינפה תוירסומל תוביוחמש יתרמא אל םלועמ" :רלופ לש
 קוחה לש תימינפה תוירסומהש ךכב המכתסה יתנעט ;)brutality( עור לש הרוצ לכ
 יכו ,ןתוא םדקל ןתינ ובש ןפואה תאו םדקל לוכי ןוטלשהש תולוועה יגוס תא הליבגמ
 64."הרבחב תוישונאהו קדצה םודיק םע דחא הנקב תולוע ולא תולבגמ

 לש יטרקומדה יפואה תכרעה לע תססבתמ הניא קוחה לש תימינפה תוירסומה
 הניא קוחל ותשיג ,םיטסיביטיזופהמ הנושבש ךכ לע דמע ומצע רלופ .הקיקחה ךילה
 :תינרוצה הלאשה תא זכרמב הביצמ אלא )"קקוחמה והימ"( תוכמסה תלאשב תקסוע

 
 ,תוליעיל רסומ ןיב לדבהה שוטשטמ רלופ ריהזה )ןיקרובדו טראה( וירקבמל ותבושתב  63

 ,תויביטקאורטר רוסיא ומכ תושירד ,וירבדל .לוהינל הקיקח ןיב הנחבה ךרד תאז םיגדהו
 לש תורטמל םיפופכ םלוכ – תויללכה ןורקע וא עוציבל הארוה ןיב המאתהה ןורקע
 םג ,הקיקחל סחיב יזנירטניא ךרע שי ולא תושירדל ,תאז תמועל .ילוהינה רשקהב תוליעי

 With respect to the requirement of generality, this"  :תוליעיב עגפת םהב הדימע םא

becomes, in a managerial context, simply a matter of expediency… the subordinate has 

no justification for complaining if, in a particular case, the superior directs him to depart 

from the procedures prescribed by some general order. This means, in turn, that in a 

managerial relation there is no room for a formal principle demanding that the actions 

of the superior conform to the rules he has himself announced; in this context the 

principle of 'congruence between official action and declared rule' loses its relevance. 

As for the principle against retrospectivity, the problem simply does not arise; no 

manager retaining a semblance of sanity would direct his subordinate today to do 

something on his behalf yesterday… the managerial relation fits quite comfortably the 

picture of a one-way projection of authority. Insofar as the principles of legality (or, 

perhaps I should say, their managerial analogues) are here applicable they are indeed 

'principles of efficacy'; they are instruments for the achievement of the superior's ends. 

This does not mean that elements of interaction or reciprocity are ever wholly absent in 

a managerial relation… But this tacit reciprocity of reasonableness and restraint is 

something collateral to the basic relation of order-giver and order-executor". ׳מעב ,םש 

208–209. 
64  Letter from Fuller to Walter F. Berns, 14 October 1964, The Papers of Lon L Fuller, 

Harvard Law School Library, Box 11, Folder 17, 48 ש"ה ליעל ,לדנר ידי לע טטוצמ, 
 .)ד.נו ב.ל – ונלש םוגרת( 113 'מעב
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 הזה םעטה ןמ ."קוחה גשומב תועובטה תולבגמה" תא טרפבו ,"קוח ידכ הלוע המ"
 לע טעמכ תססובמ הניא קוחה לש תימינפה תוירסומה תודוא לע רלופ לש ותביתכ
 ךלמה לש ןולשיכה ןיב רישי ןפואב רשוק וניא רלופ ,לשמל ךכ .םייטרקומד תונורקע
 קוחה לש תימינפה תוירסומה תונורקע םע דחא הנקב הלוע רשא ןפואב קקוחל סקר
 רשא תיתרבח העפותכ קוחה תא רלופ לש הנבההש םגה .יכרנומ טילש ותויה ןיבו

 ןיא ,ןיטולחל תינרדומ איה יוטיב ידיל ותוא האיבמו טרפה לש הימונוטואה תא תננוכמ
 רלופ ,תאז םע דחי .רוביצ רחבנ אלו ךלמ ולש היישעמה דקומב דימעה אוהש ירקמ הז
 יזכרמכ האור אוהש ןורקיעה ,קוחה יענמנל קקוחמה ןיב תוידדהה תסיפתש ריהבה
 הלועפ םיפתשמ םיחרזאהו קקוחמהש תעלבומ החנה ללוכ קוחה ןוטלש לש ןויערל
 .קוחה תריציב

--------------- 
 לוכי קוחה ןוטלש סיסבב דמועה קוחה ןויער תא ותסיפת יכ םיכסמ היה רלופ םאה

 תרוקיב לש הליעל רלופ לש הירואתה םוגרת ?קקוחמה לע תיטופיש תרוקיב ססבל םג
 תשיגל דגנתה אוה ןכלו הדימ לש ןיינע איה רלופ יפל תויקוח .תומאתה שרוד תיטופיש
 רלופ ,ןכ ומכ 65.קוח ידכ הלוע קוחה םאה הלאשל טושפ ןחבמ עיצה אלו ,טסיל ק'צה
 רותחל שיש תילכתו הפיאשכ "קוחה לש תימינפה תוירסומה" תא ןיבהל שי יכ שיגדה
 הקיקחל תוקהבומ תואמגוד םנמוא הקפיס תיצאנה הינמרג .הבוח רשאמ רתוי הילא
 תכרעה םירקמה בורב םלוא ,)"legal monstrosities"( קוח ארקיהל היואר הניאש
 ןייצש יפכ .תיעמשמ-דח הבושתל הליבומ הניאש תבכרומו השק הכאלמ איה תויקוחה
 סיסב ,ריבסהלו ןיבהל םילוכי ונא ותואש יללכ ןוויכ ןמסל ךירצ קוח לש ןויערה" ,רלופ
 קיודמ וניא אוהש המדנש םוקמב םג ןורקיעכ לבקל םילוכי ונא ותואש םיוסמ
 שארב אוה ,רלופ ותוא הארש יפכ ,ןכ םא ,קוחה לש ימינפה רסומה 66."ןיטולחל
  .טפשמה תונמוא דוסיב דמועה ןנוכמ סותא הנושארבו

 לע חתפל ןתינ יכ תונעוט ונא רלופ לש הירואתה לע תובתוכ ונאש ףיקמ רמאמב
 לש ןדיעב וזכ תרוקיב לש תובישחה תא תומיגדמו ,תיטופיש תרוקיבל הליע הסיסב
 תרוקיב תליע לש המורתה תא תוארהל וננוצרב הז רמאמב 67.היטרקומד תגיסנ

 לש םיירקיעה םינייפאמה תא ןייצנ ךכ םשל .הרדסהה קוח לש רשקהב וזכ תיטופיש
 תובקעב .הב הרכהה דגנ תונעטבו הל תוקדצהב קמועל ןודל ילבמ ,וז תיטופיש תרוקיב
 זירכי טפשמה תיב יכ תועיצמ ונא ,הדימ לש ןיינע תויקוחב האורש ,רלופ לש השיגה
 ,ללככ .םיינוציק םירקמב קר ינאירלופה תויקוחה ןורקעב העיגפ לשב לטבכ קוח לע
 םידמוע ולא רשאכ ,דוסי יקוח ללוכ ,הקיקח רבד לש ופקות תא וחיני טפשמה יתב
 הקפסאב הטוב ןפואב תלשכנש הקיקח ,תאז םע .םתקיקחל תויטסיביטיזופה תושירדב
 בשחית אל ןוטלשה םעו הז םע הז קוחה ינעמנ ןיב היצקארטניאל הביצי תרגסמ לש

 
 .199–198 'מעב ,46 ש"ה ליעל ,רלופ  65
66  Fuller, ונלש םוגרת( 632 'מעב ,59 ש"ה ליעל(. 
67  Davidson & Bilsky, Judicial Review, 6 ש׳׳ה ליעל. 
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 טפשמה תיב ,רתוי יטרקנוק ןפואב .הלטבכ הילע זירכהל לכוי טפשמה תיבו ,קוחכ
 ךכב קוחה ינעמנ ןיבל קקוחמה ןיב תוידדהה יסחיב תעגופ הקיקחה תרוצ םאה קודבי

 היהי הז חותינ .רלופ חסינש םינוירטירקה תנומש ןיבמ רתויב וא דחאב תדמוע הניאש
 ,םלוא .קוחה לש םושייב יולת וניא ןכלו )"קוחה לש הרוצה"( קוחה ןושל לע ססובמ
 יטפשמה רשקהב דדובה הקיקחה רבד לש חוסינה תא ןוחבל היהי טפשמה תיב לע
 רלופ לש תונורקעה תנומשל סחייתהל ןיא ,ןכ לע רתי .הלוכ טפשמה תכרעמ לש בחרה
 ירסומה לנויצרה לע שגד ךות ,םימילשמ תונורקעכ םארוקל שי אלא הזמ הז קתונמב
 תיב ונתשיגלש רחאמ .)טרפה לש הימונוטואה דוביכ( םהירוחאמ דמועש יסיסבה
 תא ןזאל ךרטצי אל אוה ,תויקוח יא לש םיינוציק םירקמ קרו ךא לוספל לכוי טפשמה
  .יתרגש ןפואב קקוחמהמ שרדנש יפכ תוליעי ילוקיש םע םינוירטירקה

 לש הירואתה סיסב לע תויקוח יא לש תיטופיש תרוקיב תליע ססבל ונלש העצהה
 חתיפ לארשיב הבותכ הקוח רדעהב .ילארשיה טפשמה תטישב הרופ רכ תאצומ רלופ
 סחיב הפנע הקיספ םירשעה האמה לש םישימחה תונשמ לחה ןוילעה טפשמה תיב
 68.תעצבמה תושרה לש תונוש תוטלחה לע תרוקיב חתמ החוכמו ,קוחה ןוטלש ןורקעל
 םרט תובר םינש ירוביצה להנִמה תרוקיבל עצמכ שמיש תויקוחה ןורקע ,תורחא םילימב
 רסומה לע רלופ לש הירואתה יכ תועיצמ ונא .םיעשתה תונש לש דוסיה יקוח תקיקח
 רחאמ ,השעמלו ,םיקוח לע תיטופיש תרוקיבל סיסב םג שמשל הלוכי קוחה לש ימינפה
 .םיקוח לע הליעפהל שקבתמ ,קוחה גשומב הקסע רלופ לש הירואתהש

 ,ןוילעה טפשמה תיב תקיספב רלופ לש תונבותל םיזמר אוצמל ןתינ ,ךכמ הרתי
 חסינש תונורקעב העיגפ לשב םיקוח לוספל ןוילעה טפשמה תיב לש תונוכנ וליפאו
 םיריכמ םיטפושה יכ הלעמ תונורחאה םינשה ןמ טפשמה תיב לש הקיספב ןויע .רלופ
 )תויללכה ןורקע( קוחה תרוצב תעגופ תילנוסרפ הקיקחש ךכב יביטיאוטניא ןפואב
 תרסואה קוחב תשרופמ הליע רדעהב ףא תאזו ,קוחה תולטבל האיבמש וזכ הדימב
 תושרב המרופר ופקתש ץ"גבל תוריתעל הבוגתב 2016 תנשב ןתינש ןיד קספב ,ךכ .תאז
 התייה ,זגה הוותמל ודגנתהש תושר ירבח לש םתנוהכ הקספוה התרגסמבש למשחה
 עינממ קוח תקיקח םהבש םיבצמ ונכתיי" יכ חינהל הנכומ תויח )זא הראותכ( תטפושה
 לש ותולטב תא קידצהלו 'הטישה לש דוסיה תונורקע'ב העיגפ תווהל היושע ילאנוסרפ
 תיתייארה תיתשתה יכ תויח תטפושה האצמ הרקמ ותואב ,תאז םע 69."הקיקחה רבד
 תוריתעה אשונ התייהש הקיקחהש עובקל תרשפאמ הניא טפשמה תיב ינפב החנוהש
 שומיש" תנירטקוד לע טפשמה תיב ססבתה 2017 תנשב ,המוד ןפואב .הפקת הניא
 דוסי קוח ןוקית לש הקיטקרפש תסנכה תא ריהזהל תנמ לע "תננוכמ תוכמסב הערל
 הארוהל דוגינב ,יתנש-וד ביצקת תרבעה ךרוצל העש תארוה לש ךרדב )הנידמה קשמ(

 
 .)1992( 83–73 תילהנימה תוכמסה רימז קחצי  68
 םגה .)17.8.2016 ובנ( תסנכה 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 8612/15 ץ"גב  69

 ,עבט טפשמ לש וא םיירסומ תונורקע ריכזמ ״הטישה לש דוסי תונורקע״ יוטיבהש
  .)ולש תויללכה רדעה( קוחה תרוצב ןודל ידכ וב תשמתשמ תויח תטפושה
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 ותואב .הקיקחה תליספל ליבוהל הלולע ,תחא הנשל היהי ביצקתה היפלש וב העובקה
 םג ססבתהל הלוכי רומאכ הקיקח תליספ יכ ותעד תווחב לדנה לינ טפושה ןייצ הרקמ
 הקקוח רשא תסנכה לע קר לוחת העשה תארוהש ךכמ עבונה ,ילנוסרפה הייפוא לע
 תדמוע הניא תילנוסרפ הקיקח יכ ,רלופל ותונפהב ,ןייצ ףא לדנה טפושה .התוא
 לש תימינפה תוירסומה" תא חיטבהל הדעונ רשא השירד ,יללכ היהי קוחהש השירדב
  70."קוחה

 

 

  תיגולותפ הקיקח לש ינוציק הרקמכ הרדסהה קוח .ד
 

 ןהו קוחה תויללכ ןורקעל סחיב ןה ,םיידוסי הכ םה הרדסהה קוחב םימגפה ונתעדל
 ,ינאירלופה ןבומב "קוח" בשחיהל לוכי וניאש דע ,ולש תיביטקאורטרה הלוחתה יבגל
  .ילארשיה םיקוחה רפסב עיפומ אוה תילמרופ םא םג

 לע איה קוחה תא ןוחבל טפשמה תיב רחב הבש ךרדה ,ונתמישר חתפב ונייצש יפכ
 תויח לש הקמנהב ריהז ןויע ,תאז םע .םיילארשיה דוסיה יקוח ינחבמ לש םושיי ידי

  :וב העיגפהו קוחה ןוטלש ןורקע לש םירוכזאב היוור איה יכ הלגמ

 

 תיטפשמה ונתטישב דוסי ןורקע אוה קוחה ןוטלש״
 דועב קוחה ינפב םיווש לכה יכ ונל עימשמ אוהו

 תיקוח יתלב היינב לש דבעידב הרשכהו הרדסהש
 ...תוניירבע דדועל ידכ הב שיו קוחה ןוטלשב תעגופ
 רוזאב היינב יניירבע ובש בצמ ]רצוי[ הרדסהה קוח
 היינב יניירבע ול םיכוזש הזמ ביטימו הנוש סחיל םיכוז
 היינב יניירבע םג השעמלו רוזאה יבשות םיניטסלפ
 לע הנוש ןיד לש לעופב ותלחה .המצע לארשי ךותב
 תוריבע לש ןעוציבל עגונ רבדהש לככ רוזאב תויסולכוא
 םילוקיש לשב תאזו ,םייטרפ ןיעקרקמל השילפו היינב
 תא ףירח ןפואב תדגונ תימואל וא תיתד תוכייתשה לש
 תניחבמ תממוקמ איה ...קוחה ינפב ןויווש לש ןורקיעה
  71.״טפשמה תכרעמ תא תנכסמ איה ;קדצה

 
 לש ןידה קספל 6 'ספ ,לארשי תסנכ 'נ םיקסעלו טפשמל ימדקאה זכרמה 8260/16 ץ"גב  70

 .)6.9.2017 ובנ( לדנה טפושה
  .תויח האישנה לש ןידה קספל 54 'ספב ,2 ש"ה ליעל ,דאולס ןיינע  71
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 תויח האישנה העבק ,הלבגהה תקספ ינחבמל םאתהב קוחה תניחב תרגסמב ,ןכ ומכ
 קוחה תעיגפ תא ןובשחב האיבהב תויואר ןניא הרדסהה קוח לש ויתוילכתמ קלחש
 :יכ השיגדה איה הז חותינמ קלחכ 72.קוחה ןוטלשב

 תוהז םהבש םיבצמב קסוע וניא הרדסהה קוח״
 העודי הניא העקפהה ןמ ונהיי רשא םייטרפה םימרוגה
 םירקמב אל ףאו ...העקפהה השעמ רחאל עבקת וא
 םיבשותה תייסולכוא ללכ םע העקפהה ביטית םהבש
 ןיא ,תורחא םילימב .ולטינ ויתויוכזש ימ תוברל ,רוזאב
 תלבוס הצובק לכ הבש היופכ תינוטלש הליטנב רבודמ
 היופצ ךא ,תויוכז תעקפה לש הריזגמ "הקלח תנמ"
 התוא העצוב םמשלש םיירוביצה ןיבוטה ןמ תונהיל
  73.״העקפה

 טפשמה תיב יטפוש לש תרכומ הקיטקרפ הכישממ תויח האישנה היתועיבקב
 ונאש השיגה יפל םלוא 74.תויקוחה ןורקעל הינפהב םהיתוטלחה תא ךומתל ןוילעה
 רקיעב ירוטר יעצמאכ קוחה ןוטלש ןורקעב עייתסהל םוקמב ,וז המישרב תועיצמ
 לש ותויקוח יא תא חתנלו ,ןידה קספ דקומב ותוא םישל הכירצ תויח האישנה התייה
  .קוחה לש תימינפה תוירסומה תונורקעל םאתהב הרדסהה קוח

 לשב ןה קוח םשל יוארה קוח קקוחל ןולשיכ לש רורב הרקמ הווהמ הרדסהה קוח
 ולא םימגפ .קוחה תויללכ ןורקעב הטובה העיגפה לשב ןהו תיביטקאורטרה ותלוחת
 .קוחה ינעמנל קקוחמה ןיב תוידדהה רדעה תא םיפקשמ אלא םייארקא וא םיינכט םניא
 לש ןוקיר םג תואטבמ ,הקיקחב תושענ ןה רשאכ ,ולא תועיגפ ,רתוי קומעה ןבומב
 אוה קוחה ינעמנ לש הימונוטואל יוטיב הווהי הזש םוקמב ןכש ,ונכותמ קוחה גשומ
 רסומה תא הטוב הרוצב רפמה קוחב רבודמ ,הזככ .תופיפכו הטילש לש סחי אטבמ
 .קוחה לש ימינפה

 תיקוח אל היינב לש ערפמל "הרדסה"ב יוטיב ידיל האב קוחה לש תויביטקאורטרה
 םיניטסלפ םידיחי לש תוימיטיגלה תויפיצב תעגופ וזכ הקיקח .םיחטשב תויולחנתהב
 הרתי .היבגל םיבייחמ םייזוח םיסחיל סנכיהל םתלוכיו ,םתמדאב ןיינקה תוכז יבגל

 
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 79 'ספב ,םש  72
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 74 'ספב ,םש  73
 דעונ" תויתדימה ןורקע יכ )זא וראותכ( קרב ןרהא אישנל הנשמה לש הרימאה לשמל ואר  74

 רזגיהל ךירצ ינוטלשה יעצמאה יכ עבוק אוה .דיחיה לש ותוריחב הרתי העיגפ עונמל
 קוחה ןוטלש ןורקע יוטיב ידיל אב ךכב .תילכתה לש התמשגה תא םולהל ידכ הדיפקב
 ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה רש 'נ הייטע-ןב לארשי 3477/95 ץ"גב ."ןוטלשה תויקוחו

 .)1996( 12 ,1 )5(טמ
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 לע הלבגמ לכ ןיא ןכש ,תומוד "תורדסה" הנכתית דיתעבש רסמ םג חלוש קוחה ,ךכמ
 םיסחי תוכרעמ רוציל תלוכי םיללושמ םיניטסלפה ןכלו ,ילארשיה קקוחמה לש וחוכ
 רצוי הרדסהה קוח ,תורחא םילימב .יטרפ ןיינקל תוכזה סיסב לע תובייחמ םייטפשמ
 תועיגפ רתוי דוע הנייהת םיניטסלפה לש תויטפשמ תויוכז ובש םיחטשב יטפשמ רטשמ
 לע .תויטפשמ תואקסעל סנכיהל דיחיל תואדווה םומינימב העיגפ ךות ,םויה ןה רשאמ
 לש תורשפאה תחת רתוח אוה – וינעמנ לש "תיקפוא"ה הימונוטואב עגופ אוה ןכ
 .חווט יכורא םייטפשמ םירשק רוצילו תויובייחתה לוטיל וינעמנ

 רדענ אוה םג ,רלופ לש תויקוחה תיירואתב רתויב בושחה ןורקיעה ,תויללכה ןורקע
 קוחה ,םיניטסלפה תא שרופמב ריכזמ וניא קוחהש יפ לע ףא .הרדסהה קוחמ ןיטולחל
 םיבשות לש תויוכזב תעגופש תיקוח יתלב היינב לש הרדסה לע קר לוחיש ךכ בצוע
 הלחהה ןורקעב עגופ קוחה וז ךרדב 75.םידוהי םיבשייתמ לש אלו םיניטסלפ
 התואש ןויוושב העיגפל רבעמ איה קוחה םע היעבה םלוא .םיקוח לש תילסרבינואה
 רדעה לע םג עיבצמ תויללכ רדעה ,רלופ ריבסהש יפכ .ןידה קספו סוקימאה םינייצמ
-אל לש( גוציי רדעה לש םצמוצמה ןבומב קר אל ,קוחה ינעמנל קקוחמה ןיב תוידדה
 וניאש קוחה ןעמנל סחי תאטבמ קוחה תרוצ הבש ךרדב אלא ,הקיקחה ךילהב )םיחרזא
 םיניטסלפל הרואכל קינעה קוחה .טקייבוסכ ולש הימונוטואה דוביכ לע ססובמ
 יוציפ" וא יפסכ יוציפ :ולבקיש יוציפה גוס יבגל הריחב וחקלנ םהלש ןיינקה תויוכזש
 רשא ףותישב וא הריחבב רבודמ ןיא םלוא ,ודביא םהש המדאל הבורק המדא לש "ןיעב
 תא ןנכתל תורשפא לש ןבומב םיניטסלפה קוחה ינעמנ לש הימונוטואה תא םימדקמ
 םהמ תוחקלנ תוילאודיבידניאה םהיתויוכזש ימכ םיניטסלפה ןומיס ידי לע ,ןכש .םהייח
 םיטקייבוס לאכ אלו םיטקייבוא לאכ םהילא סחי אטבמ קוחה ,יביטקאורטר ןפואב
 םינותנ םה 76.אובל דיתעל םהיתויוכז תוירירבש תא םג ןמסמ אוה ךכב .םיימונוטוא
 ןיאש םיניטסלפה קוחה ינעמנל תתואמ םג קוחה .ילארשיה קקוחמה לש בוטה ונוצרל

 
 תא רידסהל' דעונ קוחה יכ רמאנ וב הרטמה ףיעסב שרופמב רבדה ןיוצ קוחה תעצהב״  75

 ]...[ 'החותיפו הסוסיב ךשמה תא רשפאלו ןורמושהו הדוהיב תילארשיה תובשייתהה
 איה קוחה תרטמ יכ םנייצב ךכל תושרופמ םה ףא וסחייתה קוחה תעצהב רבסהה ירבד
 ךשמה תא רשפאל ידכ ]...[ ןורמושהו הדוהיב םילארשי םיבושיי לש םדמעמ תא רידסהל
 קספל 51 'ספב ,2 ש"ה ליעל ,דאולס ןיינע .״רוזאב תילארשיה תובשייתהה חותיפו סוסיב
  .תויח האישנה לש ןידה

 דבלב "םיטקייבוא" לאכ םיניטסלפל סחייתמ הרדסהה קוח יכ עבוק סוקימאה הז ןיינעב  76
 סוקימאה ונתעצהל דוגינב םלוא ."םתמכסה אלבו םנוצרל דוגינב ,ינוטלשה חוכה לש
 לש תוימיטיגלל סיסבה אוהש יטרקומדה ךילהב ףתתשהל תוכזה לש הרפה" ךכב האור
 תועיצמ ונא וליאו ,98 'ספב ,4 ש"ה ליעל ,םיצרמה סוקימא ,"תיטרקומד הנידמב קוחה
 תונורקע ךותמ הלועש יפכ ,קוח ןעמנל קקוחמ ןיב שרדנש סחיה םצעב העיגפב רבודמ יכ
  .רלופ חסינש קוחה לש ימינפה רסומה
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 קוח ,ךכו .דיתעב המוד ןפואב הנעגפית םידוהיה םהינכש לש םהיתויוכזש יוכיס
 ןומאב םג עגופ אוה אלא ,ןויוושל וא ןיינקל תויפיצפס תויוכזב קר אל עגופ הרדסהה
 .קדצ לש הדימ ולו םיניטסלפל עיציש ילארשיה קקוחמב

 סיסבב דמועה לנויצרה תא יביטיאוטניא ןפואב םיניבמ םינטפשמש רבס רלופ
 היציאוטניאה התוא תא אטבל ביטיה םיצרמה סוקימא ,ןכא 77.קוחה לש ימינפה רסומה
 לע עיבצמ אוה רשאכ הרדסהה קוח לש רשקהב קוחה ןוטלש סיסבבש תוידדהה יבגל
  :תיתליהק תוירדילוסו קוח ןיב קודהה רשקה

 המוגפ איה הרדסהה קוח יפל העקפהה תוכמס״
 קידצמה יסיסב רקיע םייקתמ אלש םושמ ידוסי ןפואב
 תויתוירחאה :ללכ ךרד לע העקפהה תויוכמס תא
 השיגה ...םיפתושמ םייח םויקבש תוירדילוסהו
 ןוטלשה לש וחוכב הבחר הרכה תאטבמ ...תלבוקמה
 העקפההש החנהה לע ססבתהב ...ןיעקרקמ עיקפהל
 םירבח הב הליהקה תבוטל ,רוביצה ירחבנ ידי לע תישענ
 לש תוירחאה ןיב בולישה .ועקפוהש תויוכזה ילעב
 ,הליהקב תיתרבחה תוירדילוסה ןיבל הטלחהה ילבקמ
 םידיספמה הב ,חווט תכורא תוידדה לע תססובמה
 הערכהמ םיחיוורמה תויהל םייופצ תמיוסמ הערכהמ
 העקפהה תוכמסב הרכהל בושח דוסי םה ,דיתעב תרחא
 78.״ןיינקה תוכז לש יתקוחה הדמעמ ףרח ,ןוטלשה לש

 רשפאמ היה רלופ לש תויקוחה תסיפת לע ססובמה תיטופיש תרוקיב לש לולסמה
 הרשכה עודמ רתוי תיביטיאוטניאו תקיודמ הרוצב ריבסהל טפשמה תיבל
 הייסולכואב תמיוסמ הצובק תבוטל הנידמה תוסחב תועקרק לזג לש תיביטקאורטר
 טפשמה תיבל תרשפאמ התייה וזכ הקמנה ,ןמזב וב ."קוח" ארקיהל היואר הניא דבלב
 תא חיצנמה ןפואב ,םיחטשה לע ילארשיה יתקוחה טפשמה לש הלחהמ ענמיהל
 .הרדסהה קוחב העובט רשא קוחה יענמנל קקוחמה ןיב תוידדהה רדעיה תאו היכרריהה
 תלסופ אלו קוחה לש )תימינפה( תויקוחה תא תנחוב התייה תינאירלופה תרוקיבה תליע
 ילסרבינוא ןחבמ יפ לע אלא ,ילארשיה יתקוחה טפשמל םיימינפ םינחבמ דוסי לע ותוא
  .קוח אוה רשאב קוחה לש ימינפה רסומה לש רלופ חסינ רשא

 הקיספב וניהיזש םינצינה תורמל ,תישאר :תושק תולאש תולוע דיימ םלוא
 תנגועמ הניא תועיצמ ונאש תיטופישה תרוקיבה תליע ,ליעל וראות רשאו תילארשיה
 ?קוחה ןוטלשב העיגפ וז הליעב הרכהב ןיא םאה .יביטיזופה טפשמב רורב ןפואב
 ?קוחה תליספל סיסבכ סוקימאה עיצהש יטרקומדה ןורקיעהמ הנוש וז הליע דציכ

 
 .204–202 ׳מעב ,46 ש"ה ליעל ,״קוחה תוירסומ״ רלופ  77
 .)ונלש השגדהה( 76 'ספב ,4 ש״ה ליעל ,םיצרמה סוקימא  78
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 הנקמ הניא תועיצמ ונאש תרוקיבה תליע יפ לע קוחה תויקוח תניחב םצע םאה ,תינש
 דוגינב ,ונרבסהש יפכ ןכש ?תילארשיה הקיקחל תוימיטיגל לש הדימ היבו הינמ
 הליעל דוגינב ,ןכ ומכ .קקוחמה לש תוכמסה תלאשב קסוע וניא רלופ םזיביטיזופל
 רלופ תובקעב תוחסנמ ונאש תרוקיבה תליע ,םייטרקומדה הטישה יכרע לע תססובמה
 הרפה יפ לע תולספ .םיחטשב קקוחל ילארשי קקוחמ לש ותוכמס תלאשב תקסוע הניא
 הטירוטוא ןורקיעב ןיא תסנכל יכ השוריפ ןיא רלופ לש תויקוחה לש םינוירטירקה לש
 םאה ,ךכ םא .קוחה תרוצב ולפנש םייפיצפס םימגפב קר תקסוע איה אלא ,קקוחל
  ?יטפשמ חופיסל איה םג תמרות הניא הז גוסמ תיטופיש תרוקיב תלעפה

 לש הבחרה הווהמ ונתעצהש ךכב תוריכמ ונא יכ איה הנושארה הלאשל ונתבושת
 .תרוקיבל טפשמה תיב תא תפשוח התייה ןכ לעו ,תורכומה תיטופישה תרוקיבה תוליע
 הסיפת לע ססבתהב תאזו ,קוחה ןוטלשב העיגפ וז הליעב הרכהב תואור ונא ןיא ,םלוא
 תובקעב ,םילבקמ ונא םא .רלופ תובקעב קוחה ןוטלש לש תיטסיביטיזופ אלו תירסומ
 תוכרעמב םינטפשמ לש סותאהמ קלח ןה קוחה לש ימינפה רסומה תושירד יכ ,רלופ
 יתב לש םתוכמסבש ןועטל ןתינ יזא ,יטפשמ גהנמ ןיעמכ תונבומו ,תוינרדומ טפשמ
 "קוחה תרוצ"ב תדקמתמ וז תיטופיש תרוקיבש ןוויכמ ,ןכ לע רתי .ןתוא ליחהל טפשמה
 טפשמה תיב ,םייטילופ תונורקעב אלו ,םינטפשמ םינומא םהילעש םינוירטירק יפ לע
 רשאמ )םינטפשמה תליהקב תוחפל( רתוי הלודג תיביטמרונ היצמיטיגלמ הנהנ היה
 המרונכ המרונ לש יוהיז תמישמ .יטרקומדה ןורקיעב העיגפ לשב קוחה תליספב
 ןוטלש ןורקעב הדוסיב הצוענו ,טפשמה תיב לש ודיקפת תבילב היוצמ תיטפשמ
  79.קוחה

 ןוירטירק לש תויזכרמה תורמל יכ ריהבהל בושח ,היינשה הלאשה לע תונעל ידכ
 קקוחמה לש הקיקח לכ יכ רמול ןתינ אל רלופ לש תויקוחה תיירואתל תויללכה
 גוציי רדעהב התקיקח םצעמ הלוספ ןכלו הדוסימ המוגפ םיחטשה לע ילארשיה
 רחאמ תאז ,)קוחה ינעמנל קקוחמה ןיב תוידדה יסחי רדעה ןמסמה( םיניטסלפ
 המדנ .םינוירטירקה תנומש תועצמאב קרו ךא תעצבתמ תעצומה תיטופישה תרוקיבהש
 ליחהלו הרדסהה קוחב לפנש םגפה תא ןקתל קקוחמהמ שקבמ טפשמה תיב היה םאש
 הארנכ חלוצ קוחה היה )לארשיבו םיחטשב( םידוהיו םיניטסלפ לע הוושב קוחה תא
 תא ןקתל לגוסמ היה קקוחמה יכ חינהל השק ,תאז םע .רלופ לש תויללכה ןחבמ תא
 לש הלזגל ,תיקוח יתלב היינבל ףרוג רושיא ןתמב היה רבודמ ןכש ,וזכ ךרדב קוחה
 הווהמ התייה וזכ תפרוג הקיקח .לזגה לש יביטקאורטר רושיאלו תויטרפ תומדא
 הרקמב .קוריה וקה ךותב םילארשי םיחרזא רובע םג קוחה ןוטלש לש לוטיב השעמל
 קוחב יתוהמה קדצה יא ןיב הלודג הפיפח שי ,רלופ הפצש יפכ ,הרדסהה קוח לש
 רוסיאבו תויללכב העיגפ( ימינפה רסומב העיגפה ןיבל )יטרפה ןיינקבו ןויוושב העיגפ(
 םיניטסלפהש ךכמ ראשה ןיב תעבונ איהו ,תירקמ הניא וזה הפיפחה .)תויביטקאורטרה

 
 ובנ( תויח האישנה לש ןידה קספל 40 'ספב ,תסנכה 'נ ריפש ויתס 5969/20 ץ"גב  79
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 .םגיצנכ ומצע תא האור וניא ילארשיה קקוחמהו ,תסנכל רחביהלו רוחבל םילוכי םניא
 קוח תלחה ,לשמל .םירחא םייטתופיה םירקמ לע םג בושחל ןתינ ינורקע ןפואב םלוא
 ןפואב לוחיש ןפואב ,םיחטשה לע תוילאיצוס תויוכזו הדובע יניד לש גוסמ ילארשי
 לש תויקוחה תיירואת סיסב לע תיטופישה תרוקיבה ,הזכ הרקמב .אבהלו ןאכמו יללכ
 ילאירוטירט-הרטסקא קוחב רבודמש יפ לע ףא תאז ,קוחה תליספל ליבות אל רלופ
  80.יטרקומד וניאש

 תסנכל ןיאש ירוגטק ןפואב תעבוק הניא תינאירלופה תרוקיבה תליעש רחאמ
 דוכלמ ינפב בוש טפשמה תיב תא הביצמ הניא התלעפה םאה ,םיחטשב קקוחל תוכמס
 ?םיילארשיה דוסיה יקוח סיסב לע תיטופיש תרוקיב תוליע יבגל ונילעהש היצמיטיגלה
 דוסיה יקוח תלחהל המוד הרוצב תיתייעב הניא רלופ לש תויקוחה ןחבמ תלעפה םאה
 ףא ,ונתעדל ?םיחטשב קקוחל תוכמס ןיאש תירוגטק תעבוק איה ןיא ןכש םיילארשיה
 הקיקח לש היצמיטיגל לש הדימ הב שי קוחה תויקוח לש תיטופיש תרוקיבש יפ לע
 ,דוסיה יקוח לש הלחהמ הלועש וזמ תרכינ הדימב התוחפ היעבה ,םיחטשב תילארשי
 דוגינבש רחאמ ,תאז .תילארשיה תיתקוחה היצנדורפסרירויה לכ תא םתיא דחיו
 לש םיניטסלפ לע הלחהב תקסוע איה ןיא דוסיה יקוח לע תססובמה תיטופיש תרוקיבל
 ילארשיה קקוחמהש םיכרדה לע תולבגמב אלא לארשיב וחתופש םיכרע ןיב םינוזיא
 תעצומה תיטופישה תרוקיבה ,תורחא םילימב .קוחה ינעמנ םע םהב רשקתל יאשר
 81.םיחטשב םיניטסלפ לש תויוכזב רשאמ רתוי )לארשי( ונמצע לע תולבגמב תדקמתמ

 
 ריאשמ ךא ,םדא תויוכזב עגופ וניאש קוח תולטב יבגל המוד הלאש הלעמ סוקימאה  80

 תוכמס לש הלעפה לכ םא הלאשב וז הריתעב עירכהל חרכה ןיא" :ןויע ךירצב התוא
 דקפמה ידי לע תוכמס תלעפהמ לידבהל( רוזאה בשות יניטסלפ לע תילארשי תינוטלש
 ךכ רואל ,דובכל תוכזב הרוסא העיגפ בשחית )ימואלניבה טפשמהמ תעבונה ,יאבצה
 ךילהב התורמל ותמכסה תא תשקבמ הניאו טקייבוא לאכ טרפה לא תסחייתמ איהש
 יבשותל גוציי הב ןיאש ,תסנכה לש הרמויה יכ העיבקב יד תוחפה לכל .ואל םא ,יטרקומד
 ןידכ אלש תעגופ ,הלא םיבשות לש םהיתויוכזב עוגפל ,לארשי יחרזא םניאש רוזאה
  .101 'ספב ,4 ש"ה ליעל ,םיצרמה סוקימא ."...םדאה דובכל םתוכזב

 םירהצומה דוסיה תונורקעבו הרטמב תוארל עיצמ יתשינבנב 'פורפ ,הז ןויליגב ורמאמב  81
 ךכב תסנכה לש הקיקחה תוכמס תא םינתמה הלאכ ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוח לש
 לוכי וניא קוח םהיפלש ,םדא דובכו יטרקומד רטשמ לש םייסיסב תונורקע תדבכמ איהש
 תליע ,ונידי לע תעצומה הנירטקודל המודב .ותורמל םיכסה אלש ימ לע ומצע ףוכאל
 תסנכה לש התוכמסמ תועבונה תולבגמב תדקמתמ יתשינבנב ידי לע תעצומה תרוקיבה
 לש ותשיג .ינוטלשה השעמהמ האצותכ טרפה תויוכזב העיגפב אלו תקקוחמ תושרכ
 הקיקח לכ הרקיעמ לסופה תיטופיש תרוקיב תלעפהל יטפשמ רוקמ העיצמ יתשינבנב
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  םוכיס
 

 תליחתב ונייצש יפכ .היצמיטיגל לש הדימ שי תויקוחה לש תיטופישה תרוקיבל
 תונורקעב העיגפה לשב וא ,היטרקומדב העיגפה לשב קוחה לש הליספ קר ,המישרה
 ןדיצמ תולעמ ולא תוליע ,םלואו .ךכמ ענמיהל הלוכי התייה ,םיימואלניבה טפשמה
 לוספיו תיטופיש תרוקיב תליע ססבי טפשמ תיבש יוצר םאה :תושק תוידסומ תולאש
 ענמיי טפשמה תיבש היה ףידעש ורמאיש ולאכ ויהי הז בצמב ?דבלב ןסיסב לע םיקוח
 ריאשיו ,טיפש וניאו תויטילופ תולאש ברעמ אשונהש עבקי ,תיטופיש תרוקיבמ לילכ
 רנטואמ לש תרוקיבהש ןכתיי .יטילופהו ירוביצה חוכיווב ערכומ תויהל הז אשונ

 ,בר אוה וזכ השיגב קזנה ונתעדל םלוא .הז ןוויכל הליבומ רמאמה תא ונחתפ התיאש
 .ותוחמתה םוחת – קוחה ןוטלש לע ןגהל ותבוחמ טפשמה תיב תא ררחשמ אוה ןכש
 תיב רחב קוחה ןוטלשב השקה העיגפל טפשמה תיב לש תועדומה לשב יכ וניאר
 העיצמ רלופ לש הירואתה יכ ונעט ונחנא .דוסיה יקוח לש לולסמב תכלל טפשמה
 קוחה ןוטלש לש תולאשב תושרופמו תורישי תקסועש וזכ ,תיביטקרטא הביטנרטלא
 ונא .הרדסהה קוחבש תוירסומה רסוח תא קיודמ ןפואב אטבל החילצמו ,קקוחמב
 לש הנורסח לע עיבצהל וניצר וז המישרב .רחא רמאמב ,קמועל וז הירואת תוחתפמ
 קוח ץ"גבל סחיב תויקוחה תרוקיב תליע לש היתונורתי לעו ,לארשיב וז תרוקיב תליע
 .הרדסהה

 
 גשומל תונשרפ ןתמ הכירצמ ןיידע איה ,הז ןורתי תורמל .םיחטשב תילארשי
 .רתוי םירצ םייטפשמ םיגשומ לש תונשרפ לע תתתשומ ונתעצהש דועב ,״היטרקומד״
 תסנכה תוכמס תא םיללוש היטרקומדהו םדאה דובכ תונורקע עודמ" יתשינבנב ליא
 ינויע םורופ "הרדסהה קוח ץ"גבב םייקתה אלש ןוידה – הנידמה תולובגל רבעמ קקוחל
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