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 אובמ
 

 קוח״ :ןלהל( 2017-ז"עשתה ,ןורמושהו הדוהיב תובשייתהה תרדסהל קוחה
 יחטשב םיניטסלפ לש םתולעבב תועקרק לוטיל תילארשי תושר ךימסה )"הרדסהה
 אלל התשענש הלא תועקרק לע םילארשי לש תובשייתה תרשכה םשל ןורמושו הדוהי

 תא לביק טפשמה תיב .ץ"גבל רפסמ תוריתע ושגוה קוחה דגנ 1.רתיה אללו המכסה
 יכ ,גרבלוס טפושה לש תקלוחה ותעד דגנכ ,םיטפוש הנומש לש בורב עבקו תוריתעה
 תלאשב ןה ןודלמ הענמנ ,תויח האישנה יפמ ,בורה תעד 2.לטבתהל קוחה לש וניד
 יפ לע ףא ,רוזאב דוסיה יקוח תלוחת םצעב ןה םיחטשב קקוחל תסנכה לש התוכמס
 ,תאז 3.םילטובמ אל םיישק תולעמו לקשמ תודבכו תוינורקע ןה ולא תויגוס יכ הנייצש
 םייתקוחה תונורקעל ףופכ הרדסהה קוח יכ הדמעה תא ועיבה םידדצהש הדבועה רואל
 אלש" קקוחמה תא םיבייחמש )דוסיה קוח :ןלהל( ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחבש
 יכרצו טרפה לש ותוכז ןיבש ןוזיאב וז העיגפ קידצהל רשפאש אלב םדא תויוכזב עוגפל
 יאנת יפל קוחה לש ותויתקוח תניחבל ןוידה ברֵמ תא השידקה האישנה ,ךכיפל 4."ללכה
 ותעיגפ לע הססבתה קוחה תליספל התקמנה ,ךכ 5.דוסיה קוחב היוצמה הלבגהה תקספ
  6.ןויוושלו דובכל ,ןיינקל םיניטסלפה ןיעקרקמה ילעב לש םתוכזב תיתדימ יתלבה

 האישנהש לקשמה תודבכו תוינורקעה תולאשהמ תחאב ןודל שקבמ ינא וז המישרב
 רואל הנידמה תולובגל רבעמ קקוחל תלבגומ תסנכה םאה :אוצמ תעב ןוידל הריתוה

 
 :ןלהל( 410 ח"ס ,2017-ז"עשתה ,ןורמושהו הדוהיב תובשייתהה תרדסהל קוחל )2(3 'ס  1

 ולטיי רוזאה תויושר – ןיעקרקמב תויוכז לעב םהב שיש ןיעקרקמ )א("( )הרדסהה קוח
 תויוכז תליטנ )ב( ...הנוממל ןתוא וריבעיו ןיעקרקמב הקזחההו שומישה תויוכז תא
 קוח תוארוהל םאתהב ,רשפאה לככ ,השעית ,וז הקספב רומאכ הקזחההו שומישה
 דע הפקותב דומעת איהו ,הז קוח תוארוה תא תורתוס ןניא ןהש לככ ,ינדריה תועקרקה
 םימי 60 ךותב"( 5 'סב ,םש ;)"וב תובשייתההו רוזאה לש ודמעמ רבדב תינידמ הערכהל
 תויוכז תא הנוממה הצקי ,ןיינעה יפל ,4 ףיעסב רומאכ תויוכזה תליטנ וא םושירה םוימ
 יכרוצל ,רומאכ תויוכזה םהב ולטינש וא ומשרנש ןיעקרקמב הקזחההו שומישה
 תעצהל רבסה ירבד ;)"בשיימ דסומ תועצמאב ,ןיעקרקמ םתוא לע התנבנש תובשייתהה
 ץ"גב ;44 תסנכה ח"ה ,2016-ז"עשתה ,ןורמושהו הדוהיב תובשייתהה תרדסהל קוח

 )09.06.2020 ובנ( תויח האישנה לש ןידה קספל 1 'ספ ,תסנכה 'נ דאולס תייריע 1308/17
 .)הרדסהה קוח ץ״גב :ןלהל(

 .תויח האישנה לש ןידה קספל 111–011 'ספב ,םש  2
  .תויח האישנה לש ןידה קספל 32–31 ׳ספב ,םש  3
 .םש  4
 .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל 8 ׳ס  5
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 108 'ספב ,1 ש״ה ליעל ,הרדסהה קוח ץ״גב  6
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 קוח יכ ןעטא 7.ימואלניבה טפשמהמ תועבונש תולבגהמ לידבהל ,דוסיה קוח תוארוה
 האצותכ .הנידמה יחטשל ץוחמ תסנכה לש הקיקחה תויוכמס תא ליבגמ ומצע דוסיה
 ינחבמב וזכ הקיקח ןוחבל ךרוצ לכ ןיא ןכל ,ףקות ןיא תסנכה לש תרתוס הקיקחל הזמ
 .הלבגהה תקספ

 תוכמסה תלאשל תקלוחה ותעדב סחייתמ גרבלוס טפושה ,תויח האישנה תמועל
 טפושה 8.״ןורמושו הדוהי רוזאל סחיב םג קקוחל תסנכה ןמ ענומה רבד ןיא״ יכ עבוקו
 התונוביר יכו ןוילעה טפשמה תיב תקיספב רבכמ הז השרתשה וז הנקסמש ןייצמ ףא
 םיעבונ הלא םא ןיב ,הדגנכ ביצהל ןתינש םיישקה לכ לע תרבוג רוזאב תסנכה לש
 הקיקחה תוכמס זוכיר ,רוזאב םויכ הלחה םינידה תכרעמ יארב תסנכה יקוח לש םתורזמ
 לש התרובגו החוכ" :ימואלניבה ןידה תוארוה וא יאבצה דקפמה ידיב יתרוסמ ןפואב
 יפכ .גרבלוס טפושה לש ותשיגל תדגנתמ וז המישר 9."םלוע אלמ קקוחל תסנכה
 ילארשיה טפשמה יפ לע הנוכנ התייה גרבלוס טפושה לש ותעיבק ,ךשמהב ןעטאש
 .דוסיה קוח לש ונוניכל דע )ימואלניבה טפשמל תדגונמ יכ םא(

 וב שיש ןפואב קקוחל תסנכה לש החוכב יוניש לח דוסיה קוח לש ונוניכ עגרמ
 שי ,ןעטאש יפכ .לארשיל הקיז םהל ןיאש םירז לש תובוחו תויוכז ןירשימב תונשל
 םיכסה אלש ימ לע – קוח לכ לש הלחהב ,ןכש לכ אלו – דוסיה קוח לש הלחהב
 קוח תלחה םצעמ תאזו ,היטרקומדל ותוכזבו ודובכב תיתקוח יתלב העיגפ םתורמל
 לע ריהצמש ,דוסיה קוח .םישנא םתוא םע ביטיהל ודעונ הלא םא םגו ,קוחה וא דוסיה
 טפשמה לש דוסי תונורקעכ םתוא ןנוכמ תעב הבו היטרקומדל תוכזה לעו דובכל תוכזה
 םירז לש תובוחו תויוכז הנשמה קוח קקוחל תסנכה תא ךימסהל לוכי וניא ,לארשיב
 .לארשיל הקיז ירסח

 ויתויוכז לש יונישל תסנכה לש הרישי הקיקח ינפמ רזל תוניסח תקנעה םע דחי
 תולובגל ץוחמ הלועפל לארשיב יתקוחה הנבמה יפל תמייקה תוכמסה ,ויתובוחו
 הנידמה םשב לועפל הלשממה תא הכימסמש תיללכה לשממה תוכמס איה הנידמה
  10."ןיד לכל ףופכב" )אבצה :דוסי קוח יפ לע ,אבצה תא החוכמו(

 תושרכ לארשי תסנכ לש התוכמס תא ליבגמ דוסיה קוחש )א קרפב( ןעטאש רחאל
 ץוחמ םייוצמה םירז לש תובוחו תויוכז תונשל רמייתמש יפיצפס קוח קקוחל תקקוחמ
 קוחה תא ליחהל שקבת לארשי תנידמש תורשפאה יבגל ןועיטה תא ביחרא ,הנידמל
 לע וא ,קוריה וקל רבעמ םייוצמש תירוטדנמה לארשי ץראב םיחטש לע ולוכ ילארשיה

 
 בייח הלא םיחטשב לשממה ,תיתמחול הסיפתב םיחטש רבדב ימואלניבה טפשמה יפ לע  7

 םיווצ חוכמ לועפל רומא אוהו ,חטשב טלוש האבצש הנידמה תודסוממ ןחבומ תויהל
 EYAL BENVENISTI, THE INTERNATIONAL :ותנידמ לש הקיקח חוכמ אל ,הווצמ אוהש

LAW OF OCCUPATION, 5 (2nd ed., 2012). 
 .גרבלוס טפושה לש ןידה קספל 3 ׳ספב ,1 ש"ה ליעל ,הרדסהה קוח ץ"גב  8
  .גרבלוס טפושה לש ןידה קספל 6–2 ׳ספב ,םש  9
 .58-ו 57 ש"הל ךומסה ןוידהו ,ג קרפ ןלהל ואר  10
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 לש תועמשמה תא ןחבא ג קרפב .)ב קרפב( הנידמה חטשל ץוחמש םירחא םיחטש
 ד קרפ .הנידמה תולובגל ץוחמ ןלעופב תונושה הנידמה תויושר לע דוסיה קוח תלוחת
  .תסנכה לש הקיקחה תוכמסמ הגירחה תואצות תא ןחבי

 

 תויוכמס תלוחת יבגל דוסיה קוח ללוחש יונישה .א
  בחרמב תסנכה לש הקיקחה

 

 רוקמ םהש ,הליהקה ירבח ,םיחרזא לע ןבומכ לח תיטרקומדה הנידמב קוחה
 וא ,ץראל ועיגהש םירגהמ ןוגכ םירז לע םג לח אוה .ומויקל הביסהו ולש תוימיטיגלה
 יקוחל םמצע תא ףופכל םנוצרמ הנידמל םתסינכב ומיכסה הלאש ןוויכ ,םירז םיעיקשמ
 םג יכ ,הנידמה דגנ תונווכמש ל"וחב תולועפ ועציבש םירז לע ףא לח קוחה .הנידמה
 יללכ ,ףסונב 11.קוחה לש ותורמל םנוצרמ םמצע תא ופשח תיתמועלה םתוגהנתהב םה
 תויורשקתה לע ילארשיה קוחה לש הלחה קידצהל םילוכי יטרפה ימואלניבה טפשמה
 קוח םאה ?הנידמל הקיז ירסח םירז יבגל המ לבא 12.םילארשי םע םירז לש תויטרפ
 ךייתשמה םדאה לע לוחל לוכי היטרקומדל ותוכז לעו םדאה לש ודובכ לע ססובמה
  ?קוחה לש ותורמל ונוצרמ ומצע ףפכ אלש תרחא תיתנידמ תרגסמל

 תורשפאה תא םיללוש דוסיה קוחב םיעובקה םייתקוחה תונורקעהש ןעטא הז קרפב
 הקיז ילעב וא הנידמה יחרזא םניאש ימ יפלכ הנידמה תולובגל רבעמ קקוחת תסנכהש
 םדא לע הנידמה קוח לש הלחה .תיתמחול הסיפתב םיקזחומה םירוזאב תוברל ,הילא
 הנידמה םע ומצע תא רשקש רזה השעש השעמ אלל הנידמה תולובגל ץוחמ יוצמה רז
 לשב יתקוח וניא הרדסהה קוחש ךכמ רזגנ .היטרקומדל ותוכזבו םדאכ ודובכב תעגופ
 לש ותמאתה תא קודבל םיסנכנש ילבמ תאזו ,םייתקוחה תונורקעה םתוא תא ותריתס
  .דוסיה קוחבש הלבגהה תקספ ינחבמל הרדסהה קוח

 
 קוח לש בחרמב הלוחתה תולובג תא רידגמש ילילפה ןידב םיפקתשמש םיגירח הלא  11

 ריכמה ימואלניבה ןידבו ,)1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 17–12 ,7 'ס ואר( ןישנועה
 רבודמה םינידה תוכרעמ יתשב .הנידמ לש תילאירוטירט-הרטסקאה טופישה תוכמסב
 .ינובירה החטש לע קר תערתשמ הנידמה לש תיתקיקחה התוכמס ויפ לעש ללכל םיגירחב

 םיקסעומה םיניטסלפ םידבוע לע םיילארשיה הדובעה יניד תא ליחהל ןוכנ ,לשמל ,ךכ  12
 דבועל וק תתומע 5666/03 ץ"גב ואר .הדגב םיידוהי םיבושייב םילארשי םידיבעמ ידיב
 הנשמה לש ןידה קספל 25 'ספ ,264 )3(בס ד"פ ,םילשוריב הדובעל יצראה ןידה תיב 'נ
 .)2007( ןילביר האישנל
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 תימואלה הקוחה לש הלוחתה תלאשב בושח ןויד חתפתה םינורחאה םירושעב
 :תיטפשמה תורפסב ןה 13תימלועה הקיספב ןה תונוש תושיג וגצוה .ילבולגה בחרמב
 טפשמה תדמעבו הקוחה לש ןויערב ,הקוחה ןושלב תודקמתמש תוינשרפ תושיג
 איה יתעדלש ןוויכמ דוסיה קוח לש ונושלב דקמתא וז המישר תרגסמב 14.ימואלניבה
 קקזיהל ךרוצ ןיא הז רורב הנעמ לשב 15.הלאשל רורבו אלמ ,קפסמ הנעמ תנתונ

 
 יתקוחה טפשמה תיב ידי לע הנורחאל ונתינש ןיד יקספ ינש ןויצל םייואר דחוימב  13

 BVerfG, 1 BvR 2835/17, May 19, 2020, https://www.bundesverfassungsgerich :ינמרגה
t.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-037.html )ןיינע :ןלהל BND(; 

BVerfG, 1 BvR 2656/18, March 24, 2021, https://www.bundesverfassungsgericht.de/ 
SharedDocs/Entscheidungen/EN/2021/03/rs20210324_1bvr265618en.html )ןלהל: 

 R. v. Hape, [2007] 2 S.C.R. 292; Canada םיידנקה ןידה יקספ ןכו ,)ראוביונ ןיינע
(Justice) v. Khadr [2008] 2 S.C.R. 125. 

 ץוחמ ןלעופב םג ןוטלשה תויושר תא בייחמ דוסיה קוחש עבוק ינמרגה טפשמה תיב 
 דוסיה קוח לש הלוחתה ףקיה תא גייסמ וניאש ,דוסיה קוחל )3(1 ףיעס רואל הינמרגל
 טפשמה תיב .היינשה םלועה תמחלמ רחאל דוסיה קוח לש ונוניכל עקרה רואלו ,בחרמב
 טפשמה תוארוהל )ידנקה רטרא'צה תוברל( הקיקחה תוכמס תלאש תא ףיפכמ ידנקה
 לש ןתונובירב תוברעתהה-יא תבוחו םינובירה ןיב ןויוושה ןורקע ןללכבו ,ימואלניבה
 .תורחא תונידמ

  Kermit:םייזכרמה םירמאמה ןיב .אשונב תורפסה לכ תא ראתלו ףיקהלמ העיריה רצקת  14
Roosevelt III, Guantanamo and the Conflict of Laws: Rasul and Beyond, 153 U. PA. L. 
REV. 2017 (2005); Gerald L. Neuman, Extraterritorial Rights and Constitutional 
Methodology After Rasul v. Bush, 153 U. PA. L. REV. 2073 (2005); GERALD L. NEUMAN, 
STRANGERS TO THE CONSTITUTION: IMMIGRANTS, BORDERS, AND FUNDAMENTAL 

LAW (1996); Eyal Benvenisti & Mila Versteeg, The External Dimensions of 
Constitutions, 57 VA. J. INT’L L. 515 (2018); Adam Shinar, Israel’s External 
Constitution: Friends, Enemies, and the Constitutional/ Administrative Law Distinction, 
57 VA. J. INT’L L. 735 (2018); THE DOUBLE-FACING CONSTITUTION (Jacco Bomhoff et 
al. eds., 2020); Galia Rivlin, Constitutions Beyond Borders: The Overlooked Practical 
Aspects of the Extraterritorial Question, 30 B.U. INT’L L.J. 135 (2012); Chimène I. 

Keitner, Rights Beyond Borders, 36 YALE J. INT’L. L. 55 (2011); הקוח" דגרוא באיל 
  .)2009( 145 בי לשממו טפשמ "דוסיה-יקוח לש םתלוחת ףקיה לע ?ימ רובעבו ימ לש

 ינמרגה דוסיה קוחל 1 ףיעסב תדקמתמה ינמרגה יתקוחה טפשמה תיב לש ותשיג םג וז  15
 United ב"הראב ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה יקספו )13 ש"ה ליעל ,BND ןיינע ואר(

States v. Curtiss-Wright Export Corp., 299 U.S. 304, 318 (1936) )סיטרק ןיינע :ןלהל( 
 יחרזא ןיב םכסהכ הקוחה תא האר "we the People"-ל סחייתמה הקוחל אובמה רואלש(
 United States v. Verdugo-Urquidez, 494 U.S. 259 ןכו ,)םהילע קר הלח ןכלו ב"הרא

 רצעממ "the people" לע הנגהל סחייתמש( הקוחל יעיברה ןוקיתהש עבקנ ובש ,(1990)
  .הנידמה תולובגל ץוחמ םירז לע לח וניא )טפשמ אלל
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 .תיתרבחה הנמאה רבדב ןויערה ןוגכ ,היגוסה תא ריאהל םילוכיש םיפסונ םיגשומל
 םיקקוחמש הנידמה יחרזא לש הליהקה ירבח ןיב ןיחבמ תיתרבחה הנמאה ןויער
 ,המינפ תינפומה הקוחש תורשפאה תא רישכהל לוכי הז ןויער 16.תלוזה ןיבל םמצעל
 ןיא ,םינפ לכ לע .םירז לש םהיתויוכזלו םדמעמל השידא היהת We the people",17" לא
 .תיתרבחה הנמאה ןויער לע ססובמ וניא דוסיה קוחש ןוויכמ וז הלאשל קקזיהל ךרוצ

 םניאש ימ יפלכ קקוחל תסנכה תוכמס תא ללוש דוסיה קוח יכ גיצאש ןועיטל סיסבה
 ןורקע"כ םדאה דובכ ןורקעב דוסיה קוחב הרכהה אוה הילא הקיז ירסחו הנידמה יחרזא
 הרכהה לע תותתשומ לארשיב םדאה לש דוסיה תויוכז" :דוסיה קוחל 1 ףיעס( "דוסי
 הזרכהבש תונורקעה חורב ודבוכי ןהו ,ןירוח-ןב ותויהבו וייח תשודקב ,םדאה ךרעב
 :א1 ףיעס( דוסיה קוח לש "הרטמ"כ יטרקומדה רטשמבו ,)"לארשי תנידמ תמקה לע
 היכרע תא דוסי-קוחב ןגעל ידכ ,ותוריחו םדאה דובכ לע ןגהל ותרטמ ,הז דוסי-קוח"
 ןנוכמ קר אלו( לע ריהצמ דוסיה קוח .)"תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש
 ילארשיה הקיקחה לעפמ לכש תונורקעכ היטרקומדהו םדאה דובכ תונורקע )תא
 לש םדובכב םיריכמו תוליהקו תולובג םיצוחש 18"םייללכ םיכרע" הלא .םהילע תתשומ
 תסנכה לש הקיקחה תוכמס תולובג תא תוותמ הרטמהו דוסיה תונורקע תואקספ .םירזה
  .בחרמב םג

 םירז לע ילארשיה קוחה תלחהב שי ,היטרקומדלו םדאה דובכל תוביוחמה ןתניהב
 אלל ומצע תא ליחמ קוחהש ךכמ עבונ ןושארה םגפה .םיינורקע םימגפ ינש הנידמל
 םצעב אוה ,רתוי ינורקעה ,ינשה םגפה .ובוציעב קלח תחקל םירז םתואל תונמדזה ןתמ
 ינשב .קוחה לש ותורמל ונוצרמ ומצע ףפכ אלש םדא לע ילארשיה קוחה תלחה
  .יטרקומדה ךילהל ותוכזב םגו םדאה לש ודובכב םג העיגפ שי םיטביהה

 
 'ס ואר( הרדסהה קוח ץ"גבב טפשמה תיבל השגוהש םיחמומה תעד תווחב ןודנש יפכ  16

 תסנכה 'נ דאולס תייריע 1308/17 ץ"גבב טפשמה תיב דידיכ תופרטצה תשקבל 97–96
 "קוחה ןוטלשו הרדסהה קוח" ןוזדוד ילטנו יקסליב הרואיל ואר תרוקיבל .)]01.03.2017[
 ץ"גבב לברא תטפושה הסחייתה תיתרבחה הנמאל .)2021( המ טפשמ ינויע םורופ

 ד"פ ,רצואה רש 'נ םדאה תויוכז תביטח ,םיקסעלו טפשמל ימדקאה זכרמה 2605/05
 תעיבק לשו תוריח תלילש לש הפוכ חוכ ליעפהל תוכמסה"( )2009( 642 ,545 )2(גס
 ןיבל הניב התרכנש תירופטמ תיתרבח 'הנמא' וא 'הזוח' חוכמ הנידמל הנתינ תולבגמ
 לולשל תוכמסה תא םנוצרמ םיחרזאה הל ורסמ התרגסמבש ,הב םיררוגתמה םיחרזאה
 הרימשו םנוחטיבו םתנגה תחטבה םשל ,רתיה ןיב ,הפוכ חוכב שומיש תושעלו תויוריח
  .)"םניינק לע

 .15 ש"ה ליעל ,סיטרק ןיינע ואר  17
 ,507 )1(בס ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ לארשיב םייוניע דגנ ירוביצה דעווה 769/02 ץ"גב  18

 )ירוביצה דעווה ןיינע :ןלהל( )2006( ןילביר האישנל הנשמה לש ןידה קספל 4 'ספ
 ,ןכל ."תונוש תויפיצפס תובוח תועבונ ונממש יללכ ךרע אטבמ ...]םדאה דובכ[ ןורקע"(
 ןיזמ אוהש יפכ ימואלניבה טפשמה לש תונשרפה תא ןיזמ" םדאה דובכ ןורקע ,וירבדל
 .)"לארשיב ימינפה ירוביצה טפשמה לש תונשרפה תא
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 םוחתב טנאק לאונמע לש ותביתכ לע תוכמתסה ךות הלא םימגפ ינשב ןודא
 אלו תילכתכ םדאל סחיכ םדאה דובכ ןויער תא גישמהש ימכ .תיטילופה היפוסוליפה
 טנאק ,םדא לכ בייחמש ,ילסרבינואה קוחה וא ,ירוגטקה יוויצה הניכש המ ,יעצמאכ קר
 יניעב 19.הנידמה תא םג םיבייחמש הלאככ ,יוויצה תא אצוי לעופכו ,ןויערה תא האר
 םדובכ תא םדקל םיכירצ ,הנידמה לש היחרזאו ,ירוגטקה יוויצל תביוחמה הנידמ ,טנאק
 הנידמ ,תיאקירמאה הכפהמל – בויחב – וסחייתהב טנאק ןייצש יפכ .היחרזא לכ לש
 תוסחייתהל החטבההמ היחרזא יפלכ הלש הייפכה חוכלו המויקל הקדצהה תא תבאוש
 ,יעצמאכ קר אלו תילכתכ ,הזככ .יעצמאכ קר אלו תילכתכ הליהקה ירבחמ דחא לכל
 םדמעמ תא רידגמ ,ורותב ,ללכהו ,ללכה תבוט םודיקל םורתל ןמזומ הליהקב רבח לכ
 :םיחרזאה לכ לש

"Each member in such a whole [i.e., a state] should 
indeed be not merely a means, but also a purpose; and 
while each member contributes to making the whole 
possible, the idea of that whole should in turn 

20"determine the member's position and function. 
 אוה ;ללכה תרטמ תא םדקל ושושי הנותנ הליהק ירבחש הילשא עגרל ןיא טנאקל

 .םדיב הלעי רבדה םא ללכה תבוט ינפ לע תישיאה םתבוט תא ףידעהל ותפתי םהש עדוי
 םימלבהו םינוזיאהו ,יבמופה ךילההש ,ןימאמ ףא הארנה לככו ,הווקמ אוה לבא
 הליהקה לשו ,הליהקה תורבחו ירבח לכ תבוט תא םינפהל םלוכ תא ובייחי ,םיידסומה
 ,ךכו 21.)!"םינטש" לש הליהקב רבודמ םא וליפא( המישגהל ףואשלו ,התוללכב
 ידכ ,םימלבהו םינוזיאה תאו תויבמופה תא חיטבהל איה הקוחה לש התילכת
 תוארל הליהקב רבח לכ לש תיעבטה הייטנה לע רבגתהל ולכוי הנידמה לש היתודסומש

 
19    Werner s. Pluhar trans., 1987)( 8254 n.3UDGMENT JRITIQUE OF C ,ANTKMMANUEL I. לע 

 HANNAH ARENDT, LECTURES ON KANT’S POLITICAL ואר אשונל טנאק לש ותשיג

PHILOSOPHY 15-9 (Ronald Beinder ed., 1992), Katrin Flikschuh, Kant’s Sovereignty 
Dilemma: A Contemporary Analysis, 18 J. POL. PHIL. 469 (2010). 

20   ANTK, 19 ש"ה ליעל.  
21  4 (Mary -153SSAY EHILOSOPHICAL P A :EACEPERPETUAL P ,ANTKMMANUEL I

Campbell Smith trans., 1917) (1795) ("The problem of the formation of the state, hard 
as it may sound, is not insoluble, even for a race of devils, granted that they have 
intelligence. It may be put thus: 'Given a multitude of rational beings who, in a body, 
require general laws for their own preservation, but each of whom, as an individual, is 
secretly inclined to exempt himself from this restraint: how are we to order their affairs 
and how establish for them a constitution such that, although their private dispositions 
may be really antagonistic, they may yet so act as a check upon one another, that, in their 

public relations, the effect is the same as if they had no such evil sentiments' "). 
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 ומויק תא הז םוקמב חיטבהלו ,םתלוז לש םתבוט ינפ לע הפידעהלו תידיימה םתבוט תא
  .ללכה יפלכ ילסרבינואה קוחה לש

 בוציעב הווש תופתתשה תוכז ןתמ אוה ללכה יקוחל תופיפכל יאנתהש ןאכמ
 ירהש – םלוכ רובע ירשפא וניא ילסרבינואה קוחה שומימ תרחא ןכש ,םיקוחה
 םילולע ראשהו( ללכהמ קלח תבוט תא קר אלא ללכה תבוט תא ומינפי אל םיעיבצמה
 קוחב לפנש ןושארה םגפה ןאכ 22.)םיברה לש םרשוא תחטבהל יעצמא קר תויהל
 ותלחה רשפאל לוכי וניא היטרקומדהו םדאה דובכ יכרעל ביוחמה דוסיה קוח .הרדסהה
 לכ ,הזמ האצותכ .וחוכמ םיקוח לש םבוציעלו הבוציעל אלמ ןפואב ףתוש אלש ימ לע
 לש ותופתתשה אלל לבקתהל לוכי וניא םדאה לש ודובכ לע ססובמ תויהל רומאש קוח
 .הקיקחה השעמב םדא ותוא

 ךילהב תופתתשהל הווש תונמדזה ןבומכ בייחמ ומצעלשכ היטרקומדה ךרע םג
 ,רואנ טופסדש תורשפאה תא לספ רשאכ וז הדוקנ שיגדה לימ טראויטס ןו'ג .הקיקחה
 םהמ דחא לכש םילוקיש לש הרוש הנומ לימ 23.ודבל טולשי ,תוינפ רסחו לוכ עדוי

 תשוחת אוה יחכונה ןוידל רתויב יטנוולרה ילוא רשאכ ,וזה תורשפאה תא ללוש
 :ךכל הוולתמש הלפשהה

"It is a great discouragement to an individual, and 
a still greater one to a class, to be left out of the 
constitution; to be reduced to plead from outside the 

 
 ,Authority and Arthur Ripstein ואר .טנאק תובקעב ,ןייטספיר רותרא םג דמע ךכ לע  22

Coercion, 32 PHIL. & PUB. AFF. 2, 26 (2004) ("The root of the problem is that rights are 
understood as reciprocal limits on the freedom of everyone, which means that, if people 
are to have rights, all must be subject to the same limits. Otherwise, my attempt to 
enforce what I take to be my rights will be, from your perspective, simply my unilateral 
imposition of my will upon you. So we must be subject to a single system of rights if we 
are to have rights at all. Where limits are not reciprocal, right turns out to be merely 
'provisional'. That is, it is not enforceable and so, it would seem, is not right at all, since 

it is not really a set of limits on freedom"). 
23  45  OVERNMENTGEPRESENTATIVE RONSIDERATIONS ON C ,ILLMTUART SOHN J

(Cambridge University Press, 2010) (1861) ("The supposition is, that absolute power, in 
the hands of an eminent individual, would insure a virtuous and intelligent performance 
of all the duties of governments. Good laws would be established and enforced, bad laws 
would be reformed; the best men would be placed in all situations of trust; justice would 
be as well administered, the public burdens would be as light and as judiciously 

imposed…"). ואר הז ןיינעב דוע Doreen Lustig & Eyal Benvenisti, The Multinational 
Corporation as "the Good Despot": The Democratic Costs of Privatization in Global 

Settings, 15 THEORETICAL INQUIRIES L. 125 (2014). 
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door to the arbiters of their destiny, not taken into 
24"tation within.consul 

 לש הרישי הקיקחב ינשה םגפל רובענ התע .טושפ אוה ןועיטהש המוד ,וישכע דע
 תויוכז תקנעה ךות ,אלמ ןפואב רזה לע לחומ ילארשיה קוחה היה וליא םג :תסנכה
 םנמוא ,ול רשפאמו הליהקה ךותל – ותוא סנוא רתוי ןוכנ וא – ותוא קבחמ ,תווש
 היה ךכב םג ,רזכ ודמעמ שומימ לש העינמה ריחמב תאזו ,האלמ העבצה תוכז ,הייפכב
 הנידמ ,טנאק ןייצש יפכ .היטרקומדל םתוכזבו םיפכנה לש םדובכב העיגפ םושמ
 .יהשלכ הליהקל םיכייתשמ םניאו עבטה בצמב םייוצמה םידיחי לע המצע ףוכל תיאשר
 תחת םייוצמה לכל תורשפא היהת הנידמה תרגסמב קר ןכש ,םדובכב העיגפ ךכב ןיא
 אלא .םתלוז רובעו םרובע ילסרבינואה קוחה תא שממל תורשפאהמ תונהיל התורמ
 ,הליהקה תריצי לש עגרב םידיחי לע קוחה תא ףוכל ,ןוכנ וליפאו ,רשפאש דועבש
 הלוכי אל ,)הנידמה תמקה עגרב לשמל( הנידמ תרגסמב םייחל עבטה בצממ רבעמהו
 לע וא תרחא הליהק לע םמצע תא ףוכל תחא תינידמ הליהק ינבל הקדצה לכ תויהל
 םהלש תרגסממ תונהילו קלח תויהל םתלוכי שומימ תא םהמ ללושש ןפואב הירבח
 .םהלש הצובקה יפלכ ילסרבינואה קוחה םויק תא תופתתשהה תועצמאב החיטבמש
 יואר וא ריבס הז ןיא ירהש .םדובכב העיגפ ןאכמו ,םתריחבמ תומלעתה ךכב היהת
 ללכה תבוטל ןווכתהלו ,הקיחל ותוא הסנאש הליהקב ולרוג תא רושקיש רזהמ תופצל
 תא תוארל – ףתושמה בוטל ןווכי דחא לכש חיטבהל התרטמש הקוח .ורובע רז אוהש
 עבונה קוחה תא וא ,המצע תא ףוכל הלוכי הניא – םיעצמאכ קר אלו תוילכתכ םלוכ
 לש תרגסמב ותבוט תא ויניע דגנל הוושמשו תרחא הליהקב רבחש ימ לע ,הנממ
 לש ותורשפא תא דבכל םיבייחמ היטרקומדהו םדאה דובכ תונורקע .תרחאה הליהקה
 התוברתש ,הנממ קלח אוהש תרחאה הליהקה לש בוטה לא ןווכל הב רבח וניאש ימ

 
24  ILLM, 66 'מעב ,23 ש"ה ליעל. 
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 תונידמש םג קיסמ טנאק ןאכמ 25.תועמשמ וייחל תנתונ הל תוכייתשההשו ותוברת
 26.דמעמ תוושכ תורחא תונידמל סחייתהל תובייח

 יוויצה תא – דחאכ טועימהו בורה – לוכה לע הליטמ תיטרקומד הליהקל תופרטצה
 הניא תירזגמ העבצה .התוללכב הליהקה לש התבוטל תונווכתהה ותוללכבש ,ירוגטקה
 םתבוטל קר םיסחייתמ העבצהב םיפתתשמהמ קלחש עגרב 27.הז ןורקיע םע תבשייתמ
 החטבההו ,םהלש רזגמה תבוטל קרו ךא וסחייתי םלוכ ,)רחאב העיגפ השוריפ םתבוטו(
 .תטטומתמ – תוילכתכ םלוכ לש תוילכתה תא םדקל איהש – העבצהה דסומב המולגה
 לככ .המצע הנידמה יחרזאב םג אלא םירזב קר אל תעגופ תירזגמה העבצהה ,ךכ
 הנידמה לש "םיינוחטיב םיכרצ"כ בורל הארייש המ ,הליהקל םיניועכ ואריי "םירז"ש
 ,ךשמהב .םירזה לש םהיתויוכז לע תורומח תולבגמ לש הלטה ותניחבמ קידצי

 לת ןידכ םחל תיב ןיד" םא .הנידמה ךותב םירזגמ יפלכ םג הנינפות וללה תולבגהה
 ןמ אל ;םחל תיב יבשות לש תויוכזה בצמב רופיש חרכהב היהת אל האצותה – "ביבא
 לע םג עיפשת םחל תיבב ןוחטיבה ילוקישל סחויתש תונוילעה רבד לש ופוסבש ענמנה
  28.ביבא לת יבשות לש םהיתויוכז

 תא םירידגמ םרותבו הליהקה ירבח ידי לע ורצונש ,קוחהו הקוחהש ןאכמ
 אל יאדוובו ,הנידמל ץוחמ אצמנש רזה לש ותוריח תא רידגהל םיאשר םניא ,םהיתויוכז

 
 תישיאה תוהזה לע הרימשל תוכזהמ קלחכ תמיוסמ הליהקל ךייתשהל תוכזה לע  25

 .Avishai Margalit & Moshe Halbertal, Liberalism and the Right to Culture, 61 SOC:ואר
RES. 491, 505 (1994) ("The individual's right to culture stems from the fact that every 
person has an overriding interest in his personality identity – that is, in preserving his 
way of life and the traits that are central identity components for him and the other 
members of his cultural group"); Avishai Margalit & Joseph Raz, National Self-
Determination, 87 J. OF PHILOSOPHY, 439, 444 (1990) ("given the pervasive nature of 
the culture of the groups we are seeking to identify, their influence on individuals who 
grow up in their midst is profound and far-reaching. The point needs to be made in order 
to connect concern with the prosperity of the group with concern for the well-being of 
individuals. This tie between the individual and the collective is at the heart of the case 

for self-determination"). 
26  Flikschuh, 475 'מעב ,19 ש"ה ליעל. 
27  RENDTA, קינעת לארשי תנידמש העצהה ,ךכ לשב .81–71 'מעב ,19 ש"ה ליעל 

 תאו םתוא דבכל הבוחה םע תבשייתמ הניא העבצה תויוכז םיחטשה יבשות םיניטסלפל
 Itamar Mann & Yael Berda, Voting as a Vehicle for ואר וזכ העצהל( היטרקומדל םתוכז

Self-Determination in Palestine and Israel, 100 TEX. L. REV. (forthcoming 2022), וושהו 
 םדאה דובכ :דוסי קוח לש תיתובשייתה-תילאינולוקה הלחהה לע" הראשב דאהוס
 .)2021( המ טפשמ ינויע םורופ "הרדסהה קוח ץ״גבב ותוריחו

 רבכ תונורחאה םינשב לארשיב טרפה תויוריח לע ולטוהש תולבגהה תרושש ןכתייו  28
 .48 ש"ה ןלהל ואר .וזכ העפשה תופקשמ
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 לוכי וניא היטרקומדל ותוכז לעו םדאה לש ודובכ לש ססובמה קוח .התוא ליבגהל
 ותורמל ונוצרמ ומצע ףפכ אלשו תרחא תיתנידמ תרגסמל ךייתשמה םדאה לע לוחל
 השעמ השעש אלל רז חטשב רז םדא לע הנידמה קוח לש הלחה ,ךכיפל .קוחה לש
  .היטרקומדל ותוכזבו םדאכ ודובכב תעגופ – הנידמה םע ומצע תא רשקש

 ומצע תא תופכל לוכי וניא םדאה תא דבכמש יטרקומד רטשמש הקומעה הנבהה
 – הצובקכ ןה ,םידיחיכ ןה – םהיתובוחו םהיתויוכז תא תידדצ-דח תונשלו םירז לע
 הקוחה ,1791 תנשמ תיתפרצה הקוחב הנושארל קיודמ יתקוח יוטיב ידיל האב
 תיתפרצה המואה" יכ וז הקוח העבק יטרקומדה ןויערה םשב .הכפהמה רחאל הנושארה
 חוכב שומיש השעת אל םעפ ףא איהו ,המחלמב םיחטש שוביכ לש תורשפאה תא החוד
 ומייקש םילבח םתוא לע קר הלח תיתפרצה הקוחה 29."םירחא םימע לש םתוריח דגנ

 ימואלניבה טפשמב לבקתהש ןורקיעה ,השעמל .הנידמל חפתסהל ושקיבו םע לאשמ
 תרגסמב לוהינ תויוכז קר אלא תונוביר הנקמ הניא חטש לע תיאבצ תוטלתשה ויפלו
 השוביג ךלהמב יטרקומדה ןויערה לש דוביכ ותוא לש האצות איה "תיתמחול הסיפת"
 יאנתכ םע ילאשמב הוולש םילבח ףוריצ לש ךילהת – תפרצ לש ילאירוטירטה
 טפשמה תיב 30.ןואילופנ אבצ לש וישוביכ תעב ןכמ רחאלו – תפרצל תופרטצהל
 ידיב ושבכנש םיחטשב גהנש רזה קוחה תא דביכ רשאכ הזה ןויערה תא םשיי יתפרצה
 הארשהה תא הנתנש יתפרצה טפשמה תיב לש ותקיספ וז התייה 31.תפרצ תואבצ
 ורזגנ הנממש ,הרזה תונובירה דוביכ רבדב ימואלניבה טפשמב ןורקיעה חותיפל
 םיללכה ןכו ,תונוביר םהילא הריבעמ הניא ביוא יחטש לע תוטלתשה ויפלש ןורקיעה
  32.תיתמחולה הסיפתה רבדב

 םדאה דובכ תא דבכל הבוחל הפופכ קקוחל תוכמסה ויפ לעש ןורקיעה יכ שגדוי
 םיבצמל קר אל תלבגומ הקיקחה תוכמסש הנקסמל ליבומ היטרקומדל תוכזה תאו

 שפוח וא ןיינקל תוכזה ומכ ,דוסיה קוחב תויונמה טרפה תויוכזב עגופ קוחה םהבש
 תוכמס לש הלילש העיבנמ יטרקומדה ןוטלשלו םדאה דובכ ןורקעל תופיפכה ;העונתה
 םהל הנקמו םירז םע הביטימ הרואכלש הקיקח םג ,רמולכ .ארקיעמ תסנכה לש הקיקחה

 
29  1791 Const. Tit. 6 (Fr.) )״French nation renounces the undertaking of any war with The 

a view of making conquests, and it will never use its forces against the liberty of any 
peopleואר ילגנאה הקוחה חסונל .)״: https://web.archive.org/web/20111217062556/h 

ttp:/sourcebook.fsc.edu/history/constitutionof1791.html. 
30  , 14 determination Referendums Before 1920-A Brief History of SelfMatt Qvortrup, 

ETHNOPOLITICS 547, 549 (2015); J. H. W. VERZIJL, INTERNATIONAL LAW IN 

HISTORICAL PERSPECTIVE: THE LAWS OF WAR 152 (1978). 
31  DROIT INTERNATIONAL PUBLIC DANS LA JURISPRUDENCE E L ,HALLINECAUL P

FRANÇAISE DE 1789 À 1848 116-8 (1934). 
32   .ISTH L. 26, The Origins of the Concept of Belligerent OccupationEyal Benvenisti, 

REV. 621 (2008). 
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 םדובכב העיגפ היבו הינימ הווהמ – !קוחה תרגסמב םתוריח לע הנגה תוברל – הנגה
  .היטרקומדל םתוכזבו םתוריחבו

 דוסיה קוחל 1 ףיעס לע ךמתסהב ןאכ יתגצהש ןועיטל דגנתהל הרואכל ןתינ
 דוסיה קוחש ןועטל ,רמולכ 33."לארשיב םדאה לש דוסיה תויוכז" לע ןגהל שקבמש
 לש ויתויוכזו ,לארשי תנידמ יחטש ךותב קר תקקוחמ תושרכ תסנכה תוכמס תא ליבגמ
 שוריפה :ןלהל( תסנכה לש התקיקח ינפמ תוניסח ןניא "לארשיב" וניאש ימ
 ,וב הריכמש טפשמ תטיש םויכ ןיא הארנה לככש ,הזכ ןועיט ךלהמ .)ילאירוטירטה
 קוחמ תעבונ הניא תסנכה לש הקיקחה תוכמסש ןוויכמש ןועטלו ךישמהל הרואכל לוכי

 ,תילאירוטירט הלבגה ללוכ וניא תסנכה :דוסי קוחו ,תסנכה :דוסי קוחמ אלא דוסיה
 תינתומ הניאש הנידמה תולובגל רבעמ הקיקח תוכמס שי תסנכל הרואכלש אצמנ ירה
  .דוסיה קוחב תויונמה םדאה תויוכז לע הרימשב

 םע הריתסב דמוע םדאה דובכ דוסי קוח לש 1 ףיעס לש ילאירוטירט שוריפש אלא
 ןגעל איה דוסיה קוח תרטמש ןייצמ רשא ,)א1 ףיעס( דוסי קוח ותוא לש תורטמה ףיעס
 ,םיילסרבינוא תונורקע הלא 34.היטרקומדה יכרע לעו םדאה דובכ ןורקע לע הנגהה תא
 קוחש םולהל השק ןכל 35.ימואלניבה טפשמב םדאה תויוכזל םג סיסבה תא םיווהמש
 םדאה דובכ לע הרימשל ותוביוחמ תא ליבגמ םדאה דובכ ןורקעל ביוחמו ריהצמש
 לש אפיסהש הנקסמל איבי וללה םיפיעסה ינש לש יבקע שוריפ 36.הנידמה ימוחתל
 המצע יפלכ תסנכה לש הקיקח לע תשלוחו לארשיב ןוטלשה תויושרל תסחייתמ 1 ףיעס
 תויוכז" הביתב "לארשי"ל תוסחייתהב שגדה ,רמולכ .ןוטלשה תויושר רתי יפלכו
 תויהל בייח אוה וא איה םאה( תעגפנ ותוכזש ימ לע וניא "לארשיב םדאה לש דוסיה
 תוכמסומ ןניאש – תוילארשיה ןוטלשה תויושר – עגופה לע אוה שגדה ;)לארשיב
 ןיבו םילארשי לע קוחה תלחהב רבודמ םא ןיב יטרקומדה ןויערבו םדאה דובכב עוגפל
 תושר לכ" לא הנפומש דוסיה קוחל 11 ףיעס .הנידמה תולובגל ץוחמ םירז לע םא
 הלבגה לכ אלל "הז דוסי-קוח יפלש תויוכזה תא דבכל" ןתוא בייחמ "ןוטלשה תויושרמ
  37.תילאירוטירט

 
 לע תותתשומ לארשיב םדאה לש דוסיה תויוכז"( ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל 1 'ס  33

 תונורקעה חורב ודבוכי ןהו ,ןירוח-ןב ותויהבו וייח תשודקב ,םדאה ךרעב הרכהה
  .)"לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהבש

 דוסי-קוחב ןגעל ידכ ,ותוריחו םדאה דובכ לע ןגהל ותרטמ ,הז דוסי-קוח"( א1 'סב ,םש  34
  .)"תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע תא

 .הל דומצה טסקטהו 40 ש"ה ןלהל ואר ךכ לע  35
 תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ יכרע ?תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ יכרעל רשאב המו  36

 יטנוולר הזה טביהה דציכ רורב אלו ,םינפ יפלכ הנידמה לש תידוהיה תוהזל םיעגונ
 .תילאירוטירט-הרטסקא הלוחת לש תולאשל

 ,Yael Ronen ואר הנידמה תולובגל רבעמ דוסיה קוח תלוחתל סיסבכ 11 ףיעס לע  37
Applicability of Basic Law: Human Dignity and Freedom in the West Bank, 46 ISR. L. 
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 ןכל 38.טפשמ תוכרעמו תוליהק ,תולובג הצוח םדאה דובכב הרכהה ,ןכ לע רתי
 אסיג ךדיאמו םדאה דובכל תוביוחמ לע זירכהל אסיג דחמ ןתינ דציכ תוארל השק
 ינמרגה יתקוחה טפשמה תיב ךכ לע דמע .רזה לש ודובכמ ןכלו ותוישונאמ םלעתהל
 .ינמרגה ןויבה יתוריש לש הנזאהה תולועפ לע ינמרגה דוסיה קוח תלוחתב ריכהשכ
 דוסיה קוחב ןרוקמש )fundamental rights( תויתקוחה תויוכזה תא האר טפשמה תיב
 human( ימואלניבה טפשמב םג תמייקש םדאה תויוכז לע הנגהה גראממ קלחכ ינמרגה

rights(, היצרגטניא תריצי התרטמש –"The integration of fundamental rights into the 
context of universal human rights".39 תא שרפל ריבס אל ,עבוק אוה ,לולכמהמ קלחכ 

 לע עיבצמ אוה .לובגב תורצועש הלאככ )fundamental rights( תויתקוחה דוסיה תויוכז
 :)human rights( תוימואלניבה םדאה תויוכזל תויתקוחה דוסיה תויוכז ןיב הקודה הקיז

The fundamental rights of the Basic Law… are all 
linked to the guarantee of human rights… the 
fundamental rights of the Basic Law must be 
interpreted in light of international human rights 
guarantees. This link between fundamental rights and 
human rights guarantees is incompatible with the 
notion that the applicability of the fundamental rights 
of the Basic Law ends at the national border, which 
would exempt German authorities from having to 
adhere to fundamental rights and human rights when 
they act abroad vis-à-vis foreigners. Such a notion 
would run counter to the Basic Law’s aim of ensuring 
that every person is afforded inalienable rights on the 
basis of international conventions and beyond national 

40borders. 

 םג תפקתשמ תוימואלניבהו תויתקוחה םדאה תויוכז ןיב הקודהה הקיזה ,ןכאו
 הררשִא תסנכב וילע םינוידה תעב שממ .ומצע דוסיה קוח לש תיתקיקחה הירוטסיהב
 תוכימס .רורשאה בלשל רוד תונש וניתמהש םדאה תויוכז תונמא תא לארשי תלשממ

 
REV., 135, 151-3 (2013). ןיינעב ינמרגה יתקוחה טפשמה תיב רומאכ BND, ש"ה ליעל 

 .ינמרגה דוסיה קוח לש )3(1 ףיעסב ההז אל ךא המוד הארוהל סחייתה ,90–88 'ספב ,13
 תקפסמו האלמ הבושת תונתונ א1-ו 1 םיפיעס תוארוהש רובס ינא דוסיה קוח לש רשקהב
 הניאש תונשרפ םלוא .11 ףיעס לש היוארה תונשרפה תא ןוחבל ךרוצה תא תרתיימש
 .ליעלד חותינה רואל תשקבתמ בחרמב 11 ףיעס תוארוה תא הליבגמ

 .םש ,18 ש"ה ליעל ,יצראה דעווה ןיינעב ןילביר האישנל הנשמה ירבד ואר  38
  .םש ,13 ש"ה ליעל ,BND ןיינע  39
 .69–59 'ספב ,םש  40
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 ןועיטל ףסונ סוסיב הב תוארל ןתינ וליפא ילואו 41,הפוקתה חור לע הדיעמ םינמזה
 טפשמה ךותל םדאה תויוכז תונמא תטילקל ףיקע יטפשמ רישכמ הוויה דוסיה קוחש
  42.ילארשיה

 ילילש רדסה רצוי ,בחרמב תלבגומ יתלבה ותלוחת לשב אקווד ,דוסיה קוחש ןאכמ
 תולובגל ץוחמ קקוחל תכמסומ הניא איהו ,תקקוחמ תושרכ תסנכה לש התניחבמ
 .לארשי תנידמל הקיז ירסח םירז לש תובוחו תויוכז הנשמש ןפואב הנידמה

 

 קוחה תא ליחהל תורשפאה תא תללוש דוסיה תקיקח .ב
 הנידמל ץוחמש םירוזא לע ותוללכב ילארשיה

 

 ,הרדסהה קוח יבגל ןוידהמ תגרוחש הנקסמ םיבייחמ ליעל םירומאה םירבדה
 ,עודיכ .תירוטדנמה לארשי ץרא יחטש לש יטפשמה דמעמב יוניש לכ לע תערתשמו
 תא ליחהל הלשממה תא הכימסמ ,1948-ח"שת ,טפשמהו ןוטלשה ירדס תדוקפ
 תורשפאה אופא הלוע הרואכל 43.ןורמושהו הדוהי ירוזאב ילארשיה טפשמה
 קוחה תא הליחה תע התשעש יפכ ,וז התוכמסב שומיש תושעל שקבת הלשממהש
 קספב וז תורשפא לע תזמור תויח האישנה םג .1967 תנשב םילשורי חרזמ לע ילארשיה
 תלשממ םויה דעו רוזאל ל״הצ תסינכ זאמ״ יכ הנייצב ,הרדסהה קוח ץ"גבב הניד
 קוח 44.״טפשמהו ןוטלשה ירדס תדוקפב העובקה התוכמס תא הליעפה אל לארשי

 יכ הנקסמה תשקבתמ הרואכל 45.םיניד תרימש חיטבמש ףיעס ןבומכ ללוכ דוסיה

 
 הכפהמה לע רשקה יולת טבמ :עצמאב בוט םוקמ :רבד-חתפ" גיטסול ןירודו רלייו ףסוי  41

 יקסבוטסוה רמת ;)2018( 323 ש"ה ,488 ,419 חל טפשמ ינויע "לארשיב תיתקוחה
 אל טפשמ ירקחמ "לארשיב יתקוחה טפשמהו ימואל-ןיבה םדאה תויוכז טפשמ" סדנרב

925 )2018(. 
 956 'מעב ,41 ש"ה ליעל ,סדנרב יקסבוטסוה ;םש ,4141 ש"ה ליעל ,גיטסולו רלייו  42

 הנידמה תופרטצה ןיב םידעומה תוכימסב בשחתהבו ,ךכל תשרופמ היאר רדעיהב"(
 תא קתנל הנווכ תסנכל סחייל ןיא ,דוסיה יקוח לש םתקיקח ןיבל םדאה תויוכז תונמאל
 יללכ תלחהש הנעטל סיסב ןיאו ,ימואל-ןיבה טפשמהמ לארשיב םדאה תויוכז טפשמ
 Eyal Benvenisti, The Influence of ;)"ןנוכמה תנווכ תא תדגונ דוסיה יקוח לע הטילקה

International Human Rights Law on the Israeli Legal System: Present, Past and Future, 
136 (1994) .EVR L. .SRI28 . 

 לש להנימהו טופישה ,טפשמה"( 1948-ח"שתה ,טפשמהו ןוטלשה ירדס תדוקפל ב11 'ס  43
 .)"וצב העבק הלשממהש לארשי-ץרא לש חטש לכב ולוחי הנידמה

 .תויח האישנה לש ןידה קספל 2 'ספב ,1 ש״ה ליעל ,הרדסהה קוח ץ״גב  44
 ןיד לש ופקתב עוגפל ידכ הז דוסי-קוחב ןיא"( ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל 10 'ס  45

 .)"דוסיה-קוח לש ותליחת ברע םייק היהש



 הנידמה תולובגל רבעמ קקוחל תסנכה תוכמס ב"פשת | המ טפשמ ינויע םורופ
 

15 
 

 ךרד ויערכ לעו וברק לע ילארשיה טפשמה תא ליחהל הלשממה לש התוכמס תרמשנ
 להנימהו טופישה טפשמה" יכ טפשמהו ןוטלשה ירדס תדוקפל ב11 ףיעס חוכמ הזרכה
 תכמסומ הלשממה םאו .ש"וי יחטשב ולוחי – דוסיה יקוח תוברל – "הנידמה לש
 תכמסומ תסנכה םגש ןועטלו ךישמהל ףא ילוא ןתינ ירה ,הקיקח רבד חוכמ ןכ תושעל
  .לארשי ץרא יחטשב ןירשימב היקוח תא ליחהל

 תושר לש התוכמס ירדג לש םתונשרפ 46,תחא אל הקיספב עבקנש יפכ םלוא
 םיכרעלו תונורקעל םאתהב השעית דוסיה קוחל םדקש קוח חוכמ תלעופש תינוטלש
 תסנכהו הלשממה תוכמסב שומישה ,ןכל .ונממ תורזגנה תויוכזלו דוסיה קוחב וותוהש
 הנקסמה .דוסיה קוח תושירדל ףופכ היהי ש"וי יחטש לע ילארשיה קוחה תא ליחהל
 לש תורשפאה תא היבו הינימ ללש דוסיה קוח לש ונוניכש איה הז חותינמ תעבונה
 לש םייחכונה היתולובגל רבעמ ילארשיה טפשמהו קוחה תכרעמ תא ליחהל הלשממה
 ינובירה החטשל ץוחמ םיאצמנש לארשיל הקיז ירסח םירז םיחרזא לע ןירשימב הנידמה
  .לארשי לש

 ,הלא םיחטש לע ילארשיה להנימהו טופישה ,טפשמה תלחה ומכ דעצ ,ןכל
 קוח יפל דוע ירשפא ונניא ,ילארשיה םיקוחה רפסב ליעל רומאכ ןומט ןיידעש דעצ
 םהל הנתינ אל דוע לכ ,רבד לכל םילארשיכ תווש תויוכז םירזל הנחטבות םא םג ,דוסיה
 ןפואב וזכ הטלחהב ףתתשהל תונמדזה םהלש תיטילופה הליהקה ירבח םע דחי

 47.תיתצובקו תישיא ,תימצע הרדגהל םתוכז תא אטבל םהל רשפאמש

 ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי-קוח םאה איה תרחא הלאש
 תבייחמש תבכרומ הלאש וז .ליעלד חותינה תא והשמב הנשמ )םואלה קוח – ןלהל(
 שיש לככ 48.וז תרגסממ גרוחש ןויד ,םואלה קוח ןיבל דוסיה קוח ןיב םיסחיב ןויד
 םואלה קוח תא שרפל שיש ירה דחא יתקוח גראממ קלחכ דוסיה יקוח ינש תא אורקל
 חותינה לע עיפשהל ידכ וב ןיא ןכ לעו ,היטרקומדה תאו םדאה דובכ תא אוה םג דבכמכ
 הרדגהל תוכזה תא לע-תרטמכ ביצהל שקבמ םואלה קוחש לככ םלוא .ןאכ יתגצהש
 ףיעס( לארשי ץראב – איה קרו איה – םוקתש לארשי תנידמב ידוהיה םעה לש תימצע
 לע – ילארשיה ןידה יפ לע קר ןבומכ – ללוגה תא םתוס אוה ירה 49,)דוסיה תונורקע
 םגפה תא ןקתל ידכ וב ןיא ןיידע לבא .תרחא הליהקב תופתתשהל םירזה לש םתוכז

 
  .)1995( 589 )4(טמ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ תאמינג 2316/95 פ"נד לשמל ואר  46
  .וז המישר תרגסממ גרוח תימואלה תימצעה הרדגהה תוכזב ןויד  47
 ,SRI, 25 "We The Majority…": The Israeli Nationality Basic LawDoreen Lustig.  ואר  48

STUD. 256, 259-60 (2020); תוימואלה יוקיש" גיטסול ןירודו יתשינבנב ליא" ICON-S-
IL Blog )24.10.2018( https://did.li/eSB5q. 

 הבש ,ידוהיה םעה לש תירוטסיהה ותדלומ איה לארשי ץרא )א("( םואלה קוחל 1 'ס ואר  49
 אוה הבש ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ איה לארשי תנידמ )ב( .לארשי תנידמ המק
 שומימ )ג( .תימצע הרדגהל תירוטסיההו תיתדה ,תיתוברתה ,תיעבטה ותוכז תא שמממ
  .)"ידוהיה םעל ידוחיי לארשי תנידמב תימואל תימצע הרדגהל תוכזה
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 תקיספ 50.ויתויוכז תא המצמצש הקיקחה ךילהב רזה לש תופתתשהה תעינמב לפנש
 ינשב וז הלאשל הנעמ תנתונ 51םואלה קוח לש ופקות תייגוסב ןוילעה טפשמה תיב
 םדאה דובכ יכרע תא אוה ףא דבכמ םואלה קוח ,טפשמה תיב יפל ,תישאר .םיטביה
 ןנוכל תסנכה הצרת םא םג ,תינש .ליעלד חותינב יוניש לכ ללוח אל ןכלו ,היטרקומדהו

 תיסיסבה הלבגמל הפופכ היהת היה זא יכ ,הלא םיכרע רותסל שקביש רחא דוסי קוח
 לש התויה םצע תא דוסי קוחב לולשל" תלוכיה רדעה :ןוניכה תוכמס לע תשלוחש
 :ליעל גצוהש ןועיטל ונתוא הריזחמ וז הלבגמ 52."תיטרקומדו תידוהי הנידמ לארשי

 ףופכ תויהל םיכסה אלש ימ לע קוחה לש ותורמ תפפכה לבוס וניא יטרקומדה ןויערה
 םומינימה תושירד"ב העיגפ יהוז .ותוא בצעל תונמדזה ול הנתינ אלש ימ לע וא ,ול
 ,לארשיב יתקוחה רטשמה יפ לע ,תורחא םילימב 53."תיטרקומדכ הנידמ תורידגמה
 ףותיש שורדת תעכ הלח איה םהילעש םירוזאל רבעמ תילארשיה תונובירה תלחה
 .הילע לוחי קוחהש תילארשי-אלה הייסולכואה לש המכסהב

 

 תויושר יפלכ תסנכה תקיקח לע דוסיה קוח תלוחת .ג
  בחרמב תולעופה הנידמה

 

 תוכמס תא ללוש קר אל היטרקומדל תוכזה תאו םדאה דובכ תא דבכמה דוסיה קוח
 הנידמה תויושר ראש לע הבוח ליטמ םג אוה ;הנידמל ץוחמ םירז יפלכ קקוחל תסנכה
 האישנה תעבוקש יפכ .עגמב תואב ןה ותיאש רזה תא דבכל הנידמל ץוחמ תולעופה
 תויושר יכ םולהל השק הרדסהה קוח תא קקוחל תוכמס תמייק תסנכלש לככ" ,תויח
 דוסיה יכרעמ תוררחושמ ןהשכ רוזאה יחטשב לועפל הנלכות ,ןללכב תסנכהו ,ןוטלשה
 רשקהב םיעובקה םינוזיאהו םימלבה ןמו ,םדא לכ ,םדא תויוכז לע הנגהל םידעוימה
 דוסיה יקוח לש לשמב שמתשמ גרבלוס טועימה טפוש םג 54."דוסיה יקוחב הז
 "תלוקשמ"ה לשמ 55.הנינפת רשאב הנידמה תויושר לע הדיבכמש "תלוקשמ"כ
 םירז םיחטש יליבשב םיעסופש תלייחו לייח לכ םיאשונ ותואש לימרתה לשמל ףסוותמ

 
 ,הראשב ואר ,םואלה קוח תוברל ,דוסיה יקוח תלחה לש תילאינולוקה תועמשמה לע  50

 .27 ש"ה ליעל
 .)08.08.2021 ובנ( לארשי תסנכ 'נ ןוסח 5555/18 ץ"גב  51
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 16 'ספב ,םש  52
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 30 'ספב ,םש  53
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 32 'ספב ,1 ש״ה ליעל ,הרדסהה קוח ץ״גב  54
  .גרבלוס טפושה לש ןידה קספל 6 'ספב ,םש  55
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 ילהנׅמה טפשמה לש םייסיסבה םיללכה םיאצמנ ובש לימרת ,הנידמה תטילשב
 56.ילארשיה

 לע הדיבכמה תפסונ תלוקשמ הווהמו ,הנידמה תויושר תא ליבגמ דוסיה קוח םא
 חוכמ תורישי תובוחו תויוכז רזל קינעה דוסיה קוחש םושמ תאז ןיאה ,יאבצה לימרתה
 תא ריבסהל רשפא ךיא – )ליעל רומאכ( תילילש איה הבושתה םאו ?ילארשיה טפשמה
  ?ןדבכל תינוטלשה הבוחה תדמוע ןלומש ,רזל תויוכז לש ןמויק

 יתש שי .ירוביצ טפשמ לש דוסי תולכשומל רוזחל שי וז הלאש לע בישהל ידכ
 םדא תויוכז רידגהל איה תחאה ךרדה .ןוטלשה תויושרב קוחה ןוטלש תא בצעל םיכרד
 תוכמסה תולובג תא רידגהל איה תרחאה ךרדה .ןדבכל תבייח תינוטלשה תושרהש
 םהיגיצנו( םיחרזאה ןיב םימייקתמש חולש-חלושה יסחי לש תרזגנכ תינוטלשה
 לש תרוסמה לארשיב הטלש דוסיה קוח תקיקחל דע .עוציבה תויושר ןיבל )קקוחמב
 תוכמסה ןורקעמ ןיפיקעב רזגנ חרזאה לש הלועפה שפוח היפלש ילגנאה טפשמה
)vires( תוכמסמ הגירח לע רוסיאהו )ultra vires( ימ ,הז םעטמ .תעצבמה תושרה לש 

 םג אלא ,התוכמסמ הגרח תושרהש קר אל חיכוהל ךירצ היה לשממה תלועפמ עגפנש
 העיגפ חיכוהל שרדנ היה אל .ולש ישממ סרטניא עגפנש ןוויכ "הדימע תוכז" שי ולש
  .םיחרזאל ןוטלשה ןיב םיסחיב ליעוה אל תוכזה גשומ יכ ,תוכזב

 ריכהלו הנידמה תולובגל רבעמ לקנב "אצייל" ןתינ היה להנימה תויקוח ןורקע תא
 .רזה לע ןירשימב )תובוח ליטהל וא( תויוכז תונקהל ילבמ לייחה תוכמס לע תולבגמב
 ,ילארשיה לייחה לש ויתויוכמסו ויתוחוכ תא ףיקמש ךוותב קרו ךא הלעפ וזה העיבקה
 ויתויוכז תא הז אוהכב התניש אל ךא – רזה לש תויפיצה לע העיפשה ןיפיקעב קרו
  .ויתובוחו

 לש הנגהה תרוגח תא םילשה אוה רשאכ טפשמב קומע יוניש ללוח דוסיה קוח
 אוה םתואש דוסי תויוכז לש גראמ תועצמאב החולשה-תושרה ינפמ חלושה-חרזאה
 ךא .ש"וי יחטשבש םירזה יבגל תירשפא הניא וז המלשה יכ הלוע ליעל ןוידהמ .רידגה
 ןניא לארשיב ןוטלשה תויושר .תוכמסב הלועפה רבדב ןורקיעה ופקותב רתונ םהיבגל
 רומאכ לועפל תוכמסה .הנידמה תולובגל ץוחמ לועפל ידכ תסנכה תקיקחל תושרדנ
 ,אבצה תא ןכו ,הלשממה תא בייחמה ,הלשממה :דוסי קוחב הרוקמו הלשממל הנותנ

 
 הדוגא ,הילואסמלא הדודחמלא הינואעתלא ןומלעמלא ןאכסא תיעמ'ג 393/82 ץ"גב  56

 הדוהיב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ ןורמושהו הדוהי רוזא תדקפמב ןידכ המושר תיפותיש
 יללכ תא ולימרתב ומע אשונ ילארשי לייח לכ יכ"( )1983( 810 ,785 )4(זל ד"פ ,ןורמושו
 טפשמה לש דוסיה יללכ תאו המחלמה יניד םנינעש ,יגהנמה יבמופה ימואלניבה טפשמה
 .)"ילארשיה ילהנימה
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 הלשממה תויוכמסמ תעבונ לועפל הלשממה תוכמס 57.הלשממה תורמל ףופכה
 58."ןיד לכל ףופכ" ןעוציבש ,תוירויש תויוכמס ,תויללכה

 לש ולועל ףסונב וילע דיבכמו ,לייחה לש ולימרת לע לקשמ ףיסומ דוסיה קוח
 לש )vires( תוכמסה בחרמ תא תומצמצמש תולבגמ הלא לבא .ילהנימה טפשמה
 "תלוקשמה" יהוז – םילייחה לש םבג לעש לימרתה לקשמ תא הנלדגַתשו ,הלשממה
 ימואלניבה טפשמה יללכ תא ללוכש יל"הצה לימרתה .הילע רבדמ גרבלוס טפושהש
 בג לע םידיבכמ – דוסיה יקוח לש תפסונה תלוקשמה ,תעכו – ילהנימה טפשמה יללכו
 תא ןירשימב הנשמש המואמ לימרתב ןיא ;ןורמושו הדוהי יכרדב םידעוצש םילייחה
 לע תולבגמ הלא .)ילארשיה ןידה יפ לע( ןורמושהו הדוהי יבשות לש תובוחהו תויוכזה
 תונשל הלוכי הניא תיתקוחה תלוקשמה .חוכה תא ביחרהל הכמסה אל ,ינוטלשה חוכה
 םהיתויוכז תא תונשל תסנכה לש התוכמס עבנת ונממש ףונמל ךופהלו הביט תא עתפל
 םייתקוחה תונורקעב ןיא .םהיתובוח לע עיפשהל אל יאדוובו ,הנידמל ץוחמ םירזה לש
 תונשל וא רזה תא ליבגהל תושרה לש החוכ תא ססבל ידכ תושרה תא ליבגהל ודעונש
 – תונותנ רזה לש תובוחו תויוכז תונשל תוכמסה .אמלע ילוכ יפלכ יטפשמה ובצמ תא
 טפשמה תוארוה חוכמ תאזו ,יאבצה דקפמה ידיב קרו ךא – 59ינמז ןפואבו "לעופב"
 חטשב המיחל תלהנתמ םא ,המיחלה יניד וא( תיתמחולה הסיפתה יניד לש ימואלניבה
  .)ביוא

 תקוח לש הלוחתה תלאשל ןתינש רתויב בוטה רבסהה םג איה וז תיטפשמ הנקסמ
 חוכה לע הלבגהכ הלח הקוחה ,הז רבסה יפל .יפרגואגה בחרמב תירבה תוצרא
 :םירזל תויוכז הקינעמ איהש ילבמ ,ינוטלשה

"Rather than identifying rights that defeat the 
exercise of government power, one could seek out 
limitations on that power. If the government simply 
lacks the power to take a certain act, considerations of 

 
 .)"הלשממה תורמל ןותנ אבצה"( אבצה :דוסי קוחל )א(2 'ס  57
 ,ןיד לכל ףופכב ,הנידמה םשב תושעל תכמסומ הלשממה"( הלשממה :דוסי-קוחל 32 'ס  58

 םג העמשמ "ןיד"ל תופיפכה .)"תרחא תושר לע ןידב תלטומ הניא התיישעש הלועפ לכ
 תלשממ 'נ לארשיב םייוניע דגנ ירוביצה דעווה 5100/94 צ"גב( םדאה תויוכזל תופיפכ
 337 א ךרכ תילהנמה תוכמסה רימז קחצי ןכו ,)1999( 883-882 ,817 )4(גנ ד"פ ,לארשי
 םיבייח הל םיפופכהו הלשממה ןכלו ,יטנוולר "ןיד" אוה ףא הווהמ דוסיה קוח .)1996(
 אל ,חוכה לע תולבגמ הלאש רוכזל ךירצ ךא .ליטמ דוסיה קוחש תולבגמב םג בשחתהל
 .חוכה תא ביחרהל הכמסה

 תוכמס איה תיתמחול הסיפתל ןותנה חטשב דקפמה תוכמס ,ימואלניבה טפשמה יפ לע  59
"in fact" ואר( ןמזבו םוקמב תלבגומ התלוחתו ,תיקוח הכמסה חוכמ תוכמס אלו 

BENVENISTI, לע אל ,הטילשה םצע לע תססובמ טולשל תוכמסה :4 'מעב ,7 ש"ה ליעל 
 .)טולשל תוכזה
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geography and citizenship might seem irrelevant, and 
the question of who bears particular rights can be 

60"avoided. 
 הדימעה תוכז ,ינמרגה ירוביצה טפשמה יפ לע .הנוש אוה ינמרגה טפשמב בצמה

 .עגפנש סרטניא תוארהל קיפסמ אל .העגפנש תיתוהמ תוכזב תנגועמ תויהל תבייח
 תוכזב העיגפב דימת הוולמ תויהל הכירצ תושרה לש תוכמסה רדעה ,תורחא םילימב
 תלוחת לש הלאשה הררועתהשכ ,ןכל 61.תיטופיש תרוקיבל אשומ הווהתש ידכ
 הבייח הינמרג תולובגל רבעמ לח טפשמהש העיבק ,בחרמב ינמרגה יתקוחה טפשמה
 .םה רשאב םירזל םג תויתקוח תויוכז תיביטיזופ קינעמ ינמרגה דוסיה קוחש ךכב הרכה
 דוסיה קוח לש ותלחה יכ קספ רשאכ היעבה תא רתפ ינמרגה יתקוחה טפשמה תיב
 תימצע הליבכ רזוגש ןפואבו ,תינמרגה הנידמה ןיבל םירזה ןיב םיסחיב קר איה ינמרגה
 הז ללכבו ,אמלע ילוכ יפלכ םירזה תויוכז תא תונשל ידכ ךכב שיש ילבמ תושרה לש
 :םוקמב גהונה ןידה תא תונשל

"The binding effect of German fundamental rights 
entails accountability and responsibility solely on the 
part of German state organs. It only applies to 
autonomous political decisions made by the Federal 
Republic of Germany and solely limits Germany's 
own latitude. Accordingly, in other countries German 
fundamental rights – in their dimension as rights 
against state interference – are only applicable vis-à-

 
60  Roosevelt, 2049 'מעב ,14 ש"ה ליעל.  
 Grundgesetz [GG] [Basic Law] :ואר( ינמרגה דוסיה קוחל )4(19 ףיעסמ רזגנ ןורקיעה  61

art. 19, para. 4, translations at https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/ 
englisch_gg.html#p0105( עבוקש:"Should any person's rights be violated by public 

authority, he may have recourse to the courts". ילהנימה טפשמב םג םייק ןורקיע ותוא. 
 Verwaltungsgerichtsordnung ואר( ינמרגה ילהנׅמה תרוקיבה ךילה קוחל )2(42 ףיעס

[VwGO] [Code of Administrative Court Procedure] § 42, para. 2, translations at 
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_vwgo/englisch_vwgo.html(. עבוקש:  

 Unless otherwise provided by law, the action shall only be admissible if the  plaintiff 
claims that his/her rights have been violated by the administrative act or its refusal or 

omission". ואר הז ןורקיע לע Eberhard Schmidt-Assmann, Basic Principles of German 
Administrative Law, 35 J. INDIAN L. INST. 65, 78-9 (1993); Georg Nolte, General 
Principles of German and European Administrative Law – A Comparison in Historical 
Perspective, 57 MOD. L. REV. 191, 210-1 (1994); Michael S. Greve, The Non-
Reformation of Administrative Law: Standing to Sue and Public Interest Litigation in 

West German Environmental Law, 22 CORNELL INT'L L.J. 197, 201-2 (1989) 
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vis German state authority and are thus in line with the 
restrictions arising from the principle of non-
intervention under international law. Thus, the 
binding effect of fundamental rights does not amount 
to a violation of the principle of non-intervention or to 
a restriction of other states' executive or legislative 
powers. It neither imposes German law on other 
states, nor does it supplant the fundamental rights of 
other states. In particular, the binding effect of 
fundamental rights does not extend German state 
powers abroad, but limits potential courses of action 

of German state authority. Thus, the applicability of 
fundamental rights… has no effect on the legal order 

62"of other states. 
 הנידמה תויושר לע תלוקשמ קרו ךא אוה ינמרגה דוסיה קוח ,תורחא םילימב

 םישנאה םיאצמנ הבש הנידמב גהונה קוחה יונישל ףונמ הווהמ וניא אוה .תינמרגה
 ליבגהל וא עורגל לוכי אוה ןיאו ,ןחוכ תא תוליעפמ תוינמרגה תויושרה םהילא סחיבש
 .ינמרגה קוחה יפ לע הינמרג ימוחתל ץוחמ םייוצמש ימ לש םהיתובוחו םהיתויוכז תא
 יתקוחה טפשמב אל ,ימואלניבה טפשמב םינגועמ הינמרג יפלכ הלא לש םהיתויוכז
 63.ינמרגה

 
 הקיקחה תוכמסמ הגירחה תואצות .ד

 

 ןכלו ,הנידמל ץוחמ םירז לש תובוחו תויוכז תונשל רמייתמש קוח לש ותאצות המ
 הזכ קוח קקוחל תסנכה לש התוכמס תא ללוש דוסיה קוח יכ ןועיטה ?יתקוח אל וניה
 םשכ ,תוכמס רסוח תמחמ תויקוחה רסוח לע ריהצהל לוכי טפשמה תיבש ועמשמ
 המאתה יא תאיצמ םשלש אלא .הלבגהה תקספ םע קוח לש המאתה יא לע ריהצמ אוהש
 הלבגהה תקספ ינחבמל סנכיהל ךרוצ ןיא םירז יבגל הקיקח תוכמס רדעהמ תעבונש
 תויונמה תויוכזב העיגפמ האצותכ המאתה יאב רבודמ אל ירהש ,)דוסיה קוחל 8 ףיעס(
 איהו ,הקיקחה השעמ םצעב תשחרתמ הקיקחה תוכמסמ הגירחה אלא ,דוסיה קוחב
 וזכ הגירח ,ןכל .דוסיה קוחב תויונמה הלאמ יהשלכ תוכז העגפנ םא הלאשל תמדוק

 
  .210–110 'ספב ,13 ש"ה ליעל ,BND ןיינע  62
 and the  –"The Federal Republic of Germany( 181 'ספב ,13 ש"ה ליעל ,ראוביונ ןיינע  63

German legislator in particular – would have fulfilled this duty of protection through 
their international commitment to preventing climate change and through specific 

measures aimed at implementing the internationally agreed climate action"(.  



 הנידמה תולובגל רבעמ קקוחל תסנכה תוכמס ב"פשת | המ טפשמ ינויע םורופ
 

21 
 

 תקספ .התוא ליצהל לכות אל הלבגהה תקספ .הרקיעמ הקיקחה לש הפקות תא תנייאמ
 לש תיסיסב הריתס ךותמ הדלונש קוח תארוהב םייח חור חיפהל הלוכי הניא הלבגהה
 .םהילע תתשומ ומצע דוסיה קוחש תורטמהו תונורקעה

 ןיבל ,תסנכה לש תוכמסמ הגירח לשב קוח תליספ לש תועמשמה לע דומעל בושח
 רשקהב הלבגהה תקספב שומישה .הלבגהה תקספ יאנתב הדימע יא תמחמ קוח תליספ
 איה תיביטיאוטניאהו הטושפה הביסה .תוביס המכמ יתייעב אוה םירז יפלכ הקיקח לש
 :תוילארשי-םינפ ןתוהמב ןהש תולאשל תובושת םישרוד הלבגהה תקספ ינחבמש
 תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע תא תמאות העיגפה םאה תולאשה
 הקיקחה לולכמ יפל תדדמנ תילכתה רשאכ( היואר תילכתל איה םאהו ,תיטרקומדו
 ילארשיה בורהש תוילכתהו םיכרעה םהמ הקידב תונמזמ ,)הנידמה לש םיכרעהו
 תנידמ לש םיכרצו םיכרע ביצמ תויתדימה ןחבמ םג .םדקל שקבמ לארשי תנידמב
 אל ויתוטלחהבש ילארשיה קקוחמל ןותנ ןורמתה בחרמו ,םיינזאמה תופכ לע לארשי

  64.טקייבוא קר אוה רזה ותניחבמשו רזה ףתתשה

 תוילכתלו םיכרעל תופידע םינתונ חרכהבש ,הלבגהה תקספ ינחבמל טרפ
 םירזה לש םתנעשמ תויהל הלוכי הניא הלבגהה תקספש ךכל היינשה הביסה ,תוילארשי
 תויושרהש החנהה .םילארשי םהש ,תוטלחהה ילבקמ לש ישונאה בכרהב הצוענ
 תוהזה לש גוצייה לעמ תולעתהל הנלכות – תטפושה תושרה תוברל – תוילארשיה
 לש תויוכזהו םיכרצה ןיב אלמו יתימא ןוזיאל עיגהל הנלכות ךכו ןהלש תימואלה
 םיניינעה דוגינ .השקומו השק החנה איה אסיג ךדיאמ םירזה לשו אסיג דחמ םילארשיה
 הווקתל םוקמ ריאשמ וניא םירזה ןיבל ,תונושה היתויושר לע ,הנידמה ןיב הנבומה
-אלה לש םהיכרוצל יתימא לקשמ תתלו תקולחמה לעמ תולעתהל הנעדת הלאש
 תכרעמ לע ,הרזה הטילשה לש גירחה יפואה לע רומשל ףידע הלא תוביסנב 65.םיגצוימ
 66,תיתמחול הסיפתב קזחומה חטשה יבשותל הרוכב ףאו תומידק תנתונש םינידה
 לימ טראויטס ןו'ג ןייצש יפכ 67.תוידדצ-דחב דימת הדושח הקיקחה תא הריאשמשו
 :רואנה טופסדה יבגל
 

 n the absence of its natural defenders, the[I]"״
interest of the excluded is always in danger of being 
overlooked; and, when looked at, is seen with very 

 
 .27 ש"ה ליעל ,הראשב ואר וז הדוקנ לע  64
 .23 ש"ה ליעל ,ILLM ואר .לימ רבכ עיבהש ששח  65
66  Ronen, 140 'מעב ,37 ש"ה ליעל )"The law of occupation protects first and foremost the 

local population of 'protected persons'"(. 
67   .EVR L. .SRI?, 41 "A Zone of Reasonableness" –Occupied Zone Martti Koskenniemi, 

13 (2008); Aeyal M. Gross, Human Proportions: Are Human Rights the Emperor's New 
Clothes of the International Law of Occupation?, 18 EUR. J. INT'L. L. 1 (2007). 
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different eyes from those of the persons whom it 
directly concerns."68 

 
 םע ביטית הלבגהה תקספ יפ לע תרוקיבש תונמדזהב םבהי םילותה שי הז רשקהב

 ליחמה האישנה לש הניד קספב םילתנ םה םתנעט קוזיחל 69.םיניטסלפה הדגה יבשות
 ,םדאה דובכו ןויווש לש םינחבמב םהיתועיבת תא ןחוב ,םיניטסלפלו םידוהיל דחא ןיד
 ןכלו הדושח הנחבה לאכ םואל וא תד סיסב לע הנחבהה תא הז רשקהב ריכזמ ףאו

 יקספ לש הרושל הנפמ איהשכ ,ןנור לעי רוספורפ הארמש יפכ ,אלא 70.הרואכל הלפמ
 לש תויתקוחה תכרעה םשל הלבגהה תקספ ינחבמ תלחה 71,התנעט תא םימיגדמש ןיד
 העיגפה תרשכהל ללכ ךרדב איבתש ,םירקמה בורב ץוצר הנק תנעשמ איה רזב העיגפה
 ןיד יקספ לש הרוש תחתנמ ןנור רוספורפ .תילארשיה תילכתה תמשגה םשל רזב
 ,הלא לומ הלא םיבשותה תוצובק יתש לש תויוכזה תא תויתדימה ינחבמב םידימעמה
 וא הלפכמה תרעמל השיג ןוגכ( םילארשיה לש םיכרצל םינתונ םה הרוכבה תא רשאכ
 איהש יפכ 72.םיניטסלפה תויוכז לש הלבגה םיקידצמה )ןוחטיבה יכרוצ וא ,לחר רבקל
 תוילכת קידצהל טפשמה תיבל תרשפאמ הלבגהה תקספ יפ לע הניחבה ,קדצב תנייצמ
  .תיתמחולה הסיפתה יניד יפ לע תורוסא ןהש

 ינויווש אל סחי ואצמש םיטפושו תוטפוש לש ימעפ-דח בורב אתובר לכ ןיא ,ךכיפל
 העיגפ לש גירחו הטוב הכ הרקמב ,ןיינקה ילעב םיניטסלפה ןיבל םילחנתמה ןיב
 אל איה הלבגהה תקספש תדמלמ 73ןנור רוספורפ הרקסש ןידה יקספ תרוש .תויוכזב
 ןיד קספ רשאכ ,תולווע לש תיתטיש הרשכהל ילכ רמול אלש ,ץוצר הנק תנעשממ רתוי
 landmark case.74 דוע וב שמשי הז
 

 

 

 

 
68  ILLM, 56 'מעב ,23 ש"ה ליעל. 
  .)2021( המ טפשמ ינויע םורופ "הרדסהה קוחו חופיס ,שוביכ" ינש לבויו ןהכ יחימע  69
  .תויח האישנה לש ןידה קספל 56 'ספב ,1 ש"ה ליעל ,הרדסהה קוח ץ"גב  70
 .161 'מעב ,37 ש"ה ליעל ,Ronen ואר  71
 תרגסמב תילכתה תניחב"( 21 'מעב ,27 ש"ה ליעל ,הראשב םג ואר .615–515 'מעב ,םש  72

 תוילכת תרשכהל תורשפאה תא החתפ התוהמב תימינפ-תילארשיה תיתקוחה
 .)"ימואלניבה ןידל תודגונמה תויכרע תויגולואדיא

 .161–155 'מעב ,37 ש"ה ליעל ,Ronen ואר  73
74  Y 'OCS & L.imacy, 24 Landmark Cases and the Reproduction of LegitRonen Shamir, 

REV. 781 (1990). 
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  םוכיס
 

 איה .תולובג הצוח תוביוחמ העמשמ ותוריחו םדאה דובכ ןורקעל תיתימא תוביוחמ
 ,ותוריחו םדאה דובכ תא דבכל הבוחל תופופכה הנידמה תויושר לע תולבגמ הליטמ
 הניא םלועל איה .ותוריח תאו רזה לש ודובכ תא דבכל – !דחוימב וליפאו – תוברל
 םע ולרוג תא וישעמב רשק אלש רזה לש ויתויוכז תא ליבגהל תויושרל חוכ תנתונ
 .הנידמה

 רואל ,וכותמ ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוח שוריפב ולוכ דקמתה ליעל ןוידה
 טפשמל היינפב הז ןויד םשל יתקקזנ אל .וב תויונמה תורטמלו תונורקעל תודמציהה
 .ימואלניבה טפשמה רואל דוסיה קוח תא שרפל שי יכ תינשרפה החנהלו ,ימואלניבה
 לכ לש ןחוכבש תודבכנ תולאש תוררועתמ ויה וז היגוסל ןוידה תא ביחרמ יתייה וליא
 יחטשל סחיב הרישי תילארשי הקיקח לש התויקוח לע ללוגה תא םותסל ידכ ןהמ תחא
 תויוכזל עגונב הקיקח תוכמס הנידמל שי םאה ןוגכ תולאש .ןורמושהו הדוהי
 הקיקח םיריתמ תיתמחולה הסיפתה יניד םאה ;החטשל ץוחמ םייוצמש ןיעקרקמב
 יניד םאה ;)קזחומה חטשב טלושה יאבצה דקפמה ידיב הקיקחמ לידבהל( ןירשימב
 יניד םאה 75;קזחומה חטשב גהונה ןידה לש הזכ יוניש םיקידצמ תיתמחולה הסיפתה
 תוכזה ,םירוגמל תוכזה ,ןיינקל תוכזה( םהל תביוחמ לארשי תנידמש םדאה תויוכז
 ,םירז לש םדא תויוכזב העיגפ םיריתמ )ןגוה ךילהל תוכזה ,הטלחהב תופתתשהל
  .םהב עגפ הרדסהה קוחש הז גוסמ העיגפו

 ןוידב המוקמשו 76,ןילביר טפושה ידי לע יתיצמת ןויצל התכזש העצהב קר םייסא
 וז הרכה .לובגב רוצעל הלוכי הניא םדאה דובכ ןורקעב תיתקוחה הרכהה היפלו ,דרפנ
 תוביוחמב ןכלו ,רזה לש תוימואלניבה םדאה תויוכזב ריכהל תבייחמ אוה רשאב םדאב
 אלא ימואלניבה טפשמה חוכמ קר אל תוימואלניבה םדאה תויוכז תא דבכל הנידמה לש
 לע תיתפרצה הרהצהה ימיכ וימיש ןויער והז .הנידמה לש יתקוחה טפשמה חוכמ םג
 טפשמה תוחתפתהל סיסב הוויהשו ,1791 לש הקוחב ףקתשהש ,םדאה תויוכז

 
 ,1 ש״ה ליעל ,הרדסהה קוח ץ״גבב רצלמ האישנל הנשמה לש ותרעה תא הז רשקהב ואר  75

 םלעתמ ...'םינגומ םיבשות' לש תויוכז תעקפה וב שיש לככ ,הרדסהה קוח"( 6 'ספב
 תולועפ תטיקנ לע םירסוא רשא ,ימואלניבה טפשמה לש םייגהנמו םיימכסה םיללכמ
 קוחב שי ,ןכ ומכ ...וב תובשייתההו רוזאה לש ודמעמ רבדב תינידמ הערכהל דע ולאכש
 םהילע המותח לארשיש םיינטרפ םימכסהב רומאה תא הרואכל םידגונה תודוסי הרדסהה
 .)"םיניטסלפה םע

 תא דבכל הבוחה תלטומ לארשי תנידמ לע"( םש ,18 ש"ה ליעל ,ירוביצה דעווה ןיינע  76
 לש םהייח דוביכ ךות ,ןגהל איה תבייח היחרזא ייח לע .דגנכש דצה יחרזא לש םהייח
 דגנכש דצה יחרזא תא דבכל הבוחה ...תיביטקפאה התטילשל םינותנ םניאש םיחרזאה
 תיביטמרונה תכרעמה ןמ קלח םג איה וז הבוח ...ימואלניבה טפשמה יללכב תשרופמ
 לעה ןורקעמו הנידמה לש ירסומה דוקהמ קלח איה :ןיוזמה ךוסכסה לע הלחה תפסונה
  .")םדאה דובכ לע הרימש לש
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 תיב לש הנורחאה הקיספב הבושחו תינכדע הכימתל הכוז הז ןויער .אשונב ימואלניבה
 ץמאמ לש הפוקתב תילבולג תיטופיש תוגיהנמ הלגמש ,ינמרגה יתקוחה טפשמה
  .הלוכ תושונאל םישק םירגתא םע תודדומתהל ףתושמ

 


