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 היטרקומדה ןעמל םיטפשמל םיצרמהו תוצרמה םורופ

 

 תיטופיש תרוקיב תליעכ תוריבסה תליע לוטיב אשונב 6 ׳סמ הדמע ריינ
 

 *1.202352. םויב ץפוה

 תיצמת

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

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

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

 ריינב .הלשממה ידרשמלו הלשממל םייטפשמה םיצעויה לש יאמצעה םדמעמב העיגפלו ,תעצבמה תושרה לש

 לש ףיקמ חותינ רואל .תיטופיש תרוקיב תליעכ תוריבסה תליע תא לטבל העצהל םיסחייתמ ונא הז הדמע

  :יכ םירובס ונא העצהה

 איבת ,ןוטלשה תויושר לש תוטלחה לע תיטופיש תרוקיב תליעכ תוריבסה תליע תא לטבל העצהה •

 תיבו ,ינוטלשה חוכה ינפמ ןנוגתהל םילכ םדיב ןיאש  ,תילארשיה הרבחב רתויב םישלחב השק העיגפל

 .דיחיה םטלפמ אוה טפשמה

 
 תומרופרה יטרפ יבגל תונוש תוימדקא תודמע ילעב ,היטרקומדה ןעמל םיצרמו תוצרמ םורופב םירבחו תורבח ,ונחנא * 

 םירחא םייעוצקמ םירמוח וא הדמעה תוריינ ,ךכיפל .לארשיב רטשמה תטיש יונישל 37-ה הלשממה העיצהש תונושה
 העדב םידחואמ ונא ,תאז םע .םלוכ תעד לע םניא םא םג ,םירבחה ברקב תחוורה הדמעה תא םיפקשמ ונידי לע םיקפומה
 ,יטפשמה ץועיה ,הטיפשה תואמצע לע התרמוחב םידקת תרסח הפקתמ ןניינעש – הלשממה לש תועצהה לולכמב שי יכ
 ונרבח ,ךכיפל .לארשי לש יטרקומדה הייפואבו קוחה ןוטלשב רומח ןפואב עוגפל ידכ – ירוביצה רודישהו ,אבצה ,הרטשמה
 םורופה ירבחו תורבח תמישר .וז לרוג תרה העשב תיעוצקמה ונתעד תווח תא רוביצה תושרל דימעהל ידכ הז םורופל
 .https://lawprofsforum.wixsite.com/home :ונמעטמ הדמעה תוריינ לכ םיעיפומ םג םש ,םורופה רתאב תמסרפתמ
 .lawprofessorsforum@gmail.com רשק תריציל .https://twitter.com/lawprofsforum רטיווטב ונירחא ובקע
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 ןוטלשה לש תוטלחהה תלבק ךילהתב םייוקיל ןקתל רשפאמה ,יחרכה יטפשמ ילכ איה תוריבסה תליע •

 .ותורמל םינותנה השיאו םדא לכ לומ

 ,קדצ הז ללכבו לארשיב תיטרקומדה רטשמה תטיש לש דוסיה יכרעל יואר לקשמ ןתמ העמשמ תוריבס •

 .םירחא םייטנוולר םילוקיש ןיבל םניב םלוה ןוזיא ךות ,ןיקת להנמו ןויווש

 קר הלעפוה הליעהו ,םצמוצמו ריהז היה טפשמה תיב ידי לע תוריבסה תליעב שומישה ,םינשה ךרואל •

 .ינוציק ןפואב לוספ תעד לוקישב קהבומב התקל תילהנמה הטלחהה םהבש םירקמב

 ,תושרה לש הלועפ ינפמ טרפל הנגה היהת אל ,ילהנמה השעמה תכרעהל תוריבס לש דדמ רדעיהב •

 ללכ לש םיסרטניאהמו טרפה תויוכזמ תינוציק הרוצב תמלעתמ ךא ,תילמרופ תוכמסב התשענ ילואש

 .לארשיב רוביצה

 תינויח איהש תרוקיב ,להנימה לע תיטופישה תרוקיבה לש הינפ תא תונשל לולע תוריבסה תליע לוטיב •

 .ןוטלשה לש תויתורירש תוטלחה ינפמ תחאו דחא לכ לע הנגהו ינוטלש חוכ לש הערל לוצינ לש העינמל

 

 :הדמעה ריינ יקומינ

 

 לולשל תשקבמ םיטפשמה רש ידי לע 11.1.2023 םויב הצפוהש הטיפשה :דוסי קוח ןוקיתל תינושאר חסונ תעצה

 לכ וא םתוירחאל הנותנה תושר ,הירשמ רש ,הלשממה לש תוטלחה לוספל תוכמסה תא ןוילעה טפשמה תיבמ

 םג עיצמ 17.1.23 םויב ןמטור החמש כ"ח ידי לע ץפוהש ףסונ ךמסמ .ןתוריבס תדימ דוסי לע םמעטמ לעופש ימ

 תינורקעה העצהב דקמתמ הז הדמע ריינ 1.רשה תעצהמ תצקמב הנוש הוותמב תוריבסה תליע תא לטבל אוה

  .תוריבסה תליע תא לטבל

 םינורחאה םירושעב החתופש ,"הגירח" הליע איה תוריבסה תליע יכ ןעטנ םיטפשמה רש תעצהל רבסהה ירבדב

 .טפשמה תיב לש ותעד לוקישב תעצבמה תושרה לש התעד לוקיש תא ףילחהל יעצמאכ ,ןוילעה טפשמה תיב ידיב

 םיסרטניאלו הטישה לש דוסיה יכרעל יואר לקשמ ןתמ העמשמ תוריבס .ךומסל המ לע ןיא וז הנעטל ,םלוא

 ,הרידנ ותלעפה ,ריהז אוה ילארשיה ילהנימה טפשמב תוריבסה תליעב שומישה .םייטנוולר םישגנתמ םייקוח

 ילהנמ השעמ תליספב .לוספ תעד לוקישב קהבומב הקול תילהנימה הטלחהה םהבש םירקמל תמצמטצמ איהו

 ,ולא םילוקישל ןתינש יסחיה לקשמה תאו ,ולקשנש םילוקישה ךרעמ תא טפשמה תיב ןחוב ,וז הליע סיסב לע

  .הריבס יתלב היישע אצמית םיינוציק םירקמב קר .תוכמסה ילעב םוקמב טילחמ וניאו

 תא תרשל םירומאה רוביצ ירחבנ לע תיטופישה תרוקיבה לש הינפ תא תונשל לולע  תוריבסה תליע לוטיב

 דגנכ תוכמסב הערל שומיש לש העינמל תינויח איהש ,ותוללכב להנימה לעו םינוממ רוביצ ידבוע לע ,רוביצה

 
 תוריבסה תליע תא לטבל תשקבמ איה ,תישאר .םייזכרמ םיניינע ינשב ןיול תעצהמ תלדבנ ןמטור תעצה ,תוריבסה ןיינעל 1
 לשמל רש ומכ רוביצ רחבנש ןוויכמ ,םלוא .רוביצ ידבועל סחיב הב שומישה  תא הרואכל ריתוהלו רוביצ ירחבנל סחיב קר
 ןיינעל רוביצ דבוע ןיבל רוביצ רחבנ ןיב הנחבהה טוטרשש ירה ,ול הפופכה תילהנמ תושר לש התוכמס תא לוטיל יאשר
 סחייתמ תוריבסה תליעל שרדיהל רוסיאה ןמטור תעצהב ,תינש .ירשפא דימת היהי אל תוריבסה תליע לש התלוחת ףקיה
 םיררעל ןידה תיב ןוגכ ,םיילהנימ םילנובירט לע םג לוחי רוסיאהש איה תועמשמה ;"ןיד יפ לע הטיפש תוכמס ודיבש ימ"ל
 .יוסימ יניינעב ןיד יתבו )תובשותו הריגה יאשונב(
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 סרטניאה לע הנגהה תא וכותב םלגמ תוריבסה תליעב שומישה ,תורחא םילימב .תושלחומ תוצובק וא םידיחי

 טפשמה תיבו ינוטלשה חוכה ינפמ ןנוגתהל םילכ םדיב ןיאש ,םידיחיו תוצובק לע הנגהה תא הז ללכבו ירוביצה

  .דיחיה םטלפמ אוה

 

 אובמ .1

 לש חסונה םג ומכ םיטפשמה רש ץיפהש )טפשמב המרופר – ןוקית( הטיפשה :דוסי קוח תעצהל עצומה חסונה

 קוסיר ךות ,תנהכמ הלשממל לע-חוכ ןתמ איה םתלבק תועמשמש םייוניש העברא ללוחל שקבמ ןמטור כ״ח

 םדמעמב העיגפ ;הקוח ינוקיתו הקיקח לע תיטופיש תרוקיבב העיגפ :הלשממה לש החוכ לע תרוקיבה ינונגנמ

 לע הלשממה תוטלתשה ;הלשממה ידרשמל םייטפשמה םיצעויה לשו הלשממל יטפשמה ץעויה לש יאמצעה

 תוריבס רסוח לשב היתויושרו הלשממה תולועפ תא רקבל טפשמה תיב לש וחוכ לוטיבו ,םיטפוש יונימ יכילה

 טפשמה לע עדי רסוח תפקשמ העצההש םירבדה שארב רמאיי .הז הדמע ריינ זכרמב אוהש אשונ ,ינוציק

 תאז .תנכוסמו העטמ הרוצב  םינשה ךרואל הב שומישה ןפואו תוריבסה תליע תא הגיצמו ,לארשיב ילהנימה

 ילארשיה יטרקומדה הנבמה יונישל םיעצומה םידעצה לולכמל הפרטצהב טרפבו ,המצעלשכ וז העצה ,דועו

 טפשמה לש דוסיה תונורקעב ,ךיפה יתלב דע ,רתויב השק ןפואב תעגופ ,ןוטלשה לש וחוכ לע הלבגמ לכ תרסהלו

  .לארשיב הרבחהו

 ישעמב הגירח תוברעתה תליע םינורחאה םירושעב החתיפ תילארשיה הקיספה" יכ ןעטנ ןוקיתל רשה חסונב

 םש" ,הליעה ץומיאב יכו "הריבס הניא רשה וא הלשממה תטלחה יכ רובס טפשמה תיבש תמיא לכ הלשממה

 תילכתב הכופה תיטפשמה תואיצמה ."התעד לוקיש תא ףילחהו תעצבמה תושרה לש הילענב ומצע טפשמה תיב

 לעב ילענב ומצע םש" וניא םלועל יכ ויתוקיספ לכב ןעטו רזח טפשמה תיב ,תינכט-תיטפשמ .תורוצ יתשב תוחפל

 תיב שיגדה ,)בהז יפד ץ"גב( הז ןועיטל החכוה ןיעמכ ,העצהל רבסהה ירבדב רכזנה ןידה קספב םג :"תוכמסה

 תרוקיב לש המויק סיסבב םידמועה תונורקעל םאתהב לעפ טפשמה תיב ,םינשה ךרואל .ךפיהה תא טפשמה

  .ןוציק ירקמב תלעפומה תוריבס-יא תליע לש המויק םיקידצמה ,תילהנימ היישע לע תיטופיש

 

 להנימה לע תיטופישה תרוקיבה ךרעמב המוקמו תוריבסה תליע לש התוהמ .2

 הערל שומיש עונמל דעונ ,יטירבה ילהנימה טפשמה סיסב לע דעצב דעצ חתפתהש ,לארשיב ילהנימה טפשמה

 סרטניאל םאתהב ולעפי ןוטלשה תויושרש חיטבהל איה הרטמה .תעצבמה תושרל ןותנה ינוטלשה חוכב

 תמשגה םשל .תורצ סרטניא תוצובק םע ביטיהל ודעונש ,םילוקישמ תענומה תינוטלש היישע עונמלו ,ירוביצה

 יתלבו תיאמצע תיטופיש תרוקיב םשארבש ,הלשממה לש החוכ לע המילב ינונגנמ לש םמויקב ךרוצ שי וז הרטמ

 ךלהמב תואנ חוקיפ ןונגנמ אלב לועפל הירשמ רש וא הלשממה ידיב היהי ,תיטופיש תרוקיב לש הרדעיהב .היולת

 םיחרזאב השק העיגפו תיטילופה היישעה תתחשהל הרורב הנכס הב המולגש האצות – ןמושייו תוטלחה תלבק

 .ירוביצה סרטניאבו

 להנמה תויושר לש ןתלועפ לע תרוקיב תוליע לש תשר החתופ ,תיטירבה תשרומה סיסב לעו ,םירושע ךשמב

 אוה ,וב תורכומה תרוקיבה תוליע לע ,ילהנימה טפשמה לש ובור בור ,דימתמו זאמ ,עמשמ .םינוש םירושימב
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 לש םיבצמב ןה תועגונ תולבוקמה  תרוקיבה תוליע .הינטירבב ילהנימה טפשמה ומכ קוידב – הקיספה ריצי

 םלעתמ ,רמולכ ,תעדה לוקיש רושימב עוגנ השעמה םהבש םיבצמב ןהו יוקל ךילה לש םיבצמב ןה ,תוכמס רדעה

 תוצובק הז ללכבו הנידמה יבשות לכ לע ןגתו ירוביצה סרטניאה תא תרשת תינוטלשה הלועפהש ךרוצהמ

 רושימב תולבוקמה תוליעב .ןוטלשה לש וחוכ ינפמ ןנוגתהל םילכ ןדיב ןיאו יטילופ חוכמ תונהנ ןניאש ,תושלחומ

 סרטניא תצובק לש הפדעה ,לשמל( ןויווש-יאו םירז םילוקיש תליקש לש בצמ אצמנ תעדה לוקיש לש הז ןורחא

 .תויתדימו תוריבס-יא ,תעדה לוקיש לש הכרעהל תושמשמה תוליע יתש ןכו )ירוביצ שומישל תועקרק תלבקב

 דוגינב ,תוכמסה לעב םוקמב טילחמ וניאש שיגדמו טפשמה תיב רזוח ,תויתדימהו תוריבסה תוליע תא וליעפהב

 יפכו( תוריבס-יא האצמנ םהב םיבר םירקמב ,ךכל היאר .תוריבסה-יא תליע לוטיבב םידדצמה תדמעל טלחומ

 ילעבל שדחמ הטלחהה חוכ תא ריבעה הטלחהה תא לספש טפשמה תיב ,)םיינוציק םירקמב רבודמ ,ןלהל גצויש

 .השדח הטלחה ושבגיש תנמ לע תוכמסה

 םוקמב טילחמ ונניא ש"מהיבש הדבועל ףסונב יכ הלגמ ,תיתרדגהה המרב ,תוריבסה תליעב שומישה לש הניחב

 הרכוה םהבש םינושארה ןידה יקספב .דבלב ןוציק ירקמל הרומש וז הליע סיסב לע תוברעתהה ,תוכמסה לעב

 שומיש השעיי םהיפ לע תונורקע השולש םימייק יכ עבקנ ,תיאמצע הילע ןעשיהל ןתינש הליעכ תוריבסה תליע

 לוקישל הנתנ ךא ,םילוקישה ללכ תא הלקש תושר רשאכ אצמיהל הלוכי תוריבס-יא יכ עבקנ ,תישאר .הליעב

 יעקרקמ להנימ תוטלחה לש הרקמב ,לשמל( ירוביצה סרטניאל תדגונמל הטלחהה תא ךפוהה רתי לקשמ דחא

 םייאלקח םיבושיל הקינעהש ,היינבל תועקרקל יאלקח שומישמ תועקרק לש ןדועיי לש ףיקמ יונישל לארשי

 םחתמ" לש ומויקב ריכמ טפשמה תיב יכ שגדוה ,תינש .)הנידמה יחרזא רתי ינפ לע ,םייתועמשמ תונורתי

 רוחבל תושרה הלוכי םכותמש ,תוריבסה תרגסמב תויהל םילוכיש תונורתפ לש בחרמ םייק ,ונייהד – "תוריבס

 ןובשחב חקית תוריבסה-יא תניחב יכ  עבקנ ,ףוסבל .תוריבסה תשירד תא םייקמה דיחי ןורתפב רבודמה ןיאו

 תומא לעב רוביצ דבוע לש וא ,םיטפושה לש הטלחהב רבודמ אל ,רמולכ – "ריבסה רוביצה דבוע" לש וישעמ תא

 ןיב ימינפה ןוזיאה םאה קרו ךא ןוחבל דעונ תוריבסה תליעב שומישה ,תיצמתב .דחוימב תוינדפק הדימ

  .תינוציק הרוצב תוועמ אוה תושרה הלקשש םילוקישה

 ילהנמה טפשמה ךותל חנצוה תוריבסה תליעב שומישה יכ םינעוט תוריבסה תליע תא םויה לטבל םישקבמה הלא

 ,םלוא .ןכל םדוק וחתפתהש ,להנמה תויושר לע תיטופישה תרוקיבה יללכ לש יתוהמ יוניש  ךות םינומשה תונשב

 תתתשומ םהילע םיכרעלו ירוביצה סרטניאל םאתהב ילהנימה השעמה תוריבס חותינ לש ךרדב תיטפשמ הבישח

 חמצ אל תוריבסה תליעב שומישה .הנידמה ימי תישארמ ןוילעה טפשמה תיב תקיספב תנגועמ ,לארשי תנידמ

 דימתמו זאמ ליעפה טפשמה תיב הנממ קלחכש םינש תכורא הקיספ סיסב לע הנבנ אוה אלא ,ןיאמ שי אופא

 טפושה עבק הקד תשרפב םיעבשה תונשב רבכ ,וזמ הרתי .להנמה תויושר לש תוטלחה לע תיטופיש תרוקיב

 קרו ךא ןובשחב ואבוהו ,רז לוקיש תילאירטסינימה תושרה ידי לע לקשנ אל ןהב תוביסנ ורצוויש לוכי" :רגמש

 תתוועמ הכ היצרופורפב לקשמ סחוי םינושה םייטנבלרה םילוקישל םלוא ,ןיינעל םייטנבלר םהש םילוקיש

  2."ןיטולחל הריבס יתלבל ךכ לשבו הרקיעמ תכרפומ הכפה תיפוסה הנקסמהש דע ,םמצע ןיבל םהיניב

 עקר לע ןיבהל בושח םיעשתה תונש תליחתבו םינומשה תונשב תוריבסה תליעב שומישב ולחש תויוחתפתהה תא

 םיקנבה תוינמ רבשמב הקסע רונג תשרפ  .יסחנפו יערד ןיינעב םיצ"גבהו רונג ץ"גב :תויזכרמ תושרפ יתש

 
 .)6197( 105 ,94 )2(ל ד"פ ,הרובחתה רש 'נ הקד 156/75 צ"גב  2
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 וקסעש ,םיקנבה ישאר דגנכ םושיא יבתכ שיגהל אלש שירח ףסוי זאד הלשממל טפשמה ץעויה לש ותטלחהבו

 ,וז השרפב םושיא יבתכ תשגהב "רוביצל ןיינע" ןיא יכ עבק שירח .םיעיקשמה רוביצ תא ונוהו תוינמ תוסיווב

 רצואלו רוביצל המרגנש המוצעה תילכלכה העיגפה תורמלו ,ןידל םדימעהל שיש יקסייב תדעו תוצלמה תורמל

 יטפשמה ץעויה לש ותטלחה דגנכ השגוהש הריתעב .םיקנבה ישאר לש םייקוח יתלבה םהישעמ תובקעב הנידמה

 .ינוציק תוריבס רסוחב הקול ןכלו ירוביצה סרטניאה לע הנגהל יואר לקשמ תנתונ הניא איה יכ ןעטנ הלשממל

 ןודנה הרקמב :הבש ינוציקה תוריבסה רסוח לשב הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותטלחה תא לטיב טפשמה תיב

 הלא לכ – הנכסב הדמע הנידמה לש התלכלכ ,ןידל הדמעה לע הצילמה הריקח תדעוו ,םיבר םיחרזא ועגפנ

 הלשממל יטפשמה ץעויה םוקמב ומצע דימעה אל טפשמה תיב ,תאז םע .תינוציק תוריבס-יא תעיבק וקידצה

 יטפשמה ץעויל הרזחוה הטלחההש התייה ןידה קספ תאצות .םיאקנבה דגנכ םושיא יבתכ תשגה לע הרוה אלו

 ידכ שי רוביצב העיגפה תדימו תוריבעה תרמוח רואל םאה טילחיו תויארה רמוחב בוש ןייעיש תנמ לע הלשממל

    .ןידל הדמעה קידצהל

 טילחה רשאכ טפשמה תיב תא וחנה ירוביצה סרטניאה לע הנגה לש םימוד םילוקיש ,יסחנפו יערד ןיינעב

 תותיחש תוריבעב ומשאוהש ותלשממב רש ןגסו רש רטפל אלש זאד הלשממה שאר לש ותטלחהב ברעתהל

 םשאנש ימ לש ודיקפתמ ותרבעה יכ ריבסה טפשמה תיב .תינוטלשה חוכה תדמע לש הערל לוצינ ןזכרמבש

 רוביצה ןומא תא רמשל תנמ לע תיחרכה איה םינומא תרפהו המרמ ,הבינג ,דחוש ןוגכ רתויב תורומח תוריבעב

 תלעפה תכפוה ןהבש תוביסנ שי" :ריבסה רגמש ריאמ טפושה זאד ןוילעה טפשמה תיב אישנ .ןוטלשה תויושרב

 יתלבכ בשחיהל הלוכי הלא ןיעמ תוביסנב תוכמסה לש התלעפה יא .הבוחבש הלעפהל תעד לוקישבש תוכמס

 תלעפה יאו ,ןתרמוחב תוגילפמ ןה יערד רשל תוסחוימה תוריבעה ... .ןיינע לש ושרושל דרויה ןפואב הריבס

 3".ינוציק תוריבס יא ידכ הלוע ודיקפתמ וריבעהל תוכמסה

 הבייחתה תיטופישה תרוקיבה םהבש ,ןוציק ירקמב םיקסוע יסחנפ-יערד ןיינע ןהו רונג ןיינע ןה יכ רוכזל בושח

 לעו ןיקת ירוביצ להנמ לע הרימש הז ללכבו הטישה לש דוסיה יכרעבו ירוביצה סרטניאב העיגפה תמצע לשב

 לש תיזכרמה הנעטה ןהב תוריתע לש הניחב  .קוחה ןוטלשל סיסבה םהש ,ןוטלשה תויושרב רוביצה ןומא

 םירקמב ,ןלהל חכווינש יפכ .תוריתעה וחדנ םירקמה לש םבור בורב יכ הארמ תוריבס יא התייה םירתועה

 סרטניאב העיגפה ,תינוציק תוריבס רסוח לש הליעב תילהנמה הטלחהב ברעתה טפשמה תיב םהבש םיגירחה

 שדחמ הליקש הבייחש ,וזכ המצעב תיתועמשמ התייה לארשיב רטשמה תטיש לש דוסיה תונורקעבו ירוביצה

  .הטלחהה לש

 

 יאשונ ריצקת :םינומשה תונש זאמ תוריבסה תליעב שומישה .3

 

 תמייקו ,תלבגומ איה דבלב תוריבסה-יא תליע סיסב לע תוברעתה ,קוחה תעצה חסונב ןעטנל רומג דוגינב

 .הלוטיב תא ללכ קידצמ וניא םינורחאה םירושעה תשולשב וז הליעב ריהזה שומישה ףקיה .םיינוציק םירקמב

 תוריבס רסוח לע הליעב ברעתהל טפשמה תיב טילחה םהבש תיסחי ןטקה םירקמה רפסמ אקווד ,וזמ הרתי

 
 .)1993( 421 ,404 )5(זמ ד"פ ,םירחאו לארשי תלשממ 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 3094/93 ץ"גב 3
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 לש ירוביצה סרטניאה לע הנגהב וז הליע לש תדחוימה התובישח תא שיחממ ,תילהנמה הטלחהה לש תינוציק

 ירגאמב שופיחב ואצמנש ,םינורחאה םירושעה ןמ ןיד יקספ תורשע לש הריקס .טרפה תויוכז לעו הרבחה ללכ

 םיאשונ השולשב קוסענ ןלהל .וזכ תיעמשמ דח המגמ הלעמ ,"תוריבס" חנומב שומיש ךות ,םייטפשמ עדימ

  .םייטילופ םייונימו תירוביצ תוינידמ ,ןידל הדמעהו הריקחב החיתפ :םייזכרמ

 םידדוב םירקמב קר :רוביצ ישנא ןידל דימעהלו הריקחב חותפל הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותעד לוקיש .1

 יטפשמה ץעויה תטלחה יכ רומאכ קספנ ,ליעל רכזנש ,רונג ןיינעב .ןידל דימעהל אלש תוטלחהב ץ"גב ברעתה

 תדעווש רחאל ,םיקנבה תוינמ תוסיוול םיארחאכ םהישעמ ןיגב םיקנבה ישאר תא ןידל דימעהל אלש הלשממל

 השקה העיגפל קפסמ לקשמ ןתינ אלש םושמ ינוציק תוריבס רסוחב התקל ,םיארחא םתוא האצמ הריקח

 ובש ,העיבתה תויושרל ןותנה תעדה לוקיש בחרמ לשב תוריתעה וחדנ םירקמה לש םבור בורב ,םלוא .רוביצב

   :תושרפה תחאב טפשמה תיב עבק לשמל ךכ 4.ברעתמ וניא טפשמה תיב

 תבילב תויוצמה ,ןידל הדמעה ןניינעש תוטלחהב הז טפשמ תיב ברעתי לקנב אל יכ ונינשו ונבש"

 תלבוקמו ,הז אשונב ןויסינו תויעוצקמ ,עדי ונק העיבתה תויושר .העיבתה תויושר לש ןתעד לוקיש

 אלשו ןידל דמעוי יכ יוארש ימ תא ןידל דימעהל ןבטימכ הנישעת" ולא יכ הקזחה ונתקיספב

 תוטלחה לע תיטופישה תרוקיבה ,ןכ לע   ..."ןידל דומעי יכ יואר אוה ןיאש ימ תא ןידל דימעהל

 ולפנש םימגפה םהבש םיגירח םירקמל תלבגומו ,רתויב תמצמוצמ אד ןוגכ םיניינעב העיבתה

 וא ינוציק תוריבס רסוחב תוקול ןהיתוטלחהו ,ןיינעה שרושל םידרוי העיבתה תויושר תולהנתהב

 5."ןוקית שרודה יתוהמ תוויע ןהב שיש

 

 תונעטב תכמות הניא הקיספה ,הז ןיינעב םג ,רומאכ :הרשמ יאשונ לש דיקפתמ הרבעה-יאו םייטילופ םייונימ .2

 םינשה ךשמב .םושיא בתכ םדגנ שגוהש רוביצ ישנא לש םייונימ יכילהב יתדימ יתלב ןפואב ברעתמ ץ"גב ןהיפל

 תורישכ תועבוקה קוחה תוארוהש ותועמשמש ,"דוחל תעד לוקישו דוחל תורישכ" ויפל ללכה הקיספב שבגתה

 הנבומב תוריבסה ףרב תדמוע תמיוסמ תדמעומ לש התמאתה םאה קודבל ךרוצה תא תונייאמ ןניא תילמינימ

 רש ןגסו רש לש דיקפתמ םריבעהל שי יכ טפשמה תיב עבק יסחנפו יערד ןיינעב ןידה יקספב ,רומאכ .ינוציקה

 יערד הירא לש ויונימ ךילהב תפסונ םעפ טפשמה תיב ברעתה הנורחאל שממ .ומשאנ ןהבש תוריבעה תרמוח לשב

 הקול הז יונימ יכ ועבק בכרהה יטפוש תיברמ .תואירבה רשו םינפה רש לש דיקפתב ןהכלמ ותוא לספו רשל

 ,2022 ראורבפ שדוחמ סמ תוריבעב העשרה םג ללוכה ,תוילילפה ויתועשרה רבצ לשב  ,ינוציק תוריבס רסוחב

 הליעה לע םג וכמסנ בכרהה יטפושמ קלח תוריבסה תליע דצל ,תאז םע דחי .ןועיט רדסה תרגסמב ותאדוה יפ לע

 
 יראב 650/82 ץ"גב :ואר תוריבסה תליע תלחה ךות הז רשקהב תוריתעה וחדנ םהבש ךליאו םינומשה תונשמ ןיד יקספל  4
 ;)1994( 40 )3(חמ ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ רגנלש 588/94 ץ"גב ;)1983( 216 )4( זל ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ
 ;)1996( 1 )4(נ ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ רונג 3425/96 ץ"גב ;)1995( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ השיא 4550/94 ץ"גב
 49 )5(זנ ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ידורמנ 1689/02 ץ"גב ;)1997( 1 )3(אנ ד"פ ,הנידמה טילקרפ 'נ בהי 2534/97 ץ"גב
 הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 5675/04 ץ"גב ;)2006( ל"כטמרה 'נ סיקיק 8722/05 ץ"גב ;)2003(
 הנידמה טילקרפ 'נ ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 9443/16 ץ"גב ;)2013( הנידמה תוטילקרפ 'נ םייח 5199/12 ץ"גב ;)2004(
 .)2021( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ינב 5276/20 ץ"גב ;)2020( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ הבסוכ 1782/19 ץ"גב ;)2017(
 ילילפה קיתה תא רוגסל הריתע תייחד( 14 הקסיפ ,)2017( הנידמה טילקרפ 'נ ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 9443/16 ץ"גב 5
 תודעב החדהו טפשמ יכלהמ שובישב דשחנו טרמלוא דוהא רבעשל הלשממה שאר תא גצייש ,רוצ-לת תובנ ןיד ד"וע דגנ
 )וניינעב יתעמשמ ךילה תרגסמב ןועיט רדסהב קפתסהל  הטלחהה תא לטבל ןכו
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 שרופ אוה ויפל ,הלא תוריבעב וניד תא רזגש םולשה טפשמ תיב ינפב יערד גיצהש גצמה לשב יטופיש קתשה לש

 ןסורמ שומיש לש איה םינורחאה םירושעב הקיספהמ הלועה תללוכה הנומתה ,םלוא 6.םייטילופה םייחהמ

 יונימל ועגנש הלאכ םג ,תוערכה לשב הכורא הרושב ,ולבקתהש תודדוב תוריתע דצל .תוריבסה תליעב  ריהזו

 דצב ,2023 -ל 1993 ןיב ומסרופש ןיד יקספ םגדמב .ברעתהל אלש רחב טפשמה תיב ,םילילפב ועשרוהש םירש

 ויונימ ןיינעב הנורחאה הערכההו ,תויריע ישארו ילהנימ דיקפת יאשונ לש םייונימב תוברעתה תוטלחה שולש

 הנומתה 7.םילילפב ועשרוהש םירש ינגסו םירש יונימ דגנ תוריתע ןללכב ,תוריתעה בור וחדנ ,רשכ יערד הירא לש

 ידיב תגצומה הנומתהמ ןיטולחל הנוש איהו ,תוריבסה תליעב ריהזו ןסורמ שומיש הניה ,ןכ םא ,תללוכה

  .ירוביצה להנימה לע תיטופיש תרוקיבל םידגנתמה

 תויטרקומד תונידמל דוגינב יכ רוכזל ךירצ ,םילילפב םימשאנש ימ לש םייטילופ םייונימל עגונה לכב ,וזמ הרתי

 תא בזוע םילילפ םיכילה ודגנ םילהנתמש ימ התרגסמבש תיטילופ תוברת לש המרונ םויכ ןיא לארשיב ,תורחא

 םייונימל עגונה לכב דחוימב םירומחו םיגירח םירקמב תוריבסה תליעב יטופישה שומישה 8.םייטילופה םייחה

 
 לע םתערכה תא וססיב )ץנימו ןייטש ,זרא-קרב םיטפושה( םיטפוש השולש .)18.1.23( תסנכה 'נ דלפנייש 8948/22 ץ"גב 6
 לש הדלות איהש תינוציקה תוריבסה-יא לע ךמתסהל הרחב ךא ,גצמה תייגוסב הנד תויח האישנה .יערד לש וירבדב גצמה
 ןויד רחאל ;גיצהש אוושה גצמ ףאו ,יאנת לע רסאמ שנוע ודגנ דמועו יולתש הדבועה ,הנורחאה ותעשרה ,ילילפה ורבע
 רנליו ,תימע ,ןמלגופ םיטפושה ופרטצה התערכהל .גיצהש גצמה סיסב לע עירכהלמ האישנה הענמנ ,ןורחאה רשקהב ךורא
 ןורב ,בובכ ,)"תוריבסה יא לובג לע" היה ,הנורחאה השרפה ינפל דוע ,יערד לש הרקמה ויפל םידקת לש רצק רוכזיאב(
 תלאשב הערכהה רדעיה ,ןורלא טועימה טפוש תדמעל .)"הזב הז תוכמות"כ תוליעה יתש תא וידחי ךרכש( ףפוקסורגו

 ךא הריתעה תא החוד אוה ;ולעש םיישקל סיסבה איה ,יערד יונימ תעב הלשממה שאר שרדנ אל וילא ,תוריבעב ןולקה
  .ןולקה תלאשב הערכה תלבקל תוריחבה תדעוו ר"ויל תונפל הלשממה שארמ שרוד היה
 ןעמל העונתה 3094/93 ץגב ;)1993( 229 )2(דמ ד"פ ,ןוכישהו יוניבה רש 'נ גרבנזייא 6163/92 ץ"גב :ולבקתהש תוריתע  7
 441 )5(זמ ד"פ ,לארשי תלשממ שאר 'נ יתימא 4267/93 ץ"גב ;)1993( 404 )5(זמ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ ןוטלשה תוכיא
 ץ"גב ;)2006( הרובחתה רש 'נ ןמטרופ 7542/05 ץ"גב ;)2001( 265 )2(ונ ד"פ ,הלשממה שאר 'נ דירש 4668/01 ץ"גב ;)1993(

 תוריתעל .)ןלהל טוריפ ואר( )18.1.23( תסנכה 'נ דלפנייש 8948/22 ץ"גב ;)2013( ןורשה תמר תייריע שאר 'נ ץ"מוא 4921/13
 1993/06 ץ"גב ;)1997( 46 )3(אנ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 2533/97 ץ"גב :לשמל ואר וחדנש
 שאר 'נ ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 8192/04 ץ"גב ;46 )3(אנ ד"פ ,הלשממה שאר 'נ ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה
 4585/06 ץ"גב ;)2006( הלשממה שאר מ"מ 'נ ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 1400/06 ץ"גב ;)2004( 46 )3(אנ ד"פ ,הלשממה
 ץ"גב ;)2007( הלשממה שאר 'נ הנומא 3/07585  ץ"גב ;)2006( םינפ ןוחטבל רשה 'נ 2000 רבוטקוא יגורה תוחפשמ דעו

 הלשממה שאר 'נ ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 3095/15 ץ"גב ;)2015( ץוחה רש 'נ ןוטלשה תוכיא ןעמל התומעה 3997/14
 תוכיא ןעמל העונתה 2592/20 ץ"גב ;)2016( לארשי תלשממ שאר 'נ ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 232/16 ץ"גב ;)2015(

  .)2020( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ןוטלשה
 ,דנלריא ןופצ לע הנוממה רשה :הינטירבב  .וז הדוקנ תושיחממ תורחא תונידממו הינטירבמ תוטלוב תואמגוד רפסמ 8
 רשה ;)2001( ול םיברוקמל םייטירב םינוכרד תקפנה ןעמל לעפ םהיפל םימוסרפ רחאל ודיקפתמ רטפתה ,ןוסלדנמ רטיפ
 םייונימ ןיינעב יתלשממה דוקה תורפה תודוא םייוליג רואל ותנוהכמ רטפתה ,תואלמיגהו הדובעה רש ,טקנלב דיוייד
 תדעוו לש הריקח תחיתפ רחאל רטפתה ,ןייה רטיפ ,סליוו לע הנוממה רשהו תואלמיגהו הדובעה רש ;)2005( יטרפה רזגמב
 שומיש השעש םייוליג רחאל רטפתה ,)Laws( זול דיוייד ,רצואה רש ;)2008( הרטשמל יטילופ ןומימ ןתמ תודוא תוריחבה
 םעה לאשמש רחאל רטפתה ,ןורמק דיוייד ,הלשממה שאר ;)2010( רבעשל ופתושל םהמ הצקהש רחאל רוביצ יפסכב הערל
 לשב רטפתה ,ןוסנו'ג סירוב ,הלשממה שאר ;)2016( ותדמעל דוגינב ,יפוריאה דוחיאה ןמ האיצי דעב עיבצה ךרע ותוא
 רחאל רטפתה ןוסמאיליו ןיוואג קית אלל רשה ;)2022( הנורוקה רגס ןמזב ותיבב תוביסמ תכירע תודוא םימוסרפ
 .)2022( תמייאמ הדרטה לע םימוסרפ
 התיהש הפלדה יוליג רחאל הדיקפתמ הרטפתה ,Anneli Jäätteenmäki ,דנלניפ לש הלשממה תשאר :תורחא תונידמב
 ןתמ הניינעש השרפ יוליג רחאל רטפתה ,ןייטרק ןא'ז ,הדנק תלשממ שאר ;)2003( קאריע דגנ םידעצל תופרטצהל הרושק
 תרוקיב רחאל ודיקפתמ רטפתה ,CIA ה שאר ,טנט 'גרו'ג ;)2003( קבווק לש התשירפב םיכמותל ודגנתהש םיפוגל תוכימת
 ודיקפתמ רטפתה ,היכ'צ תלשממ שאר ;)2004( קריעב המחלמל תאצל הטלחהל רושקה עדימב CIA ה לש שומישה לע
 .)2005( טפנ תרבח תטרפהב תותיחש ןניינעש תונעט םוסרפ רחאל
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 ינפמ רוביצה לע ןגמו ירוביצה תורישב תודימה רהוט לע םויכ רמושה דיחיה יטפשמה ילכה אופא אוה םייטילופ

  .תינוטלש תותיחש

 

 תולעב תויושר לש תוינידמב קסוע טפשמה תיבל תושגומה תוריתעהמ לודג קלח :תוינידמ תעיבקב תוברעתה .3

 איה המושייו תוינידמ תעיבק ןניינעש תוטלחהב תיטופיש תוברעתהש אוה ץ"גב ידיב רוגשה ללכה .תוכמס

 ןכש ,המושייו תוינידמ תעיבק לש הניחבב ןסורמ היהי ץ"גב היפל השיגה הליבומ הז ןיינעב .רתויב תמצמוצמ

 ,)ןיינק וא ןויווש ,לשמל( תויוכזב העיגפ לש הרקמב תוברעתהל רבעמ .תוכמסה ילעבל הנותנ ןיינעב תויחמומה

 םיסרטניאב ךיפה יתלב ןפואב תעגופ התייהש היישעב רבוד תוריבס-יא תנעט הלבקתה םהבש םידדובה םירקמב

 הטלחה( םדא ייחל הרישי הנכס וא ,תועקרק תאצקה ,הביבסה לע השק העפשה לשמל ,םייזכרמ םיירוביצ

 ץ"גב יכ ןועטל ןיא הז רשקהב םג 9.)הזע ףטוע יבושיב ןוגימב "םינגומה םיבחרמה" ךרעמ תא לוספל הדיחי

  10.אוה ךופהנ ;"תושרה ילענב ומצע םש"ו רוגש ןפואב ברעתמ

 

 םוכיס .4

 

 תליע לש המויק .תונושה תויושרה ןיב םימלבהו םינוזיאה תכרעמב ינויח יטפשמ ילכ איה תוריבסה תליע

 לקשמ ןתמ העמשמ תוריבס .חרזאה לומ ןוטלשה לש תוטלחהה תלבק ךילהתב םייוקיל ןקתל רשפאמ  תוריבסה

 םירקמב תלעפומ איהו ,םירחא םייטנוולר םילוקיש ןיבל םניב םלוה ןוזיא ךות הטישה לש דוסיה יכרעל יואר

 ללוכו ,לארשיב תיטרקומדה הטישה סיסבב דמועה יכרעה ךרעמהמ תרזגנ תוריבסה תלאש .דבלב םיינוציק

 העיגפ איה הלוטיב תועמשמ .חוכ לש הערל לוצינ ינפמ תושלחומ תוצובק לע הנגהו ,קדצ ,תוריח לש םיכרע

 םיכייתשמה הלא הז ללכבו ,ןוטלשה לש ותורמל םינותנ וא ,לארשיב םיררוגתמה השיאו םדא לכב הרישי

 ,עמשמ .ןוטלשה לש תויתורירש תוטלחהל תו.םיפושח ורתווייש ,יטילופ חוכמ תונהנ ןניאש טועימ תוצובקל

 התשענ ילואש ,תושרה לש הלועפ ינפמ טרפל הנגה היהת אל ,ילהנמה השעמה תכרעהל תוריבס לש דדמ רדעיהב

 ,רומאכ .הרבחה ללכ לש ירוביצה סרטניאהמו טרפה תויוכזמ תינוציק הרוצב תמלעתמ ךא ,תילמרופ תוכמסב

 םהבש םירקמב קר הלעפוה הליעהו ,םצמוצמו ריהז אוה ילארשיה ילהנימה טפשמב תוריבסה תליעב שומישה

 אופא תונשל לולע תוריבסה תליע לוטיב .ינוציק ןפואב לוספ תעד לוקישב קהבומב התקל תילהנימה הטלחהה

 העיגפו תוכמסב הערל שומיש לש העינמל תינויח איהש תרוקיב ,להנימה לע תיטופישה תרוקיבה לש הינפ תא

  .דיחיה םטלפמ אוה טפשמה תיבו ,ינוטלשה חוכה ינפמ ןנוגתהל םילכ םדיב ןיאש הלאב

 
 להנימ 'נ שדח חיש 244/00 ץ"גב ;)תיקלח הלבק( )2019( היינבו ןונכתל תיצראה הצעומה 'נ הפיח תייריע 2605/18 ם"עע 9
 דרשמ 'נ לארשיב תונולמה תודחאתה  5309/18 ץ"גב ;)2006( ןוחטיבה רש 'נ רסוו 8397/06 ץ"גב ;)2002( לארשי יעקרקמ
 .)תיקלח הלבק( )2018( םינפה

 ,ךוניחה רש 'נ תליג ירחוש תתומע 1554/95 ץ"גב  ואר וחדנש תוינידמ דגנ תוריתע לש תואמו תורשעל תודדוב תואמגודל 10
 'נ ןידו עבט םדא 2920/94 ץ"גב ;)1990( 818 )2(ומ ד"פ ,ךרע תוריינ תושר 'נ ץיבונרב 5320/90 א"ע ;)1996( 2 )3(נ ד"פ
 6671/04 ץ"גב ;433 )1(חנ ד"פ ,תרושקתה רש 'נ קזב 6406/00 ץ"גב ;)1996( 441 )3(נ ד"פ ,הינבו ןונכתל תיצראה הצעומה
  .)2007( ההובג הלכשהל הצעומה 'נ רחש תתומע
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 תירבעה הטיסרבינואה ,ןהכ תיגרמ 'פורפ

 הפיח תטיסרבינוא ,טלמיר היונ 'פורפ

  :הביתכב ועייס

 ןליא-רב תטיסרבינוא ,זרפ ןרוא ׳פורפ

 ןמכייר תטיסרבינוא ,רונש-ןיול תינור ר״ד

 


