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 היטרקומדה ןעמל םיטפשמל םיצרמהו תוצרמה םורופ

 

 תוטפושו םיטפוש תריחב יכילה אשונב 7 ׳סמ הדמע ריינ

 *1.202330. םויב ץפוה

 ריצקת

 לש יטילופ ףוגב היולת יתלבו תדגואמ יתלב הצובק - היטרקומדה ןעמל םיטפשמל םיצרמהו תוצרמה םורופ

 תא הבר הגאדב האור - תובדנתהב תלעופה טרפב ירוביצה טפשמלו ילארשיה טפשמל תויחמומו םיחמומ

 םייטילופה הילוקישלו הלשממל התפפכהל ,תטפושה תושרה לש התואמצע לוטיבל לועפל תנמתסמה הנווכה

 ידרשמלו הלשממל םייטפשמה םיצעויה לש יאמצעה םדמעמב העיגפלו ,תעצבמה תושרה לש םייתגלפמ

 תא תונשל טפשמו הקוח קוח תדעו ר"ויו םיטפשמה רש תועצהל םיסחייתמ ונא הז הדמע ריינב .הלשממה

  :יכ םירובס ונא תועצהה לש ףיקמ חותינ רואל .םיטפוש תחדהלו תריחבל הדעווה בכרה

 לכב לארשיב תוטפושהו םיטפושה תריחב ךילה תא ינוציק ןפואב תונשל תושקבמ תועצהה •

 םודיק ,יונימב האלמ הטילש הלשממל תוקינעמ ןה .ןוילעה טפשמה תיבבו תוינוידה תואכרעה

 רשה תועצה .ןוילעה טפשמה תיב תוברל ,תוינוידה תואכרעה לכב תוטפושהו םיטפושה תחדה ךילהו

 הנידמה םוקמ הבצוע איהש יפכ ,לארשיב תטפושה תושרה דיקפת לע הילכ תורזוג הדעווה ר"ויו

 ןידה תא שרפל ,םינפ אושמ אללו תוניגהב םיכוסכס רותפל םישרדנ טפשמ יתב .םויה דעו

 עצבל ידכ  .ןוטלשה תויושר לע תיתקוחו תילהנמ תיטופיש תרוקיב ליחהלו ארומ אללו תויעוצקמב

 .םייולת יתלבו םייאמצע ,םייעוצקמ תויהל םיבייח םיטפושהו תוטפושה וללה םידיקפתה תא

 
 יטרפ יבגל תונוש תוימדקא תודמע ילעב ,היטרקומדה ןעמל םיצרמו תוצרמ םורופב םירבחו תורבח ,ונחנא * 
 םירמוח וא הדמעה תוריינ ,ךכיפל .לארשיב רטשמה תטיש יונישל 37-ה הלשממה העיצהש תונושה תומרופרה
 םע .םלוכ תעד לע םניא םא םג ,םירבחה ברקב תחוורה הדמעה תא םיפקשמ ונידי לע םיקפומה םירחא םייעוצקמ
 תואמצע לע התרמוחב םידקת תרסח הפקתמ ןניינעש – הלשממה לש תועצהה לולכמב שי יכ העדב םידחואמ ונא ,תאז
 הייפואבו קוחה ןוטלשב רומח ןפואב עוגפל ידכ – ירוביצה רודישהו ,אבצה ,הרטשמה ,יטפשמה ץועיה ,הטיפשה
 תרה העשב תיעוצקמה ונתעד תווח תא רוביצה תושרל דימעהל ידכ הז םורופל ונרבח ,ךכיפל .לארשי לש יטרקומדה
 :ונמעטמ הדמעה תוריינ לכ םיעיפומ םג םש ,םורופה רתאב תמסרפתמ םורופה ירבחו תורבח תמישר .וז לרוג
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 .lawprofessorsforum@gmail.com רשק תריציל .https://twitter.com/lawprofsforum רטיווטב ונירחא ובקע
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 םודיק ,יונימ יכילהב הלשממל תונוילע הנקמה ןונגנמב תולת יאו תיטופיש תואמצע תפלחה

 ןקורתו תרחבנה הלשממה ידיב יובש טפשמ תיבל טפשמה תיב תא ךופהת  םיטפושה תחדהו

 .לארשיב תויושרה תדרפה תא ןכותמ

 תושרה תואמצעב עגפת םיטפושהו תוטפושה תחדהו םודיק יונימ ךילהב היצילאוקה לש הטילשה •

 ששח תחת םילעופה םיטפוש .הידיקפת תא אלמל תטפושה תושרה תלוכיב תושק עגפתו תטפושה

 םיטפוש םה תרחבנה הלשממה סרטניאל םאתהב ולעפי אל םא וחדוי וליפא וא ומדוקי אלש

 לש ותורמל םאתהב ולעפי םאב םג .םדיקפת תא אלמל םילוכי םייולת םיטפוש םא קפס .םייולת

  .דבאי םהב רוביצה ןומא ,קדצה שומימל ורתחיו ןידה

 ןוחבל ןויסנהו תיעוצקמה הרשכהה תא םהל ןיאש םייטילופ רוביצ ירחבנ ידיב הטלחהה חוכ ןתמ  •

 תא עונמל וא םירחבנה םיטפושה תוכיאב עוגפל הלולע םידמעומה לש תיעוצקמה םתוכיא תא

  .דיקפתל םייואר םידמעומ לש םמודיק וא םתריחב

 הלכלכה ,קוחה ןוטלש ועגפי ןומא הב תתל לוכי רוביצהש היולת יתלבו תיאמצע תטפוש תושר אלל •

  .םדאה תויוכזו ישיאה ןוחטיבה ,תילארשיה

 ידיב ינוטלשה חוכה לכ זכורי םייאמצע םייטפשמ םיצעוי אללו תיאמצע תטפוש תושר אלל •

 תנגוה תורחת עונמלו החוכ תא רצבל ידכ לועפל הלשממה הלולע הזכ םירבד בצמב .הלשממה

 בצמב ,ןכ ומכ .יאדו טעמכ ךופהי רחבנה בורה ידיב ןוטלשה רוציב לש ןוכיסה .תינוטלש הפולחתו

 ךות הב ורחבש םירוביצה תבוטל קר תדעוימש תיתלשממ תוינידמל יתועמשמ םסח לכ היהי אל הז

 - טועימ תוצובק תבוטל לועפל וא ,)ברה תוצירע תייעב( םירחא םירוביצ לש םהיתויוכז תסימר

 לועפל רוביצה ירחבנ לע םיצחל וליעפיש תוילאירוטקס תוצובק וא בטיה תונגרואמ סרטניא תוצובק

 ,היטרקומד דוע בשחיהל לכות אל לארשי הזכ םירבד בצמב .)טועימה תוצירע תייעב( ןתחוורל

 תורדרדתה תווחל תילארשיה הרבחה הלולע הידעלבו ,תיטופיש תואמצע הב היהת אלש ןוויכמ

 הררשה עצומה ןוקיתה רחאל רצווייש םלועב .םיילכלכהו םייתרבחה םייחה ימוחת לכב השק

 .ונרושי ימ - היטעבו םיטפושה לע הרשת תינוטלשה

 ינפל המסרופש ,)טפשמב המרופר – ןוקית( הטיפשה :דוסי- קוח ריכזת תטויט לש רבסהה ירבדמ •

 יוטיב רשפאל דעונ םיטפוש תריחבל הדעווה בכרה יוניש יכ הלוע םיטפשמה רש ידיב תועובש רפסמ

 לוקיש .יטילופ-ירוביצ יפוא ילעב םיאשונב טפשמה תיב לש וקוסיע חכונל רוביצה יכרעל רתוי בחר

 .ירוביצה רושימב תויכרע תויגוסב עירכמ ןוילעה טפשמה תיב םהב םירקמל דחוימב יטנוולר הז

 תויתקוחה ויתוערכהב ןוילעה טפשמה תיבל קר תולבגומ ןניא הדעווה ר"ויו רשה תועצה ,םלוא

 עצומה ךילהה ,וז ףא וז אל .תואכרעה לכב םיטפוש לש החדהו םודיק ,יונימ יכילהל תועגונ אלא

 תילכת תחת רתוח עצומה ךילהה ,אוה ךופהנ .תילארשיה הרבחה ףוקישל וא ןוויגל םרות אל

 יכרעל דוגינב וחוכב שומישמ ןמדזמה בורה תא לובכל הדעונש ימכ ,תיטרקומד הרבחב הקוחה

 הרבחה ףוקישל םורתל הדעווה ר"ויו רשה ןוצרב היה םאב .הרבחה לש םימכסומה דוסיה

 תוערכהב התוא םיביכרמה םינושה םילהקב תולבוקמה תויכרעה קמועה תוסיפתו תילארשיה

 תילארשיה הרבחב תונוש תוצובקמ םיגיצנ הדעווב בלשל םיעיצמ ויה םה תויתקוח תויטופיש

 ןווגמ תא יוטיב ידיל איבמה הזכ ,הבחר המכסה לע ססובמה תוטלחה תלבק ןונגנמ ןוניכל םילעופו

 לש החוכ רוציבו המצעהב ךא תדקמתמ  םתעצה .איה ךכ אל םלוא .הרבחה לש קמועה יכרע

 .תואכרעה לכב טפשמה יתבל סחיב הלשממה

 םיטפוש לש החדהו םודיק ,יונימ יכילהב םייטילופ םיגיצנ תוברועממ הארשה םיבאוש םיעיצמה •

 םיקסועש טפשמ יתבל תעגונ ,תמייק איהש לככ ,וזכ תיטילופ תוברועמ ,םלוא .תורחא תונידמב
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 ןיא לארשיב .םייעוצקמה טפשמה יתב תכרעממ תדרפנ םתלועפו תויתקוח תויגוסב ידוחיי ןפואב

 לעופ ןוילעה טפשמה תיב .תיללכה טפשמה יתב תכרעמל הקוחל טפשמה תיב ןיב וזכ הדרפה

 .תויתקוח תויגוסב ,םירקמה טועימב ,םגו םיילהנמ ,םיילילפ ,םייחרזא םיניינעב רוערע תאכרעכ

 .יזכרמ קוסיעכ תוירוביצ תויגוסב םיקסוע םניאש יאדווב תוכומנה תואכרעה לש טפשמה יתב

  .יטנוולר אל םירקמה תיברמבו העטמ תורחא תונידמב םיטפושה תריחב לדומל האוושהה ,ךכשמ

 יתב תכרעמ לכ לע ותלחהו םלועב םייתקוחה טפשמה יתב תא בצעמה ןויגיהה תקתה ,ךכמ הריתי

 .הקוסירל איבת איה .טפשמה תכרעמ רופיש וא ןוקיתל איבת אל לארשיב טפשמה

 תא שטשטל לולע הלשממה תננכתמש םייונישה לולכממ קתונמב םיטפושה יונימ תיגוסב ןוידה •

 הדעווה ר"ויו רשה תועצה .ויקלח םוכסמ עורג םלשה ןכש ,דחיב םייונישה לש תללוכה תועמשמה

 תיב לש תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה תוכמסב רכינ םוצמצ םג תוללוכ םיטפוש יונימל סחיב

 ,םיקזחמ וללה .תסנכה ירבח בורב תורבגתה תקספו ,תוריבסה תליע לוטיב ,ןוילעה טפשמה

 ינונגנמב םיוולמ םהש ילבמ תורחאה תויושרה ןובשח לע הלשממה  לש החוכ תא םימיצעמו םירצבמ

 ךלהמ והז ,לארשיב היטרקומדה קוזיחל המרופר הניא וז  .רחבנה ןוטלשה לש ןוסירו הלבגהל ןוזיא

 .הלוטיבל איביש

  :םירבדה ירקיע

 יונימ ךילהל סחיב ליבוהל םישקבמ ןמטור החמש תסנכה רבחו ןיול בירי רשהש הקיקחה ייוניש

 תואכרעה לכב לארשיב תוטפושהו םיטפושה תריחב ךילה תא ינוציק ןפואב תונשל םידיתע םיטפושה תחדהו

 קנעות ושיגהש תועצהה תרגסמב .)הדעווה ר"ויו רשה תועצה :ןלהל( ןוילעה טפשמה תיבבו תוינוידה

 הטילש איה תועמשמה .םיטפוש תריחבל הדעווב טלחומ בור ,הנמתש םיגיצנל וא ,תיתלשממה היצילאוקל

 .ןוילעה טפשמה תיב תוברל ,תוינוידה תואכרעה לכב תוטפושהו םיטפושה ייונימב היצילאוקה לש האלמ

 חרכהב אל תויטילופה ויתודמעש םגה ,רכינ העפשה חוכ םיטפשמה רש ידיב תודיקפמ תועצהה ,ךכמ הריתי

 הגלפמ לש התדמע ,רעצמל ,וא רתויב הלודגה הגלפמה תדמע תא אלא ,רוביצה בור תדמע תא תופקשמ

 תריחבל הדעוול רשפאת ןיול רשה תעצה ,ןכ ומכ 1.היתורוש ןיבמ םיטפשמ רש תונמל התכז וז םא ,הנטק

 םידמעומ ברקמ םג והנשמו אישנה תא רוחבל תידעלב תורשפא ,היצילאוקה תטילשבש ,תוטפושו םיטפוש

 הבוצק הפוקתל היהי יונימה העצהה יפ לע .)ןידה יכרוע ברקמ תוברל( ןוילעה טפשמה תיב יטפוש םניאש

 היצזיטילופה םג לדגת ךכב .קתוו סיסב לע אוה ונגסו אישנה לש יונימה וב םויה םייקל דוגינב ,םינש 6 לש

 ריצ שמשמו תטפושה תושרה שאר הבר הדימב אוה ןוילעה טפשמה תיב אישנ .המצע תטפושה תושרה ךותב

 רוציל ןכו יטנוולר ןויסינו םירושיכ לוטנ םדא לש ויונימל איבהל לולע הזה קיפאב יונימ .הלוהינב יזכרמ

   .םינהכמה םיטפושה ברקב יוצר יתלב םיצירמת ךרעמ

 לש ותורמל ךא הנותנש ימכ תטפושה תושרה לש התואמצע תחטבהב תושונא ועגפי ולא תועצה

 תטפושה תושרל .םירחבנ םייטילופ םימרוג לש תויניינע יתלב תועפשהו םיצחלל הנותנל התוא ךופהתו 2ןידה

 םינוקיתה .םתואמצעו םתוניגה ,םיטפושה לש תיעוצקמה תוכיאה לע ססובמ החוכ 3.קנרא ןיאו ברח ןיא

 םישנאב התוא שייאל םילולעה םירז םילוקישו תויטילופ תועפשהל יונימה ךילה תא םיפשוח םיעצומה

 הזכ ךלהמ .םיטפושכ שמשל םישרדנה עדיבו םירושיכב םינחינ םניאש ימל וא קוחל אלו ןוטלשל םינמאנה

 
1-2023/1/25, https://verfassungsblog.de/war War over Israel’s Judicial Independence, VerfBlog, Rivka Weill, 
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 תלהונמה תיטופיש תכרעמ לע וידי תא ךומסל השקתיש ,תטפושה תושרב רוביצה ןומאבו קוחה ןוטלשב עגפי

 הז ללכבו ,תואכרעה לכל ,םיטפושהו תוטפושה ולא תועצה יפ לע .םייטילופ םילוקישמ הנומש ימ ידי לע

 תרוקיבו תילהנמ תיטופיש תרוקיבב ןודל ותבשב ןהו רוערע תאכרעכ ותבשב ןה ןוילעה טפשמה תיבל

 תרוקיבה תילכת לש תורצויה ךופיה תניחבב אוה הז ךלהמ .היצילאוקה ידי לע טלשנה ךילהב ונומי תיתקוח

 רחאל רצווייש םלועב .ןידה תא רפהלמ ןוטלשה תלבגהו ורבחל םדא ןיב קוחה םויק תחטבה :תיטופישה

 .ונרושי ימ - היטעבו םיטפושה לע הרשת תינוטלשה הררשה עצומה ןוקיתה

 ךרדל רשאב חווט תכורא תידסומ הבישחל תשרדנ ,תינוטלש תכרעמ לככ ,טפשמה יתב תכרעמ ,ןכא

 רעס ןועדג כ"ח לש המרופרה .תילארשיה טופישה תכרעמב םג םייוניש וא המרופר ןוחבל םוקמ שיו הבוציע

 םייונישה תוסחב .טפשמה תיב בכרהב רתוי לודג ןוויג הרצי ,היתונורתי לע קולחל ןתינש םגה 2008,4 תנשמ

 5".טפשמה יתב בכרהב תינרמש הכפהמ" התניכ איהש המ תא דקש תלייא זאד םיטפשמה תרש הליבוה וללה

 הלשממה ןיב המכסהו גולאיד ,2008-ב רעס ןוקית זאמ ,םויכ תבייחמ ןוילעה טפשמה תיבל ת.טפוש תריחב

 תיב ת.אישנל םיטפשמה רש ןיב המכסה תשרדנ השעמלו ,הזמ ,ןוילעה טפשמה תיב ןיבל הזמ היצילאוקהו

 ךילה תא םיפיפכמו םינזואמ םניא הדעווה ר"ויו רשה תועצהב םינוקיתה ,תאז תמועל .ןוילעה טפשמה

 יונימל סחיב םיגוהנה םיכילהה ץומיאב תוקמונמ הדעווה ר"ויו רשה תועצה .היצילאוקה תדמעל םייונימה

 תוטשפב ןתינ אל ןכלו הקוחל ידועיי טפשמ תיב ןיא לארשיב םלוא .םלועב םייתקוחה טפשמה יתבב םיטפוש

 יונימה יכילהל עגונה לדומב םישמתשמ םיעיצמה ,השעמל .ילארשיה טפשמל ולא תונידמב גוהנה תא אבייל

 ,תורחא תונידמב תיללכה טפשמה יתב תכרעממ דרפנ דסומכ םילעופש ,םייתקוחה טפשמה יתב יטפוש לש

 תיברמ ,קודו .לארשיב תואכרעה לכב םיטפוש ללכ לש החדההו םודיקה ,הריחבה ךילה בוציעל לדומכ

 םייחרזאה םירוערעה םוחתב םא יכ תוירוביצ וא תויתקוח תויגוסב הניא ןוילעה טפשמה תיב לש היישעה

 .יזכרמ קוסיעכ תויתקוח תויגוסב םיקסוע םניא יאדווב םולשה טפשמ יתב וא םייזוחמה יתב .םיילילפהו

 הריתי  .תיטנוולר הניאו העטמ תורחא תונידמב וללה םיכילהב םייטילופ םיגיצנ תוברועמל האוושהה ,ךכשמ

 םיבייחמש םיכילה לע םיססובמ םלועב םייתקוחה טפשמה יתבל םיטפוש יונימב םיגוהנה םילדומה ,ךכמ

 לש תיטמוטוא הטילש לש לדומ תומדקמ הדעווה ר"ויו רשה תועצה .םינוש םירוביצ ןיב הבחר המכסה
 ערו חא וז העצהל ןיא .לארשיב טפשמה יתב תכרעמ לכב םיטפושה תחדהו םודיק ,יונימ יכילהב הלשממה

 וליבוי ןה .טפשמה תכרעמ רופיש וא ןוקיתל ואיבי אל ולא תועצה .ידכב אלו םלועב תורחא טפשמ תוטישב

  .הקוסירל

 .םיללוכ םירשקה השולש עקר לע םיטפושה יונימ ךילהל סחיב םיעצומה םינוקיתה תא אורקל עיצנ

 תעצבמה תושרה ידיב ןותנה ינוטלשה חוכה ףקיה 6.תילארשיה הטישב םימלבהו םינוזיאה טועימ ,תישאר

 ןותנה חוכה זוכיר 7.םלועה יבחרב תורחא תויטרקומדב השענל האוושהב דאמ גירח אוה תילארשיה הטישב

 תויוכמסה טועימ ,הקיקחה יכלהמב היצילאוקה תטילש חכונל בר אוה לארשיב תעצבמה תושרה ידיב

 9.םינורחאה םירושעה ינשב תיתועמשמ הקדהתהש תינויצילאוקה תעמשמהו 8תסנכה לש תויחוקיפה

 יתבו םייטפשמה םיצעויה םה תעצבמה תושרה לש החוכ ןוסירל רתויב םייתועמשמה םימרוגה ,וז תואיצמב

 
   .2176 ח״ס ,2008-ח״סשתה ,)55 'סמ ןוקית( טפשמה יתב קוח 4
 .)2.7.2018( 21 ,20-ה תסנכה ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו לש 652 הבישי לוקוטורפ 5
 .)2018( טפשמה תכרעמו םייטילופה תודסומה לש םימלבו םינוזיא :תורבגתהה תקספ ןהכ יחימע 6
 ,)2315.1.20( ״םירשהו הלשממה לש תיטפשמ הדמע שוביג אשונב הדמע ריינ״ םיטפשמל םיצרמהו תוצרמה םורופ ואר[ 7

https://lawprofsforum.wixsite.com/home/post/תורבגתהה-תקספ. 
 ילארשיה ןוכמה ,77 תוינידמ רקחמ( המרופרל העצהו בצמ תנומת :הלשממה לע תסנכה חוקיפ גרבדירפ ןחו ןזח ןבואר 8
 .)2009 היטרקומדל
 ,״היפוסוליפל רוטקוד״ ראות תלבק םשל רוביח( תידסומה תילהנימה הקוחהו הלשממל תסנכה ןיב ןילמוגה יסחי ןמטוג ןתמ 9

 .)2019 ןליא-רב תטיסרבינוא
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 רשא ,)דועו ,םתחדה יכילה ,דיקפתב םתועיבק ןוגכ( םיטפושה תולת-יא לע תורחאה תונגהה ,ףסונב .טפשמה

 .תולקב ותונשל ןתינש דוסי קוחב השלח הנגהל לארשיב תוכוז ,תניירושמ הקוחב ועבקנ תורחא תונידמב

 תא םיאתהל ךכבו תורחא תונידמב גוהנה תא ילארשיה טפשמל אבייל תושקבמ תועצהה יכ הנעטה ,ךכשמ

 תושרה תפפכה .רוביצה לש היעטהו תודבועה לש ףוליס איה תורחא תויטרקומדב לבוקמל לארשיב השענה

 ידיב ינוטלשה חוכה לכ תא זכרתו תויושרה תדרפה לע הילכ טימת תרחבנה היצילאוקל לארשיב תטפושה

 תואמצע הב היהת אלש ןוויכמ ,היטרקומד דוע בשחיהל לכות אל לארשי הזכ םירבד בצמב .היצילאוקה

 םייתרבחה םייחה ימוחת לכב השק תורדרדתה תווחל תילארשיה הרבחה הלולע הידעלבו ,תיטופיש

  .םיילכלכהו

 לכבש ףיעס לכב ןוידה םג ומכ ,דרפנב םייונישהמ דחא לכב טפשמו הקוח קוח תדעווב ןוידה ,תינש

 אלל .ויקלח םוכסמ עורג םלשה ןכש ,דחיב םייונישה לש תללוכה תועמשמה תא שטשטל םילולע ,ןוקית

 ידי לע תעצומה תורבגתהה תקספו םיקוח תליספל שרדנה בורה יונישל בל םישבו בייחמ יטפשמ ץועיי

 רשקהה ,ףוסבל  .םיכיפה יתלב תויהל םילולע םיקזנה .קוחה ןוטלש תא לארשי השעמל דבאת ,הלשממה

 .ןילופו הירגנוה ומכ תונידמב םימוד ןוקית יכלהמ עקר לע ארקיהל ךירצ ןוקיתה יכלהמ לש יתאוושהה

 תלילשו תטפושה תושרה לש תולתה יא לוטיב יכ רורב ןפואב םידמלמ ולא תונידמ תודוא םירקחמה

 תונידמב היטרקומדה לש הלוטיבל ץבוקמב וליבוהש םיפסונה םיכלהמה לכל ךרדה תא וללס התואמצע

  10.ולא

 ,הקוח תדעו ר״וי חינהש ןוידל עצמלו םיטפשמה רש תעצהל תידיימ הבוגתכ בתכנ הז הדמע ריינ

 תיטפשמה תצעויה בתכמ יפל יכ ןיוצי .םיטפוש תריחב ךילהב םינוקיתל תועצה םיללוכה ,טפשמו קוח

 הקיקח ילולסממ גרוחה ןפואב ,יטפשמה ץועייה תוברועמ לכ אלב השבוג הקוח תדעו ר"וי תעצה ,תסנכל

 לכ עיבהל ידכ ךכב היהיש ילבמו םיתעה קוצב .תועטהל לולעה ןפואבו בחרנ ירוביצ ןויד אלל ,םילבוקמ

 תא ןאכ גיצנ ,הקיקח לש תולבוקמ תומרונל םתמאתה תדימלו תעכ םיעצבתמה םיכילהה ביטל המכסה

 ונאש תועורז ברו ללוכ ךלהממ קלח וניה יטרקנוקה עצמה ,ןכ לע רתי .קרפה לעש תועצהל עגונב ונתדמע

 ומכ ,ןוילעה טפשמה תיב לש יאמצעה ודמעמ לוטיב ,לארשי לש יטרקומדה היפוא לוטיבל ןווכמכ וב םיאור

 ןיאו ,הלא םיכלהמל ףקות לכב םידגנתמ ונא .תורודל הלשממה תוצירע עוביקו תוינויד תואכרע םג

  .םמע המכסה וא תונוכנ לכ אטבל ידכ ןלהל תדקוממה ונתוסחייתהב

 ךמסמבו )טפשמב המרופר – ןוקית( הטיפשה :דוסי-קוח ריכזת הנוכמה ךמסמב דקמתי ןלהל ןוידה

 רש 11.1.2023-ב םסרפש )םיטפוש תריחבל הדעווה - ןוקית( ]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוח ריכזת הנוכמה

-קוח תעצהל תא "ןוידל עצומ חסונ"כ הקוח תדעו ר"וי םסרפ 17.1.2023-ב  .)רשה תעצה :ןלהל( םיטפשמה

 םיטפוש תריחבל הדעווה בכרהב םג רתיה ןיב תקסוע רשא ,)תויושרה תדרפה קוזיח – ןוקית( הטיפשה :דוסי

 .תועצהה יתש ןיב םילדבהל תוסחייתה ללכית םימיאתמה תומוקמב .)הדעווה ר"וי תעצה :ןלהל(

 הטיפשה תכרעמו טפשמה יתב דיקפת .1

 ןכלו תידיתע הקוחב קרפ השעמל הווהמ אוהו הטיפשה תוכמסב קסוע 1984-מ הטיפשה :דוסי-קוח

 :דוסיה קוח לש ןוכיתה חירב הווהמ 2 ףיעס .תיטופיש תואמצעל ילארשיה טפשמה תפיאש תא ףקשמ

 
10The fragility of an independent judiciary: Lessons from Hungary and Kriszta Kovács & Kim Lane Scheppele,  

Wojciech Sadurski, . 189 (2018);TUDSOMMUNIST C-OSTPOMMUNIST AND C, 51 European Unionand the –Poland
(January 17, 2018),  Constitutional Populist Backsliding-How Democracy Dies (in Poland): A Case Study of Anti

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3103491 Available at. 
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 העברא תונמל לבוקמ ."ןידה לש ותורמ תלוז ,הטיפש תוכמס ודיבש ימ לע תורמ ןיא הטיפש ינינעב"

 הערכה .םייחרזא םיכוסכסבו םיילילפ םיכילהב הערכה ,תישאר :טפשמה תיבל םיירקיע םידיקפת

 םויקל ,קוחל תויצ ,דקפתמ יתרבח רדס לש ומויקל יאנת איה םינפ אושמ אללו ילרטינ ןפואב םיכוסכסב

 .ישיאה ןוחטיבה תחטבהב ךרוצלו )םיללכה לע הרימשו תוביצי ,תואדו םיבייחמה( םיניקת םיילכלכ םיסחי

 שמשמ ךא טפושה ,רורב אוה ןידה רשאכ .ךוסכסב הערכהה בגא ןידה תא םישרפמ טפשמה יתב ,תינש

 תוסחייתה םירדענ וא םימומע קוחב םינגועמה םיללכה רשאכ ,םלוא 11".קוחה לש םילימה לע זירכמה הפ"ה

 תטיש יפ לע .ןידה חותיפלו תונשרפל םישרדנ םיטפושה ,טפשמה תיב ינפב חנומה הרקמה תוביסנל תשרופמ

 אוה ןידה שוביג" .םידקת התויהב ךוסכסל קר תעגונ הניא ךוסכסב טפשמה תיב תערכה ,ונלש טפשמה

 חקפל הדעונ רשא ,תילהנמ תיטופיש תרוקיב אוה ישילש דיקפת 12".ערכומה ךוסכסה לש "יאוול רצות"

 טפשמה תיב ,ףוסבל .ןידל םאתהב אלש ינוטלש חוכ תלעפה ינפמ רוביצה לע ןגהלו תעצבמה תושרה לע

 םיבצמ ינפמ הקיקחה ךילה לע הרימש :םירושימ המכב תקקוחמה תושרה לע תיטופיש תרוקיבל םג שרדנ

 דוסיה יקוחב תונגומה תויוכזב תעגופה הקיקח לע תיתקוח תרוקיב ,ךילה לש ושרושל דרויה םגפ לפנ םהבש

 יתקוחה רטשמה םויק לע הרימשו  ,דוסי יקוחב םיניירושמ םיפיעסב וא הלבגהה תקספ יאנתל םאתהב אלש

 .ילוהינ דיקפת םג טפשמה יתב תכרעמל יכ םג ןייצנ .היתודסומו הטישה לש דוסיה תונורקעל םאתהב

 לש םתחדהו םודיקה ,יונימה יכילה יונישל הדעווה ר"ויו רשה תועצה ולבקתי םאש איה תיזכרמה ונתנעט

 וללה םידיקפתה יולימש איה ךכל הביסה .וללה םידיקפתה תא אלמל לכות אל תטפושה תושרה ,םיטפוש

 תואמצע :לארשיב םיטפוש םיחדומו םימדוקמ ,םירחבנ םרואל תונורקעה לש םמויקב יולת יוארכ

 רוביצה יפלכ תויתוירחאב בייוחמ וניאש ,יאמצע וניאש טפשמ תיב .ןוויגו תויתוירחא ,תולת יאו תיטופיש

 תויונש תויכרע תויגוסב הערכהב דחוימב ,תילארשיה הרבחה ףוקישב קומע ןפואב הקולש טפשמ תיב םגו

 ןונגנמב ףוקישו תויתוירחא ,תולת יאו תיטופיש תואמצע תפלחה  .וידיקפת תא אלמל לכוי אל ,תקולחמב

 יובש טפשמ תיבל טפשמה תיב תא ךופהת  םיטפוש ייונימ יכילהב היצילאוקב רחבנה בורל תונוילע הנקמה

  .הדיקפת תא אלמל תטפושה תושרה תלוכיב תושק עגפתו תרחבנה הלשממה ידיב

 םויכ בצמה –  םיטפוש תחדהו םודיק ,יונימ .2

 תריחבל הדעווה תדובע 13.החדהו םודיק ,יונימ :תולועפ שולשב תקסוע םיטפוש תריחבל הדעווה

 האב וזה המכסהה 14.יתקוח יפוא תלעב הבחר המכסה אטיבש ךילהב ,1953 תנשב קוחב הרדסוה םיטפוש

 רש תעצה יפל( הלשממה ידיב הדקפוה םיטפושה תריחב התרגסמבש ,הל המדקש הטישה יאולחת עקר לע

 תנשמ קוחל ומדקש םינשב םג .תסנכה רושיאל םג השרדנ - ןוילעה טפשמה תיב יטפושל סחיבו ,)םיטפשמה

 אלו בחר יטילופ סוזנצנוק ךותמ םיטפושה תא רוחבל ןויסינ היה ,הדעווה ר"ויו רשה תועצהל דוגינבו ,1953

  15.ידדצ-דח ןפואב

 תריחב ךילהב יוטיב ידיל ואבש םייתגלפמה םילוקישהמ הנידמה תמקה תונשב ןוצרה תועיבש רסוח

 תואמצע תנגועמ 1984 תנש זאמ .1953 תנשב םיטפושה תריחב ךילה יוניש תא ,אופא ,בינה םיטפושה

 
11 (1748). Charles de Secondat Montesquieu, De l’esprit des lois liv. 11, ch. 6 
  .)1995( 786 ,758 )1(טמ ,תילארשיה הדובעה תגלפמ שאר-בשוי 'נ רנלו 5364/94 ץ״גב 12
 .הטיפשה :דוסי-קוחל )4(7-ו )א(4 'ס 13
 יליזרב דג ;)אירול :ןלהל( )2019 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,137 תוינידמ רקחמ( 23-39 םיטפוש תריחבל הדעווה אירול איג 14
 :ןלהל( )2023( 58-41 סינורג רשא רפס "הבושח הכ תוטפושו םיטפוש תריחב תטיש עודמ -םלועבו לארשיב םייטופיש םייונימ"
 .)סינורג רפס יליזרב
 :ץרא-יטפוש ןייטשניבור םיקילא ;)2015( 173–172 ,162 הקוחהו ןוירוג-ןב רדיק רינ ;17-19 'מעב ,14 ש״ה ליעל ,אירול 15
 .)1980( 57 לארשיב ןוילעה טפשמה-תיב לש ותומדלו ותישארל
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 העשת הנומ םיטפוש תריחבל הדעווה  16.הטיפשה :דוסי קוחב  ,םתריחב ךילה םג ומכ ,םתולת יאו םיטפושה

 םירש ינש הב םינהכמ רוביצה ירחבנ ןיבמ .עוצקמ ישנא השימחו רוביצ ירחבנ העברא םהמ ,תורבחו םירבח

 תפוקת לכל םיתעל ,הלשממה ידי לע רחבנ ינשהו הדעווה ר"וי םג שמשמה ,םיטפשמה רש אוה םהמ דחא(

 זאמ גהונה 17.תיאשח העבצהב תסנכה ידי לע םירחבנה תסנכ ירבח ינשו ,)הקלחל םיתיעלו הלשממה תנוהכ

 ויה תונורחאה םינשב תאז םע 18.היציזופוא רבח אוה םהמ דחא תוחפלש היה םינש רפסמ ינפל דעו 1992

 היציזופואה גיצנ םהבש םירקמ ויה ןכ ינפל םגו( היצילאוקה ןמ ויה תסנכה יגיצנ ינש םהבש םירקמ ינש רבכ

 רבכ ,ךכמ האצותכ 19.התחדנ ץ"גבל הז ןיינעב הריתע .)היצילאוקה לש םלועה תייארל ףתוש השעמל היה

 ,םיגיצנ השולשמ קר התנהנ תאצויה תסנכבש ףא( תוגיצנ וא םיגיצנ העבראמ םיתעל תינהנ הלשממה םויה

 תיב אישנ( םיטפוש השולש םיללוכ הדעווב עוצקמה ישנא השימח .)היציזופואל תוגיצנ התייהש םושמ

 לש הפוקתל ויטפוש רבח ידי לע םירחבנש ,ןוילעה טפשמה תיב לש םירחא םיטפוש ינש דועו ןוילעה טפשמה

 הריחבב הכשלה לש תיצראה הצעומה ידי לע םירחבנ רשא( ןידה יכרוע תכשל לש םיגיצנ ינשו )םינש שולש

 הדעווב יכ בייחמה ,2014 תנשמ ירוטוטטסה יונישה תא ןייצל םג יואר 20.)םינש שולש לש הפוקתל תיאשח

 21.םישנ עברא תוחפל ונהכי םיטפוש תריחבל

 הדעווה .םיאתמ יטפשמ עקר היהי םידמעומלש םיבייחמ קוחב ועבקנש םיילמינימה תורישכה יאנת

 םהיפלש םייעוצקמה םירושיכהו יפואה תונוכת תא הללכ םהבו םיטרופמ םיללכ העבק םיטפוש תריחבל

 ,עוציב רשוכו תוליעי ,חוסינו העבה רשוכ ,טפשמה םוחתב תונמוימו עדי םהבו ,טופישל םידמעומה םידדמנ

 יניעב תימדת ,הנובתו המכוח ,תולת־יאו הבישחב תואמצע ,)הרשוי( יטירגטניא ,יטופיש גזמ ,תויתוכמס

 22.היצביטומו םוי־םויה ייחבו יעוצקמה םוחתב תלוזה

 רשאב דבלמ ,ןוידב םיפתתשמה םירבחה בורב היתוטלחה תא תלבקמ םיטפוש תריחבל הדעווה

 קוחב השענש ןוקיתה זאמ ןוילעה טפשמה תיב יטפוש תריחב ךילה .ןוילעה טפשמה תיבל םיטפוש תריחבל

 ירבד יפל 23.הדעווה ירבח תעשת ךותמ העבש לש בורב ולבקתי הדעווה לש היתוטלחה יכ בייחמ 2008 תנשב

 טפשמה תיבל טפוש יונימ לש תדחוימה תובישחהמ עבנ הזה ןוקיתה ,2008 תנשמ קוחה תעצהל רבסהה

 המכסה דוסי לע" יונימה לע טילחהל שי הללגבש ,רתוי תוכומנה תואכרעל םיטפוש יונימל האוושהב ןוילעה

 המכסה בייחמ ןוילעה טפשמה תיבל תטפוש וא טפוש יונימש ךכל איבמ הז רדסה 24."הדעווה ירבח ןיב הבחר

 .יונימה ךילה לע וטו תוכזב קיזחמ אל )יטילופה וא יעוצקמה( "רוטקס" ףאש ךכ ,הדעווה ירבח ןיב הבחר

 תיב תאישנ תריחב יפ לע ,סומידב תוטפוש יתשמ תבכרומה ,תצעיימ הדעו תוברועמ םיטפושה םודיק ךילהב

 םג תכמסומ םיטפוש תריחבל הדעווה 25.םיטפוש יונימל הדעווהו הנשמ תדעו הב תוקסועו ,ןוילעה טפשמה

 
  .הטיפשה :דוסי-קוחל 4 'ס16
 )טפשמה יתב קוח :ןלהל( .1984-ד"משתה ]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )1(6 'ס 17
 יונימ ךילהת״ תירטש ןלהל( )2003( 370 ,357 ח טפשמה ״הדימ תומאו םיכילה :םיטפוש יונימ ךילהת״ תירטש ןועמש 18
 .)״םיטפוש
 4956/20 ץ"גב ;)1.2.2017 ובנ( םיטפשמה תרש 'נ םריבא 9029/16 ץ"גב ואר ומויקל םימעטהו יתקוחה גהונב טרופמ ןוידל 19
 .)20.8.2020 ובנ( לארשי תסנכ 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה
 .19 ש״ה ליעל ,םריבא תשרפ ;טפשמה יתב קוחל )2(6 'ס 20
 ,הדעווב הלשממה יגיצנמ דחא תוחפל ,הדעווב ןוילעה טפשמה תיב יטפוש יגיצנמ דחא תוחפל" טפשמה יתב קוחל )א3(6 'ס יפ לע 21
  ."םישנ ויהי הדעווב ןידה יכרוע תכשל יגיצנמ דחא תוחפלו הדעווב תסנכה יגיצנמ דחא תוחפל
  .1984-ד״משתה ,)םיטפוש תריחבל הדעווה לש הדובעה ירדס( הטיפשה יללכל א11 'ס 22
 .טפשמה יתב קוחל )ג(7 'ס 23
 תסנכה ח"ה ,2008-ח"סשתה ,)ןוילעה טפשמה תיב טפוש יונימל דחוימ בור( )51 'סמ ןוקית( טפשמה יתב קוח תעצהל רבסה ירבד 24

239, 354. 
 טפשמה יתב להנמ תויחנה ;2370 ,4689 ת"ק ,1984-ד"משתה ,)םיטפוש תריחבל הדעווה לש הדובעה ירדס( הטיפשה יללכ :ואר 25

 תויורשפא תניחבל תצעיימ הדעו" 1-19 ןוילעה טפשמה תיב תאישנ תויחנה ;)6.7.2009( "טפוש יונימל השקבב לופיטה להונ" 5-09
 .)23.7.2019( "םולש יטפוש םודיק



 8 

 תא תונשל תושקבמ הדעווה ר"ויו רשה תועצה 26.תוחפל הירבחמ העבש לש בורב תאזו ,םיטפוש חידהל

 ידיב החדהה תוכמס תדקפה .ןוילעה טפשמה תיבל קר אלו תואכרעה לכל החדההו םודיקה ,יונימה יכילה

 תטמושו םיטפושה תולהנתה לע עיפשהל הלולע ,שומיש הב השענ אל םא םג ,הלשממה ידי-לע תטלשנה הדעו

  27.םיטפושה לש "תולתה יא" ןורקע תחת עקרקה תא השעמל

 םיטפוש תחדהו םודיק ,הריחב ךילה דוסיבש םילנויצרה .3

 תויושרה שולשמ םיגיצנ ללוכ קוחב םויכ ןגועמ אוהש יפכ םיטפוש תריחבל הדעווה בכרה

 םילנויצר השולש םיפקשמ התדובעב הדעווה תא םישמשמה םיללכהו הז בכרה .תיטפשמה היספורפהו

 םויק יכ ןלהל ןעטנ .ןוויגו ףוקיש )3(-ו )accountability( תויתוירחא )2( ;תולת יאו תואמצע )1( :םייזכרמ

 תא ואלמי טפשמה יתבש ידכ םישרדנ ,תטפושה תושרה תולת יאו תואמצע דחוימבו ,וללה םילנויצרה

 לש החדהו םודיק ,יונימ יכילהב היצילאוקה תטילש תא הנכופהת הדעווה ר"ויו רשה תועצה  .םדיקפת

 טפשמה יתב לש תלוכיב תושונא ועגפי ולא םייוניש  .ךילהב עירכמה הנתשמל לארשיב םיטפושו תוטפוש

  .םדיקפת תא אלמל

 תולת יאו תואמצע .א

 םימרוג לש תוברעתהמ הטיפשה ךילה לש תידסומ תוניסח תבייחמ תטפושה תושרה תואמצע 

 תונשרפב תוביציו תוניגה םדקל הדעונ וזכ תוברעתה תעינמ .קוחה תפיכא וא תונשרפ ךילהב םייטילופ

 רוביצה ןומא קוזיחל םימרות תולת-יאו תואמצע ,םינוש םירקחמב חכוהש יפכ ,ףסונב  28.ןידה םושייו

  30.טפשמה יתבב רוביצה ןומאל תמרות תטפושה תושרה תואמצע ,טרפב 29.תודסומב

 דוסי יאנת בשחנו םיימואלניב תורוקמב ןגועמ תטפושה תושרה לש התולת יאו התואמצע ןורקע

 הדעווה בוציעל תיזכרמה תילכתה יכ ,אופא ,עיתפמ הז ןיא 31.תדקפתמ היטרקומד לש המויקל יחרכה

 רבח ,לשמל ךכ .תטפושה תושרה לש התולת יאו התואמצע תחטבה התייה 1953 תנשב םיטפוש יונימל

 
 .1986-ז"משתה ,)םיטפוש תריחבל הדעווה לש הטלחה יפל טפוש תנוהכ םויס ןינעב הדובעה ירדס( הטיפשה יללכ 26
27 , 14 Agencification and the Administration of Courts in IsraelGuy Lurie, Amnon Reichman and Yair Sagy, 

REGULATION AND GOVERNANCE 718, 731 (2020) 
28Independent Judges, Dependent Judiciary: Institutionalizing Judicial Larry D. Kramer, John A. FererJohn &  

. 962, 967 (2002). EVR L. N.Y.U., 77(4) Restraint 
29(1988). USTICE JROCEDURAL PSYCHOLOGY OF POCIAL SHE T ,YLERT R.OM T &IND LLLAN A E.  
30707 (2006); Ryan –. 697OLJ.P, 68(3) Understanding Public Confidence in American Courts Sara C. Benesh, 

Salzman & Adam Ramsey, Judging the Judiciary: Understanding Public Confidence in Latin American Courts, 
55(1) LAT. AM. POLITICS SOC. 73–95 (2018); Marc Bühlmann & Ruth Kunz, Confidence in the Judiciary: 

 .UREEST WComparing the Independence and Legitimacy of Judicial Systems, 34(2) OLITP. ).345 (2011–317  
 םיינויחה םיביכרה תודוא 2004 תנשמ הרהצהב היטרקומדל תיטופיש תואמצע ןיבש הקיזב הריכה ם"ואה לש תיללכה תרצעה31
 תואמצע .http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/201&Lang =E ואר .היטרקומד לש המויקל
 תימואלניבה הנמאל 14 'ס  .1948 תנשמ םלוע יאב לכל תילסרבינואה הרהצהל 11 ףיעסב םיעיפומ קוחה ינפב לכה ןויוושו הטיפשה
 ,ךכל יאכז םדא לכ ,ןידה יתבו טפשמה יתב ינפל םיווש לכה" יכ עבוק ,לארשי ידי לע הררשואש ,תוינידמו תויחרזא תויוכז רבדב
 לכ רבדב ןיב טילחי רשא ,קוחה יפל םקוהש ,תוינפ רסחו יולת יתלב ,ךמסומ טפשמ תיב ינפב ,יבמופכ ,תואיכ עמשיי ונועיט יכ
 תויחרזא תויוכז רבדב תימואלניבה הנמאל 14 'ס ״.תיחרזא הנעבותב ויתובוחו ויתויוכז רבדב ןיבו ודגנ ילילפ יפוא תלעב המשא
 םדא תויוכזל ם"ואה תדעו ידי לע החסונ הז ףיעס לש תימשרה תונשרפה .)1966-ב המיתחל החתפנ( 277 ,269 ,31 א״כ ,תוינידמו
 Human Rights Committee, General Comment 32, Right to equality before courts and .32 רפסמ תיללכ הרעהב

tribunals and to a fair trial (Art. 14) U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007). םג ואר Basic Principles on the 
Independence of the Judiciary, adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and 
the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly 

Resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985. 
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 הנובתב הגהנ הלשממה" :קוחה תעצהב םייונישה תא תסנכה תאילמ ינפל גיצה אריפש ןושמש בקעי תסנכה

 הקלתסה הלשממה… .הנידמה ןינב תרטמ ךרדב םא יכ ,ןוטלשה תוואת יכרדב הכלה אלש הבר תינידמ

 תאז הריבעהו ,םיטפושה תא תונמל ,דיתעה יבגל םג עובקל הלכיו ,םויה הל שיש תוכמסהמ בוטה הנוצרמ

 32".הלשממה יכמות לש אלו הלשממה לש אל וניא — הקוחה תדעו תעצה יפל — הב בורהש ,הדעוול השעמל

 םימרוגה ןיב תולת יא תא חיטבהל תנמ לע קיפסמ וניא קוחה תעצהבש הדעווה בכרהש רבס ןיגב םחנמ כ"ח

 תדימב חיטבהל ונילע ךכ םשלו ,םיטפושה לש םתולת־יא תא חיטבהל םיאב ונחנא" :םיטפושל םינממה

 33."םהינממ לש םתולת־יא תא םג רשפאה

 לע תורמ ןיא הטיפש ינינעב( תיתוהמ תולת יאב יוטיב ידיל האב ילארשיה ןידב םיטפושה תואמצע

-יא לע םירמושש םירדסה תועצמאב( תישיא תולת-יא ,34)ןידה לש ותורמ תלוז ,הטיפש תוכמס ודיבש ימ

 יונימ ךילה ןוגיע 36.תידסומ תולת-יאו 35)'וכו ,רכש לע הנגה ,תועיבק ןוגכ ,תישיאה המרב םיטפושה תולת

 תנשב טפשמה יתב קוחל א6 ףיעס ןוקית ,ףסונב .םתואמצע תא קזיח 1984 תנשב דוסיה תקיקחב םיטפושה

 רבח אוה ומעטמש ףוגה תוטלחהל ביוחמ היהי אלו ,ותעד לוקיש יפ לע עיבצי הדעווה רבח" יכ עבק 2004

 לש יאמצעה םדמעמ תא םיחיטבמה םירדסהה לש הקוחב ןוירש ןיא לארשיב ,תאז םע דחי ".הדעווב

 תסנכה לש שלחה ןזאמה החוכו תעצבמה תושרה לש ברה החוכ עקר לע דחוימב הפירח היעב יהוז .םיטפושה

 37.תילארשיה רטשמה תטישב

 גוצייב תולת יאו תואמצע תפלחה .טפשמה תיב לש וידיקפת שומימל תינויח תולת יאו תואמצע

 ירבח תא תוצרל הפיאשה םג ומכ תישיא תורבח וא תיטילופ תוכייתשה ,םזיטופנ ילוקיש קזחת רחבנה בורה

 יולת יתלבו יאמצע טופיש 38.םיטפוש יונימב םייטנוולרה םייעוצקמה םילוקישה ןובשח לע היצילאוקה

 .ןידהו תויארה יפ לע תקסופש תילרטינו תיאמצע ,תיעוצקמ הקיספ תחטבהל יאנת אוה םיכוסכס ןורתפב

 תינויח וז תואמצע .םיטפושה תואמצעב רישי ןפואב עגפת םתחדהו םיטפושה םודיקב היצילאוקה תטילש

 טפשמה תיב לש ותולת יאו ותואמצע .קוחה ןוטלש תא החיטבמ ךכ ךותבו םיטפושב רוביצה ןומא סוסיבל

 קסוע אוה רשאכ םג ןידה לש ותורמל קר ףופכ היהי טפשמה תיבש החיטבמ םיפלוח םייטילופ םיסרטניאב

 לע הנגהב ודיקפת יולימב תעצבמה תושרהמ תולת יאו תואמצעל שרדנ טפשמה תיב ,ןכ ומכ .ןידה תונשרפב
 ןתוכמס תא תוליעפמ להנמה תויושר וא רחבנה ןוטלשה םהבש םיבצמ ינפמ ירוביצה סרטניאה לעו תויוכז

 .)'וכו םירז םילוקיש ,יתדימ אל ןפואב ,תוריבס רסוחב תוכמס תלעפה ,תוכמסמ הגירח( ןידל םאתהב אלש

 לע רומשל ודעונ וללה .קוחה לש תיתקוח תונשרפו תרוקיב ללוכ טפשמה תיב לש יתקוחה ודיקפת ,ףוסבל

 םייוניש ינפמ הטישה לש דוסיה תונורקעו דוסיה יקוחב תונגועמה תויוכזה ,הקוחב םינגועמה קחשמה יללכ

 אלמל לכויש ידכ רחבנה יטילופה בורל סחיב תואמצעו תולת יאל שרדנ טפשמה תיב  .ןמדזמה בורה ידי לע

 לש יסיסבה יטרקומדה ןויערה תחת רתוח םיטפושה תריחב ךילהב הלשממה תטילש .ולא םידיקפת

 קוסירל חתפ חתופו ,טועימהו בורה תוצירעב קוחה ןוטלש תרמה רשפאמ 39,"קקוחמב קוחה ןוטלש"

  .לארשיב היטרקומדה

 
  .2436 ,20.8.1953 כ״ד 32
 .)17.8.1953( 6-7 ,2–ה תסנכה ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו לש ב/57 הבישי לוקוטורפ 33
 .הטיפשה :דוסי-קוחל 2 'ס 34
 .)2004( 206-265 הטיפשה לע תירטש ןועמש 35
 .םש 36
  .10 'מעב ,15 ש״ה ליעל ,אירול ואר וז היגוסב ןוידל 37
 .360-361 'מעב ,16 ש״ה ליעל ,״םיטפוש יונימ ךילהת״ תירטש 38
 תכרעמל ופוג קקוחמה תסנכהו ,קקוחמב קוחה ןוטלש .הז יוטיב לש יטולוסבאה ןבומב )The Rule of Law( קוחה ןוטלש ןאכ״ 39
   .)1964 היינש הרודהמ( 70 דומלת לש וכרד ךכ גרבליז השמ ״.ודי לע ונתינש םיקוחב ורצונש ,םייטופישהו םייטפשמה ,םיסחיה
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  תויתוירחא .ב

 תויתוירחאה ןורקע אוה הטיפשה לש תולתה יאו תואמצע ןורקעל םילשמ ןורקע  

)Accountability(.40 הנידמה תויושרמ תחא איה רוביצה ידי לע תרחבנ הניא תטפושה תושרהש ףא לע 

 יתבש אדוול דעונ תויתוירחאה ןורקע .תורחאה תויושרהו רוביצה יפלכ תויתוירחאב תאשונ ךכ םושמו

 תבייחמ תויתוירחא .הערל לצוני אל םהידיב ןותנה יטופישה חוכהשו רוביצל תונמאנ ךותמ םילעופ טפשמה

 םיסרטניא וא תודמעמ קתונמבו ,ןידב הרדגוה וזש יפכ ,ותוללכב רוביצה תבוטל לועפל תטפושה תושרה תא

 תטפושה תושרה" :םריבא תשרפב לדנה לינ טפושה עבקש יפכ  .תע התואב רחבנה ינויצילאוקה בורה לש

 םאתהב ,ונופצמו ותנבה בטימ יפ לע קוספל בייח – טפוש לכ ,טפושה קויד רתיבו – טופישה .דדוב יא הניא

 ןיב יואר ןוזיא רצוי ,תויתוירחאה תבוח םע דחי תולת-יאו תואמצעה ןורקע לש בולישה .ויתושירדלו ןידל

 תומרונהו תיטפשמה הטישה לש דוסיה תונורקעל התוירחא ןיבל תיטרקומדה הנידמה תויושרמ תחא התויה

 42.ךפהלו םתואמצעב עוגפל הלולע םיטפושה תויתוירחא לע תינוציק הדימע 41".תובייחמה

 תריחבל רשאב סחוימ בורל השירדהו תסנכהו הלשממה יגיצנ תעברא לש םתוברועמ ,לארשיב  

 .תטפושה תושרה תויתוירחא תא םימדקמ ךכבו תויושרה ןיב גולאיד םידדועמ ןוילעה טפשמה תיב יטפוש

 הז רדסה .םיטפשמה רש לע תלטומ לארשיב תטפושה תושרה לש הדוקפתל תילהנמה תוירחאה ,ףסונב

 תויושרל דוגינב ,ףסונב 43.התואמצע ןובשח לע תטפושה תושרה לש תידסומה התויתוירחאל בר לקשמ הנקמ

 לוכי בחרה רוביצהו לכ ןיעל בור יפ לע םייולג ןידה יקספ ,תומסרפתמ ןניא ןהלש תובר תוטלחהש תורחא

 תשגנה ,הנורחאלו םייבמופ םינויד םויק ,הקמנהה תבוח לע הדפקה ומכ םיפסונ םינייפאמ  .םהב אורקל

  .תטפושה תושרה לש התויתוירחא תא םיקזחמ ,רישי רודישב רוביצל םייזכרמ םינויד

 ןורתפ תעב תויתוירחאב גהונה טפשמ תיב .טפשמה תיב לש וידיקפת יולימל תמרות תויתוירחא

 תא ססבמ ,ריבס ןמז קרפ ךותב ויתוערכה םסרפמ ,ויתוערכה קמנמ ,םיניידתמב דובכ גהונ - םיכוסכס

 םיכוסכס ןורתפב ,אופא ,תעייסמ תויתוירחאה ןורקע לע הדימע .רוביצל ןתוא שיגנמו ןידה לע ויתוטלחה
 יקוח ,הטישה לש דוסיה תונורקעל םאתהב ןידה תונשרפ  .טפשמה תכרעמב רוביצה ןומא סוסיבל תמרותו

 תיב תוביוחמ תא תאטבמ איהש ךכב תויתוירחאה ןורקע תא איה ףא תמייקמ םמצע םיקוחהו דוסיה

 אוה תיטופישה תרוקיבה דיקפת ,יתקוחה רושימב .ללוכה ירוביצה סרטניאה תא ףקשמה ןידל טפשמה

 ,יבמופ ןפואב ןוטלשה תויושר לומ יטופישה ךילהה םויק .תורחאה תוינוטלשה תויושרה תלועפ תא ליבגהל

 הניחב דצל ,םהיתודמע תא עיבהל םירתועל תורשפא ןתמו ןוטלשה תויושר םע דבכמ גולאיד םויק ךות

 העש טפשמה תיב תויתוירחא תא תופקשמ ,ןהילא סחיב הערכהה תקמנהו םידדצה תונעט לש תדפקומ

 .ןוטלשה תויושר לע תיטופיש תרוקיב ליחמ אוהש

 

 

 
 617 רוא רודואית טפושה לש ודובכל םירמאמ ץבוק :רוא רפס ״לארשיב הטיפשה תכרעמ לש דוסיה-יכרע״ תירטש ןועמש 40
 572-583 ,525 י םיקסעו טפשמ ״תירוטסיה הייארב הטיפשה תכרעמ לש םייתוהמו םיידסומ םיטביה״ תירטש ןועמש ;)2013(
)2009(.  

 .23 'מעב ,19 ש״ה ליעל ,םריבא תשרפ 41
42(2015); Nuno Garoupa HEORY TOMPARATIVE C A :EPUTATIONRUDICIAL J ,INSBURGGOM T &AROUPA GUNO N 

& Pedro C. Magalhães, Public Trust in The European Legal Systems: Independence, Accountability and 
Awareness, 44(3) WEST EUR. POLIT. 690-713 (2021). 

 .10 'מעב ,15 ש״ה ליעל ,אירול 43
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  ןוויגו ףוקיש .ג

 וא יתרבחה ףוקישה ןורקעל םג לקשמ קינעהל שי - תרחא תירוביצ הרשמ לכ ומכ - םיטפוש יונימב

 המכיס ךכ .הייסולכואה לש יתרבחה ןוויגה תא ובכרהב ףקשל טפשמה תיב לעש ךכל ירק ,יתרבחה ןוויגה

 רשא ,)"רימז תדעו"( רימז קחצי טפושה תושארב םיטפוש לש הריחבה ירדסל הדעווה 2001-ב םירבדה תא

 שארב ,ססבתהל תבייח םיטפוש לש הריחבה" :םיטפוש תריחבל הדעווה ידי לע אשונה תא ןוחבל התנומ

 תיעוצקמה המרה רשאכ ,תאז םע .םידמעומה לש תוישיאה תונוכתהו תיעוצקמה המרה לע ,הנושארבו

 ןורקע :קודו  44."יתרבחה ףוקישה ןורקעל םג לקשמ תתל שי ,תשרדנה הדימב תומייק תוישיאה תונוכתהו

 ,תיטפשמה הריזל םיאתמ וניא ךא תיטילופהו תינידמה תרגסמל םיאתמ )דחא לכל דחא לוק( גוצייב ןויוושה

 45.םלוה ףוקיש אלא היסולכואב הצובק לכל גוצייל חרכה ןיא הבש

 תועד יקוליחב יוטיב ידיל םיאבה ,םישק בוטיק יכילהת תונורחאה םינשב הווח תילארשיה הרבחה

 יכ םידמלמ םייריפמא םירקחמ ,ןכא .תויוהזה תקיטילופו תויתרבחה תותשרה תוסחב םימצעומה ,םיקומע

 יפכ .רופיש ןועט ןיידע םייקה בצמה ,תאז םע 46.םינורחאה םירושעב רתוי תנווגמ הכפה תטפושה תושרה

 תיעוצקמה ותמר לע הרימש ךות טפשמה תיב לש ןוויג לע דוקשלו ךישמהל שי ,רימז תדעו העבקש

 ןבוליש תא רפשל םיכרד לע בושחל ,אופא ,יואר .תויתוירחאו תולת יא ,תואמצע לש םימילשמה תונורקעהו

 תולולע הדעווה ר"ויו רשה תועצה ,ונרעצל .הכ דע יואר גוצייל וכז אלש תילארשיה הרבחב תונוש תוצובק לש

 ןניאש תוצובק לש ןתרדהל איבהל ףאו - ינויווש ירדגמ גוצייו ףוקיש - וילאמ ןבומה לש םיגשיה בירחהל

  .תטפושה תושרב גוציימ היצילאוקה תוגלפמ תוכמותכ תוהוזמ

  יובש טפשמ תיבל יאמצע טפשמ תיבמ .4

 תואמצע - תטפושה תושרה בוציעל דוסיה תולכשומ לע רערעל תושקבמ הדעווה ר"ויו רשה תועצה

 םיטפוש לש החדהו םודיק ,הריחב יכילהב הטילשה תא דיקפהל םמוקמבו - ףוקישו תויתוירחא ,תולת יאו

 לע הנגהלו בחרה רוביצל םתוביוחמ תא שילחי ,םיטפושה תוכיאב עגפי הז ךלהמ  .תיחכונה הלשממה ידיב

  .םייטילופ םילוקישב םתולת-יא לע רערעיו היצילאוקב םיגצוימ םניאש םישלחו םיטועימ

 תחטבהב קהבומ ירוביצ סרטניא תתרשמ הדעווב םיטפושה לש םתופתתשה ,תיביטמרונ הניחבמ

 תושרה יגיצנ ,הדעווב םינהכמה םיאקיטילופל דוגינב .טופישה סכל םירחבנה לש תיעוצקמה םתורישכ

 .םידמעומה לש םייעוצקמה םירושיכה תא ךירעהל תלוכי ילעב םה )ןידה יכרוע תכשל יגיצנ דצל( תטפושה

 םתלוכי תחת רותחי םיטפוש תריחבל ךילהב רחבנה בורה לש הטילש תבוטל םילבוקמה םילנויצרהמ רבעמה

 ןויוושב וגהני םיטפושהו תוטפושהש בייחמ ליעיו ןגוה םיכוסכס ןורתפ .םדיקפת תא עצבל טפשמה יתב לש

 עוגפל הלולע םיטפושה תריחב ךילה לע רחבנה ףוגה תעפשה .םיניידתמה תוהזל רשק אלל ,קוחה ינפב לכה

 ךלהמ .םיילילפ םיכילה טופשל םישרדנש ימכ וא םיחרזא ןיב םיכוסכס ןורתפ לע םינומאש ימכ םדיקפתב

 תויטילופ תודמע תעפשה .ירוביצה רדסה תא רערעל לולע ףאו רוביצה ןומאב ,קוחה ןוטלשב תושונא עגפי הז

 לע הערל עיפשהל םג לולע םתחדהו םמודיקל עגונה םיצירמתה ךרעמו םיטפושה בכרה לע רחבנה בורה לש

 םאתהב לועפל אלש בייוחמו ןידה לש ותורמל םאתהב קוחה תא שרפמ טפושה .קוחה ינשרפכ םדיקפת

  .ןוטלשה תורמל

 
 .)2001( 16 קרפ ןובשחו ןיד רימז קחצי טפושה תושארב םיטפוש לש הריחבה ירדסל הדעווה 44
   .631 'מעב ,35 ש״ה ליעל ,"לארשיב  הטיפשה תכרעמ לש דוסיה יכרע" תירטש ןועמש 45
 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה( 79 טנמלרפ ״יברעה טועימה לש הרקמה :תטפושה תושרבו תוטילקרפב ישונא ןוויג״ אירול איג 46

2017(. 
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 רוביצה לע ןגהל לכוי אלש יובש טפשמ תיב אוה תיטילופה תושרב יולתה טפשמ תיב ,ךכמ הריתי

 טפשמ תיב לכוי דציכ .תיטרקומד הנידמב יתקוחה ודיקפת תא אלמל לכוי אל יובש טפשמ תיב .ןוטלשה ינפמ

 העיגפ ךות ,םירחא םירוביצ ןובשח לע ,רחבנה בורה תבוטל קר וחוכב שומיש ינפמ ןוטלשה תא ליבגהל יובש

 עונמל ולעפי טפשמה יתב יכ היצילאוקה ידיב טלשנה הריחב ךילה חיטבי דציכ ?)בור תוצירע יבצמ( תויוכזב

 לועפלמ ןהמ ענמי וא )ינוטלשה תודימה רהוט( םירז םילוקיש םודיקל תולעופ ןוטלשה תויושר םהב םיבצמ

 בכרהב טלוש בורהש תטפוש תושר םאה ?)טועימ תוצירע יבצמ( בטיה תונגרואמ סרטניא תוצובק תבוטל

 תושר חיטבת דציכ ?דוסיה יקוחב תונגומה תויוכזב תיתדימ אל העיגפמ ןוטלשה תא ליבגהל לכות היטפוש

 ךילהת לע רומשת דציכ ?יטרקומדה ךילהתה תודוסי םויק תא ?"קקוחמב קוחה ןוטלש" תא היובש תטפוש

 תיתלשממ הטיש" ,ןתוד באוי 'פורפ בתכש יפכ 47?לארשיב תירטנמלרפה רטשמה תטיש לעו ינוטלשה רבעמה

 הטיש איה םיקקוחמה-תיבב םייטילופה תוחוכה יסחי תא רישי ןפואב ףקשמ רקבמה םרוגה לש ובכרה הבש

 הסיפתה תדמוע תויתקוחה גשומ לש וביל בלב…תיתקוח תואר תדוקנמ םילשכ לש הרושל חתפ תחתופש

 48."…יגוצייה קקוחמה לש וחוכ לע תומיוסמ תולבגה ליטהל הקדצה שי יכ

 ףוקישב דיקפת תויתקוח תויגוסב עירכמה טפשמה תיבלש ירה ,יתקוחה רשקהב רבודמש לככ

 לש םמשב .הבחר המכסהל םיכוזה תונורקעו םיכרעל יוטיב ןתמו תילארשיה הרבחב תויכרע קמוע תוסיפת

 םודיקהו החדהה חוכ ןתמו םיטפושה יונימ .הקיקח לע תיטופישה תרוקיבה תלעפומ ולא םיכרעו תונורקע

 תבוטל םיטפושה תוערכה תא תוטהל םילולע ,תע התואב היצילאוקה תא גציימש ,ןמדזמה ברה יגיצנ ידיב

 לובכל הדעונש ימכ ,תיטרקומד הרבחב הקוחה תילכתל דגונמ הזכ ךלהמ .ףלחתמה יטילופה בורה ילוקיש

 ר"ויו רשה ןוצרב היה םאב .הרבחה לש םימכסומה דוסיה יכרעל דוגינב וחוכב שומישמ ןמדזמה בורה תא

 םינושה םילהקב תולבוקמה תויכרעה קמועה תוסיפתו תילארשיה הרבחה ףוקישל םורתל הדעווה

 המצעהב ךא תדקמתמ םתעצה .איה ךכ אל םלוא .תאז חיטביש ןונגנמ םיעיצמ ויה םה ,התוא םיביכרמה

 .היצילאוקה לש החוכ רוציבו

  םיעצומה םייונישה .5

 .הדעווה ר"ויו רשה תעצה יביכרמל טוריפב סחייתנ הז קרפב

 הדעווה בכרה .א

 בורה .םיגיצנ 11-ל 9-מ בחרוי םיטפוש תריחבל הדעווה בכרה ,הדעווה ר"ויו רשה תועצה יפל )1(

 םולשה תואכרעב םיטפוש יונימ .)"הירבח בור"( 6 אוה ןוילעה טפשמה תיבל םיטפוש יונימל שרדייש

 בשחתהב השישמ םג תוחפל לוכיש רפסמ ,רמולכ( העבצהב םיפתתשמה ברקמ בורב היהי יזוחמהו

 .)העבצהב םיחכונה תומכב

 רש ידי-לע ונומיש רוביצ יגיצנ ינש ;)הדעווה ר"וי( םיטפשמה רש םהב םירש השולש לולכת הדעווה )2(

 הנידמה תרוקיבל הדעווהו תסנכה תדעו ,הקוחה תדעו - תסנכה לש תודעו ישאר השולש ;םיטפשמה

 ינשו אישנה( ןוילעה טפשמה תיב יטפוש השולשו ;)תסנכה ןונקת יפל ,היציזופוא רבח אוה השארש(

 הדעוווה ירבח רשע דחא ךותמ העבש ,רמולכ .)ןוילעה יטפוש רבח ידי לע ורחבייש םיאשונ םיטפוש

 
 קספל 2-3 'ספ ,תויח האישנה לש הניד קספל 7 'ספ ,תסנכה שאר בשוי 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 2144/20 ץ״גב 47
 ובנ( גרבלוס טפושה לש וניד קספל 40-36 'ספ ,לארשי תסנכ 'נ יקסניטנווק 10042/16 ץ״גב ;)23.3.2020 ובנ( תימע טפושה לש וניד

 קספל 31-16 'ספ ,לארשי תלשממ 'נ מ״עב תיפותיש תיאלקח הדוגא לארשיב תופועה ילדגמ ןוגרא 4885/03 ץ״גב ;)6.8.2017
  .)27.9.2004 ובנ( שיניב תטפושה לש הניד
  .)2007( 496 ,495 ,י לשממו טפשמ "יתאוושה טבמ–תויתוירחאה תלאש :הקוח תרגסמב תיטופישה תרוקיבה" ,ןתוד באוי 48
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 תואכרע לכל םיטפוש יונימל שורדה בורהמ רתוי - המעטמ ונומש םיגיצנ וא היצילאוק ירבח ויהי

  .ןוילעה טפשמה תיב ללוכ ,טופישה

 הנמיש רוביצה יגיצנמ דחא תאז תחתו ,םיטפוש תוריחבל הדעווב דוע גצוית אל ןידה יכרוע תכשל )3(
  .ןיד ךרוע היהי םיטפשמה רש

 יבשויכ םתנוהכ ףקותמ םינהכמש םיגיצנב ,תיאשח הריחבב םויה םירחבנש ,תסנכה יגיצנ תפלחה )4(

  .הדעווב םירבחה תסנכה ירבחב )היציזופואהו( היצילאוקה תטילש תא קזחי תודעו שאר

 

 יגיצנ ינש( הנממ איהש םיגיצנלו היצילאוקל בור ןתית הדעווה בכרהל סחיב רשה תעצה ,רמולכ

 לכל םיטפושה תריחבב תינויצילאוק הטילש .םיטפוש תריחבל הדעווב )םיטפשמה רש הנממש רוביצה

 ימ איהש םושמ ,היצילאוקב )תואכרעה לכמ( םיטפושה לש תולת :ןהבו ,תונכס ללש המע איבת תואכרעה

 ךכ ידכ דע ,ןוילעה טפשמה תיבב םינהכמה םיטפושה תולת-יאב העיגפ  ;םמודיק לעו םתריחב לע טילחתש

 יחרזא תויוכז לע ןגהל םדיקפת תא אלמל ולכוי אלו תסנכה וא הלשממה לע םלב שמשל דוע ולכוי אלש

 ךכו תיטילופה תונמאנה לוקיש סיסב לע אלא יעוצקמה לוקישה סיסב לע אל ושעיי םייונימ ;לארשי יבשותו

  .םינמתמה םיטפושה לש תיעוצקמה המרה עגפת

 יתב תכרעמ לש קר הניאש תיעוצקמ טבמ תדוקנ גצותש ידכ הדעווב םיצוחנ ןידה יכרוע תכשל יגיצנ

 םיטפושה ידי לע םישרדנה ןויסינהו עדיה יגוסב ,טפשמה תומלואב השענב םיאיקב ןידה יכרוע .טפשמה

 תומידק ןתיי םתסה ןמש - רשה הנממש ןיד ךרועב םתפלחה .תכרעמב םימייקה םירסחבו ,תונושה תואכרעב

 .וזה תיעוצקמה טבמה תדוקנל םלוה ףילחת הניא - יטילופה לוקישל

 תיב אישנ :שדח חתפמב תאז ךא ,םירבח העשת תונמל ךישמי הדעווה בכרה ,הדעווה ר"וי תעצה יפל

 לע ונומיש םולש טפשמ תיב לש סומידב אישנו יזוחמ טפשמ תיב לש סומידב אישנ ודצלו ,ןוילעה טפשמה
 תודעו ישאר - תסנכ ירבח השולשו ;)הדעווה ד"וי( םיטפשמה רש ללוכ םירש השולש ;םיטפשמה רש ידי

 ךכ םיטפוש תריחבל הדעווב ןוזיאה הנושי ,הדעווה ר"וי תעצה יפל ,רמולכ .הנידמה תרוקיבו ,תסנכה ,הקוח

 תדקפהש שיגדהל תאז םע שי .רוביצ ירחבנ השישו - ןהכמ דחא קר םכותמ - םיטפוש השולש הב ונהכיש

 היציזטילופ תרצוי םיטפשמה רש ידיב הדעוול םולשהו יזוחמה לש סומידב םיאישנה תא תונמל תוכמסה

 ףאו ,םתנוהכמ רבכ ושרפ סומידב םיאישנ .םיטפשמה רש לש וידיב רכינ חוכ הדיקפמו הלא תודמע לש םג

 לש תיטילופ הניחבל ששחהש ןבומ ,םיטפוש לש הקיתאה יללכב םימיוסמ םיטביהל ןיידע םיפופכ םהש

  .םינהכמ םיטפושב רבודמ ןיא רשאכ רבוג הדעווב תורבחל םידמעומה

 ןוילעה טפשמה תיב יטפוש תריחב ךילה .ב

 

 יפכ( ןוילעה טפשמה תיבל םייונמל דחוימה בורה תשירד תא תולטבמ הדעווה ר"ויו רשה תועצה

 לוטיב .התוליעפ ךשמה םשל הדעו ירבח לש םומינימ רפסמב ךרוצה םג לטובמ .)טפשמה יתב קוחב עבקנש

  .ןוילעה יטפוש תא רוחבל היצילאוקה םעטמ םירבח השימחל רשפאת דחוימה בורה תשירד

 

 תא ררשאל ךמסותש תסנכה לש הקוחה תדעו ינפב יבמופ עומיש לש ךילה תפסוה םג תללוכ העצהה

 .תירבה תוצראב םיגוהנה עומישה יכילה לש יוקיחב רבודמ :ןוילעה טפשמה תיבב םיטפושה לש הריחבה

 תרוקיב תעבומו תעצבמה תושרב םירחא םידיקפת ןווגמל םייונימב םג םימייק תירבה תוצראב םיעומישה
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 םיביכר תילארשיה הטישב "םילתוש"ש העש תוריהז הנשמ טוקנל יואר ,ךכמ הריתי 49.םמויק לע הבר

 תוצראב .תוילילשה םהיתוכלשה תא םינזאמה םימילשמ םימלבו םינוזיאב תונייפואמה תוטישב םרוקמש

 ןבומב םג( תטפושה תושרה תואמצע לע דואמ החישק הנגה הגוהנ ,הלא םיכילה םיחוקל הנממש ,תירבה

 םילוקישו םיירוביצ םיצחל תעפשהל איבהל םילולע עומיש יכילה ,לארשיב .לארשיב הגוהנ הניאש ,)ידסומה

 םג הזה עומישה .םידמעומה םיטפושב רוביצה ןומאב העיגפלו םיטפושה יונימ ךילה לע םייטנסרטניאו םירז

 האישנהו רעס רשה תלבוהב( הדעווהש ןיוצי .םיטפוש תריחבל הדעווב תסנכה תוגיצנ רואל בייחתמ וניא

 תריחבל הדעווה לש הנשמ תדעו ינפב ןוילעל םידמעומל םייבמופ םיעומיש םייקל הטלחה הלביק רבכ )תויח

 הז ביכרמ תפסוהש איה ונתדמע .רוביצ ירחבנ לש לנאפ ינפב עומיש יכילהל העגנ אל וז המכסה .םיטפוש

 ,םיטפושה יונימ ךילהל סחיב םיעצומה םינוקיתה לש ללוכה יתקיקחה רשקהה ןתניהבו ,תיחכונה תנוכתמב

  .םיטפושה יונימ ךילהב היצילאוקה לש יואר יתלבה הטילשה ףקיה תא ףירחת ףאו הליעומ הניא

 

 טפשמה תיבל םיטפושה יונימ יכילה לע היצילאוקה לש התעפשה תא וקימעי ץבוקמב ולא םיכלהמ

 םינדש ,םייזוחמה טפשמה יתבב םיטפוש בורל םה ןוילעה טפשמה תיבל הריחבל םידמעומה .ןוילעה

 תודסומ דגנכ הקיספמ ענמיהל םתוא ץרמתל לולע עצומה ןוקיתה .םיבר םיירוביצו םיילהנמ םיניינעב

  .ןוילעה טפשמה תיבל תונמתהל םהייוכיסב עוגפל אלש תנמ לע ןוטלשה

 הדעווה תדובע לע תיטופישה תרוקיבה לוטיב .ג

 תדובע יכילה לע ץ"גב לש תיטופישה תרוקיבה תא לטבל העצה םג הלולכ םיטפשמה רש תעצהב

 תא רפשל ,המגודל ,רבעב השמיש איהו ,הבושח וזה תיטופישה תרוקיבה .הירבח תעד לוקיש לעו הדעווה

 .)היבגל עדימה שפוח ןורקע תלוחת יבגל ,המגודל( הדעווה תדובע יכילה ביט

 הנשמו אישנ "חינצהל" תורשפאהו ןוילעה טפשמה תיב אישנ תריחבב 'קתו'ה לוטיב .ד

  םייונימ תעב םינוילע םיטפושכ םינהכמ םניאש

 ומצעב אוה אישנה .טפשמה תיב תוינידמ תא בצעל תויתועמשמ תויונמדזה שי ןוילעה טפשמה תיב אישנל

 אשונה ,הלוכ טפשמה תכרעמ שאר םגו םיטפושה לש תוריחבה תדעווב םיטפושה םירבחה תשולשמ דחא

 בותינ ,םיטפושל הקיתאה יללכו יתעמשמה ןידה ןיינעל לשמל( הז ועבוכב תונווגמ תוירוטוטטס תויוכמסב

 הרימשב בושח ביכרמ איה אישנה תוהזש ןאכמ .)דועו ,לעופב םיטפוש יונימ ,תולספ ירוערע ,תכרעמב םיקית

 טפשמה תיב אישנ תריחבל םינשה תכורא תרוסמה ,קוחב הבותכ הניאש תורמל .טפשמה תיב תואמצע לע

 רתויב ךוראה ןמזה קרפב ןהכמה טפושה אוה אבה אישנה ,אישנה לש ותשירפ רחאל - קתווה התייה ןוילעה

 לש םינוילעה טפשמה יתב בורב תלבוקמה ,תיטירב תשרומ איה וז תרוסמ .תע התואב ןוילעה טפשמה תיבב

 איה העצהה תעכ .וזה תרוסמה יפ לע הלעפ דימת םיטפוש תריחבל הדעווה .Commonwealth -ה תונידמ

 וא תטפוש יונימ תוברל – הדעווה לש התעד לוקישל אישנה לש הריחבה תפפכהלו קתווה תטיש לוטיבל

 אל םא ,םינושה טפשמה יתב יטפוש בורש החנהב .ןוילעה טפשמה תיבב תע התואב םינהכמ םניאש ןטפשמ

 תדמע לע תררמצמ העפשה תויהל הלוכי השדחה הטישל ,ןוילעה טפשמה תיב תואישנל םיפאוש ,םלוכ

 תושרה ךותב תוחוכ יקבאמו היצזיטילופ דדועלו  הלשממ תוטלחה לע תיטופיש תרוקיבב םיטפושה

 .תטפושה
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 הטוס ךכב .דבלב םינש 6 ודיקפתב ןהכי ןוילעה טפשמה תיב אישנש תעבוק רשה תעצה ,ךכ לע ףסונ

 טפשמה יתב יאישנ ומכ( ןוילעה טפשמה תיב יאישנ ויפלש ,יחכונה רדסהה ןמ - םיעודי אל םימעטמ - הדעווה

 רועיש תא דוע ךימנהל ןויסינכ תימדנ איהו ,העודי אל העצהה תרטמ .םינש 7 לש תופוקתל ונהכי )םירחאה

 ראות תא רשה תעצה הריממ ,המוד חורב .תכרעמב םירחא םיאישנל סחיב ףא ,ןוילעה אישנ לש המוקה

 גישהל ידכ ,המודמכ ,בוש - "ןוילעה טפשמה תיב לש אישנ ןגס" ראותב "ןוילעה טפשמה תיב אישנל הנשמה"

  .ןוילעה טפשמה תיב לש תואישנה דמעמב תילובמיס התחפה

 םיעצומה םינוקיתה תוכלשהל תויטרקנוק תואמגוד .6

 

 דאמ הובג גורידל רבכמ אל דע התכז לארשיב םיטפושה תואמצע .םיטפושה תואמצעב העיגפ .א

 ותרגסמב 2007-2017 תנשל תימלועה עבטמה ןרק לש רקחמב .םלועב תורחא תונידמל האוושהב

 התכז טפשמה יתב תקיספ לע םייתלשממו םיילכלכ םימרוג תעפשהל סחיב תונידמ 170 ונחבנ

 םירחבנ םיטפוש ןהבש טפשמ תוטיש ,תאז תמועל50.)6.06( םלועב םיהובגה םינויצה דחאל לארשי

  .תיסחי ךומנ ןויצל הז רקחמב וכז הינמרג וא ב"הרא ומכ םיאקיטילופ ידי לע

 

 ךילהה לע ןכו תויוכז לע ןגהל אוה טפשמה תיב דיקפת .גוציי ילשכ ינפמ הנגהו תויוכזב העיגפ .ב

 ןקלחלו ״תינורכ״ הילפאמ תילארשיה הרבחב תולבוס תובר תוצובק .גוציי ילשכ ינפמ יטרקומדה

 רתויב תיטוקאהו תטלובה המגודה .ינוטלשה םויה רדס בוציעב עירכמ םרוג תווהל יוכיס ןיא יראה

 םינונגנמ טועימב תנייפואמ לארשי .תילארשיה הרבחהמ 20% םג הווהמה ,יברעה טועימה איה ךכל

 סרטניא תוצובק לש ןתעפשה ינפמ ירוביצה סרטניאה לע םיניגמ וא םדאה תויוכז לע םירמושה

 טפשמ תיב .ומצע תבוטל וא בורה תבוטל ינוטלשה חוכה לש הערל שומיש וא בטיה תונגרואמ

 תא ליבגהל וא תושלחומ תוצובק ,םדא תויוכז לע ןגהל לכוי אל רחבנה בורה ידיב בצועמו טלשנה

 .ירוביצה סרטניאל דוגינב לועפלמ ןוטלשה

 
 לארשי לש יארשאה גוריד רומישל םיינויח םיביכרמ םה הביצי תיקסע הביבסו ילכלכ ןיטינומ .ג

 תכרעמ .םיימוקמ םיילכלכ םינקחשו םיעיקשמל תיביטקרטאו הביצי הלכלככ הדמעמ תחטבהו

 םיילכלכ םינקחשל תקפסמ םייניינע םימעטמו יעוצקמ סיסב לע תוטלחה תלבקמה תיטפשמ

 יוניש ללוחל תושקבמ קרפה לע תודמועה תועצההש בל םישל בושח הז רשקהב .תואדוו תוביצי

 אל תועפשהל ינבמ ןפואב הפושחה הנידמ .טפשמה ימוחת לכבו תואכרעה לכב םיטפושה יונימב

 ךכו םייטילופ םימעטמ םיאתמ יעוצקמ עקר ילוטנ םישנא תונמל היושע םיטפוש תריחבב תויניינע

 םירז םיעיקשמ עיתרי הזכ ךלהמ ,רמולכ .לארשיב םיקסע םויקב ןוכיסה תא רכינ ןפואב תולעהל

   .םירחא תומוקמב לועפל ףידעהל םיימוקמ םיילכלכ םינקחש ץרמתל לולע ןכו לארשיב עיקשהלמ

 
 הריקח ימרוג לש תוברעתה יאל יאנת איה היולת יתלבו תיאמצע תיטפשמ תכרעמ לש המויק  .ד

 דגנכ םירישי םיכילה טוקני ןידה תיב ,םייקה ילילפה ימואלניבה ןידה יפ לע .םיימואלניב טפשמו

 הניא תרקחנה הנידמה םא ,הנידמל תסחוימ םתלועפו ,ילילפה ימואלניבה ןידה תא ורפהש םידיחי

   .)אמור תקוחל 17 ףיעס( םהילא סחיב םייטפשמ םיכילה םייקל הלוכי הניא וא תניינועמ

 

 

 
  .םש ,12 ש״ה ליעל ,סינורג רפס יליזרב 50
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 יתאוושה טבמ :םיטפוש תריחב .7

 

 אוה לארשיב םיטפושה תריחב ךילהב המרופרה ידדצמ  תא הוולמש יזכרמה יתאוושהה קומינה

 תיתקוחה האכרעה יטפוש תריחב ךילהל האוושהב גירח אוה ןוילעה טפשמה תיב יטפוש תריחב ךילהש
 תוכז םינהכמה םיטפושל תנתינ תואמגודהמ טעמב קרש ןוויכמ םלועה יבחרב תויזכרמ תונידמב הנוילעה

 העבראב רוביצה תא העטמו היוגש וז האוושה 51.הנוילעה תיתקוחה האכרעל םהיתימע תריחב ךילהב וטו

  .םיירקיע םינבומ

 

 לדומה יפ לע הנוילע תידוחיי תיתקוח האכרע שמשמ אל לארשיב ןוילעה טפשמה תיב ,תישאר

 ןוילעה טפשמה תיב .ולא תואכרע ןיבל וניב תוושהל ןתינ אל ןכלו תורחא תובר תונידמב לבוקמש יזוכירה

 םירוערעב וקוסיע בר .םירקמהמ טעמב קר תויתקוח תויגוסב קסופה ,הנוילע רוערע תאכרע אוה לארשיב

 טפשמ תיבל םיטפוש תחדהו םודיק ,יונימ ךילה בוציעל םיעגונה םילוקישה ,ךכשמ .םיילילפו םייחרזא

 םילוכי םניא ,ידעלבהו דיחיה ודיקפת ןה תויתקוחה תויגוסב ןוידהש ,יזוכירה לדומה יפ לע הקוחל ידוחיי

 ,תואכרעה לכל םיטפוש לש םתחדהו םמודיק ,םייונימ ךילהל םיעגונה םילוקישל םימוד וא םיהז תויהל

  .ןוילעה טפשמה תיבל הז ללכבו

 

 טפשמה תיבל הריחבה ךילהב םירחבנ םימרוג לש תוברועמ שי ןהבש טפשמ תוטישב םג ,קודו

 אוה ולא םיכילהב םילבוקמה םילדומה  .היצילאוקה לש תידעלב הטילש לע תססובמ הניא איה ,הקוחל

 תושרל שיש ילבמ )טפשמה תיבו תקקוחמה תושרה ,אישנה( תויושר המכמ םיגיצנ בלשמש יגוצייה לדומה

 ידכ סחוימ בור לע ןעשנ ללכ ךרדבו תויושרה ןיב הלועפ ףותיש בייחמה לדומ וא ךילהה לע הטילש ןהמ תחא

 עיגהל ישוקה לשב יונימה יכילה תמיסחל ןוכיס שי ולאכ תוטישב .הבחר המכסהב השעיי יונימהש אדוול

 לבא תקקוחמה תושרה ידי לע טלשנ יתקוחה טפשמה תיבל םיטפושה יונימ ךילה הינמרגב .תומכסהל

 תוילטנניטנוקה תוטישב  52.יתקוחה טפשמה תיבל םיטפוש יונימל יאנתכ תוגלפמה ןיב המכסה לע ססובמ

 המכסה בייחמה ךילהב ,תויטילופה תויושרה ידי לע םינוממ יתקוחה טפשמה תיב יטפושש ,אופא ,גוהנ

 טפשמה תיב לש תויתוירחאה לוקיש תובישח תא םיקזחמ ולא םיכילה .היציזופואל היצילאוקה ןיב הבחר

 שי ןהבש תוצעומ ידי לע םיטפושה תא תונמל גוהנ טנניטנוקה תונידמב תואכרעה רתיב .תויתקוח תויגוסב

 ךכב הרכהה סיסב לע ,תאז .םייעוצקמ םירטמרפ ךמס לע תורחוב ןהו הריחבה ךילהב בר לקשמ םיטפושל

 תא עונמל ךרוצבו ,טפושה לש תיעוצקמה ותויחמומ לע ,הנושארבו שארב ,תוססובמ תויטופיש תוערכהש

  53.תוכומנ תואכרעב םיטפוש לש םודיקו יונימ יכילהב םיאקיטילופ לש םתוברועמ

 

 ןוילעה טפשמה תיבל םייונימ לע ןה תדקפומ םיטפוש תריחבל הדעווה תילארשיה טפשמה תטישב

 חוכה תניחבמ הגירח הניא איה תיתאוושה הירלקפסאב ןכלו תואכרעה רתיב םימודיקו םייונימ לע ןהו

 בייחמה ,2008 תנשב ןוילעה טפשמה תיבל םייונימה ךילה לש יונישה ,ףסונב .עוצקמה ימרוגל הב ןתינה

 ילוקיש ןיב ןוזיאל םרת ,םיטפושה יונימ ךילהב םירחבנה םימרוגל םייעוצקמה םימרוגה ןיב המכסה

 םיטפשמה רש תועצה .ןוילעה טפשמה תיבל םיטפוש יונימב תויתוירחאה ילוקישל תויעוצקמהו תואמצעה

 ךילהב הטילשה תא ודיקפי אלא הבחר תיטרקומד תויתוירחא תבוטל ףכה תא םיטמ םניא הדעווה ר"ויו

 
 .)2019( יתאוושה רקחמ – םייתקוח טפשמ יתבל םיטפוש תריחב ,ישקב דעיבא ףטנ ןועמש ,ןהכ ןצינ-יש לשמל ואר 51
52stitute for Peace, Tom Ginsburg, Judicial Appointments and Judicial Independence (Paper written for the US In 

2009). 
 .83 'מעב ,14 ש״ה ליעל ,אירול 53



 17 

 ךילהה .תרחבנה הלשממה ידיב ןוילעה טפשמה תיב תוברל ,תואכרעה לכב ,םיטפושה תחדהו םודיק ,יונימ

 םייטילופה םילוקישה תא ןזאלו ןסרל הדעווב םייעוצקמה םימרוגה לש םתלוכיב דאמ עגפי וז תנוכתמב

 עירכהל תויופצה ,היצילאוקה תוגלפמ יניעב ןח אשיש ןפואב קוספל םינהכמ םיטפושל םיצירמת רוציל לולעו

  .םמודיק רבדב

 
 תונידמב גוהנה הזל ןוילעה טפשמה תיבל הריחבה ךילה תא תוושהל רתוי קיודמ יכ הארנ ,תינש

 רכינ לקשמ תתל תוטונ לבוקמה טפשמה תוטיש .הקוחל ידוחיי טפשמ תיב ןהב ןיא יכ לבוקמה טפשמה

 תיב אישנ תושארב ,השימח לש תצעיימ הדעוו ,הינטירבב .םיטפושה תחדהו םודיק ,יונימב עוצקמה ישנאל

 וטו תוכמס שי םיטפשמה רשל .םיטפשמה רשל יונימל התצלמה תאה הריבעמ םינטפשמל בור הבו ,טפשמה

 יונימה תטיש תא 2005 -ב הפילחהש( הילגנאב יונימה תטיש .הדעוול יונימה תא ריזחהלו הצלמה לבקל אלש

 הניא הינטירבל האוושהה .לארשיב םיטפושה יונימ תטישמ העפשוה )Lord Chancellor -ה ידיב הנשיה

 לכב יונימה ךילהל תיטנוולר איה ,תאז םע דחי .םיקוח לוספל תוכמס ןיא יטירבה טפשמה תיבל יכ תמלשומ

 תונידמב טפשמ יתבל .םיקוח תליספל םיעגונ םניאש ןוילעה טפשמה תיבב םיכילהל סחיבו תואכרעה ראש

 לש תרכינ תוברועמב םינייפואמ ןהב םיכילההו םיקוח תליספל תוכמס שי לבוקמה טפשמה לש תורחא

 .תיסחי הגירח איה תיאקירמאה הטישה ,לבוקמה טפשמה תונידמ ךותמ ,השעמל .םייעוצקמה םיגיצנה

 יטילופ ךילה והז .טאנסה רושיאב אישנה ידי לע םינמתמ תירבה תוצראב ילרדפה ןוילעה טפשמה תיב יטפוש

 תוצראב תונידמה תמרב םינוילעה טפשמה יתבל םיטפושה תריחב ךילהב ,תאז םע .יבמופ עומישב ךורכש

 ירהש ,העטמ תיאקירמאה הטישל האוושה ,ךכמ הריתי  54.םייעוצקמ םימרוג לש תרכינ תוברועמ שי תירבה

  .תילארשיה הטישב אצמנב םניאש םימלבו םינוזיא יובירב תנייפואמ תיאקירמאה רטשמה תטיש
 

 ןומאה רועיש ,תוטפושו םיטפוש תריחבב םיברועמ תוטפושו םיטפוש ןהבש תונידמב ,תישילש

 יתבב ןומאה רועיש הילגנאבו לארשיבש ךכל תוביסה תחא וז .רתוי הובג תיטופיש תואמצע לש המויקב

   55.ב"הראב וא הינמרגבש הזמ הובג טפשמה

 

 .לארשיב רטשמה לש םייללכה םינייפאמה עקר לע תושעיהל בייח יתאוושהה חותינה ,תיעיבר

 דחוימב ,רתויב גירח לדומ תוגיצמו תורחא טפשמ תוטישל האוושה תורב ןניא הדעווה ר"ויו רשה תועצה

 םינייפאמ דצל םיטפושה תריחב לדומ תא ןוחבל יואר .לארשיב יטילופ יתרבחהו יתקוחה רשקהל בל םישב

 םירדסה לש םמויק ;טופישה תרשמל תורישכה יאנת ;"החישק" הקוח לש המויק ןוגכ םיפסונ םיידסומ

 ילארשיה רטשמה ,ליעל ונייצש יפכ 56.תטפושה תושרה תויתוירחאו תואמצע תחטבהל תודסומ וא םייתקוח

 תרתוחה הטישמ םיטפוש לש החדההו םודיקה ,יונימה תטיש יוניש .םימלבו םינוזיא טועימב ןייפואמ

 תטפושה תושרב תינויצילאוק הטילש לע תססובמה הטיש תבוטל ןוויגו תויתוירחא ,תולת יאו תואמצעל

 .ונוסירו ןוטלשה תלבגהל הב היהש ידעלב טעמכהו יזכרמה ןונגנמה תא תילארשיה היטרקומדהמ לולשת

   .לארשיב רטשמה לש תיטרקומדה ותוהז דבאת ןוטלשה תא ליבגהל החוכב שיש תיאמצע תטפוש תושר אלל

 

 

 
54-103, 113 L. .OMPC J. .MANuno Garoupa and Tom Ginsburg, Judicial Councils and Judicial Independence, 57  

115 (2009)  
 .12 ש״ה ליעל ,סינורג רפס יליזרב 55
 םייגולודותמ םילשכ :םיטפושה תריחב לדומב תודקמתהה ,יכדרמ בידנו אירול איג ,ןהכ יחימע :ואר ,הז ןועיט לש הבחרהל 56
 .)2021( יוושכעה ןוידב
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  קוחה תעצהב הכימתל םיגצומה םינועיטה םע תודדומתה – םיטפוש יונימ ךילה .8

 תא ריאמ ןלהלש ןוידה .םינועיט רפסמ לע תססובמ םיטפושה תריחב תטישב תעצומה המרופרה

  .הלא םינועיט םיססבתמ םהילע תויתייעבה תויביטמרונה תוחנהה תאו תויתדבועה תואיגשה

  םיטפושה תריחב ךילהב זרפומ חוכ הנקומ תטפושה תושרל :ןועיטה

 תיב יטפושל הנקמ תיחכונה הריחבה תטישש סרוג תעצומה המרופרה תססבתמ וילע ןושאר ןועיט

 קלחב .טרפב ןוילעה טפשמה תיב לשו ללכב תטפושה תושרה לש התומד בוציעב זרפומ חוכ ןוילעה טפשמה

 תא םירחוב םיטפושה" ובש "רוגס םירבח ןודעומ"כ ןוילעה טפשמה תיב תא גיצמ הז ןועיט ,תואסרגהמ

  .תיביטמרונו תיתדבוע הניחבמ העטמ וניה הז ןועיט ."םיטפושה

 ,הדעווה ירבח תעשת ךותמ השולש םיווהמ תטפושה תושרה יגיצנ יכ רוכזל בושח ,תיתדבוע הניחבמ

 ,ןכ ומכ .הדעווה ירבח ןיבמ העבש לש בור שרדנ ןוילעה טפשמה תיבל םיטפוש לש םתריחב ךרוצל יכו

 .היתוערכהו הדעווה ינויד לע העפשה לש בושח ילכ ול הנקמ הדעווה ר"ויכ ןהכמ םיטפשמה רשש הדבועה

 םיטפושלש ךכ ,יאמצע ןפואב םתדמע תא םישבגמ הדעווב ןידה יכרוע תכשל יגיצנ ינשש ןייצל שי ,ףסונב

 םימעפ ,ןכא .םיכומנה טפשמה יתבב הנוהכל םידמעומ לש םמודיקל סחיב םג הדעווב בור חטבומ אל ללכ

 וכמתנש םיעצומ םייונימל הדגנתהו םיטפשמה ירש ידיב ומדוקש םידמעומב ןידה יכרוע תכשל הכמת תובר

 .תטפושה תושרה יגיצנ ידי לע

 הנוזינה המגמ( םינורחאה םירושעב טפשמה יתב תכרעמב ירוביצה ןומאה תדירי ףא לע ,ףסונב

 סיסבהו תיטופישה תוטלחהה ינכת תא ןמיהמ ןפואב תראתמ חרכהב אלש תיטילופ תרוקיבמ הבר הדימב

 ירועישמ רשאמ רתוי הברה םיהובג םניה טפשמה תיבב ןומאה ירועישש ירה ,)תונעשנ ןה וילע יטפשמה

 הרבחה תמגודכ תובטוקמ תורבחב דחוימב( ךילהה לש היצזיטילופ יכ ירב ,ללככ .תוגלפמב ירוביצה ןומאה

 ,הדעווה ידי לע תולבקתמה תוטלחהה לש תויעוצקמבו תויניינעב רוביצה ןומאב העיגפל הליבומ )תילארשיה

 .ךפיהל אלו

 תא ריבגהלו בורה ןוצר תא שממל עייסת םיטפושה תריחב ךילהב היצילאוקה לש הטילשה תרבגה :ןועיטה

  תולישמה

 לש םייטרקומד תונורקע םישגהל ידכ יכ סרוג תעצומה המרופרה יכמות ידי לע גצומה יזכרמ ןועיט

 חוכה תא רוביצה ירחבנ ידיב דיקפהל שי ,םירחובה רוביצ ינפב )accountability( תויתוירחאו בורה ןוטלש

 םע תומכסה שבגל הדעווב תסנכהו הלשממה יגיצנ לש ךרוצה ,הז ןועיט יפ לע .םיטפוש תונמל יביטקפאה

  .םעה ןוצר תא שממל הלא םיגיצנ לש םתלוכיב עגופ ןידה יכרוע תכשלו תטפושה תושרה יגיצנ

 גשומש ךכמ םלעתמ אוה .היטרקומדה גשומ לש הרצו תיקלח הסיפת לע ססובמ הז ןועיט

 םדא תויוכז לע הנגה לש םיפסונ םיביכרמ םג ,תויתוירחאו בורה ןוטלש לש םיביכרמ דצל ,ללוכ היטרקומדה

 תריחבל הדעווה בכרה ,השעמל .ןוטלשה תויושר ןיב םימלבו םינוזיא לשו ,םיטועימ תויוכז לע הנגה ,חרזאו

 הדעווב םתופתתשה תועצמאב( תיטרקומד תויתוירחא לש םינונגנמ ללוכ רבכ לארשיב םויה גהונה םיטפוש

 ,)ןוילעה טפשמה תיב יטפוש תריחבל רשאב סחוימ בורל השירדהו תסנכהו הלשממה יגיצנ תעברא לש

 תכיפה לש הנורחאל ץמואש ךלהמה ןוגכ( הלא םינונגנמ קזחל ודעונש םיכלהמ וטקננ תונורחאה םינשבו

  .)יבמופל ןוילעה טפשמה תיבב טופישל םידמעומ לש ןויאירה
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 האוושהב םיטפשמה רש ידי לע עצומה ןונגנמה לש תוגירחה תא שיחמהל עייסמ יתאוושה טבמ

 אל תויטילופ תוגלפמ ,רומאכ ,תויאפוריא-ברעמ תויטרקומדב .תויברעמ תויטרקומד תוטישב לבוקמל

 הריחבה יכילהב תדקמתמ ןתעפשהו ,תויטופישה תואכרעה בורב םיטפוש יונימב יתועמשמ דיקפת תואלממ

 תדעו ר"וי ידי לע וא םיטפשמה רש ידי לע עצומה לדומל דוגינב ,ליעל ונייצש יפכ .יתקוחה טפשמה תיבל

 תוגלפמ ןיב בחרנ סוזנצנוק לע םעפ אל םיססובמ הפוריאב םייתקוחה טפשמה יתבל הריחבה יכילה ,הקוחה

 תורחבנש ןוטלש תויושר רפסמ ןיב הלועפ ףותישל ךרוצה לע וא ,)היציזופואהמ תוגלפמ תוברל( תונוש

  .תמיוסמ תיתגלפמ וא הרצ תיגולואידיא םלוע תפקשה םע ההדזמ וניא טפושהש ךות ,תיאמצע

 םיכמותה םיטפוש לש הריחב ץרמתל יופצ םיטפשמה רש ידי לע עצומה הדעווה הנבמ ,לארשיב

 תוטישב םייתקוחה טפשמה יתבל הריחבה יכילהב םיאקיטילופ לש םתוברועמ ,ןכ ומכ .ןוטלשה תדמעב

 ול תינקומש ךכמו ,תויתקוח תויגוסב ידעלב ןפואב דקמתמ הז טפשמ תיבש ךכמ עבונ תוילאטנניטנוק

 ללוחל תרתוח םיטפשמה רש ידי לע תעצומה המרופרה ,תאז תמועל .םייתקוח יתלב םיקוח לטבל תוכמס

-הד הלילש ףא ילואו( ףרוג םוצמצ םע דבב דב ,הנידמב טפשמה יתב לכל הריחבה ךילה לש היצזיטילופ

 סחוימ בור לש ילאיר-יתלב ףר תבצה תועצמאב תאזו ,םיקוח לוספל טפשמה תיב לש ותוכמס לש )וטקפ

 ,תיתקוח הניא ללכ ןוילעה טפשמה תיב לש ותדובע רקיע ,הברדא .תוילאטנניטנוק תוטישב לבוקמ וניאש

 טפשמ יתב ידי לע םילפוטמ תורחא תונידמבש ,םיילהנימו םייחרזא ,םיילילפ םירוערעל תעגונ הבורו

 לע תססובמ םיטפשמה רש ידי לע תעצומה הטישהש ןוויכמ ,השעמל .הקוחל טפשמ יתב אלו םירוערעל

 תוטישל דוגינב( יכ חינהל שי ,טפשמ יתב ידיב םיקוח תליספ לש תוימיטיגלב תרפוכה םלוע-תסיפת

 לע הנגהה רצבמ תא טפשמ יתבב האורה תילרביל הסיפתב םילגוד םניאש םיטפוש ונמתי )תוילאטנניטנוק

  .טרפה תויוכז

 םיטפוש תריחבב םיקקוחמה תיבו תעצבמה תושרה שאר לש םתוברועמ ,תירבה תוצראב םג

 הכימסמה ,תיטופיש תרוקיב לש רתויב הבחר תוכמס לש המויקמ תרזגנ תונידמהמ קלחבו ילארדפה לשממב

 .סחוימ בורל השירד לכל ףופכ אוהש ילבמ םייתקוח יתלב םיקוח לטבל )תוכומנ תואכרעב תוברל( טפוש לכ

 םינונגנמ ליאשהל שקבמ אוהש ךכב דחייתמ עצומה רדסהה ,וז תיתאוושה אמגודל סחיב םג ,רמולכ

 דב ךא ,םיקוח לטבל תובחרנ תויוכמס ול תונקומ הבש הטישב טפושה לש וחוכ תא םולבלו ןזאל םידעוימה

 םינוזיא לש הכובס תשרב תנייפאתמה ,תינקירמאה הטישב ,ןכ ומכ .הלא תויוכמס טפושה ןמ ללוש דבב

 ,תעצבמ תושר( לשממה תוכרעממ תחא לכ ךותבו )ימוקמ ,יתנידמ ,ילרדפ( לשממה תוכרעמ ןיב םימלבו

 ,תאז תמועל .וזמ וז יאמצע ןפואב תורחבנש תויושר יתש ןיב בלשמ הריחבה ךילה ,)תטפושו ,תקקוחמ

 עיגהל תשרדנ הניא איהש ךות( ךילהב הלשממה לש תיביטקפא הטילש לע השעמל רבודמ ,לארשיב

 .)תרחא תושר םע תומכסהל

 שומימל הפיאשה לע שגד המשה היטרקומד לש )תיקלחו( הרצ הסיפת לע ססבתהב םג ,ךכל רבעמ

 ,לשמל ךכ .םירהצומה וידעי תא םישגהל לגוסמ וניא המרופרה תרגסמב עצומה ןונגנמה יכ הארנ ,'םעה ןוצר'

 ןקלחל תיסחי( ילנויצרופורפ-אל חוכ היצילאוקב תורבחה תונטק תוגלפמל תונקהל יושע עצומה ןונגנמה

 היצילאוקה תוגלפמ ןיב תותרכנה תותירבל רשפאלו ,תטפושה תושרה לש התומד בוציעב )הייסולכואב

 תוגלפמ רובע עיבצהש רוביצ לש תוברל( רוביצה בור לש ויתופדעה תא םירתוסה םייונימל ליבוהל

  .)תותירב ןתוא תרגסמב ועצבי הלא תוגלפמש םירותיווה תא תופצל לכי אלו היצילאוקב
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 טפשמה תיבב ןוויג תחטבהל תינויח הניה םיטפושה תריחב ךילהב היצילאוקה לש הטילשה תרבגה :ןועיטה

 תטפושה תושרב תוינגומוהל הליבומ איה יכ סרוג תיחכונה הטישה דגנכ עמשומה ףסונ חוור ןועיט

 רשפאיש ןפואב הריחבה יכילה תא בצעל ךרוצל סחייתמ הז ןועיט ,םיתעל .טרפב ןוילעה טפשמה תיבבו ללכב

 אוה ,םיתעל .הטיפשה תכרעמב גוציי-תתמ םינשה ךרואל ולבסש תוליהק לש רתוי ןווגמ יתרבח ףוקיש

 תוינידמה תודוא ירוביצה ןוידב תועמשנה תועדה ןווגמ תא רתוי יטסילרולפ ןפואב ףקשל ךרוצל סחייתמ

 ןכא יכ םיכסהל לכ םדוק ןתינ ,הז ןועיטל הבוגתב .ןוטלשה תויושר ןיב יוארה ןוזיאהו היוצרה תיטופישה

 תומיוסמ תוצובק לש ןתופתתשה תא חיטבהל תילארשיה טפשמה תטיש הליכשה אל ,ירוטסיה ןפואב

 דוסי קוחל ןוקיתה רחאל דחוימב רופיש תמגמ הלח תונורחאה םינשב יכ הארנ ,תאז םע .תטפושה תושרב

 היואר הרטמ תמשגהב עגפת אקווד םיטפשמה רש ידי לע תעצומה הטישה יכ ששח םייקו 2008,57 מ הטיפשה

  .וז

 הצובקל דמעומ לש ותוכייתשהל םיעגונה םילוקיש ללקשל תרשפאמ תמייקה הטישהש דועב

 תוגלפמ ידי לע תטלשנה הריחב תטישש ירה ,םייעוצקמ םילוקיש דצל ירוטסיה גוציי-תתמ הלבסש

 ןומאל תוכזל השקתתו הלא תוגלפמב תוכמותה תוצובקל םיכייתשמה םיטפוש םודיקב דקמתת היצילאוקה

 גוצייה-תת תא רימחהל היופצ תעצומה הטישה ,דבב דב .םירחבנה םיטפושה לש םתויעוצקמל סחיב רוביצה

 טועימה ינב םיטפוש לש םגוצייל ששח הלוע ,לשמל ךכ .היצילאוקה לש היכמות לע תונמנ ןניאש תוצובק לש

 הכ דעש ןוויכמ ,דועו תאז .ב"טהלה תליהקל םיכייתשמה םיטפושו )הנידמה יחרזאמ 20% םיווהמה( יברעה

 תיב יטפוש ברקמ וא ןידה יכרוע תכשל לש המעטמ ויה םיטפוש תריחבל הדעווב יברעה טועימה יגיצנ

 לכב .הדעווב הז טועימ גוצייב עוגפל לולע םג עצומה ןוקיתה ,ויטפוש רבח ידי לע ורחבנש ןוילעה טפשמה

 םיקהבומ םיכילהתמ תמלעתמ םיטפשמה רש לש ותעצה ,טפשמה יתבב ינויערה ןוויגה תייגוסל עגונה

 ןוילעה טפשמה תיבל ורחבנש םיטפושהמ םיבר .תמייקה הטישה תרגסמב תונורחאה םינשב ושחרתהש

 ,םיטפשמה תרש ,המגודל ,הנעטש יפכ( תינרמש תיטופיש םלוע תפקשה ילעבכ םיהדזמ ןורחאה רושעב

 תואכרעב הקיספה לע תרבוג העפשה םישכורה םימידקתבו תוכלהב וז הסיפת םינגעמו ,)דקש תלייא ,רבעשל

 ףוג ידיב אלא היצילאוקה תוגלפמ ידיב טלשנה ףוג ידי לע ורחבנ אל הלא םיטפושש הדבועה .תוכומנה

 תושרבו( ןוילעה טפשמה תיבב ינויערה םזילרולפה תא ריבגהל הרשפא םייעוצקמ םיגיצנמ םג בכרומה

   .תיתגלפמה המרב תוילרטינו תויעוצקמ לש םיכרעב םסרכל ילבמ )תטפושה

 םיטפוש תריחבל הדעווב תטפושה תושרה לש היגיצנ תריחבב הלשממה לש התעפשה תא ריבגהל שי :ןועיטה

  ןוילעה טפשמה תיב תאישנ לש יונימה ךילהבו

 

 תריחבל הדעווב הלשממה לש החוכ תא ריבגהל ידכ םיטפשמה רש ידי לע םיעצומה םייונישה דצל

 ןידה יכרוע תכשל יגיצנ לש םתופתתשה תא לטבלו ,תטפושה תושרה יגיצנ לש םתעפשה תא םצמצל ,םיטפוש

 םתוהז תא עובקל הלשממה לש התלוכי תא ריבגהל םישקבמה םיפסונ םייוניש םג תללוכ העצהה ,הדעווב

 רדסהה תא הפילחמ העצהה .ןוילעה טפשמה תיב תאישנ לש התוהז תאו הדעווב תטפושה תושרה יגיצנ לש

 תיב תאישנ תא םיללוכש ןוילעה טפשמה תיב יטפוש השולש תטפושה תושרה תא וגציי ובש יתרוסמה

 רשה ובש ,שדח רדסהב ןוילעה טפשמה תיב יטפוש רבח ידי לע ורחבנש םיטפוש ינש דועו ןוילעה טפשמה

 שמשל יושע הז שדח רדסה .תוכומנ תואכרע לש סומידב םיאישנ )ןוילעה טפשמה תיב תאישנ תמכסהב( הנמי

 םיטפושה לש םתלוכי תא שילחהל ידכ תטפושה תושרה ךותב תוידסומו תוישיא תויובירי לש יטילופ לוצינל

 
 .)2022( 593 גל טפשמ ירקחמ "תטפושה תושרה לש יעוצקמהו יתרבחה בכרהה לע :ןחלושה דיל םוקמ" רפסח ןולא 57
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 םיטפוש לש תורכיהה תדימ יכ ירב ,תיניינע הניחבמ .הדעווה תרגסמב יעוצקמה םדיקפת תא םישגהל

 םיטפוש לשמ רתוי הכומנ תויהל היופצ הדעווה ידי לע םינחבנה םידמעומה לש םהיתולוכי םע סומידב

 םדקל ידכ הדעווה לש תוטלחהה תוכיאב תפסונ העיגפב רבודמ ןכלו ןוילעה טפשמה תיבב םינהכמה

  .התוליעפ יטביה לולכמ לש היצזיטילופ

 

 טפשמה תטישל תוכייתשמה תובר תונידמב תלבוקמה יטירוינסה תטיש תא לטבל המזויה םג

 םידמעומ 'חינצהל' וא( ןוילעה טפשמה תיב תאישנ יונימב הלשממה לש החוכ תא ריבגהל ידכ  לבוקמה

 תועצמאב היצזיטילופה תרבגה לש המוד לנויצר לע תססובמ )ןוילעה טפשמה תיב אישנ דיקפתל םיינוציח

 תיבב םינהכמה םיטפוש םודיקב תיטילופ תוברעתה תענומ יטירוינסה תטיש .'לושמו דרפה' לש תוטיש

 עוגפל םג יופצ הז יוניש יכ ירב .תיטופישה םתואמצע לע הנגהב בושח ךבדנ הווהמ ךכ ידי לעו ,ןוילעה טפשמה

 תיב יטפוש לש תוערכהה יעינמ יפלכ תונדשח ררועל יופצ אוהש ןוויכ םיטפושב רוביצה ןומאב רכינ ןפואב

 ןומאה קוזיחל דואמ עייס טפשמה יתב לש תוירלטינב ןומאה ירה םירקחמב חכוהש יפכ .ןוילעה טפשמה

 ידכ תמיוסמ הרוצב הקספ תטפוש יכ תוששח ידימת ןפואב ררועי היצילאוקה ידי לע עצומה הז יוניש 58.םהב

 המזויה .דיתעב האישנה דיקפתל תונמתהל הייוכיס תא םדקלו היצילאוקה תועיס ברקב הדמעמ תא קזחל

 יונימ ךילה לש תיארפ היצזיטילופ לש ינוציקה שיחרתה תא םג תרשפאמ יטירוינסה תטיש תא לטבל

 דיקפתל ןוילעה טפשמה תיבב טופישב ןויסינ לכ ול ןיא רשא ינוציח דמעומ 'תחנצה' לש ךרדב םיטפושה

 ןומאבו ,ןוילעה טפשמה תיב יאישנ לש תיעוצקמה םתמרב רורבו ףירח ןפואב עוגפל יופצ הזכ דעצ .אישנה

 לש תינוציח 'החנצה' לש דעצ יכ ירב .בחרה רוביצהו ,ןידה יכרוע ,םיטפושה רתי םהל םישכורש ירוביצה

 תילארשיה טפשמה תכרעמ יכ - םלועו םע לבק - רורב ןפואב דיעי הלשממה ידיב תטפושה תושרה שאר

 תדרפה לש יביטקפא רטשמ ,ןיע תיארמל ולו ,דוע םייקתמ אל לארשיב יכו התואמצע תא ןיטולחל הדביא

  .תויושרה ןיב תוחוכ ןוזיאו תויושר

 

 :ידי לע בתכנ הז ךמסמ

 ביבא לת תטיסרבינוא ,גיטסול ןירוד ר״ד

 ןליא-רב תטיסרבינוא ,ןוסנורהא ירוא ר"ד

 הפיח תטיסרבינוא ,ןוסנורהא יליע ר"ד

  ןליא-רב תטיסרבינוא ,בוט-ןמיס-רב יתיא  ׳פורפ

 הפיח תטיסרבינוא ,יליזרב דג 'פורפ

 ביבא לת תטיסרבינוא ,סורג לייא 'פורפ

  ביבא לת תטיסרבינוא ,ןוזדוד ילטנ ר"ד

 ןמכייר תטיסרבינוא ,לייו יביר 'פורפ

  הפיח תטיסרבינוא ,רגרבצלז ילע 'פורפ

 ןמכייר תטיסרבינוא ,רונש-ןיול תינור ר"ד
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