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 היטרקומדה ןעמל םיטפשמל םיצרמהו תוצרמה םורופ
 

 םייונישה תובקעב םישנ תויוכזב העיגפה אשונב 11 ׳סמ הדמע ריינ
 םיירטשמה

 *19.2.2023 םויב ץפוה

 

 ריצקת

 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

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

 היופצה העיגפל תוסחייתמ ונא ,היתוכלשהו הרומאה הנווכה עקר לעו ,הז הדמע ריינב .םדאה תויוכזב

 קוח תועצהב ,םיינויצילאוקה םימכסהב ,הייונימבו הלשממה בכרהב תאטבתמש יפכ םישנ לש ןהיתויוכזב

 לולכמש איה הדמעה ריינ תנקסמ .הירבחו הלשממה תורהצהו תולועפבו ,היצילאוק ירבח ידי לע ושגוהש

 לש ןהיתויוכזב השונא העיגפ םיעגופ ,היצילאוקהו הלשממה םעטמ הקיקחה ייונישו תויובייחתהה ,תולועפה

  .הנידמה םוק זאמ רתויב הרומחה הרוצב לארשיב םישנה תויוכז בצמ תא םיגיסמו לארשיב םישנה ללכ

 

 

 
 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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  :םירבדה תיצמת

 השונא העיגפ םיעגופ ,היצילאוקהו הלשממה םעטמ הקיקחה ייונישו תויובייחתהה ,תולועפה לולכמ •
 רתויב הרומחה הרוצב לארשיב םישנה תויוכז בצמ תא םיגיסמו לארשיב םישנה ללכ לש ןהיתויוכזב
 .הנידמה םוק זאמ
  

 תונגהה תא ולטבי תד ימעטמ םישנ תרדה רשפאל תנמ לע היצילאוקה ידי לע םיננכותמה קוחה ינוקית •
 הימונוטואה תא ומצמציו ,ירוביצה בחרמב תוריחלו ןויוושל םישנ לש ןתוכז תא תוחיטבמה תויטפשמה
 םוחתב ,הקוסעתב ,בוחרב :םייחה ימוחת לכב םדאה דובכב העיגפמו הילפאמ ןהלש שפוחה תא ,ןהלש
 דועו יאנפ תויוליעפב ,תונכרצהו רחסמה

 
 הרדהו הקחרה וקסעב תופכל קסע לעב לכל רשפאי תיתד הנומא ימעטמ תולפהל רשפאיש קוחל ןוקיתה •

 וא םישנמ תוריש לבקל םיניינועמ םניאש תוחוקל ךושמל תנמ לע ,תודבועכ ןהו תוחוקלכ ןה ,םישנ לש
 .ןתוחכונב

 
 שמתשהל לכוי ר״צברהש ךכל איבת תישארה תונברל ותפפכהו ישארה יאבצה ברה תויוכמס תלדגה •

 םוצמצ תא שורדל תנמ לע ,ךדיאמ תישארה תונברל ותופיפכבו ,דחמ השדחה ותוכמסו ותגרדב
 .ןתברקבו ןמיע תרשל ברסל תופיכ ישבוח םילייח תייחנה ךות ,המיחל תועוצקמב םישנ לש ןתובלתשה

 
 ,הרות ןיד לש תללוכ טפשמ תכרעמ לש התורצוויה איה םיינברה ןידה יתב תויוכמס תבחרה תועמשמ •

 תחת לעופבש ךכ ,תיחרזאה טפשמה תכרעמל ליבקמב ,ילג שירב היתורושמ ןתוא הרידמו םישנ הלפמה
 לע תותתשומו ,םינוש םיניד יפוג לע תוססובמה ,טפשמ תוכרעמ יתש הנייהת תחא הנידמ לש היפנכ
 תונוש קדצ תוסיפת

 
 אלש תובייחתה ללוכ תיתדה תונויצה תגלפמ ןיבל דוכילה ןיב ינויצילאוקה םכסהה ,םידקת רסח ןפואב •

 יפלכ תומילאב קבאמו העינמל הפוריא תצעומ לש הנמאה ,לובנטסיא תנמא .לובנטסיא תנמאל ףרטצהל
 תועפות םע תונידמ לש ןתודדומתהל רתויב ליעיהו בושחה ילכל םויכ תבשחנ ,החפשמב תומילאו םישנ

  .םוחתב לבוקמה ימואלניבה טרדנטסה תא הווהמו ,הלא
 

 רשאכ טלחומ ירבג בור ונשי היצילאוקב .םישנ גוצייב תירוטסיה הגיסנ תנייצמ תיחכונה הלשממה •
 29 ןהש דבלב 24% לע דמוע םישנה רועיש הלוכ תסנכב .)14%( םישנ ןה עשת קר תסנכ ירבח 64 ךותמ
 .תודעו 25 ךותמ הדעו ר״ויכ תונהכמ םישנ 4 קרו ,תסנכ ירבח 120 ךותמ םישנ

 
 רושיא לשמל ךכ .קימעי תידרחה הרבחב םינימה ןיב הדרפהה ךילהת תיקוחל םישנה תרדה תכיפה לשב •

 אוה ךילהתה לש יופצה ופוסו ,תוחפשמכ לייטל הנלכות אלש תוידרח תוחפשמב עגפי תונייעמב הדרפה
 תואיציל הנלבגות תוידרח תונבו םישנ וליאו עבטה קיחב ולייטי םידרחה םינבהו םידרחה םירבגהש
 .ןתיב תולובגב

 ,תושלחומ תוידרח םישנמ ענמתו םלומ ןיידתהל תוידרח םישנ בייחת םיינברה ד״היב תויוכמס תבחרה •
 טפשמ עויס תלבקל םישנ ינוגראל תונפל תורשפאה תא ,רכומ אלה ךוניחב תועייס ןוגכ
 

 דחוימ ןפואב עגפת טועימה תוצובקל דעס תתלו הלפמ הקיקח םולבל טפשמה תיב לש וחוכב העיגפ •
 ,ףסונב .תינעזגו הלפמ הקיקחמ ןנוגתהל ןתלוכיבו ,טועימה ךותב טועימכ תויברע םישנ לש ןהיתויוכזב
 תיחרזאה הרבחה ינוגרא תוליעפב עגפת םדאה תויוכז ינוגרא לש םתוליעפ תא ליבגהל הלשממה תנווכ
 .תויברעה םישנה ינוגרא לש םתוליעפב טרפבו ,תיברעה הרבחב
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 אובמ

 לש ןהיתויוכז תא התמקה תעמ רבכ הבירקה לארשי תנידמ ,ישיאה דמעמה אשונב רקיעבו ,םימיוסמ םיטביהב

 ימוימוי ןפואב תועגפנ םישנ לש תויוכז .םייתד םימרוג תוצרל ןויסינהו םייטילופה םילוקישה חבזמ לע םישנ

 לכהו ,םישנ לש הנוהכ לע םירסואש ןיד יתבב תויסיסבה ןהיתויורח תא תללושש תיתד םיניד תכרעמ תחת

 דימת ורתונ םינשה ךרואל תוריחלו ןויוושל לארשיב םישנ לש ןקבאמב םירכינ םיגשיה דצל ,ןכל .קוחה תוסחב

 תויתד תוסיפתל תתלו הלא םייא ביחרהל השדחה היצילאוקה תלעופ ,תעכ .ינוציק ןויווש יא לש םייא

 ,ליבקמבו ,םישנ תויוכז לש טביה לכב טעמכ טולשל ,ןתוא םיביתכמה םיינוציקה םינברלו ,תויטסילטנמדנופ

 ודעונש םיקוחו םישנ דגנ האוגה תומילאה תא רגמל ודעונש םיכלהמ ,רהצומב החוד ףאו ,םדקל אלש תבייחתמ

 תחת םימדוקמ וללה םיכלהמה לכש הדבועה יעבט ןפואב טעמכ תלבקתמ הז עקר לע .ןהיתויוכז םודיקל

 םידיקפתב םישנ לש יספא גוצייו )דבלב םישנ 9 םכותמו תסנכ ירבח 64( טלחומ ירבג בור הבש היצילאוק

 לע רערעל שיו ומלאנו ומלענ םישנ תונושה היתועורז לע השדחה הלשממב .ירוביצה תורישבו הלשממב םיריכב

   .וז הדבוע לשב ולו היתוערכה תוימטיגל

 

 םינימה ןיב הדרפהו םישנ תרדה .א

 עקר

 רוביצה יגיהנמ ץחלב םוינלימה ףוס תארקל הלחה תד ימעטמ ירוביצה בחרמב םישנל םירבג ןיב הדרפהה תעפות

 הדרפהה דגנ תונושארה תוריתעה .תידרחה היסולכואל ירוביצה בחרמה תשגנה לש קומינה תחת ,ידרחה

 םינשב רבכ םישנה תלודש ידי לע ץ"גבל ושגוה תיעוצקמ הרשכהבו תירוביצה הרובחתב הגהנוהש תירדגמה

 ידרח ןיינעב רבודמש קומינב ,תע התואב ברעתהל אלש ףידעהש ,טפשמה תיב תצעב וקחמנ תוריתעה .1997

  ,תודרפנ תורגסמ בוצקיתו דוסימל הנידמה תויושר לש ןתוליעפ םג-ומכ ץ״גב לש תוברעתהה יא תוינידמ 1.ימינפ

 
 .)םסרופ אל( הרובחתה רש 'נ לארשיב םישנה תלודש 5079/97 ץ"גב 1
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 היתואצותשכ ,םיצוק הדשב שאכ ירוביצה בחרמב םישנה תרדהו תרפה הטשפתה ןכמ רחאלש רושעבש ךכל ומרג

 .םינימה ןיב הדרפה אשונב ינורקע ןיד קספ הנושארל ץ"גב ןתנ 2010 תנשב .הלוכ תילארשיה הרבחב תושגרומ

 :ךכ ןייטשניבור םיקילא טפושה בתכ ןידה קספב .םיסובוטואב הדרפה תופכל רוסא יכ ץ״גב עבק וניד קספב

 תבשל ןהילע ןכיה םישנל תורוהל וא שקבל ,רמול יאשר וניא )רחא םדא לכ ומכ( תירוביצ הרובחת ליעפמ"

 רזוח ינאשכ ...הניצרתש םוקמ לכב בשיל תויאשר ןהו ,שובלל ןהילע המ וא ,םישנ ןתויה םושמ קר סובוטואב

 םאה .ןבתכל ךרוצ היה 2010 תנש לש לארשיב דציכ ,ימצע לע המת ינא התע הז ושגדוהש תורושה תא ארוקו

 2"?ונרזח...Rosa Parks ימיל

 ב שגוהש ירוביצה בחרמב םישנה תרדה תעפות תניחבל הלשממל יטפשמה ץעויה ידי לע הנומש תווצה לש חוד

 הרומח העפות איה ירוביצה בחרמב ׳םישנ תרדה׳ םיתעל הנוכמ היעפוממ קלחש העפותה" :יכ עבק 2013

 דוסיה תוחנה תא תרערעמו ןיינע לש ושרושל תדרוי וז הילפה .םישנ ןה רשאב םישנ לש ןתיילפהב תנייפאתמה

 חודה 3".םדא אוה רשאב םדאה לש ישונאה וכרעב ריכמה ,לארשי תנידמב יטרקומדה רטשמה תתשומ ןהילע

 הרדההו הדרפהה ייוטיב לש םתקספהל ץרחנו ליעי ,ריהמ ןפואב לועפל רבדב תועגונה תוירוביצה תויושרל ארק

 4.םייטנוולרה םירשה ללכ לע לטוה ומושייו 2014 ב הלשממה ידי לע ץמוא חודה .ןתעפשה וא ןתוירחא םוחתב

 םע דבב דבו ,הדרפהה העיגה םהילא םימוחתה לכ תא וסיכ אל טפשמה תיב תקיספ ןהו ח"ודה ןה ,תאז םע

 ראשה ןיב ,ובחרתהו הרדההו הדרפהה תועפות וכלה ,םימיוסמ םימוחתב העפותה םוצמצל תונויסינ תטיקנ

 הכפה הדרפהה תעפות .תויעוצקמ תורשכהבו אבצב ,הימדקאב הדרפה ןוגכ םירחא םימוחתב ,הנידמה דודיעב

 ןתדובע קרו ירוביצה בחרמב תויתד תוסיפת תייפכ ןיבל םישנ תויוכז ןיב םיפירחה תושגנתהה ידקוממ דחאל

 היינפ תועצמאב הלא תויקוח אל תועפותל ץק םישל דחאכ תוידרחו ,תויתד ,תוינוליח תויטסינימפ לש תיפיזיסה

 .הדרפהה תוטשפתה תא המלב ןויוושל םישנ לש תיטפשמה ןתוכז תפיכאו תויטפשמ תואכרעל

 ןחטשב הצחרה תוכירב תא חותפל הבוח הלח יתד בור םע םיבושיב תוימוקמ תויושר לע יכ ץ״גב קספ 2020 תנשב

 5.ןימ לדבה ילב םיתוריש תקפסא לש ללכל גירחה איה הדרפה יכו ,הדרפהב קר אלו תברועמ היחש תועשל םג

 לש בורב( אצמ ץ״גב .םידרחל תוימדקא תוינכותב םינימה ןיב הדרפהה תויתקוח ןיינעב ץ״גב קספ 2021 תנשב

 ,תאז םע .ןהלש םדאה דובכבו תויטנדוטסה לש ןויוושב תעגופ םיימדקא םידומילב הדרפההש )2 דגנ םיטפוש 3

 ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחבש הלבגהה תקסיפ יאנתב דומעל הלוכי וז העיגפ םימיוסמ םיאנתב יכ עבקנ

 אלהו יתדימ אלה ןויבצה לע תובקונ תורעה ריעמ אוהש ךות ,םילולסמה תוליעפ ךשמה תא ץ״גב ריתה ןכלו

 ןויוושש ,תוצרמב ןהו תויטנדוטסב ןה העיגפה תא םצמצל הרומו ,וללה תוינכותהמ קלחב הדרפהה לש ינויח

 6.םירבגה תותיכב דמלל תושרומ ןניא ןהש ןוויכ עגפנ ןהלש יתקוסעתה תויונמדזהה

  

 
  ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל ט"י הקספ ,)2011( הרובחתה רש 'נ ןגר 746/07 ץ"גב 2
     12 הקספ )2013 ץרמב 7( םיטפשמה דרשמ ,ירוביצה בחרמב םישנה תרדה תעפות תניחבל ידרשמה תווצה חוד 3
  .30.3.14 ,1526 הלשממ תטלחה 4
   (7.10.20)׳חאו עברא תיירק תימוקמה הצעומה ׳נ ׳חאו ןורקוש 3865/20 צ״גב 5
  (12.7.21) ׳חאו לארשי תנידמ ׳נ ׳חאו ןוזרב 8010/16 צ״גב 6
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 השדחה היצילאוקה ןוניכ בקע םייופצה םייונישה

 תוברת יעוריאבו הימדקאב ,הקוסעתב הרדהו הדרפה

 רתות תירדגמ הדרפהש ךכל תויובייחתה םיינויצילאוקה םימכסהב ולביק הרותה תודהיו ,ס״ש ,תיתדה תונויצה

 תוריחלו ןויוושל םישנ לש ןתוכז תא תוחיטבמה תויטפשמה תונגהה תא ולטבי םיננכותמה קוחה ינוקית .קוחב

 ימוחת לכב םדאה דובכב העיגפמו הילפאמ ןהלש שפוחה תא ,ןהלש הימונוטואה תא ומצמציו ,ירוביצה בחרמב

 קוח ןקותי יכ עבקנ םימכסהב .דועו יאנפ תויוליעפב ,תונכרצהו רחסמה םוחתב ,הקוסעתב ,בוחרב :םייחה

 קסע תיבב העיגפ ענמיש״ ךכ םיירוביצ תומוקמלו רודיב תומוקמל הסינכבו םיתורישב ,םירצומב הילפה רוסיא

 ןתינשו ידוחיי וניאש רצומ וא תורישב רבודמש יאנתבו ,תיתד הנומא לשב רצומ וא תוריש תקפסאמ ענמנש יטרפ

 7".המוד ריחמב תיפרגואיג הברקב המוד הפולח גישהל

 שובלב םישנ בייחלו םישנל םירבג ןיב הדרפה תופכל קסע יתבל ריתי ,תסנכל שגוה רבכ וחסונש ,עצומה קוחה

 ינתונל קוחה רשפאי ,ףסונב .תומיוסמ תועשב הסינכ לכ םישנמ עונמל ריתי וליפאו ,תוריש תקפסהל יאנתכ עונצ

 קוחה תעצה ןושלמו םכסהה ןושלמ ,וזמ הרתי .תיב״טהלה הליהקה ירבחלו םיברעל תוריש תתל ברסל תוריש

 רדסהה ,רמולכ 8.ויתוחוקל לש תופדעהה סיסב לע םג תוריש תתל וא רצומ רוכמל ברסל יאשר קסעה לעבש הלוע

 תוחוקל ךושמל תנמ לע ,תודבועכ ןהו תוחוקלכ ןה ,םישנ לש הרדהו הקחרה וקסעב תופכל קסע לעב לכל רשפאי

 .ןתוחכונב וא םישנמ תוריש לבקל םיניינועמ םניאש

 קסע יתבבו ,םילוח תופוקב ,םיקנבב תורשמל דבלב םירבגל םישורד תועדומ בורקב הארנש יופצ ךכמ האצותכ

 תומוקמ .דבלב םירבגמ תוריש לבקל ךכב םיניינועמה םירבג לש השדחה תוכזל הנעמ תתל תנמ לע ,םייטרפ

 םישנו ,דחאכ םישנלו םירבגל תוריש תתל םילוכיה םירבג םידבוע קיסעהל ופידעיו תודבוע לבקל וברסי הדובע

 תידדצ הסינכל תשגל הנצלאת םילוח תופוק וא רלולס תורבח ,םיקנבב תוריש לבקל הנאובתש תוידרחו תוינוליח

 ,לשמל ךכ .תומייקתמ רבכ ןהש ןיבהל בושח לבא ,תוינוימד תועמשנ הלא תועפות .םירבגה יניעמ קחרה ,תדרפנ

 םימייקמה םיימדקאה תודסומהמ קלחב ;תודרפנ תועשב קר תוחותפ םילשוריב תוירוביצ תוירפס רשעכ

 ידבועב ןתוא םיפילחמ אלא ,םידרחה םירבגל םיטנדוטס תוריכזמ יתוריש תונתונ אל םישנ םידרחל תוינכות

 תונופמ אל םישנ ;םהל עירפמ ןנימש ימל עייסל תואב ןהשכ תיזיפ תופקתומ א״דמ תובדנתמ ;םירבג הלהנמ

 תודיקפ יתורישב רבודמשכ םג ,םידרחמ ןיטולחל תוקחרומ תולייח ,אבצב ;״עונצ אל״ ןשובל םא סנלובמאב

 ירמוש תובדנתמו םיבדנתמל הרקוה עוריא א״דמ םייק תפלוחה הנשב ;ם״קשב הריכמ וא דויצ תקולח ומכ

 .תישארה הסינכהמ עוריאל וסנכנ םירבגש דועב ,תוברתה לכיה ןוינחב תידדצה הסינכהמ וסנכנ םישנ וב תווצמ

 ילויב חתפיהל דמועה ימואל תורישל םיקידמרפה סרוק יכ א״דמ עידוה רבכ םייופצה הקיקחה ייוניש רואל

 םידרח םידמעומ לש םתשקב רואל תאזו ,םיינוליחה ללוכ ,םיפתתשמה ללכל תירדגמ הדרפהב הנושארל ךרעיי

    9.םייתדו

 
 תיתדה תונויצה תעיסל דוכילה תעיס ןיב םכסהל 97 ףיעס ;)28/12/22( ס״ש תעיסל דוכילה תעיס ןיב םכסהל 91 ףיעס 7
 .)28/12/22( הרותה תודהי תעיסל דוכילה תעיס ןיב םכסהל 108 ףיעס ;)28/12/22(
 הנומאב העיגפ – ןוקית( םיירוביצ תומוקמלו רודיב תומוקמל הסינכבו םיתורישב ,םירצומב הילפה רוסיא קוח תעצה 8
    .)12.12.2022 ,ג"פשתה ולסכב ח"י ,222/25/פ( 2022–ג"פשתה ,)תיתד
9 https://www.ynet.co.il/news/article/rywi009zao   
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 םיצקומה בחרמהו תורישה תוכיא ,דרפנב םינתינה םיתורישב םויה רבכ הרוקש יפכש ןייצל רתוימ טעמכ

 םייתדו םידרח לש השדחה םתוכז איבת ךכ .םישנל םיצקומה הלא לע םתמרבו םביטב תיתועמשמ ולעי םירבגל

 .הכירצהו הקוסעתה יקושבו ירוביצה בחרמב ןויוושל םישנ לש ןתוכז לוסיחל תיתד הנומא ימעטמ הדרפהל

 תוברת יעוריא םויקל תורשפאה ןגועתש" ךכ ןקותי קוחהש אוה םיינויצילאוקה םימכסהה לש ףסונ רומח טביה

 ךות ,קהבומ יתד יפוא םיאשונ וא רומאכ רוביצל םידעוימה ךכב םיניינועמה םייתדו םידרח לש םידומיל וא

 הילפאל בשחת אל הדרפה הלא םיאנתב .תירדגמ הדרפהב תוברל ,םייתדה םהיכרצבו םהיתונומאב תובשחתה

 10.״הרוסא

 השעמל ךא .םיידרחו םייתד םירוזאב םימצמוצמ םיעוריאב רבודמ וליאכ םשור רוציל שקבמ עיגרמה חסונה

 רשפאי ןנכותמה קוחה .הלכשהו תוברת יעוריא ללשב תוינוליחו תויתד םישנב עוגפל גילפמו ףרוג רתיהב רבודמ

 עיפשהל יופצ הז קוח .םיביצקתו םוקמ תוחפ תולבקמ ןהשכ תורגסמבו םיעוריאב תופתתשמש םישנ תולפהל

 וליפא אלא הרישב קר אל ,םייתכלממו םיירוביצ םיסקטבו םיעוריאב ףתתשהל תוינוליח םישנ לש תורשפאה לע

 .)לתוכב יאבצ סקט תוחנהל הניצקמ ענמנ הנשה קר( רובידבו המבה לע הדימעב

 םילולסמה ,ךכמ האצותכ .םיגוסה לכמ םידומיל לע םג הלבגה אלל תיקוח ךופהת הדרפהה ,ןונכתה יפ לע

 ןיינועמ וניא יכ ריהציש ימ לכלו םיימואל םייתדל וחתפיי ,דבלב םידרחל הכ דע ולבגוהש ,הימדקאב םידרפנה

 דוגינב תאזו ,טרוטקודלו םיינש םיראתל םג ובחרוי םידרפנה םידומילהו ,תד ימעטמ ינשה ןימה םע דומלל

 םימייקתמ וב סופמקה יבחרב םג אלא תותיכב קר אל הדרפה רשפאי עצומה חסונה 11.ןיינעב ץ"גב תקיספל

 העיגפל איבת הדרפהה תובחרתה .ץ"גב תקיספל דוגינב תאז םג ,תוירטיפקו תורצח ,תונורדסמ ללוכ ,םידומילה

 םהב םיימדקא תודסומב ,תועיבק לבקלו ,הדובעל לבקתהל תושקתמ םויה רבכש ,תוצרמ םישנב תפסונ

 ןכלו םישנ דמלל םיאשר םירבג םיצרמש דועב םירבג דמלל תושרומ ןניא ןה ןכש ,הדרפהב םידומיל םימייקתמ

 .דסומל רתוי תמלתשמ םתקסעה

 תדימעל תודוה הכ דע ומלבנש ,הדרפהב תויעוצקמ תורשכהל בחרתהל יופצ הדרפהב םידומיל םייקל רתיהה

 .םינימה ןיב ןויוושל תוכזה לע טפשמה יתב

 ןוחטיבה תוחוכב תותרשמה םישנב העיגפ

 יפ לע .תישארה תונברל םייתכלה םיניינעב ל"הצ לש ישארה ברה תא ףיפכהל תננכתמ השדחה הלשממה

 תינוציח הדעו ידי לע רחביי ישארה ברה תסנכה ןחלוש לע החנוה רבכש קוחה תעצהו םיינויצילאוקה םימכסהה

 תמלשה טעמל ,יאבצ רבע לעב תויהל שרדיי אל ר״צברה .תישארה תונברה תצעומ אישנ דומעי השארבש ,אבצל

 םיניינעב ,וזמ הרתי 12.יללכה הטמהמ קלחל בשחייו ףולא תגרדל הלעוי אוהו ,אוהש דיקפת לכב רידס תוריש

 ,תישארה תונברה תצעומ לש היתוקיספל אלא ל״כטמרה תורמל ןותנ היהי אל ר״צברה םייעוצקמ-םייתכלה

 ךכ .המיחל תועוצקמבו ל"הצב ינויוושה ןבולישל המכו המכ תחא לעו ,םישנ סויגל דגנתמ הז ףוגש ףא לע תאזו

 
 תיתדה תונויצה תעיסל דוכילה תעיס ןיב םכסהל 97 ףיעס ;)28/12/22( ס״ש תעיסל דוכילה תעיס ןיב םכסהל 91 ףיעס 10
  .)28/12/22( הרותה תודהי תעיסל דוכילה תעיס ןיב םכסהל 108 ףיעס ;)28/12/22(

 . (12.7.21) לארשי תנידמ ׳נ ןוזרב 8010/16 צ״גב 11
 .)26.12.2022 ,ג"פשתה תבטב 'ב ,806/25/פ( 2022–ג"פשתה ,ישארה יאבצה ברה קוח תעצה 12
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 תא שורדל תנמ לע ,ךדיאמ תישארה תונברל ותופיפכבו ,דחמ השדחה ותוכמסו ותגרדב שמתשהל ר״צברה לכוי

 .ןתברקבו ןמיע תרשל ברסל תופיכ ישבוח םילייח תייחנה ךות ,המיחל תועוצקמב םישנ לש ןתובלתשה םוצמצ

 ירוביצה בחרמב העונתו שובל תוריח

 עונצ אל שובלב לתוכל הנעגתש םישנ לע םישדוח השש לש רסאמ ישנוע תלטהל קוח תעצה תמדקמ היצילאוקה

 הטילש ידרחה לתוכה ברל ןתית וז העצה 13.לתוכה בר ידי לע ותרדגהכ ,םוקמה גהנמ יפל אלש הנללפתתש וא

 ןתנומאב תולת אלל ,לתוכב הליפת וא רוקיבל תועיגמה םישנ לש ןתוגהנתה תעיבק לעו לתוכה תבחר לע תטלחומ

 תופטעתהו הרותב האירק תללוכה ,לתוכה תושנ לש הליפת תעינמ איה העצהה לש תרהצומה התרטמ .תיתדה

 הברהב תובחר לתוכה ברל קוחה תעצהב תוקנעומה תויוכמסה ,לעופב .לתוכה תבחרב ,ןגהנמל םאתהב תילטב

 .לתוכב םירקבמהו תורקבמה לכל ,הדרפהבו ,םישקונ הליפתו רוקיב יגהנו םירימחמ תועינצ יגהנ תייפכ תוללוכו

 אלש בייחתה אל ךא ,הז בלשב םדוקת אל הקיקחהש והינתנ הלשממה שאר ריהצה תירוביצה תרוקיבה חכונ

        .ללכ םדוקת

 םוכיס

 תיב ידי לע רבעב ולספנ ,ירוביצה בחרמהמ םישנ תרדה לש םינוש םיטביה ןוגכ ,םירומאה םירדסההמ קלח

 ,ןכל .ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוחב העובקה ,ןויוושו דובכל םישנ לש ןתוכזב הרומחה םתעיגפ לשב טפשמה

 תואמצעב העיגפ םהבו ,תסנכב םינודינה םיילקידרה םייונישה תקיקח אוה םייונישה לש םשומימל יאנת

 רקבל טפשמה יתב לש םתלוכי םוצמצ ,הלשממל יונימה תוכמס תרבעהו יונימה ךילה יוניש ידי לע םיטפושה

 הכרד היהת ,ורבעי םירומאה םייונישה םא .הידרשמלו הלשממל יטפשמה ץועייה לורטנו הלשממהו תסנכה תא

 לע לחותש ילבמ ,תויסיסבה ןהיתויוכז תא םירפמו םישנ דגנ םילפמה םיקוח קקוחל הלולס היצילאוקה לש

 תוריחבה זאמ ושגוה ךכל הייפיצ ךותמ .הלשממה לע םירחא םימלב ויהיש ילבמו תיטופיש תרוקיב וז הקיקח

 עוציבל קוח תעצה ןוגכ ,רתויב םינטק ויה ןנכ לע דומעלו רובעל ןהייוכיס רבעבש תופסונ תובר קוח תועצה

 14.םידרפומ םיפוח תפסוהל קוח תעצהו עבט תורומשב םימ תורוקמב הדרפה

 

 םיינברה ןידה-יתב תויוכמס תבחרה .ב

 

 עקר

 םיינברה ןידה-יתב תויוכמס ,1953 תנשמ )ןישוריגו ןיאושינ( םיינבר ןיד-יתב טופיש קוחל םאתהב ,םויכ

 וא תירוה תוירחאו תרומשמ לש תולאש ןוגכ ןישוריגל םיוולנש םיאשונלו ,ןישוריגלו ןיאושינל תומצמוצמ

-תיבב ןודל ףא ןתינ םידליל תועגונה תולאשב .ןישוריגה תעיבתל ופרוצ הלא םיניינעב תועיבתה םא שוכר תקולח

 ןיאושינ לש רשקהל תלבגומ ןידה-יתב תוכמס הרקמ לכב .שוכר תקולח יאשונב אל ךא ,המכסהב ינברה ןידה

 
 )19.12.2022 ,ג"פשתה ולסכב ה"כ 456/25/פ( 2022–ג"פשתה ,ותבחרו יברעמה לתוכה לש השודקה תרימש קוח תעצה 13
 'ח 2140/25/פ( 2023–ג"פשתה ,)עבט ירתאב תדרפנ הצחרל םינמז דועיי – ןוקית( הצחר תומוקמ תרדסה קוח תעצה 14
 2023–ג"פשתה ,)תדרפנ הצחרל תומוקמ תעיבק – ןוקית( הצחר תומוקמ תרדסה קוח תעצה ;)30.01.2023 ,ג"פשתה טבשב
 .)06.02.2023 ,ג"פשתה טבשב ו"ט 2175/25/פ(
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 תוכמס יכ ץ״גב קספ זא 2006,15 תנש זאמ םירקבל תושדח תולוע םהיתויוכמס תבחרהל תועצה .דבלב ןישוריגו

 ררובכ שמשל יאשר וניא ךכיפלו ,םיינברה ןידה-יתב טופיש קוח יפ-לע ול םינותנה םיאשונל תלבגומ ןידה-תיב

  .םימדקתמ הקיקח יבלשל ועיגה אל הלא תועצה הכ דע 16.םייחרזא םיכוסכסב

 

 השדחה היצילאוקה ןוניכ בקע םייופצה םייונישה

 תבחרהל תובייחתה תללכנ ,ס״ש םעו תיתדה תונויצה םע ,דוכילה לש םיינויצילאוקה םימכסההמ םיינשב

 םיאצמנ םניא םויכ רשא םירחא םייחרזא םיניינעבו תונוממ יניינעב ןודל םיינברה ןידה-יתב לש םהיתויוכמס

 םע םכסהה .םיררובכ שמשל תוכמסב םהמ קלחבו טופיש תוכמסב רבודמ םימכסההמ קלחב  .םתוכמסב

 ןודל תוכמסה תא םיינברה ןידה יתבל ריזחתש תיתקיקח הרדסהל לעפת הלשממה״ יכ עבוק תיתדה תונויצה

 םע םכסהב 17.״יזוחמה טפשמה תיבב ןידה קספ רורשיאב ךרוצ אלל תאזו ,םידדצה תמכסהב תונוממ יניינעב

 ,תונוממ ינידב םידדצה תמכסהב ןודל םיינברה ןידה יתב תא הכימסמה הקיקחל לעפת הלשממה״ יכ עבקנ ס״ש

 םידדצה םא ,םכסהל אשונ שמשל לוכיה יחרזא ןיינעב טופיש תוכמס היהת םיינברה ןידה יתבל יכ עבקייו

 18״.ןידה תיב לש ותד ןב אוה םידדצהמ דחא וב הרקמבו בתכב םתמכסה תא ועיבה רבדב םיעגונה

 טופיש קוח תעצה תולעל היופצ ,19.2.23 -ב הקיקח יניינעל םירשה תדעוו תבישיב רבכ ,תופצל היה ןתינש יפכ

 ,וז העצהל חטבומ םעפה 19.יאלוזאו רשא ,בלקמ ,ינפג תסנכה-ירבח לש םמעטמ )תוררוב( םייתד ןיד יתב

 ליבקמב ,הרות ןיד לש תללוכ טפשמ תכרעמ לש התורצוויה איה רבדה תועמשמ .ינויצילאוק בור ,היתומודלו

 תוססובמה ,טפשמ תוכרעמ יתש הנייהת תחא הנידמ לש היפנכ תחת לעופבש ךכ ,תיחרזאה טפשמה תכרעמל

 ,לארשי תסנכ תבצעמ היקוח תאש תחא טפשמ תכרעמ :תונוש קדצ תוסיפת לע תותתשומו ,םינוש םיניד יפוג לע

 קלחשו ,)unwritten law( בותכ ונניא ללכ תססובמ איה וילע םינידה ףוג רשא ,תיתכלה ,תרחא טפשמ תכרעמו

 וא ,תסנכה תקקוחמ םתוא םיקוחל - תיחרזאה טפשמה תכרעמל םיביוחמ םניא הב םינהכמה םיניידהמ דבכנ

 רדס ךותב ולעפש דבלב םירבג ידי-לע החתופ תיתכלהה טפשמה תכרעמ .תויחרזאה תואכרעב תועבקנה תוכלהל

 רתוי בר חוכ תנתונ העבטו הביט םצעמו ,היכראירטפה תא תרמשמו תפקשמ איהש ךכ ,ילכראירטפ יתרבח

 ירדסו ,)תונייד םישנ ןיא ירהש( ילג שירב היתורושמ םישנ םויכ הרידמה טפשמ תכרעמ יהוז ,ךכל רבעמ .םירבגל

 לש תינורקעה ןתורישכ ןיינעב תוברל( תיחרזאה האכרעב םיגהונה ןידה ירדסמ יתוהמ ןפואב םינוש הב ןידה

 .)תודעל םידוהי אל לש וא םישנ

 

  .תיתד האכרעב ןודי יחרזא ךוסכס םידדצה תמכסהב קרש ךכב םיפפונמ תויוכמסה תבחרה ךלהמב םיכמותה

 םירקמב יכ ששחה הלוע .םינזואמו םילוקש תוחוכ ינש ןיב קר םייקתהל הלוכי תיתימאו האלמ המכסהש אלא

 תורמ יסחי םימייק םהב םיבצמב לשמל ךכ .םישנ לע טרפבו ,תוניידתהל המכסה םישלח םידדצ לע הפכית םיבר

 ,םתושרל םידמועה םיבאשמב רעפו לודג חוקימ רעפ םהיניב םייקש םידדצ וא )לשמל ,דיבעמו דבוע( םידדצה ןיב

 
 ;)8.6.15 – ה"עשתה ןוויסב א"כ ,1370/20/פ( 2015–ה"עשתה ,)תוררוב( םייתד ןיד יתב טופיש קוח תעצה לשמל ואר 15
 א"פשתה זומתב ח"י ,1669/24/פ( 2021-א״פשתה ,)המכסהב טופיש תוכמס( םיינבר ןיד יתב טופיש קוח תעצה

28.06.2021(. 
 .259 )1(אס ד"פ ,לודגה ינברה ןידה תיב 'נ רימא המיס 8638/03 ץ"גב 16
 .)28/12/22( תיתדה תונויצה תעיסל דוכילה תעיס ןיב םכסהל 110 ףיעס 17
      .)28/12/22( ס״ש תעיסל דוכילה תעיס ןיב םכסהל 109 ףיעס 18
 .)2.1.2023( ג"פשתה תבטב 'ט1178/25/פ )2023-ג״פשתה ,)תוררוב( םייתד ןיד יתב טופיש קוח תעצה 19
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 םישנה הנייהת הז רשקהב עגפיהל תונושארה .תויתד תואכרעב שומיש תושעל יתליהק ץחל לש םיבצמ וא

 אליממ ןהש ,תידרח ךוניח תשרב תודבוע ,לשמל .וזה האכרעל תונפל דימת היהת ןהמ הייפיצהש ,תוידרחה

 לע דמלמ )2006 תנש ינפל( רבעה ןויסינ .ןידה תיבב ךוסכס בשייל השירד לומ חקמתהל ושקתי – רתוי תושלח

 ןובשח לע ,תוידרחה ךוניחה תותשר לש םיילכלכה םיסרטניאה תא יבקע ןפואב ופידעה םיינברה ןידה-יתבש ךכ

 20.תודבועל היסנפ תושרפהב ךוניח תשר בייחלמ וענמנ לשמל ךכ .תורומהו תוננגה לש ןהיתויוכז

 

 קוחה יפל .ןישוריג יכוסכסל רשקהב היהת לארשיב תוידוהיה םישנה ללכל תיטנוולרה רתויב השקה העיגפה

 .םויכ םייקה בצמל דוגינב ,ןישוריג תובקעב שוכר תקולח אשונב םג ״המכסהב״ ןיידתהל היהי ןתינ עצומה

 "המכסה" םלועל איה ,שוכרה תקולח אשונב ןיידתהל ,םהירחא וא ןישוריג יכילהב היוצמה השא לש "המכסה"

 חכונ .םידליב הרושקה יהשלכ המכסהל יאנתכ וא לעבה ידי-לע טגה ןתמל יאנתכ ,הילע היופכו תצלואמ

 ןתמל הרומתב םילעב ןהינפב םיביצמה םינוש םיאנתל רתעיהל םישנ לע ץחל לעפומ הבש תיטפשמה תואיצמה

 רשא ,םילעב ידיב המצוע בר קשנ ןאכ ףיסות ןידה יתב תוכמס תבחרה יכ יאדו ןפואב רמול ןתינ ,םדי-לע טגה

 יאנתכ הרות ןיד יפל םהינפב ןיידתהל השירדה תא וארי םדיצמש םיינברה ןידה-יתבב םיכמתנ םמצע ואצמיי

 רתויב הרומחה ילוא ,תושרגתמ םישנ תויוכזב הרומח העיגפל חתפ והז .טגה תלבק םשל שקבתמ ףאו ריבס

 .םינש הזמ לארשיב טפשמה תכרעמ העדיש

 

 םישנל יתייעבו הלפמ ןיד אוה םייתכלממה םיינברה ןידה-יתבב םויכ םשוימ אוהש יפכ הרות ןיד יכ רוכזל שי

 תונשרפל םויכ ןותנה הרות ןיד אוה תוררוב וא טופיש תאכרעכ ןידה יתבב תוניידתה לע לוחיש ןידה .םירחאלו

 שומיש םויה רבכ םישוע םיינברה ןידה יתב .דסממה חכמ םינהכמה םיניידה לש םלוע תפקשה יפ לע תינרמש

 הרות ןיד יפל םיקסופו ,ןישוריגו ןיאושינל םיכורכה םיניינעב ,םהל ונתינש טופישה תויוכמסב ןידכ אלש

   21.שוכר יניינע תמגודכ יחרזאה ןידה יפל טופשל םבייחמ ןידהש תומוקמב

 

 

 לובנטסיא תנמאל תופרטצהה תלאשו ,החפשמב תומילא ,םישנ דגנ תומילא .ג

 

 עקר

 םישנ דגנ תומילאה תעפות םע תיביטקפא תודדומתהל םויכ הכורע הניא לארשי יכ תדמלמ םייחה תואיצמ

 רבשמ ומע איבהש םירקמב םיזוחא תואמ דע תורשע לש היילעה עקר לע דחוימב תאזו ,החפשמב תומילאהו

 רקבמ ח"וד .רבעב וא הווהב גוז-ינב ידיב םישנ םישולשל בורק וחצרנ תונורחאה םינשה ןמ תחא לכב 22.הנורוקה

 
 יכוסכסב לארשיב םייתכלממה ןידה יתבב םיניידה תקיספב הפקשהו הכלה ?׳הנידמה גהנמכ לכה׳״ ,ןמניילק ׳ש ןור ואר 20
 .141 ,2019 - ט״עשתה בל טפשמ ירקחמ ,״הדובע
 לודגה ינברה ןידה תיב 'נ ינולפ 8537/18 ץ"גנד  ;221 )2( חמ ד״פ ,ינברה ןידה תיב 'נ ילבב 1000/92 ץ"גבב המגודל ואר 21
 .)24.6.2021 ובנב םסרופ( םילשוריב
 היילע ;גוז ינב ןיב תומילא עקר לע 118 דקומל תוינפה לש ללוכה רפסמב 265%-כ לש לודיג לח 2020 תנשל 2019 תנש ןיב 22
 הרטשמב וחתפנש םיקיתה רפסמב 11% לש היילעו החפשמב תומילאב לופיטל םיזכרמל תוינפה לש ללוכה רפסמב 12% לש
 החפשמב תומילא לע םינותנ זוכיר ,תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ( גוז ינב ןיב םימויאו תינפוג תומילא תוריבע ןיגב
 .)(21.11.21  םישנ יפלכ תומילא לע שגדב



 10 

 םילשכ לש הרוש לע עיבצה ,דקתשא םסרופ רשא "גוז ינב ןיב תומילאה תעפות םע תודדומתהה" אשונב הנידמה

 םידבוע תרשכה יא ,החפשמב תומילאה תעפותל קוחב הרדגה רדעיה תוברל ,העפותב הנידמה לש הלופיטב

 תומילא תעינמל תידרשמ-ןיבה תינכתה ,תאז דצל .ןוכיסב תוחפשמ רותיאל תוליעפ רדעיהו םוחתב םיילאיצוס

 תנשב רבכ הלשממה ידי לע הצמואש ףא לע ,האולמב תבצקותמ וא תמשוימ הניא ןיידע הב לופיטלו החפשמב

2017.23  

 

 ךכל התיה ףאו לובנטסיא תנמאל לארשי תופרטצה ףס לע לארשי הדמע הנורחאה הנשב ,ןלהל טרופיש יפכ

   .הנמאל תופרטצהה תא ענמ תסנכה רוזיפ םלוא ,תאצויה הלשממב הבחר הכימת

 

 השדחה היצילאוקה ןוניכ בקע םייופצה םייונישה

 .החפשמב תומילאו םישנ דגנ תומילאב קבאמל דחוימה קרפ עיפומ אל םיינויצילאוקה םימכסהה ןמ דחא ףאב

 תנמאל לארשי תופרטצה תא רשאת אל הלשממה״ יכ עבוק תיתדה תונויצה םע םכסהל 106 ףיעס ,תאז תחת

 תומילאו םישנ יפלכ תומילאב קבאמו העינמל הפוריא תצעומ לש הנמאה ,לובנטסיא תנמא .״לובנטסיא

 תא הווהמו ,הלא תועפות םע תונידמ לש ןתודדומתהל רתויב ליעיהו בושחה ילכל םויכ תבשחנ ,החפשמב

 לש הדלות איה םישנ יפלכ תומילא יכ הניה הנמאה לש אצומה תדוקנ 24.םוחתב לבוקמה ימואלניבה טרדנטסה

 ןתינ אלו ,םירבג דצמ םישנ לש הילפאו הטילשל וליבוהש ,םישנו םירבג ןיב תוחוכ ירעפ ,ירוטסיה ןויווש יא

 העפות הניה םישנ דגנ תומילאה תעפות .הישרושל םג סחייתיש הב יטסילוה לופיט אלל ,ליעי ןפואב הב קבאיהל

 תלימו "החפשמה דובכ" םשב םיעשפ ,הייפכב ןיאושינ ,סנוא ,תוינימ תודרטה ,החפשמב תומילא תללוכה הבחר

 .םישנ

 .תמאותמו תללוכ תוינידמ תעיבקו ןידל הדמעה ,הנגה ,העינמ לש תונורקע ביבס םיקרפ המכל תקלוחמ הנמאה

 תומילאו םישנ דגנ תומילא םע דבל דדומתהל םילוכיש דחא דסומ וא תונכוס ןיאש החנהה לע תססובמ איה

 תשרוד הנמאה .םינושו םיבר םינקחש ידי לע תמאותמ הלועפ שרוד וזכ תומילאל יביטקפא הנעמ .החפשמב

 םג ומכ ,םייתלשממ אל םינוגרא ,תויתלשממ תויונכוס תברעמה תמאותמו תללוכ תוינידמ הנמשיית תונידמהש

 עצבתת החפשמב תומילאו םישנ דגנ תומילא תעינמל תוינידמהש איה הרטמה .תויושרו ,םיימואל םיטנמלרפ

 .םייטנוולרה תודסומהו םיפוגה לכבו לשממה תומר לכב

 

 רחאל ,תאז .לובנטסיא תנמאל ףרטצהל הפוריא תצעוממ תימשר הנמזה לארשי הלביק 2022  לירפא שדוחב

 תויוגייתסהל ףופכב הנמאה לע המיתחל איבהל הרטמב ,אשונב םיטפשמה דרשמ דצמ םינש תבר תידוסי הדובע

 םישקבמה תולוק עמשיהל ולחה זאש אלא .לארשי תנידמ לש התונובירב העיגפ לכ וענמיש תוינשרפ תורעהו

 ןוידה תא טיסהל ודעונ רשא תורחאו הלאכ תוכרפומ תונעטב ,הנמאל לארשי תנידמ תופרטצה תא עונמל

 רקיע .הנממ םיעגפנהו תועגפנה לע הנגהו החפשמב תומילאה רוגימ - הנמאל תופרטצה לש תירקיעה הרטמהמ

 תולובג תצירפל ומרגיש הנאותב ,תוטילפבו הריגהב םיקסועה הנמאב )תורשע ךותמ( םיפיעס ינש דגנ אצי ףצקה

 
 .2021-א״פשתה ,גוז ינב ןיב תומילאה תעפות םע תודדומתה ,ימוקמה ןוטלשב תרוקיבה לע תוחוד תרדס ,הנידמה רקבמ 23
24Europe Convention on preventing and combating violence against Council of Council of Europe,  

women and domestic violence, 11 May 2011, available at: https://www.refworld.org/docid/4ddb74f72.html 
[accessed 17 February 2023]. 
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 ךכמ ומלעתה הנמאה ידגנתמ .החפשמב תומילא לש תונברוק םישנ ינוילימ טולקל תביוחמ היהתש ,הנידמה

 לש םיניינעל תועגונה תוינשרפ תורהצהו תויוגייתסה רפסמב הוולמ תויהל התייה הרומא הנמאל תופרטצההש

 םייקה יטפשמה בצמהו הריגהה תוינידממ המואמ תונשל ידכ תופרטצהב ןיאש רורב תאז חכונ .דמעמו הריגה

 תומילאה רוגימ אוהש רקיעה ןמ תמלעתמו ןוידה תא הטיסמ הזה קומינה ךותמ הנמאל תודגנתה .אשונב

 .הנממ םיעגפנהו תועגפנה לע הנגהו החפשמה

 

 ירדגמ ןויווש םדקל ידכ הב שי רשא המזי לכל תודגנתה היה תופרטצהה תלשכה סיסבב דמעש המ יכ קפס ןיא

 םתוא םה ולא .תיתחפשמה הימונוטואב העיגפ לש לאונה ןועיטב ,ילכראירטפה החפשמה הנבמ תחת הריתחו

 קוחל ןוקיתה תרבעהל הנושארה האירקה הלשכוה תע ,שולשו םירשעה תסנכב ועמשוה רשא קוידב םינועיט

 םתוא לע קוידב עיבצהלמ וססיה אל םידגנתמה .החפשמב תומילא תעינמל קוחב תילכלכ תומילא לולכל דעונש

 התונוביר״ל רתויב םינכוסמה םיפיעסכ ,םישנ תויוכז םודיקו ירדגמ ןויוושל ךוניחל םיארוקה הנמאב םיפיעס

 .םישנ דגנ תומילא ןיבל תודהיה ןיב הרואכל רשי וק תחיתמ ךות ,״תידוהי הנידמכ לארשי לש

 

 תעכ םיזחואה םע םיהוזמה םימרוגה םה לובנטסיא תנמאל תופרטצהה ךלהמ תלשכהל ולעפש םימרוגה

 תיתדה תונויצה תגלפמ ןיבל דוכילה ןיב ינויצילאוקה םכסהה ,םידקת רסח ןפואבש ךכ םא אלפ אל .ןוטלשב

  .לובנטסיא תנמאל ףרטצהל אלש תובייחתה ללוכ

 

 דגנ תומילאב קבאמל תוביוחמ לכמ תטלחומ תורענתה לע הדיעמ התמקה זאמ תיחכונה הלשממה תולהנתה םג

 ואצוהש ימ לש ינורטקלא קוזיא תועצמאב חוקיפ רבדב קוחה תעצה ,המגודל ךכ .החפשמב תומילאבו םישנ

 לכ ברקב אלמ סוזנצנוק היבגל שיו תמדוקה תסנכה רוזיפ ינפל שממ הנושאר האירק הרבעש ,הנגה יווצ םדגנ

 גהנות היבגל םג יכ הלוע תרושקתב תונוש תויואטבתהמ 25.ללכ תמדוקמ הנניא ,קוחה תפיכאו החוורה תויושר

 תבישיל עיגה אל היצילאוקהמ תסנכ רבח ףא ,ךכל המודב .תמדוקה הלשממה יכלהמ לכמ תורענתהה תוינידמ

 המייקתהש החפשמב תומילאב לופיטו העינמל תימואלה תינכתה םושיי אשונב ירדגמ ןויווש םודיקל הדעווה

 תלבק יכילה זרזל הטלחה ינוחטיב-ינידמה טניבקה לביק ,םינורחאה םיעוגיפה עקר לע ,דגנמו .ראוניל 30-ב

2019- ןיבש הדבועה עקר לע תאזו ,םישנ לש ןנוחטב לע הזכ ךלהמ לש תוכלשה ללכ ולקשנש ילבמ ,קשנ ןוישיר

 26.ןוישירב קזחוהש קשנ הז היה םח קשנב םישנ חצר ירקממ שילשב 0212

 

 םידושח דגנכ םיקית תריגס לשב תוטילקרפהו הרטשמה לע תיתועמשמ תרוקיב תחתמנ םויכ רבכ ,וזמ הרתי

 תעדה לוקיש םוצמצ 27.ןועיטה ירדסה לש םוצעה םרפסמ לשבו םידליו םישנ דגנ תורומח ןימו תומילא תוריבעב

 
 ,)העש תארוה – תונכוסמ תכרעהו ,הנגה וצ לש ומויק תחטבהל יגולונכט חוקיפ( החפשמב תומילא תעינמל קוח תעצה 25
 .)04/07/2022 ,2336/24/פ( 2022–ב"פשתה
 םודיקל ,ונממ תעבונה תומילאהו לק קשנ תצופת םוצמצל ךלהמ הליבומ "חבטמה ןחלוש לע חדקאה" תייצילאוק 26
 ןידב לארשיב תיטרפה החטבאה תיישעת בויחלו ,תוחפשמ ךותבו םישנ דגנ תינלטקה תומילאה תא ומצמציש תוקיטקרפ
 ףוסב החטבא קשנ ףוסיא לע הרומה קוחה תפיכא לש ידיימ עוציבל טקיורפה לעופ ,ראשה ןיב .תירוביצ הרקבבו ןובשחו

 רצות אוה טקיורפה .עשפמ םיפח יפלא לע םייאל החטבא קשנמ עונמלו םירבגו םישנ ייח ליצהל תנמ לע –הדובעה תרמשמ
 לש תקהבומ העפות – לארשיב הרימשהו החטבאה תיישעת לש תוארנ-יתלב םינפ ףשחו 2009 תנשב םסרופש רקחמ לש
 ףסונו 1949-ט"שת הייריה ילכ קוח 2008 תנשב ןקות ,רקחמה םוסרפ םע דבב דב .םיחטבאמ ידיב החפשמ ינבו תונב חצר
 ךא  ותקסעה רוזאל לבגות רמושל הרימש תרבח ידי לע האצוהש קשנ תאישנל האשרה תדועתש עבוקה ,)ב(ג10 ףיעס ול
  .ןיינעב ץ"גבל ורתע ףאו םישנה ינוגרא ודגאתה הביבסש המרופר הלחה 2018 תנשב

 .2021 תוטילקרפה לש יתנשה ח"ודה 27
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 תונורקע תא םירפמה םיקוח תקיקח לעמ םימוסחמה תרסה ,תוריבסה תליע לוטיבו ןוילעה טפשמה תיב לש

 תושרה תא ריתוהל םייופצ ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח לש ירשפאה וכומנשו ותוללכב םדאה דובכו ןויוושה

 םויה רשאמ רתוי ףא םיטעמ םינעמ ריתוהלו  ,טפשמה יתב לש חוקיפ אלל תקקוחמה תושרה תאו תעצבמה

   28.ךכמ תועגפנה לש ןהידיב

 

 םיריכב םידיקפתבו ,הלשממב ,תסנכב םישנ גוצייב העיגפה .ד

 

 עקר

 תנידמ' יכ עבקנ םש ,תואמצעה תליגמב רבכ החנוה תילארשיה הרבחב םישנ לש ינויוושה ןדמעמל דוסיה ןבא

 תנשב ןגוע הז ןורקע .'ןימו עזג ,תד ילדבה ילב היחרזא לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז ןויווש םייקת לארשי

 ייחב … - השאה לש רומגו אלמ ןויווש םיוקי" יכ התלועפל דוסיה יווב העבק הנושארה תסנכה רשאכ 1949

 לעפת לארשי תנידמ יכ חטבוהו הלא תונורקע ונגוע 1951 תנשב ".םיקוחה תכרעמ לכבו קשמהו הרבחה ,הנידמה

 יתווצב ,םיירוביצ םיפוגב ,ללכב הנידמה תורישב םישנ לש םלוה גוצייל תוכזה .השאל שיא ןיב אלמ ןויוושל

 'ס ב תננוכמו תיזכרמ תוכזכ תחטבומו הבר הבחרהב הנגוע טרפב םיריכב םידיקפתבו תימואל תוינידמ בוציע

 .9195-ט"ישת ,)םייונימ( הנידמה תוריש קוחל א15 ףיעסבו 291951-א"ישת ,השיאה תויוכז יוויש קוחל 1ג6ו ג6
 ףא ליחמ הנידמה תוריש קוחל 12 ףיעס .תוגרדה ללכב םישנ לש םלוה גוצייל הבוחה תא םיעבוק ולא םיקוח 30

 אלש הקסעה ,זרכמ ךרדב יונימ תוברל"ו ,הלשממה ידרשמל םיל"כנמ יונימ יבגל רישי ןפואב קוחה יפיעס תא

 תא ריהבהו ,םלוהה גוצייה תבוח תא הבחרהב שריפ אוה ףא ןוילעה טפשמה תיב 31."לעופב יונימו זרכמב

 טוקנל הבוחה תא ןכו טרפב םיריכב םיגרדבו תוטלחה תלבק ידקומב םישנל סחיב המושייו התלוחת תובישח

  32.ינויווש גוציי חיטבהל תנמ לע ברימה תא תושעלו םיישממו םיליעפ םידעצ

 

 תלבק ידקומב םלוה גוצייל השירדה לש םושייה תובישח תא השיגדה היתוטלחהמ תורשעב הלשממה ,ןכ ומכ

 1697 'סמ הלשממה תטלחהב ,28.4.1985 םוימ 548 'סמ הטלחהב רתיה ןיבו תוטלחה לש הרושב ,ךכ 33.תוטלחה

 יכ העבק רשא )14.12.14 םויב הלבקתהש( 2331 הלשממה תטלחה ;רבואטש ח"וד ץומיאל 8.6.2014 םוימ

 לש ינויוושו ןווגמ גוציי םודיקל תיפיצפס תוסחייתה ללוכ ,ירדגמ ןויוושל תללוכ הלועפ תינכת שבגת הלשממה

 הלשממה הבייחתה הב רשא ,)14.7.19 םויב הלבקתהש( 4631 הלשממה תטלחה ;תוטלחה תלבק ידקומב םישנ

 גוציי לש דעי ,רתיה ןיב ,םיעבוק רשא ,2030 תנשל דע אמייק רב חותיפל םיימלועה םידעיה שומימל לועפל

 
https://www.gov.il/he/departments/general/annual-report-archive 

 אשונב םסרפתהל יופצה היטרקומדה ןעמל םיטפשמל םיצרמהו תוצרמה םורופ לש הדמעה ריינ תא ואר הבחרהל 28
  .ילילפה טפשמה לע תיטפשמה המרופרה תוכלשה
 .)השאה תויוכז יוויש קוח :ןלהל (1951- א"ישתה ,השיאה תויוכז יוויש קוחל )א(ג6 ףיעס 29
 ))םייונימ( הנידמה תוריש קוח :ןלהל (1959-ט"ישתה ,)םייונימ( הנידמה תוריש קוחל א15 ףיעס 30
 םש 31
 2754/02 ץ"גב ,לארשי תלשממ 'נ ןרא לעי 5755/08 ץ"גב ,94)טמ ד"פ ,ןוחטיבה רש 'נ רלימ 94/4541 צ"גבב רתיה ןיב ,ואר32
 .םירחא ןיד יקספ תורשעבו הלשממה שאר 'נ יכעמ ךתיא 5660/10 ץ"גבו לארשי תלשממ 'נ לארשיב םישנה תלודש
 הצמוא הטלחהה .)14.12.2021( "תירדגמ הבישח תעמטהו ירדגמ ןויווש םודיק" אשונב 33-ה הלשממה לש 2331 הטלחה 33
 לש תירדגמ הניחבל הדעווה תוצלמה ץומיא" אשונב 33-ה הלשממה לש 2084 הטלחה רחאל םיישדוחכ הלשממה ידי לע
 ןויווש םודיק" אשונב 33-ה הלשממה לש 3664 הטלחה םג הלבקתה ,ךשמהב  . )07.10.2014( לארשיב הנידמה ביצקת
 .  (11.03.2018)"םינוש םימוחתב תירדגמ הבישח תעמטהו ירדגמ
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 הבייחתה הב רשא )18.10.20 םויב הלבקתהש( 454 הלשממ תטלחה .תוטלחה תלבק ידקומב םישנל ינויווש

 םישנ בולישו םודיק אשונב 8.6.14 םוימ 1697 'סמ הלשממה תטלחה לש התגשהל רותחלו ךישמהל הלשממה

 50% לש רועישב םיריכב םידיקפתב םישנ לש םלוה גוצייל תיתטיש תומדקתה לש דעי הנגיעש ,הנידמה תורישב

 .תוחפל

 

 השדחה היצילאוקה ןוניכ בקע םייונישה

 

 םלוה גוציי
 64 ךותמ רשאכ טלחומ ירבג בור ונשי היצילאוקב .םישנ גוצייב תירוטסיה הגיסנ תנייצמ תיחכונה הלשממה

 120 ךותמ םישנ 29 ןהש דבלב 24% לע דמוע םישנה רועיש הלוכ תסנכב .)14%( םישנ ןה עשת קר תסנכ ירבח

 תוגלפמ לש ןהיתומישרב םישנ לש גוצייה רועישב תיטמרד הדירי הלח ,תוריחבה םרט דוע 34.תסנכ ירבח

 אלו םינורחא תומוקמבו התמישרב תורופס םישנ הביצה ,ןוטלשה תגלפמ איה ,דוכילה תגלפמ :היצילאוקה

 ,ףסונב 35.ללכ םישנ ובצוה אל תוידרחה תוגלפמה םעטמו דבלב םישנ 3 ובצוה תויתדה תוגלפמה םעטמ ,םיילאיר

 רשא םישנ תויוכז דגנ תוליעפ םג תויוצמ ,וללה תומישרב תוללכנש תוטעמה םישנה ןיב יכ ןייצל יואר הז רשקהב

 ודעונש הקיקח יכלהמ םולבל ןתחלצה תוכזבו ,םישנל ןויוושו תויוכז תחטבה דגנ ברה ןלעופ עקר לע אקווד ורחבנ

     .החפשמב תומילאל הנעמ תתלו תינימ הפיקת תועגפנו יעגפנ לע ןגהל

 

 םדא תויוכז ינוגראו םישנ ינוגרא תורשע ונפ ,תוריחבה תואצות לש ןמוסרפ םע דימ ,וז המוגע הנומתל ףסונ

 םודיקלו תוטלחה תלבק ידקומב םישנ לש ןייונימל יוחיד אללו ידיימ ןפואב לועפל רחבנה הלשממה שארל

 ישממ ששח לע עיבצהל תנמ לע םג ומכ ,תסנכל תומישרב ןזואמו ינויווש גוציי תחטבה ןונגנמ ןגעתש הקיקח

 םידיקפתב ןהכל ונומיש םישנה רפסמב הדח הגיסנ ינפמ םיריכבה םייונימה בבסו הלשממה תעבשה תארקל

 ינוגרא ולעהש ששחה םירופס תועובש ךותו הבשוה אל םלועמ ןתיינפ ,רעצה הברמל .הלא תוגלפמ םעטמ םיריכב

 העפשה תודמעבו הלשממב םיריכב םידיקפתל םייונימ תורשע ,יחכונה בצמב ,ךכ .תמאתה תיחרזאה הרבחה

 ומכ 36.םישנ ספא ונומ ,הלשממה ידרשמ יל"כנמ ידיקפת 33 ברקבו ,דבלב םירבג ידי לע ושיוא ירוביצה תורישב

 לע הנידמב רתויב עיפשמהו קזחה ףוגה ,)ינוחטיב-ינידמה טניבקה( ימואל ןוחטיב יניינעל םירשה תדעוול ,ןכ

 אל כ"בשה תדעוובו דבלב םישנ יתש ונומ ,םירש ינגסו םירש 17 -מ םויכ תבכרומה ,ימואל ןוחטיבו ץוח יכלהמ

 דבלמ .הלשממל דבלב תורש שש ונומ ,םירש םישולש ךותמ :הלשממה בכרה לע טבמב .תחא השא ולו התנומ

 וא ןרובע דחוימב ואצמוהשו םלועמ םימייק ויה אלש רש ידיקפתל ונומ םישנה רתי ,הרובחתה תרש לש היונימ

 לע ולא העפשה תודמעלו םרה ןדמעמל ועיגהש םישנ תויוצמ ולא םייונימ ןיב ,רומאכ .םירטוז םידיקפתל ונומ

 
  תסנכה לש רקחמה זכרמ , 25-ה תסנכל תוריחבה רחאל םינותנ זוכיר :תסנכב םישנ םג ואר 34

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/0cf2203e-a05e-ed11-814f-005056aac6c3/2_0cf2203e-a05e-ed11-
814f-005056aac6c3_11_19639.pdf  

https://main.knesset.gov.il/mk/apps/faction/faction- - ןבכרהו תסנכה תועיס לע עדימל 35
.  lobby?KnessetID=25&FactionID=1107. ןוכמה ,אריפש ףסא ר"דו גרבדירפ ןח ר"ד ,25 -ה תסנכב םישנ גוציי 
 .https://www.idi.org.il/articles/46263  היטרקומדל ילארשיה
 הרקי הז םא ףא . תול"כנמ םידיקפתל םישנ יתש יונימ לש יפצ לע וחוויד תרושקתב םינוש םימוסרפה ולעש תוכרעה  36
  .דבלב 6% וז הגרדב םישנ לש ןרועיש אהי
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 תועובשב .החפשמב תומילא רוגימל תולועפל ןתודגנתהו ירדגמ ןויווש םודיקל םיכלהמל ןתודגנתה עקר

  .ולא םידעצ תבוטל הל וכז תעכש העפשהה תדמע תא לצנל ןתנווכ לעו ןלעופ ךשמה לע וריהצה ןה םינורחאה

 

 ,ןכ ומכ .תודעו 25 ךותמ דבלב םישנ עברא אוה תסנכב תודעווה שארב דומעל ורחבנש םישנה רפסמ ,תאז דצל

 תוינידמ עוציב תלוכיו תולישמה תחטבהל" המרופרה תאצמנ םשייל הלשממה תננכתמש םינושארה םידעצה ןיב

 םייטילופ םייונימ םצמצל הדעונש םירוטקרידה תרחבנ תא לטבל הנווכה תטלוב המרופרה בלב ."הלשממה

  .םישנ לש םלוה גוציי דדועל םידעצ וטקננ התרגסמב רשאו תויתלשממ תורבחב

 תודמעבו לארשי תסנכב גוצייל םישנ לש תיסיסבה תוכזה לע הנגהב הקומע היסרגר התועמשמ וז השק תואיצמ

 ,הקיספב םג תנגועמ רשאו הלשממה לע הלחה הבוחה לשו קוחה לש הטוב הרפה הווהמו תוטלחה תלבק

 הקיקחב תסנכה לש הרורב הארוה תמייק ובש םוקמ .םישנ גוצייל תוילהנמ תויחנהבו הלשממ תוטלחהב

 הלשממה לש הנולשכ ,ןכ ומכ .המשייל הלשממה לע הבוח תלטומ ,הלשממ תוטלחה לש הרושב םג ומכ תישארה

 .לארשי תנידמ לש תוימואלניבה היתויוביוחמ לש הרפה הווהמ םישנ גוצייב

 

 גוצייה תבוחל יוטיב רדעיה .הייסולכואהמ 51% תווהמה ,םישנ ןוילימ 4.5-ל לעמ לארשיב תויח 2023 תנשב

 לע הערל תוקומע עיפשהל יופצו לארשיב םישנ לש ןדמעמב תישממ העיגפ עגופ ,תסנכבו הלשממב ינויוושה

 תיב לש וחוכ רוקיעל ןויסינה ללוחתמ ,םישנ גוצייב הרומחה העיגפה דצלש אלא דבלב וז אל .ןהייח תואיצמ

   .ןהיתויוכז תחטבהל קבאיהל תנמ לע צ"גבל םישנ ינוגרא לש היינפה תורשפא תא דואמ ליבגיש ןפואב טפשמה

 

CEDAW 1325 הטלחהו 
 םושייל לארשי תנידמ תביוחמ םישנ תויוכז לש םירשקהב רתויב תויתועמשמה תוימואלניבה היתויוביוחמ ןיב

 בולישל תוטלחהה תרושלו 1325 הטלחהל ,)CEDAW( םישנ דגנ הילפאה תורוצ לכ רועיבל תימואלניבה הנמאה

 תושרוד רשא תופסונ תוימואלניב תוטלחהל ןכו ,ם"ואה לש ןוחטיבה תצעומ לש ןוחטיבו םולש יכילהתב םישנ

 ןגוצייל ואיביש םידעצ םג הז ללכבו ,הילפא רוגימל ,הרבחב םישנ לש הוושה ןדמעמ םודיקל תוצרמנ תולועפ

 תעבוק םישנ דגנ הילפא רוגימל תימואלניבה הנמאה ,טרפב .תוטלחה תלבק ידקומב םישנ לש ןזואמהו הוושה

 ןושל יפ לע .טנמלרפב םישנ לש ןגוציי תא חיטבהל תומותחה תונידמה לכ לש הבוחה תא 7 ףיעסב תושרופמ

 םיינידמה םייחב םישנ דגנ הילפא רגמלו ןויווש חיטבהל םיעצמאה לכב וטקני הנמאב דצ ןהש תונידמ ,ףיעסה

 דיקפת לכ אלמלו לעופל התאצוהבו תיתלשממ תוינידמ בוציעב ףתתשהל ,רחביהל ןתוכז הז ללכבו םיירוביצהו

  .ירוביצ יפוא לעב דיקפת לכבו לשממה יגרדב ירוביצ

 

 תונידמ לע תלטומה הבוחה תא השיגדמ םישנ דגנ הילפא רוגימל תימואלניבה הדעווה לש 23 תיללכ הצלמה

 תוגצוימ תויהל ,רחביהל םישנל יכ חיטבהלו םייטילופה םייחב םישנ דגנ לש תכשמתמ וא תיתדוקנ הילפא רגמל

 תא השיגדמ הדעווה .תיתלשממ תוינידמ בוציעב קלח תחקלו ,ירוביצ דיקפת לכבו יטילופ ףוג לכב ינויווש ןפואב

 ןגוציי לע הז בצמ לש תוכלשה תאו םיירוביצ םידיקפתב תאשל ושרוה אל םישנ םינש יפלא ךשמב הבש תואיצמה

 ,תיתד הנומא עקר לע רקיעב םישנ לע םילטומה םיברה םימסחה תא השיגדמ םג הדעווה .םויה דע םישנ לש

 םימייק םויה דע לארשי תנידמב .תולפמ תוסיפתו ,ןוחטיבו םולש יאשונב תוטלחה תלבק ידקוממ ןתרדה

 הייעב לע העיבצמה תואיצמו םישנ ידי לע ושיוא אל םלועמש הלאכ וא םישנ ינפב םירוגסה םיריכב םידיקפת
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 תא השיגדמ הדעווה הז רשקהב .הנמאה לש הטוב הרפה הווהמה ןפואב גוציי תת לש תכשמתמ תיתכרעמ

  ,)םירורב גוציי ידעיו תוסכמ( םישקונ גוציי תחטבה ינונגנמ תעיבקב םג אלא םימסח תרסהב קר אל תובישחה

 חטבויש דע ,ינמז ןפואב םא םג ,םידחוימ םידעצ תטיקנו םיבאשמ תעקשה ,תורודצורפ תעיבק ,םיצירמת תבצה

 37.םישנ לש הוושה ןגוציי

 

 תירוטסיהה הלשממה תטלחהב לארשיב הצמוא רשא ם"ואה לש ןוחטיבה תצעומ לש 1325 הטלחה ,ןכ ומכ

 תלבק ידקומב םישנ לש ינויווש גוצייל לועפל הבוחה תלטומ תונידמה לע יכ רתיה ןיב תעבוק ,2014 תנשמ 2331

 לש 2331 הטלחה .תומילאה יגוס לכמ םישנה לע הנגהל לועפל ןכו ןוחטיבו םולש יאשונב טרפבו תוטלחה

 תלבק ידקומב םישנ לש ינויוושהו ןווגמה גוצייה אשונ םודיק תובישחל יפיצפס ןפואב תסחייתמ הלשממה

  .ןוחטיבו םולש יכילהתב טרפבו תוטלחה

 

 לכב םישנ לש ןזואמו ינויווש גוציי תחטבהל םינונגנמ תעיבקל תובר קוח תועצה ושגוה ,םינשה ךרואלש ןייצל שי

 ןתוכזל תודגנתהה תא ןלגד לע וטרחש תוידרח תוגלפמ לש הזע תודגנתה רואל וחדנ ולא תועצה .הגלפמו הגלפמ

 תלילשב השעמל רשאכ גוצייל יכפוהה תנומת תא םירשפאמ השעמלו רוביצ ידיקפתל רחביהל םישנ לש תידוסיה

 םירבגב עבק ךרד ושייואי תסנכב םיבשומ םירשעכ יכ םיחיטבמ םה - םהיתומישרל רחביהל םישנ לש ןתוכז

  .דבלב

 

 הזע תודגנתהו תכשמתמ החנזה לש האצותו יתכרעמ לשכ הניה לארשי תנידמב םישנ לש גוצייה תת תייגוס

 רבדב תויפיטואירטסו תולפמ תוסיפת עקר לעו םייתד םיעינמ עקר לע תוטלחה תלבק ידקומב םישנ לש גוצייל

 תנש דע .דבלב תורש 25 ונהיכ הנידמה םוק זאמ .םיינוחטיב םייתועמשמ םידיקפתב תאשל םישנ לש ןתלוכי

 38.ללכב הרש ףא וא תחא הרש ונהיכ םינשה בורב רשאכ ,תינמז וב תורש עבראמ רתוי ונהיכ אל םלועמ 2020

 שילשכ וויהש תורש עשת - אישל הלשממב םישנה רפסמ תא האיבה דבלב הנשכ הנהיכש תאצויה הלשממה

 היה 2020 תנש דע םישנה גוציי ,רתויב םיעיפשמהו םיקזחה םיפוגה דחא ,ינוחטיבה טניבקב ,ןכ ומכ .הלשממהמ

 לש הרדסה םדוסיבש הקיקח יכלהמ קר ,תיגטרטסאו חווט תכורא הייארב ,ךכיפל .39תחא הרשל ספא ןיב

 יוניש וחיטבי תופסונ תויברעמ תונידמב גוהנכ הגלפמו הגלפמ לכב םישנ לש תוירוטדנמ ינויווש גוציי תוסכמ

 קוחה םושייל יתימא ןונגנמ הווהיו םישנל םלוה גוצייל לועפל הגלפמ לכ בייחי הז דעצ .אובל דיתעב יתוהמ

 40.םישנל םלוה גוציי רבדב הלשממה תוטלחהו

 

 םוכיס

 ןויווש ,ןכ ומכ .ילרביל יטרקומד רטשמ לש היצמיטיגלל יאנת אוה תוטלחה תלבק ידקומב םישנ לש ןזואמ גוציי

 ןגוציי .לארשי תנידמ לש יתרבחהו ילכלכה הנסוחל יחרכה יאנתו הלעמב ןושאר יתרבח סרטניא אוה ללככ ירדגמ

 ירעפ םוצמצ ,ךוניח ,תואירבב תורושקה תויגוס םודיקו החוור תוינידמ לע רישי ןפואב עיפשמ םישנ לש יתוהמה

 
 CEDaW, General Recommendation No. 23 on women in .םישנ דגנ הילפא רוגימל הדעווה,  23 תיללכ הצלמה 37

political and public life, (1997). 
 .)םורחב תירדגמ הבישח תעמטה לע ימואל ןוחטיבל הטמה ח"וד תא ואר ,םינותנה לכב קימעמ ןויעל 38
 https://www.gov.il/he/departments/news/nsc_news_gender 

 .)םורחב תירדגמ הבישח תעמטה לע ימואל ןוחטיבל הטמה ח"וד 39
   17/11/2022 םוימ הלשממה שארל םישנה ינוגרא בתכמ ואר 40
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 םינוש םיטביהב םישנ לש היילפא לומ תודדומתהו םידליב לופיט דוסבס ,הרבחבו החפשמב תומילא רוגימ ,רכש

 הנידמ לש החימצה ידדמ ךכ ,ןטק םישנ לש ןגוצייש לככ םיבר םירקחמ םיארמש יפכ 41.םירחאו םיילכלכ

 םישנ לש ךומנה ןדמעמ אוה םלועב תולשחנה תונידמה לכ ןיב ינשה טוחכ רבועש יזכרמה ןייפאמה .םידרוי

 42.ןהיתויוכז לע היואר הנגה רדעהו

 

  לארשי תנידמ לש תוימואלניבה היתויוביוחמו הלשממה תוטלחה ,תוקיספה ,םיקוחה ללש ןיב הרועפה םוהתה

 תוויעל תמרוג ,תוטלחה תלבק ידקומבו הלשממב ןיטולחל טעמכ גוצייה ןדבוא ידכ דע ,תיחכונה תואיצמה ןיבל

 תנידמ לש הנסוח תא תרערעמ ,םישנ לש םלוה גוצייל איבהל הלשממה לע הלחה הבוחה לש טלחומ ןויאלו

 ,היתוטלחה לש ןתוניקתו ןתוריבס רבדבו וז הלשממ לש המויק לש תוימיטיגלה רבדב בר קפס הליטמו לארשי

 .הייסולכואה תיצחמ לש התרדהו התמלעה ךות תולבקתמה

 

 תוידרח םישנ תויוכזב העיגפה .ה

 עקר

 יוטיב ידיל םיאבה ,תונורחאה םינשב תידרחה הרבחה לע םירבוע םינווגמו םיבר םימוחתב םיינוטקט םייוניש

 .תוידרח םישנ תולעופ םהבש תודשב רקיעב תושחרתמ תורומתה 43.היצזילארשיב וליפאו הקיטילופב ,ךוניחב

 תונהכמה תוידרח םישנ אוצמל רשפא .תוריכב תורשמ תושייאמ ףאו ,הדובעה קושב תוליעפ תוידרח םישנ

 םיקסע תולהנמ ןכו ,תויאמוסרפ ,תוינלכלכ ,ןיד תוכרועכ תושמשמ ,הנידמה תורישב תוריכב תורשמב תודבועו

 ןוטב תרקת איה הנושארה .תוריבע-יתלב תוארנה ןוטב תורקת ןהילעמ תובצומ ,תאז תורמל .ןתולעבבש םייטרפ

 ןהמ תענומה ןוטב תרקת היינשהו ,הרותה דומיל :תידרחה הרבחה תא רידגמה יזכרמה סותאהמ ןתוא הרידמה

 ,תידרחה הרבחה ינפ תא םיבצעמה תודסומה ,תידרחה הקיטילופה ,תוידרחה תוגלפמה לא רודחל תלוכיה תא

 הרבחב בשנל ולחה ,תוידרחה םישנה לש "ביבא"ה ,תובקעב ילואו ,תעב הב 44.תוטלחהה תלבק ידקומ לאו

 רוטשמו תיתד הנצקה לש תועפות ,המזויו הווקת לש לדב לכ תועדוגה תוחור ,הרדהו הקיחמ לש תוחור תידרחה

 
 רקחמ ,"יתאוושה טבמב לארשי :הקיטילופב םישנ גוציי" הכלמ-ץיבוקציא תוער ,גרבדירפ ןח ,גינק רפוע ,אריפש ףסא 41
 ,אריפש :ןלהל(  2013https://www.idi.org.il/media/3317/99.pdf טסוגוא ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,99 תוינידמ
 (Germain, 1989 -; Saint יתאוושה טבמב לארשי הקיטילופב םישנ גוציי ,הכלמ-ץיבוקציא

Celis, Karen. "Substantive representation of women: the representation of women's interests and the impact 
of descriptive representation in the Belgian parliament (1900–1979)." Journal of Women, Politics & Policy 
28.2 (2007): 85-114. 
Itzkovitch-Malka, Reut, and Chen Friedberg. "Gendering security: The substantive representation of 
women in the Israeli parliament." European Journal of Women's Studies 25.4 (2018): 419-439. For more 
general discussion see Itzkovitch-Malka, Reut. "Gender in Israel." in The Oxford Handbook of Israeli 
Politics and Society (2020): 211. 
42 McKinsey Global Institute, How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth 
September 1, 2015 | Report available here: https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-
growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth ; Gender Equality and 
Progress in Socities OECD Development Centre, https://www.oecd.org/dev/development-
gender/45076029.pdf ; Elkayam-Levy, A Path to Transformation: Asking the Woman Question in 
International Law, Michigan Journal of International Law. 42 MICH. J. INT'L L. (2021). Available at: 
https://repository.law.umich.edu/mjil/            

 .)2017( םיקפוא תיירפס ,דבוע םע .םימרזו תונומא :תידרחה הרבחל ךירדמ 'ב ,ןוארב 43
 בר ימדקא תע בתכ ,רדגמ .20ה תסנכב ןגוציי לע תוידרח םישנ לש ןקבאמ :תוחכונ םישנל תופוקש םישנמ ,'א יתפרצ 44
 )2015( יעיבר ןויליג ,םזינימפו רדגמל ימוחת
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 םייטפשמה םייונישה תובקעב ומצעתייו ובחרתיי ולא לכ 45.רבעב ןתומכ וארנ אלש םינפואב םישנ לש ןתועינצ

 ןתויהב הלופכ תוילושמ תולבוס ןהש םושמ רתוי ךכמ עגפיהל תויופצ תוידרח םישנו םיננכותמה םיירטשמהו

 םישנ תויוכזו ןויווש לש תונורקע הליחתכלמש תילכראירטפ תידמעמ תינתוכמס הרבחמ קלח ןתויהבו םישנ

 .המלוע תסיפתל םידגונמ ףאו הל םירז

 

 השדחה היצילאוקה ןוניכ בקע םייונישה

 
 יטילופ גוציי רדעה
 לולע םלוקו ,גוציי תתמ לובסל םיטועימ םיטונ ,בורה תערכה לע תוססבתמ תויטילופה תוטלחהה הב הרבחב

 תלבק יכילהתב טועימה תוצובק לש ןדמעמ תא חיטבהל ,הז בצמ עונמל ודעונ גוציי תויוכז .עמשיהל אלש

 החנהה לע תססבתמ גוצייה תוכז תחטבהל תינויערה הקדצהה .בורה לש ותונסרוד ינפמ ןהילע ןגהלו ,תוטלחה

 העפשהל ליבות יטרקומדה קחשמב םתופתתשהו ,הירבח לש םיסרטניאה תא הנוכנ וגציי הצובקה ירבח קרש

 .ללכב היטרקומדל םורתי אלא הרבחב םיטועימה לש םדמעמ תא קר אל חיטבי םלוה גוציי .ךילהתה לע םהלש

 הניא יהוז .תילפיצינומה המרב אלו לארשי תסנכב תיתנידמה המרב אל יטילופ גוציי ןיא לארשיב תוידרח םישנל

 סוטטסה לע םתכו תילארשיה הרבחב הרומח היעב אלא דבלב ידרחה רזגמה יככותב תמייקתמה תוקל

 .הלש יטרקומדה

 

 תואצמנה תוידרחה תוגלפמה יתשו לארשיב תידרח ריע ףאב תוטלחהה תלבק ןחלוש ביבס תחא השא ולו ןיא

 תוויעהמ קלח הרואכל קר הנקית ןוילעה טפשמה תיב תקיספ .ןגפומבו יולגב םישנ תורידמ תסנכב םויכ

 תודהי תגלפמ גיצנ ריהבה עירכמה ןוידב דוע םלוא ,הגלפמה ינונקתמ םישנ םילפמה םיפיעסה תקיחמל העייסשכ

 46.התמישרלו היתורושל םישנ סינכהל הגלפמה תנווכב ןיא יכ הרותה

 תוידרח םישנ לש םידחוימה ןהיכרצב תוקסועש תודעווה לכב םידרחה תסנכה ירבח לש םיקירה תואסכה

 .תיתוהמה המרב גוצייל תוכוז ןניאש יאדובו תילמרופה המרב וליפא תוגצוימ ןניא ןה יכ םיחיכומ

 

 הלשממה ידרשמבו תסנכה תונורדסמב ללכב םישנ לש גוצייה תא דואמ רוחאל וגיסה רבכ תוריחבה תואצות

 םייטפשמה םייונישה .טרפב תוידרח םישנו ללכב םישנ לש גוצייה תאלעהל לעפת תסנכה םא קפסו םינושה

 ץ"גבב רזעיהל  תוידרח םישנ ולכוי ובש ןפואה לע דבכ לצ םיליטמ קרפה לע םידמועה םיילקידרה םיירטשמהו

   .ןבצמ יונישל לועפל ידכ ללכב טפשמ יתבבו

 

 הדרפהה תועפותו הנצקהה תבחרה

 − יצחב ךרעומ םישנה רפסמ 47.שפנ ףלא םייתאמו ןויליממ הלעמל תידרחה היסולכואה הנומ ,2021 תנשל ןוכנ
 הדובעה קושב תוידרח םישנ לש ןתובלתשה .תודליו תורענ ,םישנ ףלא תואמ ששמ הלעמל רבודמ ,ונייהד

 ימוחתב תוידרח םישנ לש ןתואצמיהו ,הצואת הרבצ "םידמולה תרבח" לאידיא תא םייקל הרטמב ,ילארשיה

 
 .)2015(  סדרפ .תורחוב אל תורחבנ אל לש הרקמה :ידרח םזינימפ – "תוארנ ןניאשו" . 'א ,יקסרודניא-רדיר 45
 .ס"ש דגנ ןמקר זכרמו ןאילוק תור ץ"גבו לארשי תדוגאו תוגלפמה םשר דגנ תרופ ןב ימת ץ"גב 46
  idi.org.il/articles/37864 2021 תידרחה הרבחה ןותנש 47
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 רועיש ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפ לע 48.דואמ תחוורל הכפה קטייההו תרושקתה ,םיבשחמה

 דמעו רכינ ןפואב קניז אוה 2012-מ לחהו ,50%-כ לע דמע 2011-2002 םינשב תוידרחה םישנה ברקב הקוסעתה

 2014-ב .תוידרח אל תוידוהי םישנ ברקבש הזמ ךומנ תוידרח םישנ ברקב הקוסעתה רועיש .2013 תנשב 68% לע

 רעפה ,תאז םע .תוידרח אל תוידוהי םישנ ברקב 79.5% תמועל ,71% לע תודבועה תוידרחה םישנה רועיש דמע

 תמועל ,51% לע דמע 2003-ב תוידרח םישנ לש הקוסעתה רועיש ,לשמל ךכ .תונורחאה םינשב םצמטצה ןהיניב

 ,הארוהל היה ןתרשכה רקיע רבעבש ,תוידרח םישנ ,ךכ לע ףסונ .תוידרח-אלה תוידוהיה םישנה ברקב 68%

 ,קוסיעב יופיר ,תילאיצוס הדובע םהבו ,לופיט תועוצקמ ןווגמב םיימדקא םימוחתב רתויו רתוי ןמצע תורישכמ

 תכירעו ןובשח תייאר ,םינפ בוציע ,הקיפרג ומכ םירחא תועוצקמב םהומכו ,היגולוכיספו תרושקת תואנילק

 49.ןיד

 

 ךמות רישעה וב ינע םכח דימלתל תילכלכ תלוכי לעב םדא ןיב םכסה תורוד ךשמב לבוקמ היה ידוהיה םלועב

 רכשו ,דמול םכחה דימלתהש הרותב ףתושל בשחנ הרומתבו ,םיימשגה ויכרצ תא ול קפסמו םכחה דימלתב

 היגולואידיאה 50.בקעי ינב ינש םש לע "ןולובזו רכששי םכסה" הנוכמ הז םכסה .םהיניב קלחתמ הווצמה

 דיקפתב םילעבה תאו ,סנרפמה "ןולובז" דיקפתב תוידרחה םישנה תא הבצימו םכסהה תא הנכדע תידרחה

 השיאל רבגה ןיב םינורחאה םירושעב םימייקה "ןיפילחה יסחי"ל היצמיטיגל הקינעהו ,הרותה דמול "רכששי"

 חוכ ורבצ תוידרחה םישנהו ,םכסומה "ןיפילחה רחס" תולובגמ וגרח תוחוכה יסחיש אלא .תיבה תסנרפ םוחתב

 לש רגתאה דציכ ןלפק ימיק ראתמ "ידרחה חישה דוסב" ורפסב .המינפ תיבה ךותב םג אלא תיבל ץוחמ קר אל

 יתגרדהה רבעמה ךא ,הרותה דומילל רסמתהל ולכוי ןגוז ינבש ידכ םישנל הליחתכלמ דעוי הסנרפה לוע תליטנ

 םיפשוח רשא םירחא םימוחתל ,תידרחה הליהקה ךותב םיאצמנה םירחא הסנרפ ימוחתמו הארוהה םוחתמ

 51.הליהקה לש םירכומהו םיחוטבה תולובגה תא רערעל ליחתה ,ינוליחה םלועל םישנה תא

 

 ,תואיצמה חרוכמ הרזגנש תיגולואידיא הרשפ הליחתכלמ התייה הדובעה םלועל תוידרחה םישנה לש ןתאיצי

 יכ ריבס 52."המינפ ךלמ תב הדובכ לכ" :תניחבב תיבה אוה רתויב יוארה ןמוקמ תידוהיה הסיפתה יפל ירהש

 "הרות לש תיב" לאידיא .'ךרדב' םישנה ורבצש העפשהה תודמעלו חוכל היצקאיר ןה הנצקההו הרדהה תועפות

 תועינמכ וספתנש ולא ןה םישנה 53.השעמל הכלה ולש בהלנה שומימה לשב אקווד תימצע הסירקב אצמנ

 תסנכהב םג חרכהב הוולמ התייה הדובעה קוש לא האיציהש םושמ תידרחה הרבחב "ןוליח" לש םיכילהת

 
 ינשעש ךורב ,)םיכרוע( רוזמ 'יו ץיבוביל 'מ ,לאירא 'ד ךותב .תידרחה השיאה :הצוח ךלמ תב הדובכ לכ ,'מ ,ןמדירפ 48
 .)1998( דמח ירפס ,תונורחא תועידי .)205-189( ?השיא
 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה :םילשורי .הרבחו הליהק החפשמ − 21-ה האמב תוידרח םישנ ,'ל רנהכו 'ר םיובנביא 49
 לאומש דסומ ,ןוינכטה .הדובעה קושב תויוצמה תוידרח םישנ ברקב יתקוסעת ןסוחו המצעה תשוחת ,'ל ,קילוק .)2015(
 .)2013( ןמאנ

 ותכרבל ןולובז לש ותכרב השמ םידקה עודמ )ט ,טצ אבר שרדמ יפ לע( ראבמה חי ,גל םירבדל י"שר שוריפב לשמל ואר 50
 )א"רא ,רחסמ( היטמקרפל אצויו ןוכשי םימי ףוחל ןולובז − תופתוש ושע רכששיו ןולובז" :ונממ לודגה רכששי לש
 לש ותרותש ,רכששיל ןולובז םידקה ךכיפל .הרותב םיקסועו םיבשוי םהו ,רכששי לש ויפ ךותל ןתונו רכתשמו תוניפסב
  ."התייה ןולובז ידי לע רכששי

 תידרחה הרבחה רקח :יפרגוילביב חפסנ( .הנידמה תודלותל רזש ןמלז ןוכמ :םילשורי .ידרחה חישה דוסב ,'ק ,ןלפק 51
 .)2007( )308-310 :ךוניח( ןורחאה רודב
  .די ,המ םיליהת52

 םייחהו ,תסנרפמו תדבוע השיאהו ,ותונמוא ותרות ,דמולו בשוי לעבה ובש ,םידמולה תרבח לאידיא תא םייקמה תיב 53
  .הרות תעד ביבסו הרותה דומיל ביבס םיבבוס וב
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 הנצקהו םישנ לש ינסרודו יביסרגא רוטשמ איה האצותה יכ רוריבב רמול שי .ידרחה תומאה 'ד לא "םלועה"

 .בחרתהל היופצ התעו התומכ התארנ אל םלועמש תיתד

 

 םיטלשה .תומייוסמ תוכרדמ לע דומעל םישנ לע םירסואה תוידרח תונוכשב םיטלש םימייק םויכ רבכ ●

 .קרב ינבבו שמש תיבב םג אלא םירעש האמב תונוכשב קר אל םימייק וללה

 ידיב ריאשה ךא ,םיסובוטואב רוחאמ תבשל םישנ לע תופכל ןיא יכ עבק ןירדהמ יווק ןיינעב ןגר ץ"גב ●

 תא ריבגהל בחר ןייפמק להנתמ םינורחאה םישדוחב .רוחאמ תולעל תורשפאה תא ךכב תוצפחש םישנ

 תועדומו סובוטוא תונחת לע תועדומ ,םיליווקשפ ,תוצוח יטלש .רוחאמ העיסנב תירטנולווה הריחבה

 חנומב םישמתשמ םקלח תירוחאה תלדהמ קר וק ברה תא ףקתל םישנב םיריצפמ תונוכשה ינותיעב

 תא הז אוהכ הניש אל ןגר צ״גבב ןידה קספש רחאמ .רוחאמ תבשלו "הניכשה תובכרמ"ב עוסנל

 ןנוצרמ םא ןיב ,רוחאמ תבשל "תורחוב" תוברש ירה תידרחה הרבחב תולחה תויתרבחה תויצנבנוקה

 הקיקחה ייוניש רואל בחרתהל היופצ קרש וטקפ הד תמייק העפותל וכפה ןירדהמ יווקו ,ואל םא ןיבו

 הנומאב תובשחתה ימעטמ ירוביצה בחרמב הדרפהו הרדהל תטלחומ היצמיטיגל םינתונה םייופצה

 .הדרפהה ישרוד לש תיתד

 תמייקה הדרפהה םינויצילאוקה םימכסהה ףקותמ היופצה הבחרהה ינפל דוע - תועפוהב הדרפה ●

 םישנ .םיאנתב ןויווש לש תילמינימה השירדה תא וליפא תמייקמ הניא תידרחה הרבחב תועפוהב

 ןהל םיצקומה תומוקמל םיסיטרכהש תורמלו ,תודרפנ תועפוהב רוחאמ תובשוי תוידרח תודליו תוידרח

 םע ,םיקחורמ םה םישנל םידעוימה תומוקמהש ירה ,םירבגל םירכמנה םיסיטרכל ההז ריחמב םירכמנ

 ֿ. םירבגל םיצקומה תומוקמה לש הלאמ הברהב םילפונה םיאנתבו תלבגומ תואר

 הבוח תרצונו תוידרחל ןמסל תכפוה איה ירוביצה בחרמב הציחמ תבצהל רתיה ןתינ וב םוקמ לכב ●

 םג ךכו הדרפהב םידומילב "םירחוב" םיינרדומ םידרח םג ךכ .הירוחאמ בשייתהל םישנל )"הריחב"(

 .לשמל ירוביצה תורישב בלתשהל ץפחש ימל הדרפהב םיסרוקה םיבחרתמ

 ךורצל םיצפחש ידרחה רוביצה תונבבו ינבב עגופ ,תוירוביצ תוירפסב ןוגכ ,הדרפהב םיתוריש ןתמ ●

 תויחאו םיחא .הירפסל הנב םע תכלל לכות אל אמא .תוירוה דח תוחפשמבו ,תוחפשמכ הלא תיתוריש

 .דחי תכלל ולכוי אל

 לש יופצה ופוס ,השעמל .תוחפשמכ לייטל הנלכות אלש תוידרח תוחפשמב עגפת תונייעמב הדרפה ●

 תונבו םישנ וליאו עבטה קיחב ולייטי םידרחה םינבהו םידרחה םירבגהש אוה עבטב הדרפהה ךילהת

 .ןתיב תולובגב תואיציל הנלבגות תוידרח

 הליבומ ,םימייוסמ תומוקמב תמייק רבכ לעופבש ,קנב יפינסבו םילוח תופוקב הדרפהה תבחרה ●

 .ירוביצה בחרמב ןהידעצ תא רתוי דוע הרצמו תוידרח םישנ לע תולבגהה תבחרהל

 

 תידרחה הרבחה ךותב יונישל תוארוקה תויטסינימפ לש תולוק לש הקתשה
 הרבחב יונישה ינצינ יכ רמול ןתינ השעמל .םימוחת ןווגמב תשחרתמ תיטסיביטקא תוידרח םישנ לש תוליעפ

 םילעופה םינוגרא ,תושורג תוידרח םישנל עויס ינוגרא ומיקה תוידרח םישנ .םישנה תרזעב םרוקמ תידרחה

 גוסמ רפס יתב רובגתל םילעופה םינוגרא ,ל"הצב תוידרח םישנ בלשמה ןוגרא ,תוידרח םישנ לש יטילופ גוצייל
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 םידרחה תויטסיביטקאהו םיטסיביטקאה לכ .ןידל םיעגופה תאבהו תוינימ תועיגפ תעינמל םינוגראו ח"ממ

 רובגל םייופצ ולא לכ .ם.ןהיתוחפשמ ינב דגנו ם.ןדגנ םימויא תחת םילעפו ,יתליהק םיצחל שבכמ תחת םיאצמנ

 הדי תא ריסת הנידמהש לככו רבגיי תילכראירטפהו תינתוכמסה הליהקה לש החוכש לככ ,וזמ הרתי .ףירחהלו

 הקיחמהו הקתשהה קימעתו רבגת ,טרפה תויוכז תא םהב ףוכאלמ ענמיתו ,םיירוביצ םיבחרמ דועו דועמ ןווכמב

  .םלוככ םבור ,וללה םינוגראה יגשיה לש

 

 הרשכה תירלולסה המוקה
 םויכ רבכ .ידרחה טרפה לע הרבחה לש תילאטוט הטילש רשפאל הדעונ םידרחה םירלולסה לש הרשכה המוקה

  .ןירדהמ וקבו רשכ ןופלטב םינתומ הליהקה תודסומ ראשו תסנכה יתב םימעפלו דומילה תודסומל הלבק

 ימל תילאוטריו "השוב תדעצ" עצבל תעייסמו םיידרח םינפ יוהיז יכרוצל רקיעב תשמשמ הרשכה המוקה

 האשרה תרושקת יניינעל םינברה תדעול תונתונ תרושקתה תורבח  ךכל רבעמ .רשכ וניאש ןופלט וקב קיזחמש

 יווק ,םישנל עויס יווקל השיגה תמסחנ ךכ .ויניע תואר יפל ןופלט וק לכ םוסחל ךמסומ אוה ובש דחוימ קשממל

  .הליהקה ידי לע םילעפומה םיידועיי םיווקל רבעמ  הקוצמב רעונל עויס יווק ,תושורג םישנל עויס

 

 ראות אלל תולפטמבו םילפטמב הרכה
 קוסיע ןוישר תולבקמ תרושקת תויאנילקו תויטסיפרטויזיפ ,קוסיעב תואפרמ םייאופר-ארפה תועוצקמב םויכ

 ןושאר ראות אוה ןוישירה תלבקל יאנתה .2008 ב קקחנש תואירבה תועוצקמ קוח חוכמ תואירבה דרשממ

 יאשר היהי תואירבה דרשמש תעבוק םינויצילאוקה םימכסהב הנגועש קוחה ןוקיתל העצהה .תוחמתה תועשו

 ענמת ראות אלל תולפטמב וז הרכה .ןושאר ראות אלל םירנימסב וכמסוהש תולפטמל םג קוסיע ןוישר תתל

  .ךדיאמ יעוצקמ וניאש לופיטל םישנ ףושחתו ,דחמ הליהקב ןתולת תא ריבגתו ראות לבקל םישנמ

 

 םיינברה ןידה יתב לש תויוכמסה תבחרה
 הניטקמ הלפמה הכלההו הרותה יקוח יפ לע םילעופ טופישה סכ לע תחא השיא ולו ןיא םהב םיינברה ןידה יתב

 ,תושורג םישנ הרבחב רתויב תושלחומה םישנב עוגפל הלולע ןידה יתב לש םהיתויוכמס תבחרה .םישנ הרידמו

 םיווקל תונופ תובר תוידרח םישנ .הליהקהמ ואציש םישנו ס"ש לשו יאמצעה ךוניחה לש םינגה תשרב תוננג

 תועייס ונפ 2022 תנשב קר לשמל ךכ  .םולשת אלל םישנל גוצייו יטפשמ עויס םיעיצמה םישנה ינוגראב םיידועיי

 ,ץיקה ישדוחב הדובע לע רכש תפסות תלבקב עויס ושקיבו יכעמ-ךתיא ןוגראל ימשר וניאש רכומה ךוניחב

 םיאנת תערה לומ דדומתהל ידכ עויס ושקב הלודג תידרח תשרב ימשר וניאש רכומה ךוניחב תורחא תועייסו

 לע ,תולודג ךוניח תותשר יתש דגנ תועייסה ידיב ושגוה תויגוציי תונעבות יתש .ןהילע תופכל התסינ הקיסעמהש

 ידמ םישגומה ,םהל םימוד םירחאו וללה םיכילהה .םיכילהה תרגסמב תועייסה ללכ לש ןלוק תא איבהל תנמ

 תוינעהו תושלחומה ןה הנעגפיתש םישנהו םיינברה ןידה יתב לש םהיתויוכמס תבחרה םע רצעיהל םייופצ ,הנש

 החפשמל טפשמ תיבב קר הליהקה תא הבזעו הלאשב הרזח השאה רשאכ ןישוריג לש םירקמב .הרבחב רתויב

 תא ובזעש תוהמא ןיב ןיטולחל טעמכ רשק םיענומ םיינברה ןידה יתב .הידלי לע תרומשמ לבקל לכות איה

 .ןהידליל הליהקה
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 חבטמה ןחלוש לע םיחדקא
 לע םש ,ידרחה רוביצל דחוימב קשנ תונוישר ןתמב לקהל איה ריבג ןב רמתיא ימואל ןוחטיבל רשה לש הפיאשה

 ידרחה רוביצה ינבמ םיברש רחאמ הכ דע .םתוא רוצעל קשנ ילכ ןיאש ןוויכ רתוי םישק םיעוגיפה הרבסה יפ

 לע לקהל חיטבה שדחה רשה .קשנ תונוישר גישהל ושקתה םה םיחטשב םירג םניאו אבצב םיתרשמ םניא

 חבטמה ןחלוש לע חדקאמ דחפל תומילאה לגעמב תואצמנה תוידרח םישנ םג איבהל ךכבו קשנ גישהל תורשפאה

 .קשנה תמרופר דגנ םישנה ינוגרא לש תוליעפה תא רוחאל גיסהלו

 

 ידרחה יתכלממה ךוניחה
 תייסולכואמ זוחא 50 - םישנ םיגציימ אלש קר אל םויכ ןהב םיטלושה םירבגהו תוידרחה תוגלפמה השעמל

 דחא  ."םילארשי םידרח" וא "םישדח םידרח" הנוכמה היסולכואה תא םיגציימ אל םג םה - תידרחה הרבחה

 רשפאל הדעונש תידרח תיתכלממה ךוניחה תכרעמ תבחרה םוחתב אוה םויכ םישחרתמה םישקה םיקבאמה

 .תוידרח תוחפשמ רתויל הביל ידומיל

 רועישה לשב תאז .הדיתעו תילארשיה הרבחה לש הנסוח לעו לארשי תלכלכ לע תיטמרד העפשה ידרחה ךוניחל

 ותמר .םיבורקה םירושעב שילשכ דע עיגהל רומאש ,תילארשיה הרבחה ללכמ תווהל םייופצ וירגובש יתועמשמה

 ראש םע ורוביח רדעהו ,הביל ידומיל םידמול םניא םינבהמ לודג קלח יכ הדבועה ,ידרחה ךוניחה לש הכומנה

 ,ללכב היחרזא לשו לארשי תנידמ לש הגושגש לע םויא םיווהמו רתויב םיגיאדמ םיאשונ םה ,תילארשיה הרבחה

  .טרפב תידרחה הרבחל םיכייתשמה הלא לעו

 

 תירוביצ הביטנרטלא הווהמש ,)ח"ממ( ידרח-יתכלממה ךוניחה םרז םקוה )2013-2014( ד"עשת םידומילה תנשב

 תודסומו םיר"שכומה ,ףסוי ינב תשר ,יאמצעה ךוניחה( ימשר וניאש רכומה ידרחה ךוניחל תחכומו תיתוכיא

 יתוברתה ןויבצה לע הרימש ךות ,םיאלמ ה"ביל ידומיל םהידימלת תא םידמלמ ח"ממה רפסה יתב .)רוטפה

 ןויווש :תיטרקומדה הרבחב רתויב תיסיסבה תוכזה תא םידרח םידליל םיקינעמ ךכבו ,ידוחייה ידרחה יתכלההו

  .תיתרבח תויליבומו תויונמדזה

 

 תנש ףוסב קרו הקיקחב ןגועמ וניא םמויק ,ןיינעו רבד לכל םיימשר רפס יתב םה ח"ממה רפסה יתבש ףא לע

 ,םישדח ח"ממ רפס יתב תמקה לע השקמ רבדה 54.םתולהנתהו םתחיתפ תא רידסמה ל"כנמ רזוח םסרפתה 2022

 תונש רשעב ,ולא םיישק בקע .ח"ממל ר"שכומה ידרחה ךוניחהמ רפס יתב רבעמ לעו ,םימייקה תבחרה לע

 עיגהו .דבלב 3.8%-ל 0.4%-מ )'ח התיכ דע ןג יאליג( תידרחה ךוניחה תכרעמב וקלח לדג ,ידרח יתכלממה ךוניחה

 .רפס יתב 68ו םינג 197ב ודמלש ב"פשת - תמדוקה םידומילה תנשב םידימלת 14,977 ל

 

 הלידגה תא רשפאל תנמ לע תואל אלל םידבועה םישנו  םישנא לש ןיערג ונשי תידרחה הרבחבו ךוניחה דרשמב

 ךרוצ שי ,ידרחה ךוניחהמ רתוי וליפאו 30%ל עיגי ח"ממהש ידכ ,םלוא .ותוקזחתה תאו ח"ממב תיבקעה

 תמדקמ ,תכמותה השיגב ידרחה ךוניחה לוהינל רבעמו ,לארשי תלשממ לש הסיפת יוניש ,תיקוח הרדסהב

 יופצ ח״ממה בצמו השדחה הלשממב תורקל םייופצ םניא וללה םירבדה .ידרחה יתכלממה ךוניחה תא תפדעתמו

 
 )22/11/22( שדח - 0371 ׳סמ עבק תארוה ,ידרח-יתכלממ ךוניח תודסומ ל״כנמ רזוח 54

https://apps.education.gov.il/mankal/Horaa.aspx?siduri=472. 
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 לועה בור ףיסומ םינבל הביל ידומיל רדעהב ןכש תקהבומ איה םישנ לע וז הדבוע לש העפשהה .רוחאל תגסל ףא

 תוידרחה םישנה יפתכ לע לופיל תידרחה החפשמהו הרבחה תקזחא לש ילכלכה

 

  תויברע םישנ תויוכזב העיגפה .ו

 אובמ
 תימואל-ונתאה תונוילעה תא קזחל םיינויצילאוקה םימכסהה תועצמאב הלגד לע הטרח תיחכונה הלשממה

 יניטסלפה יברעה טועימה לע הערל ועיפשי ולא לכ 55.ךכ םשל הלפמ הקיקח םדקלו תיעזגה הדרפההו תידוהיה

 ימואל טועיממ קלח ,םישנ ןתויהב שלושמ יוכידמ תולבוס לארשיב תויברעה םישנה 56.טרפב תויברע םישנ לעו

 הכיפההמ האצותכ ועגפי ןהיתויוכז ובש ןפואה לע ךילשמ הז םיניינע בצמ 57.תילכראירטפ הרבחמ קלחו הלפומ

 הלשממה תנווכ רואל ףקות הנשמ לבקמ רבדה .הלא תועיגפ דגנכ קבאיהלו ןנוגתהל ןהלש תלוכיהמו ,תירטשמה

 הרבחב תיחרזאה הרבחה ינוגרא תוליעפב העיגפל איביש רבד,םדאה תויוכז ינוגרא לש םתוליעפ תא ליבגהל

 הקיקח םולבל ןוילעה טפשמה תיב לש וחוכב העיגפה 58.תויברעה םישנה ינוגרא לש םתוליעפב טרפבו ,תיברעה

 טועימה ךותב טועימכ תויברע םישנ לש ןהיתויוכזב דחוימ ןפואב עגפת ]5[טועימה תוצובקל דעס תתלו הלפמ

 59.תינעזגו הלפמ הקיקחמ ןנוגתהל ןתלוכיבו

 

 תיברעה הרבחב תירדגמה הרדהה לע תימואל-ונתאה היצגרגסה תעפשה
 םיברע ןיב תימואל-ונתאה היצגרגסה תוינידמ תא םדקל םישקבמ םיינויצילאוקה םימכסהב םיבר םיפיעס

 יכ עבקתש הלפמ הקיקח םודיקו ,לילגבו בגנב םישדח םיבושיי תמקה ךות ,בחרמה דוהיי תא קימעהלו םידוהיו

 60.הרוסא הילפה הווהמ הנניא הדרפה

 

 םיתורישב ,םירצומב הילפה רוסיא קוח ןוקיתל העצהה דצל םיברעל םידוהי ןיב תימואל-ונתאה הדרפהה

 תירדגמה הדרפהה תא תיקוח הניחבמ םירישכמה 2000-א"סשת ,םיירוביצ תומוקמלו רודיב תומוקמל הסינכבו

 םימרוגה תא קזחל ,תיברעה הרבחב תירדגמ הדרפה לש תוקיטקרפל היצמיטיגל תתל ידכב םהב שי

 ןה ונממש בלטצמה דוכלמה תא קזחלו םישנ לש ןהיתויכז לע הערל עיפשהל ךכבו הרבחב םיילכראירטפה

 
 .לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה הלאדע ,"תידוהי תונוילע לש רטשמ תקמעהל םיכרדה תפמ" 55
 37_govt_position_paper_HEB_100123.pdf (adalah.org) 

 םש ואר יניטסלפה טועימה לע העפשהה ןיינעב הבחרהל 56
  2020 ,טפשמ ישעמ .תידירביה השיג תארקל -ילארשיה טפשמב הימגילופה ,העיברובא היואר 57
 תומורת לע סמ ליטמה קוח לש ומודיקל לועפל שקבמ תידוהי המצוע תגלפמ םע ינוצילאוקה םכסהל 136 ףיעס 58
  .תורז תולשממ ידי לע םילארשי םינוגראל תורבעומה
 .לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה הלאדע ,"תידוהי תונוילע לש רטשמ תקמעהל םיכרדה תפמ" 59

37_govt_position_paper_HEB_100123.pdf (adalah.org(  10 'מע. 
 םע ינויצילאוקה םכסהל 89 ףיעס Noam.pdf (knesset.gov.il)-CA37 ;.םענ תגלפמ םע ינוצילאוקה םכסהל 15 ףיעס 60
 19 ףיעס Otzma.pdf-https://main.knesset.gov.il/mk/government/Documents/CA37 ;תידוהי המצוע תגלפמ
 תגלפמ םע ינויצילאוקה םכסהל 97 ףיעס  Noam.pdf (knesset.gov.il)-CA37.םענ תגלפמ םע ינוצילאוקה םכסהל
  RZ.pdf (knesset.gov.il)-*CA37תיתדה תונויצה
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 ףרטצהלו קוח תעצה שיגהל מ"ער ,תדחואמה תיברעה המישרה לש התנווכב יכ םסרופ לשמל ךכ .תולבוס

 61.עבט ירתאב םישנל םירבג ןיב הדרפה תעבוקה הקיקחל

 

 קוריה וקה ירבע ינשמ תויניטסלפ םישנ לש החפשמ ייחל תוכזה לע העפשההו הריגהה דוסי קוח תקיקח
 םויכ רבכ .ידוהיה יפרגומדה בורה תא רמשל ותרטמש הריגהה דוסי קוח תא םדקל תשקבמ תיחכונה הלשממה

 הדגה יבשות םיניטסלפ גוז תונבו ינב םע לארשי יחרזא םיניטסלפ לש תוחפשמה דוחיאל תוכזב השק העיגפ הנשי

 לש תורשפאה תא םג םוסחי הריגהה דוסי קוח .חרזאתהל םיכוז םידוהי םיחרזאל גוז ינבש דועב ,הזעו

 ינבל דמעמ ןתמ תאז לכב םירשפאמה םיטעמה םיגירחה םושיי לע וחקפיש תנמ לע תואכרעל תונפל םיניטסלפ

 הרכוה ןיאושינל תוכזה .החפשמ ייחלו ןיאושינל תוכזב עגפי הז קוח 62.הזעו הדגה יבשות םיניטסלפ גוז תונבו

 לכ אלל החפשמ םיקהל תוכזה תא תללוכו ,תיסיסב דוסי תוכזכ םדאה תויוכז לש ימואלניבה טפשמה ידי לע

 עגפיהל תונושארה 64.לארשיב תיתקוח תוכזכ הרכוה החפשמ ייחל תוכזה 63.תד וא תוחרזא ,עזג ימעטמ הלבגה

  65.תעגפנ החפשמה ייח תמקהלו ןיאושינל ןתוכז רשא קוריה וקה ירבע ינשמ תויניטסלפה םישנה ןה ךכמ

 

 תויברע םישנ דגנ תומילא
 תומילא ירקמל עגונה לכב תויברע םישנ לע הנידמה לש הנגהה תבוחב תעגופ לובנטסיא תנמאל תופרטצה יא

 תוינידמל עגונה לכב תוידוהי םישנל סחיב תולפומ תויברע םישנש ךכ לע העיבצמ תירקחמה תורפסה .חצרו

 ןושטב לש הרקחמ 66.תויברע םישנ חצרו תומילא לש םירקמב הרטשמה דצמ היואר הנגה רדעהו קוחה תפיכא

 רועישל סחיב תויברעה םישנה תמועל תוידוהיה םישנה תוצובקה יתש ןיב םייתועמשמ םירעפ לע עיבצמ תורחאו
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 תוידוהי םישנ תמועל תויברע םישנ לש חצרו הגירה לש תוריבעב םימשאנ לע םילטומה םיילמינימה םישנועה

 67.)םינש 5.5 תמועל םינש 18-14( תויברעה םישנה תערל ןלוכש
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  םייערשה ןידה יתב לש םהיתויוכמס לע ךילשהל היושע םיינברה ןידה יתב תויוכמס תבחרה
 םייערשה ןידה יתב תויוכמס ובחרוי ובש המוד ךלהמל איבהל יושע םיינברה ןידה יתב תוכמס תבחרהל ךלהמה

 תיטסינימפה העונתה לש רתויב םייתועמשמה םיגשיהה דחא .תויברע םישנ לש ןהיתויוכז לע הערל ךילשהלו

 תנשמ החפשמ יניינעל טפשמה תיב קוח ןוקית וניה תושיא ינידב ןויוושל הלועפה דעו טרפבו לארשיב תיניטסלפה

 םידלי תקזחא לש תויגוסב החפשמ יניינעל טפשמה יתבל תונפל תוירצונו תוימלסומ תויברע םישנל רשפאש 2001

 החפשמ יניינעל טפשמה תיבמ םידעס תלבקל תויברע םישנ לש ןהיתויורשפא תא ביחרה הז גשיה .תונוזמו

 םהיתויוכמסב המוד ךלהמל איבהל יושע םיינברה ןידה יתב לש םהיתויוכמס תבחרהל ךלהמה .הלא םיניינעב

 .הלא םיגשיה רוחאל גיסהלו םייערשה ןידה יתב לש
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