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  היטרקומדה ןעמל םיטפשמל םיצרמהו תוצרמה םורופ
 

םינלאמש לש הטנוח וז ןוילעה טפשמה תיב ?םיזנכשא םיטפושה לכ ? לכ םאה :  14  ׳סמ הדמע ריינ

לואשל םתזעה אלו טפשמה תכרעמב ןוויג לע תעדל םתיצרש המ  
 *22.2.2023 םויב ץפוה

 

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

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

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

 ריינב .םדא תויוכזבו הלשממה ידרשמלו הלשממל םייטפשמה םיצעויה לש יאמצעה םדמעמב העיגפל ,תעצבמה

 שי ,ןוויגה תא ריבגהל ידכ יכו ,היד תנווגמ הניא לארשיב טפשמה תכרעמ ויפל ןועיטה תא םינחוב ונא הז הדמע

  .וניתונקסמ ןלהל .הלשממה ידיל ,םיטפוש תריחבל הדעווב הטילשה תא ריבעהל

 הייסולכואב םייקה ןוויגה תא םיפקשמ םניא ,טרפב ןוילעה טפשמה תיבו ,לארשיב טפשמה תכרעמ םאה ●

 םרקיעב םיכיישה םיטפוש ונומ רבעב .םירמוא ןיולו ןמטור כ״החש המ אל שממ לבא )תיקלח( ןוכנ ?לארשיב

 רתוי תנווגמ תטפושה תושרה םויכו יתועמשמ יוניש לח ,םינורחאה םירושעב ךא ,רצ הייסולכוא חלפל

 תורחא דועב ,יתועמשמ גוציי תתב ורתונ ,םידרחהו םיברעה ןשארבו הייסולכואב תוצובק ,תאז םע .רבעבמ

  .רתיב תוגצוימ תויהל וכפה

 טפשמה תיבו ללכב תטפושה תושרה ןוויגל ליבות הלשממל םיטפושה יונימ ךילהב הטילשה תרבעה םאה ●

 רסוחלו התחשהל ליבוהל תאז םוקמבו ,ןווגמהמ קלח םצמצל הלולע איה :ךפיהל וליפא ,אל ?טרפב ןוילעה

 לכ הב ןיאו ,הלשממל םיטפושה יונימ ךילהב הטילשה תא ריבעהל תשקבמ תעצומה המרופרה .תויעוצקמ

 םתונמאנל םאתהב םיטפוש ונומיש ךכל ליבוי הז ךלהמ .ףוקישהו ןוויגה תרבגהל תובייחתה וא ןונגנמ

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

 ונידי לע םיקפומה םירחא םייעוצקמ םירמוח וא הדמעה תוריינ ,ךכיפל .לארשיב רטשמה תטיש יונישל 37-ה הלשממה העיצהש
 תועצהה לולכמב שי יכ העדב םידחואמ ונא ,תאז םע .םלוכ תעד לע םניא םא םג ,םירבחה ברקב תחוורה הדמעה תא םיפקשמ
 רודישהו ,אבצה ,הרטשמה ,יטפשמה ץועיה ,הטיפשה תואמצע לע התרמוחב םידקת תרסח הפקתמ ןניינעש – הלשממה לש
 תושרל דימעהל ידכ הז םורופל ונרבח ,ךכיפל .לארשי לש יטרקומדה הייפואבו קוחה ןוטלשב רומח ןפואב עוגפל ידכ – ירוביצה
 םיעיפומ םג םש ,םורופה רתאב תמסרפתמ םורופה ירבחו תורבח תמישר .וז לרוג תרה העשב תיעוצקמה ונתעד תווח תא רוביצה
 .https://twitter.com/lawprofsforum רטיווטב ונירחא ובקע .www.lawprofsforum.org :ונמעטמ הדמעה תוריינ לכ
 .lawprofessorsforum@gmail.com רשק תריציל
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 תמועל .ללכב םא ,םיינשמל וכפהי הייסולכואה ףוקישו ןוויגה תרבגהו תויעוצקמ ילוקיש וליאו ,תיטילופה

 תרבגה לש םילוקיש םג יונימה ילוקיש תרגסמב ללקשל תרשפאמ םויכ לארשיב תמייקה הטישה ,תאז

   .גוציי-תתמ תולבוסה הרבחב תוצובקמ םידמעומ לש ףוקישהו ןווגמה

 תרבגה לש ךילהתב תאצמנ תכרעמה יכ ןיבהל בושח ,תישאר ?םיטפושה ברקב ןוויגה תא ריבגהל ןתינ ןכ ךיא ●

 ירבח ,תמייקה הטישה תחת ,םינורחאה םירושעב .שרדנהמ יטיאו יתגרדה ןפואב םא םג ,ףוקישהו ןוויגה

 שי ,תאז דצל .היסולכואב תונוש תוצובקמ םיטפוש יונימ החלצהבו שרופמ ןפואב םימדקמ הדעווה תורבחו

  .טפשמה תכרעמ ןוויג תרבגהל םיפסונ םידעצב טוקנל םוקמ

 יטופישה ןוויגה תרבגהל םיעצמא לש ןווגמ תוטקונ ,יעוצקמ אוה יונימה ךילה ןהב ,תונוש תונידמ ○

 לוקישכ ףוקישהו ןוויגה ןורקע לע הזרכה ,המודב .טפשמה יתבב םיטועימו םישנ לש ףוקיש תניחבמ

 ןוויגה תלדגה ךרוצל םיטפוש תריחבל הדעווה לש םייביטקא םידעצ דדועל היושע ,לארשיב יזכרמ

 ןיד יכרוע דדועל םתרטמש םיסנכ תכירע ,רתיה ןיב ,לולכל םילוכי ,הלאכ םידעצ .יפרגומדה

 םיילאיצנטופ םידמעומל המוזי היינפ ,טופישל םתודמעומ תא שיגהל רסחב ןפוקישש תוצובקמ

 וחילצה הז גוסמ םידעצ .תונוש תוצובקל ןוימה יכילהת לש המאתה םג ילואו ,םתודמעומ תא שיגהל

  .לארשיב תורחא תוריזב

 תיטילופ תונמאנ לע םיססובמה ,תיגולואידיא םיהוזמ םיטפוש יונימל ליבות ,ןיול-ןמטור לש העצהה ●

 תושרה לש הבחר המכסה בייחמה םיטפוש יונימ ךילה ,תאז תמועל .תורחתמ תוטילא לש בוטיק םירציימו

 םירושעב חכוה רבכש יפכ ,לוכי – היציזופואהו היצילאוקה לש ןיפולחל וא – תסנכהו הלשממה ,תטפושה

 תיתשת איה תומכסה תססובמ הטיש .םיטפושה לש יגולואידיאהו יפרגומדה ןוויגה תא ריבגהל ,םינורחאה

  .התוללכב תילארשיה הרבחה תא ףקשת וזש ךכ הטיפשה תכרעמ ןוויגל ,םייביטקא ,םיפסונ םידעצל הבוט

 

  :הדמעה ריינ יקומינ

 ןוויגה תא םיפקשמ םניא ,טרפב ןוילעה טפשמה תיבו ,לארשיב טפשמה תכרעמ יכ םינעוט ןיול-ןמטור תמרופר ידדצמ

 ידכ 1.הנמיהמו תיתוכיא ,תקדוצ הטיפש תכרעמל םייחרכה םה ןווגמו יתרבח ףוקיש .לארשיב הייסולכואב םייקה

 תא ןחבנ 2.הלשממה ידיל ,םיטפושה יונימ ךילהב הטילשה תא ריבעהל שי ,המרופרה ידדצמ םינעוט ,ןוויג חיטבהל

 :קמועל הזה ןועיטה

 הייסולכואב םייקה ןוויגה תא םיפקשמ םניא ,טרפב ןוילעה טפשמה תיבו ,לארשיב טפשמה תכרעמ םאה .1

 .םירמוא ןיולו ןמטור כ״החש המ אל שממ לבא )תיקלח( ןוכנ ?לארשיב

 יסחי ןפואב רצ הייסולכוא חלפל םרקיעב םיכייש ויה ונומש םיטפושה רבעבש דועב :)יפרגומד ןוויג( יתרבח ףוקיש

 םויכ יכו יתועמשמ יוניש לח ,םינורחאה םירושעב יכ םידמלמ םייריפמא םירקחמ ,)םיזנכשא ,םידוהי ,םירבג(

 
Courts and Diversity: Normative Justifications and Their Empirical , eren WeinshallK ואר ולא םיטביהב ןוידל 1

187 (2021) .TSR .UMHTHICS E & L. 15, Implications. 
 ,15.2.2023 תלהק םורופ ”?טפשמה תכרעמב יוניש ץוחנ עודמ“ רברג ןרהא 2
-D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A5%-kohelet.org.il/publication/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2www.
-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%

D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%  



3 
 

 ,2023 ראוניב תסנכה לש רקחמהו עדימה זכרמ םסרפש םינותנ יפל ,תאז םע 3.רבעבמ רתוי תנווגמ תטפושה תושרה

 4:רתיב תוגצוימ תויהל וכפה תורחא דועב ,גוציי תתב ורתונ ,םידרחהו םיברעה ןשארבו ,לארשיב תוצובקהמ קלח

 4.6% :םידוהי םניא 9%-ו ,םידוהי םה לארשיב טפשמה יתב לכב םיטפושהמ 91% :םיברע לש רסח ףוקיש ●

 תויה 15.5 ךותמ דחא יברע טפוש ןהכמ ןוילעה טפשמה תיבב .םיזורד 0.9%-כו םירצונ 3.1% ,םימלסומ

 רשאב רתוי דוע לודג רסחה גוצייו ,רסח גוצייב רבודמ 20%כ אוה םיברעה םילארשיה םיחרזאה רועישש

 .תואכרעב םילועש לככ דרוי םיברעה םיטפושה לש יסחיה םקלח ,ךכמ הרתי .םימלסומה םיטפושה רועישל

 6.םולשה טפשמ יתבב םיטפושהמ 9.7%ו 6.7% לע דמוע םרועיש יזוחמה טפשמה יתבב

 םיטפושה רועיש תניחבל םכסומ דדמ םויכ ןיא ,םיטפוש לש ימצע חוויד רדעיהב  :םיחרזמ לש רסח ףוקיש ●

 וב ךא ,גוצייב יתועמשמ ירוטסיה רעפ לע םיעיבצמ םיפיקע םידדמ ,תאז םע 7.הטיפשה תכרעמב םיחרזמה

 "הירפירפה" יבושייב ולדגש םידוהיה םיטפושה רועיש .םינורחאה םירושעב רכינ יונישו רופיש לע תינמז

 ךומנ ןיידע ךא 2017,8 תנשל 90-ה תונש תליחת ןיב לפכוהמ רתוי )ס"מלה ידדמב םיכומנ-םיינוניב תולוכשא(

 הנושארל ונהיכ ןורחאה רושעב .רתוי יטיא יונישה ןוילעה טפשמה תיבב .הייסולכואה ללכב םרועישמ

 תחאשכ ,דבלב םיחרזמ םיטפוש ינש םינהכמ םויכו ,ןוילעה טפשמה תיבב םיחרזמ םיטפוש השולש ליבקמב

 .הנוילע תטפושכ ןהכל הנושארה תיחרזמה השיאה איה ןהמ

 סחיב ירוביצה ןוידב תואצמנש תוצובקה ןיבמ לודגה אוה םידרח לש גוצייב רעפה :םידרח לש רסח ףוקיש ●

 ליחתמש םיטפשמל תוטלוקפה ירגוב םידרח לש ךומנה רפסמב רושק הז רסחש רכינ 9.הטיפשה תכרעמל

 ןוידל אשונ התייה םידרח םיטפוש לש הנוהכה תורשפא תלאש ,תירוטסיה 10.תונורחאה םינשב קר תולעל

 תיבב ידרחכ תירוביצ ההוזמ היהש דחא טפוש ןהיכ םינשה ךרואלו 11,לארשיב םידרח ברקב ירוביצו יתכלה

 לש םירגוב יזוחמב םיטפושה ןיב אצמ אל תסנכה לש רקחמהו עדימה זכרמ ,םויהל ןוכנ 12.ןוילעה טפשמה

 יתבב םידרח םיטפוש ינש םינהכמ יכ הארנ תונורחאה םינשב תרושקתב םימוסרפמ 13.ידרחה ךוניחה םרז

  14.םולשה טפשמ

 םיטפוש לש םתריחב ירדסל הנשמה תדעו 2001 תנשב :היפויתאו רבעשל מ"הרב יאצוי לש רסח ףוקיש ●

 19 קר ,2023 תנשל ןוכנ 15.תטפושה תושרב רבעשל מ"הרב יאצוי לש םלוה גוציי רדעיהב תושרופמ הריכה

 מ"ממה ינותנמ ,המודב .)היסור תוברל( הפוריא חרזמ תונידממ לארשיל ורגיה תואכרעה ללכב םיטפושהמ

  .היפויתאב ודלונ םיטפוש השולש קר יכ הלוע

 
 ןולא ;)2023 עדימו רקחמ זכרמ ,תסנכה( ןוידל עקר ינותנ - םיטפוש לש םייפרגומד םינייפאמ לטיפק-ומלא יר'גו ןהכ-ץיבומיכי תירונ 3

 .)2022( 593 גל טפשמ ירקחמ "תטפושה תושרה לש יעוצקמהו יתרבחה בכרהה לע :ןחלושה דיל םוקמ" רפסח
 .ןוידל עקר ינותנ - םיטפוש לש םייפרגומד םינייפאמ 4
  .1 'מעב ,םש 5
 .םש 6
 .654-655 'מעב ,"תטפושה תושרה לש יעוצקמהו יתרבחה בכרהה לע :ןחלושה דיל םוקמ" ;4 'מעב ,םש 7
 .637-639 'מעב ,םש 8
 .)טופישל תונמתהל ולכויש םידרח ןיד יכרוע רדעיהב( םידרח םג םיגציימ םיימואל םייתד םיטפושש ונעטש ויה רבעב יכ רעוי 9
 "תילארשיה טפשמה תכרעמ םע תידרחה הרבחה לש שלושמה תומיעה :םכל היהי דחא טפשמ" ןמרכיז םייח םינותנו דקוממ ןויד ואר 10
 "םייתכלממה טפשמה-יתבל םידרח לש םיונימ תלאשו םיטפוש יונימ" ןמדירפ לאינד :וושה .)2019( 65-62 ,37 א תוברתו הרבח ,טפשמ
 .)1997( 7 6 טפשמה
 םירמ'" ןהכה דעיבא ;)ג"נשתה-ב"נשתה( 337 גי ןימוחת "לארשי תנידמב טפשמה יתב לש יתכלהה םדמעמ" ןמטכוש באילא לשמל ואר 11
 .)2014( 87 15 תיטרקומד תוברת "תוינוליח-תויחרזא טפשמ תואכרעל םידרחה תיינפ לע :'השמ תרותב די
  .)1980( 156 ץרא-יטפוש ןייטשניבור םיקילא וארו  12
 .7 'מעב ,ןוידל עקר ינותנ - םיטפוש לש םייפרגומד םינייפאמ 13
Ynet  (22.8.2018) "לארשיב הנושאר תידרח תטפוש :הירוטסיה התשע" ןוסדירפ לעיו יקומיצ הבוט 14
. 5126068,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
 .)2001( 29 הקספ ,הדעווה ח"וד ,םיטפושב הריחבה ירדסל הדעווה 15
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 לככ דרוי יסחיה ןקלח ךא ,טופיש ידיקפתב םינהכמה ללכמ 53% ןה םישנ :ינויווש )טעמכ( ירדגמ ףוקיש ●

 47% לע דמוע ןרפסמ םייזוחמה טפשמה יתבב ,55%כ תווהמ ןה םולשה טפשמ יתבב .תואכרעב םילועש

 תייעב יכ ריענ הז ןיינעל 16.םישנ ןה ןוילעה ש"מהיב תוטפוש 15 ךותמ 6 רמולכ ,40% ןוילעה טפשמה תיבבו

 ,ללכ תקסוע אל ןיול-ןמטור תמרופר םהב ,םייתדה ןידה יתבב תמייק רתויב הרומחה ירדגמה ףוקישה

 .הדדוב תנייד ףא תנהכמ אל םהבש םיינברה ןידה יתב םשארבו

 דסומ לש הקידב אוה ,םיטפוש לש תיתדה הקיזה תקידבל םויכ לבוקמה דדמה :םייתד לש רתי ףוקיש ●

 הז עדימ טרפ יכ הלוע תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ תקידבמ .ת/טפושה דמל ובש םיינוכיתה םידומילה

 םיטפוש לש יסחיה קלחה .)םיטפוש 222 ךותמ 141( יזוחמה טפשמה יתב יטפוש ןיבמ 63%-כ רובע ןימז היה

 ,השימח ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ןיבמ .40 אוה ילנימונה םרפסמו 28% אוה יתד יתכלממה ךוניחה ירגוב

 2017-מ םינותנ .20% ירק ,םייתדכ ןיידע םיהדזמ השולש תוחפל ,םכותמ 17.ד"מחה ירגוב םה ,33% ירק

 17% לע דמעו ,הייסולכואב םרועישמ הובג אוה ףא םולשה טפשמ יתבב ד"מחה ירגוב לש םרועיש יכ םיארמ

 זכרמ יפל19.םויהל ףא ןוכנ הז ןותנש הארנ הז ריינ ךרוצל הכרענש הקידבמ 18.28.8% לע הדובעל ןידה יתבבו

 20.לארשי תנידמב םידימלתה ללכמ 14% ד"מחה ידימלת וויה 2021 תנשב ,תסנכה לש עדימהו רקחמה

 הלוע ףאו היסולכואב יסחיה םקלח לע הלוע יתד עקרמ םיאבה םיטפוש לש םגוצייש תוארל ןתינ ,ךכיפל

  .תויטופישה תואכרעב הלעמ םימדקתמש לככ

 בחר יוטיב רשפאל דעונ םיטפוש תריחבל הדעווה בכרה יוניש יכ םינעוט המרופרה ידדצמ :ינויער-יגולואידיא ןוויג

  .רוביצה יכרעל רתוי

 .הלשממהו תסנכה תורחבנ ךכ םשל – תיטילופ הדמע גצייל אלו קוחה יפל קוספל םיטפוש לעש ריכזהל בושח ,תישאר

 ,םיטובור אלו םדא תונבו ינב םה םיטפוש ,םנמא .ךכש בוטו – םיטפושה לש תיטילופה הדמעה יהמ םיעדוי ונניא

 לש הז דמימב הרכה ןיב בושחו ינורקע לדבה שי ךא .םייכרע םילוקישמ ועפשוי תויעוצקמה םהיתוערכה םג יכ רורבו

 תוריתעב )רתיה ןיב( קסועה ,ןוילעה טפשמה תיבב םג 21.םיטפוש יונימב ירקיעה אשונל ותכיפהל תיטופישה הערכהה

 ןה םיטפוש יונימב תושורדש תוירקיעה תונוכתה ,הבחר תינוטלש תועמשמ וא הובג ירוביצ ליפורפ ילעב םירוערעו

 חרכהב אובת תרעושמה תיטילופה םתפקשה לע שגד תמיש .םתואמצעו תישיאה םתרשוי ,םייעוצקמה םהירושיכ

 2008 תנשב רעס ןוקית זאמ טרפב ,תרחא וא ךכ .תחלצומ תוחפ תיטופיש תכרעמ ונל היהתו ,הלא תונוכת ןובשח לע

 יושע וניא ןוילעה טפשמה תיב ,הדעווה ירבח 9 ךותמ 7 תוחפל לש המכסה תשרדנ ןוילעל םיטפוש יונימ ךרוצל ויפלש

 םלוע תפקשה ילעבכ םיהדזמ ןורחאה רושעב ןוילעה טפשמה תיבל ונומש םיטפושהמ טעמ אל ,ךכ 22.תחא השקמ

-2019( םיטפוש תריחבל הדעווה ר"ויכ התפוקתב ,דקש תלייא רבעשל םיטפשמה תרש תנעטל .תינרמש תיטופיש

 ,)תכרעמב םיטפושהמ שילשל סחיב ,התנעטל( ללכב תטפושה תושרה בכרהב "תינרמש הכפהמ" הללוח ףא איה )2015

 
 .4 'מעב ,ןוידל עקר ינותנ - םיטפוש לש םייפרגומד םינייפאמ 16
 .5 'מעב ,םש 17
 .646 'מעב ,"ןחלושה דיל םוקמ" 18
 .ביבא לת תטיסרבינוא ןמכוב ש"ע םיטפשמל הטלוקפה ,'ב הנש טנדוטס ,לגמ בגשל הדות 19
 .)2021 עדימו רקחמ זכרמ ,תסנכה( ,יתד יתכלממה ךוניחה לע םירחבנ םינותנ ,רגניניו ףסא 20
 תיגולואידיא תוטלחה תלבק לע ןיול תינכת תוכלשה" לשניו ןרק ואר ילארשיה רשקהב ףיקמ ןוידו םייריפמא םיאצממ זוכירל 21
 ,)ICON-S-IL Blog )15.2.2023 "יריפמא חותינ – ןוילעה טפשמה תיבב יטופיש םזיביטקאו

https://israeliconstitutionalism.wordpress.com/2023/02/15/150223.  
22Judicial Review in a Defective Democracy: Judicial Nominations and Rosenthal Maoz, Barzilai Gad & Meydani Assaf,  

Judicial Review in Constitutional Courts, 9 J. L.& COURTS, 137, 137-157 (2022). 



5 
 

 תאזו 23,)"םינרמש"ל הבישחה הארנכ איה םהמ העברא תוחפלש ,םייונימ השיש םע( טרפב ןוילעה טפשמה תיבבו

  .יחכונה םיטפושה תריחב ךילה תרגסמב

 טפשמה תיבו ללכב תטפושה תושרה ןוויגל ליבות הלשממל םיטפושה יונימ ךילהב הטילשה תרבעה םאה .2

 רסוחלו התחשהל ליבוהל תאז םוקמבו ,ןווגמהמ קלח םצמצל הלולע איה :ךפיהל וליפא ,אל ?טרפב ןוילעה

 .תויעוצקמ

 ליבוי ,הז ךלהמ .הלשממל םיטפושה םודיקו יונימ ךילהב הטילשה תא ריבעהל תשקבמ תעצומה המרופרה ●

 עקר לע טרפב .ןמדזמה ינויצילאוקה בורה לש וז םע דחא הנקב הלעת םמלוע תפקשהש םיטפוש ונומיש ךכל

 הלשממה ידיל הדעווב הטילשה תרבעה ,תויטילופ תודמע תוצוח תויצילאוק רצייל ישוקהו יטילופה בוטיקה

 דקמתת היצילאוקה תוגלפמ ידי לע תטלשנה הריחב תטיש 24.םינזואמ אלו םיינוציק םייונימל ליבוהל הלולע

 ףוקישהו ןוויגה תרבגהו תויעוצקמ לש םילוקיש וליאו ,הלא תוגלפמב םיכמותה םיטפוש םודיקו יונימב

   .ללכב םא ,םיינשמל וכפהי

 המרופרל יזכרמה עינמה התייה ,תיטירבה טפשמה תכרעמב קומעה ןוויגה רסוחו תוינגומוהה ,השעמל ●

 תויושרה תדרפה תא רצבל הדעונ ,המרופרה .2005 תנשב הינטירבב םיטפושה יונימ ךילהב התשענש הלודגה

 ,)Lord Chancellor( הלשממה ידימ םיטפושה יונימ ךילה תא העיקפה ,השעמלו ,הכלממב יללכ ןפואב

  25.ןוויג ילוקישו םייעוצקמה םהירושיכל םאתהב טופישל םידמעומ לע הצילממה הדעו הננוכו

 םילולע םייגולואידיא-םייטילופ םייונימ ,ללכבו פמארט ןדיעב ,תירבה-תוצראב ןויסינהמ דומלל ןתינש יפכ ●

 ידכ דע ,םיילוש וכפה םייפרגומדה ןוויגה ילוקיש ןכש ,םיטפושה ברקב יפרגומדה ןוויגה תא ןיטקהל אקווד

 תוטילא תרציימ וז הטיש 26.תיטילופ תונמאנל הייפיצהו יגולואדיאה לוקישל האוושהב ,םיבושח אל

 היצילאוקה ידיל הדעווב הטילשה תרבעה דועב ,ךכ .קומע םזילרולפו ןוויג ףלח ,תורחתמ תויטפשמ

 תימואל-תיתדה הצובקה גוציי תרבגהל ןיפיקעבו ,םינרמשל םיבשחנה םיטפוש לש םייונימל ליבות ,תיחכונה

 ,םיברע ,םישנ רתוי ונומי ךוראה חווטבש ךכל ליבוי ןוקיתהש בושחל הביס לכ ןיא ,תידרחה ילואו רתוי דוע

 .היפויתאו רבעשל תוצעומה תירב יאצוי וא ,םיחרזמ

 ללקשל תרשפאמ ,הבחרה המכסהה תשירד חכונ דוחייב ,םויכ לארשיב תמייקה הטישה ,תאז תמועל ●

 תולבוסה תוצובקל םיכייתשמה םידמעומ לש ףוקישהו ןווגמה תרבגה לש םילוקיש יונימה ילוקיש תרגסמב

 תא .ןוילעל תיחרזמ תטפושו היתד תטפוש הנושארל ונומ ,2008 תנשמ רעס ןוקית רחאל ,ךכ 27.גוציי-תתמ

 .ךכל ךרדה הניא ןיול-ןמטור תעצהב התפלחה ךא ,רפשל ןתינ קפס אלל תיחכונה הטישה

  ?םיטפושה ברקב ןוויגה תא ריבגהל ןתינ ןכ ךיא .3

 ךילהת .שרדנהמ יטיאו יתגרדה ןפואב םא םג ,ןוויגה תרבגה לש ךילהתב תאצמנ תכרעמה ,רומאכ ,תישאר ●

 .יגולואידיאו יפרגומד ,יתרבח ןוויג םדקמש ןפואב רתוי יעוצקמו רתוי ףוקש השענ םיטפושה לש הריחבה

 
  .https://www.makorrishon.co.il/opinion/196051 ,)9.1.2020( ןושאר רוקמ "הלחתהה קר אוה הרפע ץ"גב" דקש תלייא 23
  ,TUDSEGAL L J., 23(2) The Puzzling (In)Dependence of Courts: A Comparative ApproachMark Ramseyer. 741 ,721-:וושה 24

742 (1994).  
25. RBURDHAM OF34 , English Reforms to Judicial Selection: Comparative Lessons for American States Judith L. Maute,

L.J. 387 (2007). 
26 . 20 (2019)ISCD .EVR L. LA, 67 UCTrump's Dangerous Judicial LegacyStacy Hawkins, . 
 היטרקומדה ןעמל םיטפשמל םיצרמהו תוצרמה םורופ "תוטפושו םיטפוש תריחב יכילה אשונב 7 'סמ הדמע ריינ" ואר הבחרהל 27

(30.1.2023)  , .ugd/221fec_897d8da3c4cd445c85c405166ebc60c5.pdf/https://www.lawprofsforum.org/_files.  
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 שרופמ ןפואב םימדקמ הדעווה ירבחו תורבח ,תמייקה הטישה תחת ,תונורחאה םינשה םירשעב ,תאז דצב

  28.היסולכואב תונוש תוצובקמ םיטפוש יונימ החלצהבו

 ומכ ,םיסונמה ןידה יכרוע ברקמ ןהיטפוש תא תונממה ,הינטירבו ,הדנק ,תירבה תוצרא ומכ תונידמ ●

 ,טפשמה יתבב םיטועימו םישנ לש ףוקיש תניחבמ יטופישה ןוויגה תרבגהל תושיג לש ןווגמ תוטקונ ,לארשיב

 גוציי ןהבש םידמעומ רותיא תודעווב וא הריחב תודעווב שומיש ,ומושייו ףוקישה ןורקע לע הזרכה ןוגכ

 תודעו תמקה םג ומכ ,םיילאיצנטופ םידמעומלו ןידה יכרוע תוכשלל המוזי היינפ ,םיטועימו םישנ לש חטבומ

 ינש ינבל םלוה גוציי תבייחמה הסכמ קוחב העבקנ ףא היגלבב 29.ןווגמ עקרמ םידמעומל תודחוימ רותיא

 30.ןימ לכמ תו/םיטפוש שילש תוחפל ונהכי הנידמב יתקוחה טפשמה תיבב היפל ,םינימה

 םיטפוש תריחבל הדעווה לש םייביטקא םידעצ דדועל היושע ,יזכרמ לוקישכ ףוקישה ןורקע לע הזרכה ●

 ןיד יכרוע דדועל םתרטמש םיסנכ תכירע לולכל םילוכי הלאכ םידעצ .יפרגומדה ןוויגה תלדגה ךרוצל

 תא שיגהל םיילאיצנטופ םידמעומל המוזי היינפ ,טופישל םתודמעומ תא שיגהל רסחב ןפוקישש תוצובקמ

 .לארשיב תורחא תוריזב וחילצה הז גוסמ םידעצ .םיטועימל ןוימה יכילהת לש המאתה םג ילואו ,םתודמעומ

 םיסנכ ,םיידועיי םיזרכמ ןוגכ םיטפשמה דרשמב םייביטקא םידעצו תושקונ ןוויג תושירד ,האוושה םשל

 יתועמשמ לודיגל וליבוה ,םייפרגואיג םימסח לע תורבגתהל םיעצמא תטיקנו ,םידמעומ דודיע םשל םיידועיי

 םיבינמ הז גוסמ םיצמאמ םויה רבכ 31.םינורחאה םירושעה ינשב הנידמה תוטילקרפב יפרגומדה ןוויגב

 םישנל ףאו ,תיתרבח-תילכלכה הירפירפב ולדגש ולאכ ,תויתד םישנל עגונה לכב תוכומנה תואכרעב תוריפ

 ווהיש ,תידרחה הרבחהמ םיטפושל םייטפשמ םירזוע סויגל םישמשמ ולא םיצמאמ ,ךכמ הרתי 32.תויברע

  .לארשיב טופישה תכרעמ דיתעל תנווגמו תיעוצקמ הדותע

 ברקב ,קוח יפל ,ךכ .לארשיב ירוביצה תורישב החנמ ןורקיע אוה ,ףוקישה ןורקע יכ ,ןייצל בושח דוע ●

 םידבועל םלוה גוציי ןתניי ,ךמס תדיחיו דרשמ לכבו תועוצקמהו תוגרדה ללכב ,הנידמה תורישב םידבועה

 םע םישנאו םישדח םילוע ,היפויתא יאצוי ,םידרח ,םיברע ,םישנ :תומיוסמ תוצובקל םיכייתשמה

 ברקמ םידמעומל ,תמיוסמ הרשמ ןיינעל תופידע תתל תיאשר הלשממה ,קוחה יפל דוע 33.תויולבגומ

 34.םירחא םידמעומ לש םירושיכל םימוד םהירושיכש ,םלוה ןפואב תוגצוימ ןניא םא ,תויאכזה תויסולכואה

 

 תיטילופ תונמאנ לע םיססובמה ,תיגולואידיא םיהוזמ םיטפוש יונימל ליבות ,ןיול-ןמטור לש העצהה ,םוכיסל

 ,תטפושה תושרה לש הבחר המכסה בייחמה םיטפוש יונימ ךילה ,תאז תמועל .תורחתמ תוטילא לש בוטיק םירציימו

 ריבגהל ,םינורחאה םירושעב חכוה רבכש יפכ ,לוכי – היציזופואהו היצילאוקה לש ןיפולחל וא – תסנכהו הלשממה

 
 ןויאר( https://www.haaretz.co.il/news/1.1081080  ,(7.2.2006) ץראה "ל"דפמה תא שטנ רוביצהו ,ותוא השטנ ל"דפמה" ןולא ןועדג 28
 ,(14.8.2015) ץראה "?םיחרזמ םודיק ףידעהל םאה :םיטפוש יונימל הדעווב חוכיו" לבוח לטיור ;)םולהי לואש םע

1.2707602-https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium; 20 ש"ה. 
29Cheryl Thomas, Judicial Diversity in the United Kingdom and other Jurisdictions (Her Majesty's Commissioners for  

Judicial Appointments, November 2005); Yael Levy Ariel, Judicial Diversity in Israel: An Empirical Study of Judges, 
Lawyers, and Law Students 300 (PhD. Thesis, April 2018). 

30Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle [Special Law Modifying the Law  
of January on the Constitutional Court] of Apr. 4, 2014, Moniteur Belge [M.B.] [Official Gazette of Belgium], 202293. Extract 

translated by Bilyana Petkova. 
(2017) 79  טנמלרפ "יברעה טועימה לש הרקמה :תטפושה תושרבו תוטילקרפב ישונא ןוויג" אירול איג 31
 www.idi.org.il/parliaments/18632/18640 

 ,Diversity Alon Jasper ;)2020( 167 אי טפשמ ישעמ "היתויועמשמו תיטפשמה היטרקורויבה לש התיילע תכרעמ יטפוש" רפסח ןולא 32
through Bureaucracy: System Judges and Intersectional Diversification of the Israeli Judiciary, 15 L. & ETHICS HUM. RTS. 
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