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 תיטרקומד תוברת תעה בתכב ,םייונישל ףופכב ,םסרפתהל דיתע

 

 ?תוקולחמה תא בשייל ןתינ םאה – םואלה דוסי קוחל 7 ףיעס

 *רענש םדאו רונש-ןיול תינור

 

 העבקנש ״תידוהי תובשייתה״ל תוביוחמה תועמשמ יהמ הלאשב םינד ונא הז רמאמב :ריצקת

 ףיעס לש רשקהב םג ,דוסיה קוח לש ויפיעס ראשכ יכ םיעיצמ ונא .םואלה דוסי קוחל 7 ףיעסב

 אורקל שי ,ןכ לע רתי .תיביטרפוא תועמשמ תולעב תויוכז וא תובוח עבוק דוסיה קוח ןיא הז

 ונא ,ףיעסה תקיקח ךרדב םינייעמו םיגיצמ ונאש רחאל .ןויוושה תבוחל ףופככ ףיעסה תא

 תוינשרפ תויורשפא יתש םיהזמ ונא .תיביטקייבוסה קקוחמה תנווכ רחא תוקחתהל םיסנמ

 המוקמ תא תעבוקכ שרפתהל הכירצ ףיעסה תארוה היפל ,יביטמרונ ךרע תלעב ,תחאה .ףיעסל

 וז תילכת אורקל םיעיצמ ונא ,תאז םע .״תידוהי תובשייתה חותיפ״ תילכתה לש יביטמרונה

 .ןויוושב גוהנל הבוחה הז ללכבו תויתקוחה תובוחה לולכמ תא םלוההו בשייתמה ןפואב

 תידוהי תובשייתה חותיפל יכ הרכהה הנממ הלוע .יתרהצה ךרע תלעב הרקיעב איה ,הינשה

 יפלכ האוושה ,םינעוט ונא ךכ ,בייחמ הז ךרע .הדלוויה רחשמ לארשי תנידמב גהונו חוור ךרע

 ףיעס תארוהב ןיא יכ םירובס ונא םוכיסל .םידוהי םניאש ימ רובע תובשייתה חותיפל הלעמ

 שומיש לש םימכסומו םימייק םיללכב שממ לש יוניש קידצהל ידכ םואלה דוסי קוחל 7

 .םיסמ תובטהו ןיעקרקמ הז ללכבו ,םיירוביצ ןיבוט האצקהו

 

Article 7 of the Basic Law: Nation State: Can the Controversy be Setteled? 
 

Abstract: This Article seeks to inquire into the proper interpretation of section 7 

of the Basic Law: The Nation State, which states a commitment to “Jewish 

Settlement”. We propose that like the other sections of the Basic Law, this Section 

does not provide operative obligations or rights. Moreover, the section should be 

read together with the commitment to equality and non-discrimination. After 

presenting the legislative history of Section 7, we track the legislator’s subjective 

intent. We identify two interpretive possibilities: The first, according to which the 
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Section should be interpreted as determining the normative location of the 

promotion of Jewish settlement. However, we suggest that this purpose should be 

read together with the entirety of constitutional obligations, including the duty of 

equality. The second, according to which Section 7 is mostly declarative. From it 

we can deduce the historical value of Jewish settlement in the creation of Israel, 

but this recognition requires the leveling up of settlements for non-Jews. In 

conclusion, we argue that Section 7 of the Basic Law: Nation State dos not justify 

any significant changes in the extant legal landscape regarding the use and 

allocation of public goods, including land and tax benefits.  

 

 חסונה .1 .תיתקיקח הירוטסיה :םואלה דוסי קוחל 7 ףיעס .א .אובמ

 .ג .ןנוכמה תנווכו ןושל ,הנבמ .ב .רשואש חסונה .2 .רוקמב עצוהש

 האוושהו יתרהצה ךרע .ד .הקוחל תמאותה תונשרפו תיביטמרונ הקדצה

 .םוכיס .ה .הלעמ יפלכ

 

 אובמ

 ילויב 19 םויב תסנכב לבקתה רשא ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי קוח ונייה ,םואלה דוסי קוח

 תלעפהב טעמל תסנכה לש הגהנממ הטוס אוה 1.לארשי לש יתקוחה גראמב יתועמשמו בושח ביכרמ אוה ,2018

 םירדסה ועבקנ האמ עבר הזמ הנושארל .ילארשיה רטשמה לש דוסיה יכרע תקיקח ךרוצל תננוכמה תוכמסה

 תנעטכ ,הנשמ וא( ןגעמ םואלה דוסי קוח .תויתקוח םדא תויוכז לע הכלשה םהל היהתו ןכתתש םיניירושמ

 דוסי יקוחבש תינוקלה תוסחייתההמ רתוי טרופמ ןפואב תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש הייפוא תא )וידגנתמ

 התוול דוסיה קוח תקיקח 2.תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי לש היכרעל תיללכ הינפה קר הנשי םהב ,םירחא

 דועב ,תידוהיה הנידמהו תונויצה תודלותב ןנוכמ עגר לע וזירכה דוסיה קוח יכמות .תובר תוקולחמב ןכ לע

 דמועו ,לארשי לש םידוהי-אלה היחרזא תא רידמ ,תיעזג תונוילעו דייהטרפא ססבמ דוסיה קוח יכ וסרג וידגנתמ

  3.תיטרקומד הנידמכ לארשי לש הסיפתל דוגינב

 
   .)םואלה דוסי קוח :ןלהל( ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי קוח 1
 תוסחייתה הנשי ,)1()א(א7 ףיעס ,תסנכה :דוסי קוחב .2 ׳ס ,קוסיעה שפוח :דוסי קוח ;א1 ׳ס ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח 2
 תירוקמה קוחה תעצה חסונב .תוריחבב תופתתשה תעינמל הליעכ ״תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש המויק תלילש״ל
 ,תפסונ הליעכ ,ןכו ״לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהב רומאכ הנידמה לש המויק תלילש״ל התיה תוסחייתהה א7 ףיעס ףסוה החוכמ
 המויק תלילש״ חסונה הנושארה הליעה יבגל ץמוא רבד לש ומויסב .)17.4.1985( 1728 ח״ה .״הנידמה לש יטרקומדה יפואה תלילש״ל
 םיפיעסה ינש תא דחאל העצהה הצמוא 2002-מ ףסונ ןוקיתב .)7.8.1985( 1155 ח״ס .״ידוהיה םעה לש ותנידמכ לארשי תנידמ לש
  .)5.11.2001( 3048 ח״ה ;)22.5.2002( 1845 ח״ס .ףיעסה לש םויכ וחסונל םאתהב ,דחא ףיעסל
 ynet 19.7.2018 ״׳דייהטרפא׳ וארק היציזופואב ,םייפכ ואחמ היצילאוקב :םואלה קוח רשוא״ יאלוזא ןרומ ,המגודל ואר 3

5312599,00.html-www.ynet.co.il/articles/0,7340,L; רפ דייהטרפא תנידמ היהנ׳ :םואלה קוח לע אצמ והילא״ הזה רקובה 
 'סמ הבישי לוקוטורפב ,)תפתושמה המישרה( ןיראב'ג ףסוי כ"ח ;www.kan.org.il/Item/?itemId=35266 30.7.2018 ןאכ ״'סנלסקא

  .)17.7.2018( 928–927 ,20-ה תסנכה לש 359
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 הינייפאמלו לארשי תנידמ לש יטרקומדה הייפואל רוכזא לכ םואלה דוסי קוחב ןיא ,הרקמב אלו ,טלוב ןפואב

 תדלומכ לארשי ץרא לע ידוהיה םעה לש תיתרהצה תונוביר תעיבת וב שי 4.םייתוברת-ברהו םיימואל-ברה

 תיתרהצה העיבק וב שי 5.יניטסלפה םעה לש תירוטסיהה תדלומכ ץראל תוסחייתה לכ רדעיה דצל ,תירוטסיה

 תוירוטסיהו תויתד ,תויתוברת ,תויעבטה תויוכזל תוסחייתה לכ וב ןיאו ,תידוהי ״םואל תנידמ״ איה לארשי יכ

 םידוהי-אל לש תימואל תימצע הרדגהל תוכזה תא ללוש דוסיה קוח 6.תוידוהי-אל תויתדו תוינתא תוצובק לש

 ןויוושל תוביוחמל תוסחייתה לכ ללוכ ונניא אוהש ךות 7,ידוהיה םעל לארשיב וזכ הרדגהל תוכזה דוחיי םושמ

  8.אוה רשאב םדא לכל דובכ לש סחיל וא

 ,הלגד ,המש – הנידמה לש םיגוצייה הינייפאמ תא דוסיה קוח עבוק לארשי לש ידוהי-ימואלה הייפוא יוטיב םשל

 תרוסמל הקיז ךותמ – םידחוימ ןויצ ימיו החונמ ימי ,הב גהונה הנשה חול ,התריב ,התפש ,הנונמה ,הלמס

 עבוק ,ןכ ומכ 10.קוחב וכרעיש תוטרופמ תועיבקל הלא םיניינעמ תיברמב הנפמ דוסיה קוח 9.לארשי תשרומו

 םיאטבמה ,םייביטרפוא אל ,תאז םע ךא ,םיילמס-םייגוציי םניאש ,םיפסונ םיטביה העברא םואלה דוסי קוח

 תוביוחמ 11;תויולג ץוביקלו תידוהי היילעל תוחיתפ :תידוהי-תימואלה התוהזל הנידמה לש התוביוחמ תא

 ידוהיה םעה ינב ןיב הקיזה תרימשל תוביוחמ 12,וז םתוכייתשה לשב םיפדרנה ידוהיה םעה ינב לע הרימשל

  14.ימואל ךרעכ תידוהי תובשייתה חותיפ לש ויוהיזו 13,תידוהיה תשרומהו הנידמה ןיבל תוצופתבש

 תידוהי תובשייתה חותיפל לארשי לש התוביוחמ רבדב וז הנורחא העיבקל סחייל שיש תועמשמב קסוע הז רמאמ

  :םואלה דוסי קוחל 7 ףיעסב רומאכ ,ימואל ךרעכ

 דדועל תנמ לע לעפתו ,ימואל ךרע תידוהי תובשייתה חותיפב האור הנידמה

 .הלש סוסיבו המקה םדקלו

 ינפל םירופס םימי קר השעמלו ,הנושאר האירקב הרשואש קוחה תעצהב הז חסונב הללכנ אל 7 ףיעס תארוה

 15.ףוסבל רשוא רשא אוהו הארוהה חסונב יתוהמ יונישל המכסה היצילאוקה ידי לע השבוג ,דוסיה קוח רושיא

 תבוטל ץראה חותיפ״ לע דוקשל תואמצעה תליגמבש תוביוחמה תחת ןכש ,םיישק ררועמ רשואש חסונה ףא ךא

 קוחל 7 ףיעסש ןכתי ךכב .אקווד תידוהיה תובשייתהה חותיפ תא ימואל ךרעכ דוסיה קוח ןייפאמ ,״היבשות לכ

 
  .4 ׳ס ,םואלה דוסי קוחב רומאכ ,תיברעה הפשה לש הדמעמל תוסחייתהה טעמל ,תאז 4
  .3 ׳סב ,םש ,״תדחואמהו המלשה״ םילשורי לש הדמעמ ןיינעל םג ואר .)א(1 'סב ,םש 5
 הנידמה יכ ןיוצמ )א(6 ׳סב .״םהיגחבו םתבשב״ החונמ ימיל םיאכזה ,״םידוהי םניאש ימ״ לש םמויק רכזומ 10 ׳סב .)ב(1 'סב ,םש 6

  .״היחרזא״ לשו ידוהיה םעה ינב לש םמולש תחטבה לע דוקשת
  .)ג(1 'סב ,םש 7
 ח״ה ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי-קוח תעצהב הללכנש הארוה הטמשוה רשואש דוסיה קוחמ יכ ןייצל יואר 8

 ותפש ,ותשרומ ,ותוברת רומישל לועפל יאשר ,םואל וא תד לדבה אלל ,לארשי בשות לכ״ היפל ,)דוסיה קוח תעצה :ןלהל( 768 ח"עשתה
 רומישל לועפל הנידמה יבשות לכל תוכז קינעהל ,הקיקחב הנושארל״ הב עצומ יכ רבסהה ירבדב רמאנ הילע .))א(7 ׳סב( ״ותוהזו

  .׳א קלחב ,ןלהל ךכ לע דוע וארו .״םתוהזו םתפש ,םתשרומ ,םתוברת
  .10 ,9 ,8 ,4 ,3 ,2 ׳סב ,םואלה דוסי קוח 9

  .םידחוימה ןויצה ימיו הריבה תעיבק םה ךכל םיגירח ;החונמה ימיו הנשה חול ,הפשה ,םילמסה יבגל ךכ 10
 .5 'סב ,םש 11
  .)א(6 ׳סב ,םש 12
  .)ג(–)ב(6 ׳סב ,םש 13
 .7 ׳סב ,םש 14
 .׳א קלחב ,ןלהל ואר 15



 
 

4 

 יושע אוה ךכיפלו ,םירחא םיסרטניא ינפ לע תובשייתהב ״םיידוהי םיסרטניא״ לש םתפדעה תא רשפאמ דוסיה

  16.״יתקוח דוסי ןורקע״ הווהמה ,״לארשי תנידמ לש דוסיה יכרעמ״ אוהש ןויוושה ןורקע םע חתמב דומעל

 ,ןויוושה ןורקע ןיבל םואלה דוסי קוחל 7 ףיעס תארוה ןיב הז חתמ לש וביט לע דומעל איה ןכ לע רמאמה תרטמ

 17.ותויתקוח דגנכ ושגוהש תוריתעה תרגסמב ץ"גב ידי-לע לספיי אל )ומצע 7 ףיעס וא( דוסיה קוחש החנהב תאזו

 ,יתקוח אלה יתקוחה ןוקיתה תנירטקוד תא ליעפהל טפשמה תיב תא בייחת )ונממ םיקלח וא( דוסיה קוח תליספ

 שקבנ ,תאז תחת .הלא תויגוסב הרישי הדמע טקונ וניא הז רמאמ 18.תיתקוח אלה הקוחה תנירטקוד תא ףא וא

 תקולחמה תא בשייל ידכ ילוא םהב היהי רשא הלאכ ללוכ ,דוסיה קוחל 7 ףיעסל תויונשרפ תויורשפא לע דומעל

 יתקוח אלה ןוקיתה לש הבחרה היגוסב הערכהב ךרוצה תא רתיילו ,הז טביהל עגונב ויכמותו קוחה ידגנתמ ןיב

  .טרפב ןנד דוסיה קוח לש רשקהבו ללכב

 לע ססבתמ ןושארה ינשרפה טבמה .םואלה קוחבש תובשייתהה ףיעס לע םיינשרפ םיטבמ ינש ןחוב ונרמאמ

 לע דומענ ךכ םשל .ףיעסה ןושלמו הקיקחה יכילהמ תדמלנ איהש יפכ ,תיביטקייבוסה קקוחמה תנווכ

 םיינשרפה םיישקה לע ןכו ,יפוסה וחסונל דע םינושה וילוגלג לע ,דוסיה קוחל 7 ףיעס לש תיתקיקחה הירוטסיהה

 ןיבל הז ףיעסבש הארוהה ןיב חתמ לש ומויק תלאשב דקמתמ ינשה ינשרפה טבמה .הארוהה ןושלמ םיעבונה

 יתש ןיב חתמה תא בשייל ינשרפה ךרוצה לעו ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב תנגועמה ןויוושלו דובכל תוכזה

 in( דחא הנקב הלועה ןבומ תובשייתהה ףיעסל תונקהל ןתינ דציכ תוארהל שקבנ .תויתקוח תוארוה

conformity( העיגפ תרשכה לש השקה האצותה תא עונמל ידכ שי ,וז תונשרפב .ןויוושל תיתקוחה תוביוחמה םע 

 בוריק ךות ,תורחא תוצובק ןובשח לע – תידוהיה בורה תצובק – תחא תינתא הצובק לש המודיק תבוטל ןויוושב

 ונתשיג תא ססבנש רחאל .יטרקומדה היפוא תא םלוה ונניאש דייהטרפא תנידמ לש ינעזג רטשמל לארשי

 רסואכ ותוא שרפל שי ,ןויוושל תוכזה דצל דוסיה קוחל 7 ףיעס לש ותארוה תא םינחוב רשאכ יכ ןעטנ ,תינשרפה

  .תוידוהי-אל תוצובק לש ןתיילפא לע

 

 תיתקיקח הירוטסיה :םואלה דוסי קוחל 7 ףיעס .א

 

 רוקמב עצוהש חסונה .1

 
 ןעמל ,שדח חיש תתומע 244/00 ץ״גב םג ואר .)2000( 274–273 ,258 )1(דנ ד״פ ,לארשי יעקרקמ להנימ ׳נ ןאדעק 6698/95 ץ״גב 16
  .)2002( 66–65 ,25 )6(ונ ד״פ ,תוימואלה תויתשתה רש ׳נ יטרקומדה חישה
 ץ"גבב יאנת לע וצ ןתמל הריתע ;םילשורי תסנכ 'נ ןוסח כ"ח 5555/18 ץ"גבב םייניב וצ ןתמל השקבו יאנת לע וצ ןתמל הריתע 17

 יאנת לע וצ ןתמל הריתע ;לארשי תסנכ 'נ צ"רמ 5741/18 ץ"גבב יאנת לע וצ ןתמל הפוחד הריתע ;לארשי תסנכ 'נ היראבגא 5624/18
 הנוילעה בקעמה תדעו 5866/18 ץ"גבב יאנת לע וצ ןתמל הריתע ;לארשי תסנכ 'נ הייברג לא הקאב תייריע שאר 5742/18 ץ"גבב
 6622/18 ץ"גבב יאנת לע וצ ןתמל הריתע ;תסנכה 'נ יבלח 6066/18 ץ"גבב יאנת לע וצ ןתמל הריתע ;תסנכה 'נ לארשיב םיברעה יניינעל
 לע וצ ןתמל הריתע ;לארשי תסנכ – לארשי תנידמ 'נ יקסניטקרט 6710/18 ץ"גבב יאנת לע וצ ןתמל הריתע ;לארשי תסנכ 'נ םזאע
 יאנת לע וצ ןתמל הריתע ;לארשי תסנכ 'נ ביקש 7256/18 ץ"גבב יאנת-לע וצ ןתמל הריתע ;תסנכה 'נ והירבג 6939/18 ץ"גבב יאנת
 'נ תודימה רהוטל העונתה 9257/18 ץ"גבב יאנת לע וצ ןתמל הריתע ;תסנכה 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה 9027/18 ץ"גבב
 .תסנכה 'נ לאכימ 4/19 ץ"גבב יאנת לע וצ ןתמל הריתע ;תסנכה
18 titutional Constitutional Amendment to an From an Uncons“David E. Landau, Rosalind Dixon & Yaniv Roznai, 

Unconstitutional Constitution? Lessons from Honduras” 8 Global Constitutionalism 40 (2019). 
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 תיתוהמ הנוש ףיעסה לש יפוסה וחסונ ,רומאכ .םואלה דוסי קוחל 7 ףיעס לש הקיקחה ילוגלג תא הליחת ןחבנ

 יבא תסנכה רבח םזי התוא תיטרפה קוחה תעצהל המודב ,הנושאר האירקל הרשואש קוחה תעצה .ותישארמ

  20:יכ עצוה ובו ,״תשרומ רומיש״ הנוכש ףיעס הללכ 19,רטכיד

 ,ותשרומ ,ותוברת רומישל לועפל יאכז ,םואל וא תד לדבה אלל לארשי בשות לכ )א(

  .ותוהזו ותפש

 םייקל ,דחא םואל ינב וא תחא תד ינב תוברל ,הליהקל רשפאל תיאשר הנידמה )ב(

 .תדרפנ תיתליהק תובשייתה

 הדעווה תבישיב ,הנושארה האירקה םרט דוע תוגייתסהלו בל תמושתל התכז ,הבש )ב( ק״ס טרפבו ,וז הארוה

 םירבדה 21.הנושאר האירקל העצהה תא הניכה רשא טפשמו קוח ,הקוחה תדעוולו תסנכה תדעוול תפתושמה

 ןחבית תישילשו הינש האירקל העצהה תנכה תעב יכ ןיוצ םתרגסמב ,ומסרופש רבסהה ירבדב םג יוטיב ידיל ואב

 ק״סל סחיב םג ,תאז םע 22.)העצהב םירחא םיפיעס יבגל הניוצ אל רומאכ הרעה( )ב( ק״סב רומאה תללכה תינש

 יבגל הלאש הנשי יכ תסנכל יטפשמה ץועייה עירתה העצהב םינוידה תישארב רבכ רשאכ תודגנתה הררועתה )א(

 23.הנידמה לש דוסיה תונורקעב קסוע רשא דוסיה קוחב תויוכזל תעגונה וזכש תינשדח הארוה לש הללכהה םצע

 םיישק ררועל היופצ איה יכ היה הארנו ,הל רשאב ,םרקיעב םיילטודקנא ,םינויד טעמ ולהנתה ךרדה ךשמהב

 תלדבנ תיתליהק תובשייתה םויקל הקדצהב ךומתל התיה היחסנמ תנווכ יכ רעשל ןתינ .םיטעמ אל םימושיי

 ק״סב םינוידה ודקומ ,השעמל ,ןכל .תדרפנ תובשייתהב יוטיב ידיל אובי תשרומ רומישש ךכ ,)ב( ק״סב תנגועמה

  .)ב(

 וא( ותכיפה איה עצומה )ב(7 ףיעס לש ותרטמ יכ הרבסה הררש תסנכ ירבח ברקב יכ הלוע הלא םינויד יטרפמ

 תולפהל ןיא יכ עבקנ ,רוכזכ ,ןידה קספב 24.תלדבנ תידוהי תובשייתה רשפאתתש ךכ ןאדעק ןיד קספ לש )ותפיקע

 ןנוכל תורשפאה תא ללש ןידה קספ ,תחוורה הסיפתה יפל .םיירוביצ ןיעקרקמ תאצקהב םיברעל םידוהי ןיב

 קוספל ילבמ ,חינהל ןכומ אוה יכ קרב אישנה ןייצ ןידה קספב ,םנמא .דבלב םידוהיל תדרפנ תיתליהק תובשייתה

 םג ומקוי יכ ץוחנ ךכ םשל ,םלוא ,"יקוח לופיט אוה הווש לבא דרפנ לופיט םהב םיבצמ םימייק" יכ ,רבדב

 25."תידוחיי הצובק"ל לדבתהל םישקבמה םידוהיה תא םיכפוהה םינייפאמ ויהי יכ ןכו ,דבלב םיברעל םיבושי

 התיה היושע ןכש ,ןידה קספ תאצות תא ףוקעל ידכ וב היה )ב( ק״סבש חוסינה םאה ,הלאש ןכ םא הלוע

 
 .)תיטרפה דוסיה קוח תעצה :ןלהל( 1989/20/פ ,2018-ח"עשתה ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי-קוח תעצה 19
 .7 ׳סב ,8 ש"ה ליעל ,דוסיה קוח תעצה 20
 תנידמ – לארשי :דוסי-קוח תעצהב ןוידל טפשמו קוח ,הקוחה תדעוולו תסנכה תדעוול תפתושמה הדעווה לש 9 'סמ הבישי לוקוטורפ 21
 .)9 'סמ הבישי לוקוטורפ :ןלהל( )28.11.2017( 13 ,20-ה תסנכה ,ידוהיה םעה לש םואלה
 – לארשי :דוסי קוח תעצהב ןוידל טפשמו קוח ,הקוחה תדעוולו תסנכה תדעוול תפתושמה הדעווה לש 13 ׳סמ הבישי לוקוטורפ 22
 .)13.3.2018( 20-ה תסנכה ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ
 .15 ׳מעב ,21 ש"ה ליעל ,9 ׳סמ הבישי לוקוטורפב ,יילב רוג ד״וע 23
 לארשי :דוסי קוח תעצהב ןוידל טפשמו קוח ,הקוחה תדעוולו תסנכה תדעוול תפתושמה הדעווה לש )2 קלח( 15 'סמ הבישי לוקוטורפ 24
 הבישי לוקוטורפ ;))2 קלח( 15 'סמ הבישי לוקוטורפ :ןלהל( )10.7.2018( 42–40 ,20–19 ,20-ה תסנכה ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ –
 םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי קוח תעצהב ןוידל טפשמו קוח ,הקוחה תדעוולו תסנכה תדעוול תפתושמה הדעווה לש 17 'סמ
 :דוסי-קוחל 7 ףיעס" הנידמ קרבו ןמציו רושע םג ואר .)17 'סמ הבישי לוקוטורפ :ןלהל( )12.7.2018( 83–82 ,20-ה תסנכה ,ידוהיה
 המקה םדקלו דדועל תנמ לע לעפתו ,ימואל ךרע תידוהי תובשייתה חותיפב האור הנידמה" :ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי
 .)היטרקומדל לארשיה ןוכמה ,םסרפתהל דיתע( ""הלש סוסיבו

 .281–280 'מעב ,16 ש״ה ליעל ,ןאדעק ןיינע 25
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 ימ לכ תייחד ידי לע קר תרדגומ איה ןיאש ךכ ןייפאתהל ףיעסה קסוע הב ״הליהק״ לע םאה הלאש ררועתהל

  26.םידוהי-אל תרדהב אוה ״הליהק״ה לש הביט לכש ךכב ידש וא ידוהי וניאש

 הדעווה 27.ודבל םואלה סיסב לע הרדהל תודגנתה ועיבה תסנכל יטפשמה ץעויהו הלשממל יטפשמה ץעויה יגיצנ

 תוכזה ןיב םש םיעובקה םינוזיאב טרפבו 28,״הלבק תודעו קוח״ל עצומה ףיעסה ןיב סחיב הקסע תפתושמה

 דמעומ תוחדל הלבק תדעו לע ,דחמ ,רוסאל םתרטמ הלא םינוזיא 29.הילפא רוסיא ןיבל הליהקה יפוא רומישל

 םקרמל המאתה רסוח ימעטמ דמעומ תוחדל הלבק תדעוול ריתהל ,ךדיאמו ,׳וכו םואל ,ןימ ,תד ,עזג ימעטמ

 םשר רושיא תא ולביק רשא יתליהקה בושייה לש ודוחייל םיעגונה םימעטמ וא בושייה לש יתוברת-יתרבחה

 רומאה תא יוטיב ידיל איביש ךכ הלבק תודעו קוח תא ןקתל תורשפאה הלקשנ ,ןכ לע .תויפותישה תודוגאה

 30.םש ןוזיאה ינונגנמל ופיפכהל םגו עצומה ןוקיתה דמעמ תא ךמנשל םג ךכבו ,עצומה דוסי קוחל )ב(7 ףיעסב

 עבקנ םהב םיבושי ינונקת םירשואמ אל תעה התואל ןוכנ יכ תויפותישה תודוגאה םשר תגיצנ הריעה הז רשקהב

 םואלה דוסי קוח רשואי םא ,התרבסל .ידוהיה םואלל תוכייתשה תיפותישה הדוגאב תורבחל תורישכ יאנתכ

 תודעו קוח יכ שיגדהל שי 31.םואלו תד סיסב לע הלבק םיליבגמה םיפיעס לוספי אל םשרהו ןכתי ,עצומה חסונב

 400-מ רתוי אל םהבו תיתליהק תובשייתהכ םיגווסמה בגנהו לילגה יבושיב קר םידמעומ ןוניס רשפאמ הלבק

 32.עצומה ףיעסב ועבקנ אלש תולבגה ,תוחפשמ

 ,הנכסב םיאצמנ אל םידוהיה תצובק לש דוחייהו תשרומה יכ ונעט ףיעסל ודגנתהש היציזופואה ןמ תסנכ ירבח

 ןעטנ ,דועו תאז 33.טועימ תצובקל התיתל קדצומ רשא ,תדרפנ תובשייתהל תוכז םידוהיל קינעהל םעט ןיא ןכלו

 תונעט תא קלדתתש ,םיטועימ לש הילפא תרשפאתמ תונויצה םשב ןכש ,תונויצה לש היצמיטיגלב עגופ 7 ףיעס יכ

 ,התמקה זאמ ,תלעופ לארשי אליממ ןכש ,ףיעסב ישממ ךרוצ ןיא יכ ןעטנ .דועו תאז 34.לארשי דגנ דייהטרפאה

 ועיבה היצילאוקהמ תסנכ ירבח ,דגנמ 35.קוחב תשרופמ הייחנה לכ ךכל היהתש ילבמ םיידוהי םיבושיי תמקהל

 תיבה( 'ץירטומס לאלצב כ"ח ,לשמל ,ךכ .ףיעסה תקיקח תא הכירצמ ינויצה ןוזחה תמשגה אקווד יכ םתדמע

 36.םש תידוהי תובשייתהל םיצירמת רוציי ךירצמ ותטישל רשא ,לילגב ידוהיה בורה ןדבואמ גאדומ היה )ידוהיה

 ץעויה שיגדה ןאכ םג 37.)יברע בור םע קר( אלמג התייה לשמ ,"לופית תיליע תרצנ" ,ןעט ,הלא םיצירמת אלל

 
 .280 'מעב ,םש 26
 לארשי :דוסי קוח תעצהב ןוידל טפשמו קוח ,הקוחה תדעוולו תסנכה תדעוול תפתושמה הדעווה לש )1 קלח( 15 'סמ הבישי לוקוטורפ 27
 .))1 קלח( 15 'סמ הבישי לוקוטורפ :ןלהל( )10.7.2018( 28 ,20-ה תסנכה ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ –
 683 ח"ס ,2011-א"עשתה ,)8 'סמ( תויפותישה תודוגאה תדוקפ ןוקיתל קוחב ופסוהש ,1933 ,תויפותישה תודוגאה תדוקפל ג6–ב6 'ס 28
 .)17.9.2014 ,ש"ראב םסרופ( תסנכה 'נ חבס 2311/11 ץ"גב ;)הדוקפה :ןלהל(

 םיעובק )בושייה לש ודוחייו המאתהו רסוח( לוקשל ןתינ רשא םילוקישה .תויפותישה תודוגאה תדוקפל )ג(ג6 ףיעסב עובק רוסיאה 29
 .המאתהב ,תויפותישה תודוגאה תודוקפל )6(ג6-ו )5(ג6 םיפיעסב
 לשב קר לארשי תנידמב םימלש םירוביצ לש תפרוג הרדה ריתמ ]7 ףיעס[ עצומה ףיעסה" :ןעט ,תסנכה לש יטפשמה ץעויה ,ןוני לייא 30
 רשק אלב תושעיהל הלוכי וז הרדה .םאצומ ץרא וא תינימה םתייטנ ,םתוימואל ,םתד תמגוד ,יונישל םינתינ םניאש םתוהזב םינייפאמ
 ,27 ש"ה ליעל ,)1 קלח( 15 'סמ הבישי לוקוטורפ( "בושייה לש ידוחייה יתוברת-יתרבחה םקרמב עוגפל ידכ םתלבקב שי םא הלאשל
 .)28 'מעב
  .39–38 'מעב ,21 ש"ה ליעל ,9 'סמ הבישי לוקוטורפ 31
 .הדוקפל ב6 ׳ס + )״יתליהק בושיי״ תרדגה( 2 ׳ס 32
 .22 'מעב ,21 ש"ה ליעל ,9 'סמ הבישי לוקוטורפ 33
  .67 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,17 'סמ הבישי לוקוטורפ ;48–47 ,42 ,36 'מעב ,םש 34
 .71 ,38 'מעב ,27 ש"ה ליעל ,)1 קלח( 15 'סמ הבישי לוקוטורפ ;46 'מעב ,21 ש"ה ליעל ,9 'סמ הבישי לוקוטורפ 35
 ש"ה ליעל ,)2 קלח( 15 'סמ הבישי לוקוטורפ ;93 'מעב ,םש ,)1 קלח( 15 'סמ הבישי לוקוטורפ ;44 'מעב ,םש ,9 'סמ הבישי לוקוטורפ 36

 .68 'מעב ,24
  .32–31 'מעב ,םש ,)1 קלח( 15 'סמ הבישי לוקוטורפ 37
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 ףא .םירחא םיטועימ לש תפרוג הרדה תועמשמה ןיא דוע לכ ,"לילגה דוהיי"ב לוספ לכ ןיא יכ תסנכל יטפשמה

 38.תיתקוח הארוהב ךרוצ לכ אלל םיידוהי םיבושיי תואמ ומקוה הנידמה תמקה זאמ יכ שיגדה אוה

 סחיה תודוא לע אלא ,לילגה דוהיי לש תוימיטיגלה וא ,תונויצה תועמשמ ביבס בסנ אל ,תאז םע ,ןוידה רקיע

 ,הלשממל יטפשמה ץעויה ףרטצה םהילא ,ףיעסה ידגנתמ לש תיזכרמה הנעטה 39.ןויוושה ןורקעל 7 ףיעס ןיב

 40.יללכ ןפואב היצגרגסל םורתי ךכבו ,תיתקוח המרב םירוגמב הילפא ססבמו ןויוושב עגופ ףיעסה יכ התייה

 הטוס 7 ףיעס ,תוישיא תויוכזב ןד וניאו תיתרהצהה המרב ,ולוככ ,ובור ,אוה דוסיה קוח דועב יכ ןעטנ .דועו תאז

 אוה ןכש ,הלפמ וניא ומצע ףיעסה יכ ונעט ףיעסה יכמות ,דגנמ 41.הדרפהל תילאודיבידניא תוכז וססבב הז וקמ

  42.הלשמ תובשייתה םיקהל ךכב תניינועמה הליהק לכל הווש תוכז רשפאמ

 יטפשמה ץעויה לש ותודגנתה ,תחא .דוסיה קוח תעצה תא הניכמש הדעווה לומל ודמע תוירקיע תויודגנתה יתש

 לספיהל יושעו ,ימואלניבה רושימב לארשיב עוגפל לולע ,ןויוושה ןורקע תא רתוס 7 ףיעסש ךכ לע הלשממל

 חלשש בתכמב ןייצ רשא ,הקיקח יכילהב ברעתמ וניא ליגרב רשא ,הנידמה אישנ לש ותרעה ,היינשה 43.ץ"גבב

 םעב עוגפל לולע" ,הלבק תודעו קוחב וללכנש םינוזיאה תא ללוכ וניא רשא ,7 ףיעסש ששח ונשי יכ הדעוול

 44."וניביוא ידיב קשנכ שמשל לוכי ףאו ,לארשי תנידמבו םלועה יבחרב םידוהיב ,ידוהיה

 

 יפוסה חסונה .2

 

 יגח ר"ד לש םתעצה הגצוה ,ךכ .םייפולח םיחסונ תניחבל האיבה דוסיה קוח תעצהבש 7 ףיעסל תודגנתהה

 המקהל תביוחמ המצע האור לארשי תנידמ" היפלו ,טדנמה בתכ לע הססבתה רשא ,ןמטור החמש ד״ועו יקציניו

 כ"ח ידי לע עצוה המוד חסונ 45."התטילשל םינותנה לארשי ץרא יחטשב הפופצ תידוהי תובשייתה לש הסוסיבו

 רוכזל שי 46."לארשי ץראב תידוהי תובשייתה חותיפ לע דוקשת״ לארשי תנידמ ויפל ,)ונתיב לארשי( ררופ דדוע

־ץרא תלשממ״ :םידוהי-אלב עוגפל ילבמ השעת תאז תובשייתה יכ שרופמב רמאנ טדנמה בתכב יכ ,תאז םע

 תובשייתה ...דדועת]ו[ ...הערל ועגפיי אל םירחא היסולכוא יקלח לש םבצמו םהיתויוכזש החיטבהב ,לארשי

 
 .38 ,35 ,31 'מעב ,םש 38
 תזרכהב רומאה תא רתוס ףיעסה יכ ןעטנ ,לשמל ,ךכ .ןהיתודוא לע ביחרהל םוקמ ונאצמ אלש תופסונ תונעט ולעוה ףיעסה דגנכ 39
 תנירטקוד תא ליעפהל יושע רשא ,ץ"גב לומ רבשמ רציית ותלבק יכו ,תוידוהי תוצובק ברקב םג הרדהל איבהל לולע אוה יכ ,תואמצעה
 לוקוטורפ ;78–75 ,69–68 ,66 ,62–61 ,30 ,28 ,12–10 'מעב ,םש ,)1 קלח( 15 'סמ הבישי לוקוטורפ ואר .יתקוח יתלבה יתקוחה ןוקיתה
 ,9 'סמ הבישי לוקוטורפ ;38 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,17 'סמ הבישי לוקוטורפ ;63 ,50 ,36 ,6 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,)2 קלח( 15 'סמ הבישי
 .33–31 'מעב ,םש ,)2 קלח( 15 'סמ הבישי לוקוטורפ ,ןרטש הידידי ׳פורפ לש וירבד ;41 ,27–24 ,13 'מעב ,21 ש"ה ליעל
 .65 ,63 ,38 'מעב ,םש ,)2 קלח( 15 'סמ הבישי לוקוטורפ ;24 ,16 'מעב ,םש ,9 'סמ הבישי לוקוטורפ 40
 'מעב ,27 ש"ה ליעל ,)1 קלח( 15 'סמ הבישי לוקוטורפ ,ירזנ זר ש"מעויל הנשמה לש וירבד ;27 'מעב ,םש ,9 'סמ הבישי לוקוטורפ 41

  .24 הרעה ליעל ,הנידמו ןמציו םג ואר ,דוסיה קוח לש יתרהצהה חוסינה לע .47–43 ,41–40
  .42–39 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,)2 קלח( 15 'סמ הבישי לוקוטורפ 42
 10.7.2018 ץראה "תוימואלניב תוכלשה תויהל תולולע םואלה קוח רושיאל :והינתנ תא ריהזה טילבלדנמ" סיל ןתנוהיו ואדנל הענ 43

www.haaretz.co.il/news/politi/1.6265549. 
 :דוסי קוח תעצהב ןוידל טפשמו קוח ,הקוחה תדעוולו תסנכה תדעוול תפתושמה הדעוול ,ןילביר ןבואר רמ ,הנידמה אישנמ בתכמ 44
 - תחא תד ינבל םיבושיי תמקה' :םואלה קוח דגנ ןילביר" יאלוזא ןרומ םג האר ;)10.7.2018( ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי
 .ynet 10.7.2018 5307210,00.html-www.ynet.co.il/articles/0,7340,L "'ידוהיה םעב העיגפ
 .46–44 ,30–29 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,)2 קלח( 15 'סמ הבישי לוקוטורפ 45
 .77 'מעב ,27 ש"ה ליעל ,)1 קלח( 15 'סמ הבישי לוקוטורפ 46
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 הגצוה דוסיה קוח לע העבצהה ינפל דואמ ךומס ,ףוסבל 47.״הנידמה תומדא תוברל ,עקרקה לע םידוהי לש הפופצ

 העבקנ רשא איה 49,רתוי הנותמכ הגצוהש ,וז הפולח 48.ויקלח ינש לע 7 ףיעסל תרחא הפולח היצילאוקה ידי לע

 :ףוסבל

  ,ימואל ךרע תידוהי תובשייתה חותיפב האור הנידמה

 הלש סוסיבו המקה םדקלו דדועל תנמ לע לעפתו

 ןוקירב רבודמ יכ הליחת ןעט 'ץירטומס לאלצב כ"ח ,לשמל ,ךכ .לאמשמו ןימימ ,תויודגנתה ויה הז חסונל םג

 הזככ שדחה חסונב םג תוארל שי יכ תאז םע ןעט ךשמהב 50.בגנהו לילגה דוהיי ןורקעמ הגיסנו ןכותמ ףיעסה

 יכ ורבס רשא ,היציזופואב םימרוגמ ועיגה ,תאז םע ,תויודגנתהה רקיע 51.תדרפנ תידוהי תובשייתה רשפאמה

 ךותמ יכ הנעט )דיתע שי( ןמרג לעי כ"ח ,לשמל ,ךכ .ירוקמה חסונבש תויעבה תא רתופ אל ןיידע שדחה ףיעסה

 ךשמהב 52.לארשיב תידוהי הניאש תובשייתהל םוקמ ןיאש דומלל ןתינ תידוהי תובשייתה סוסיב לש ןורקעה

 םושמ ,ךכ .ירוקמכ חסונהמ רתוי עורג שדחה חסונהש ךכ לע עיבצה )תפתושמה המישרה( ןינח בד כ"ח ,ךכל

 םג ,תדרפנ תויהל רוחבל הלוכי הצובק לכ – רמולכ ,"תינשייב תיעזג הדרפה" לש הסיפת גיצה םדוקה ףיעסהש

 ןפואב ןגעמ ,תאז םע ,שדחה חסונה .)"הווש לבא דרפנ" תסיפת( הצובק ףאל תופידע שיש ילבמ ,טועימה תצובק

 תונוילע לש השיג יהוז .תורחאה תוצובקה ינפ לע םידוהיה תצובק הכזת הל תימואלה הפדעהה תא שרופמ

 54.שדחה חסונל תופסותו תויוגייתסה ועצוה ,וז חורב 53.דייהטרפא תנידמכ לארשי תא ססבתש תידוהי

 וא שדחה דוסיה קוחב ןויוושה אשונל סחייתהל יואר היה יכ תסנכל יטפשמה ץעויה רבס ,הלא תונעטל הבושתב

 ףיעסל ןתניתש תונשרפה יכ ןעט ,הפסוה אל וז תוסחייתהשמ םלוא .היבשות לכ תבוטל ץראה חותיפל תוביוחמ

 רוציל ןויסינ ךותמ ,דוסיה יקוח ראשו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח םע דחא הנקב תולעל הכירצ 7

 ,ללככ .ןויוושה ךרע רזגנ םהמש ,םירחאה דוסיה יקוח תא םואתל הילע רמולכ ,דוסיה יקוח ןיב היצזינומרה

 ןכש ,םירחא דוסי יקוח ינפ לע םואלה דוסי קוחל תופידע ןיא תיביטמרונ הניחבמ יכ תסנכל טפשמה ץעויה רבס

 שדחה חסונה יכ רבס רשא ,הלשממל יטפשמה ץעויה םג ףרטצה הלא םירבדל 55.גרדמ ותואב םימקוממ םלוכ

 תיב אישנ תאז אטיבש ןפואל המודב ,לארשי תנידמב תידוהי תובשייתה לש ךרעה תא יתרהצה ןפואב אטבמ

 
 .)1948 ,קילאיב דסומ( 272 לארשי־ץראב יטירבה ןוטלשה ףסוי דרנרב ואר .יטירבה טדנמה-בתכל 6 'ס 47
– לארשי :דוסי קוח תעצהב ןוידל טפשמו קוח ,הקוחה תדעוולו תסנכה תדעוול תפתושמה הדעווה לש 19 'סמ הבישי לוקוטורפ 48
  .)הנחוא רימא כ״ח( )19 'סמ הבישי לוקוטורפ :ןלהל )16.7.2018( 5 ,20-ה תסנכה ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ
 .)רטכיד יבא כ״ח( 5 ׳מעב ,םש 49
 – לארשי :דוסי קוח תעצהב ןוידל טפשמו קוח ,הקוחה תדעוולו תסנכה תדעוול תפתושמה הדעווה לש 18 'סמ הבישי לוקוטורפ 50
 .)15.7.2018( 5 ,20-ה תסנכה ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ
 .68 'מעב ,48 ש"ה ליעל ,19 'סמ הבישי לוקוטורפ 51
 ?ףיעסה רמוא המ .הזה קוחה לכב הרוקש המ תא םיאור ונחנא ורקימב תמאבש ,הזה ףיעסב הרוקש המו" :ןמרג כ"ח .8–7 'מעב ,םש 52
 .הז תא שיחכמ אל ירה דחא ףא ,ימואל ךרע איה תידוהי תובשייתהש קפס ןיא – ימואל ךרע תידוהי תובשייתה חותיפב האור הנידמה
 אל" :הנחוא רימא ר"ויה "...תורשפאה תא םג םילטבמ ונחנא תידוהי תובשייתה ונל שיש עגרב םאה ?תורחא תויובשייתה םע המ לבא
 ךל ןיא םאו .ואלה תא ןיבהל ןתינ ןכה ךותמ ,הארת – עגרב לבא ימואל ךרע אל םה" :ןמרג כ"ח ."לבא ימואל ךרע אל םה ,םילטבמ
 .)ש.או ש.ל.ר – ונלש השגדה( .״ואלה הז המ ןיבמ התאש ירה ,והשמ דוע ןכה ךותב
 .13 'מעב ,םש 53
 ץראה חותיפ לע דוקשת :הזה קוחל ףסוותי דוע הזו ,טפשמה תא םושרל םוקמ היה" יכ עיצה )ונלוכ( ןמקלופ יעור כ"ח ,לשמל ,ךכ 54
 ,"לארשי תנידמ יחרזא לכ ןיב ןויוושה ןורקע רמשייש דבלבו" יכ ףיסוהל המודב העיצה ןמרג לעי כ"ח .55 'מעב ,םש ואר ."היחרזא לכל
 תוכייתשה וא הפקשה ,אצומ ץרא ,תינימ הייטנ ,תורוה ,ליג ,ישיא דמעמ ,תולבגומ ,םואל ,ןימ ,תד ,עזג ימעטמ םדא ףא הלפוי אל" יכו

 תעצהב ןוידל טפשמו קוח ,הקוחה תדעוולו תסנכה תדעוול תפתושמה הדעווה לש 21 'סמ הבישי לוקוטורפ ואר ."תיטילופ-תיתגלפמ
 .)17.7.2018( 10–9 ,20-ה תסנכה ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ– לארשי :דוסי-קוח
 .89 ,84 'מעב ,48 ש"ה ליעל ,19 'סמ הבישי לוקוטורפ 55
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 ,הירעב ,היתודשב םידוהיה תובשייתהש הנידמ איה תידוהי הנידמ" :קרב ןרהא טפושה ןוילעה טפשמה

 דוסיה קוח לש הז חסונ ,ןכל .ןויוושה ןורקעל ףופכב שמומי הז ךרע ,םלוא  56."היתוגאד שארב איה היתובשומבו

 היהי ןתינ אל תינטרפה המרב – םיצירמת ןתמ יבגל .דבלב תימואל תוהז סיסב לע בושייל הלבק-יא רשפאי אל

 םירע תמקהל םיצירמת תתל היהי ןתינש ןכתי םלוא ,אל יברעלו ץראה ןופצב ררוגתמה ידוהיל ץירמת תתל

 ,םידוהיכ תויביטקלוק תויוכז שי םידוהיל קר יכ ןייצ ,אסיג דחמ .המומע הרתונ ,ןכ םא ,ץעויה תדמע 57.תוידוהי

 םג יכ ןייצו ,תידוהי תובשייתה קוידב יהמ רמולמ ענמנ אוה ,המישנ התואב .תוידוהי םירע ץרמתל ןתינ ןכלו

 ימל םג ןתניי תידוהי תובשייתהב ררוגתהל לבקי ידוהיש ץירמת לכ יכו ,תידוהי תובשייתהב רוגל ולכוי םיברע

 לארשי לש התוידוחיי תא ןייצ ,ירזנ זר ד״וע ,הלשממל יטפשמה ץעויה גיצנ 58.םש בשייתהל הצריש ידוהי וניאש

 שקעתה המישנ התואב ךא ,תידוהיה תובשייתהה ןורקע תא ךרעכ הל המש רשא ,תיטרקומדו תידוהי הנידמכ

 ינפ לע תפדעומ תחא תובשייתה םא םג ןויוושה ןורקעל הריתס ןיא ןכלו תיברע תובשייתה לש הלילש ןיא יכ

 תויוכז ןיבל ,)םידוהיל קר( תויביטקלוק תויוכז ןיב הנחבה תועצמאב רותפל עיצה אוה חתמה תא .תרחאה

 תא תרתוס הניא רומאכ רשא ,תידוהי הנידמ לש תועמשמה וז ןכש ,)דחאכ םיברעלו םידוהיל( תוילאודיבידניא

 59.תיטרקומד הנידמ לארשי לש התויה

 חסונה תאלעהו 7 ףיעס לש וחסונ יוניש לע הטילחה הדעווה םידדצה ינשמ תויודגנתהה תורמל ,םוי לש ופוסב

 דוסיה קוח תעצה העיגהשכ םג הקספ אל 7 ףיעס לש וחסונ תודוא לע תקולחמה .תישילשו היינש האירקל שדחה

 לעמ הרסוה אל הלפמה הנווכה וידגנתמ יניעב יכ תודיעמ שדחה חסונה דגנ ושגוהש תויוגייתסה .האילמב ןוידל

 עוגפל ילב" :ןוגכ םיגייס ופסוותי ףיעסל יכ תויוגייתסהה תרגסמב עצוה ,לשמל ,ךכ .שדחה וחסונב ףא 7 ףיעס

 ,תיאודב ,תיברע תובשייתה דצל תאזו ,תינובירה לארשי תנידמ יבחרב" ,"הנידמה יבשות ללכ לש טרפה תויוכזב

 דצהמ םג 60."לארשי תנידמ יחרזא לכ ןיב ןויוושה ןורקע רמשייש דבלבו"ו ,"תירכובו תינמרא ,תיסקר'צ ,תיזורד

 ידכ דע ףיעסה ךוכירכ ספתנש המב הדקמתה וז תרוקיב .הדעווב םינוידה תא הדהדהש ,תרוקיב החתמנ ינמיה

 ערוג אל םואלה דוסי קוח יכ היה הלשממה שאר תכשלמ רבעוהש רסמה ,הלא לכל הבושתב 61.וסוריסו וסומסמ

 ליבקמב ולעפש ךות ,ושומימל ולעפ לארשי תולשממ לכש ינויצ ךרע ןגעמ 7 ףיעס ךדיאמו ,דחמ ,טרפה תויוכזמ

  62.לארשיב םיידוהי אלה םירזגמל תונורתפ ןתמל

 םאתהב תישילשהו היינשה האירקב רבע דוסיה קוחו ,וחדנ שדחה וחסונב 7 ףיעסל תויוגייתסהה ,ךכ וא ךכ

 ,יפוסה וחסונל דוסיה קוח תעצה ןיב רתויב םיטעמ םילדבה וכרענ הז יוניש דבלמ יכ ,ןייצל שי .ןקותמה חסונל

 טפשמה תורוקמ תא דוסיה קוחב ןגעל שקיב רשא 11 ףיעסל ,))ב(4 ףיעס( תיברעה הפשה לש הדמעמל סחיב תאזו

 
 ׳מעב ,48 ש"ה ליעל ,19 'סמ הבישי לוקוטורפב ירזנ זר ד״וע ;)1994( 332–331 תיתקוח תונשרפ – טפשמב תונשרפ קרב ןרהא לשמל 56

62. 
 .73 ,70 ,62 ׳מעב ,םש 57
 .79–78 ,76–75 ,68–67 'מעב ,םש 58
 .64–63 ,61 ,59 'מעב ,םש 59
-ח"עשתה ,)תישילשהו היינשה האירקל קוח תעצה( ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי-קוח תעצהל 'א-765/כ 'סמ חפסנ 60

 .1989/20/פ ,2018
-קוח-לע-םיבגר/תושדח/www.kipa.co.il 15.7.2018 הפיכ "'ותקיקחב םעט ןיא .רקועמ :םואלה קוח לע םיבגר" ךוטסיו השמ 61
mako 15.7.2018 -www.mako.co.il/news "'תידוהי תובשייתה דדועת הנידמה'" לגס תימע ;ותקיקחב-םעט-ןיא-רקועמ-םואלה

e6afa2e8dfc9461004.htm-q3_2018/Article-military/politics 
mako 19.7.2018 -www.mako.co.il/news "'טרפה תויוכזמ ערוג אל םואלה קוח' :והינתנ לש םירסמה ףד" םהרבא ןורי 62

htm6de0f052782b461004.-q3_2018/Article-military/politics. ליעל הנודנש ,הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותדמעל המוד וז הדמע. 
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 תודהיל הנידמה ןיב הקיזה רומיש ןיינעל )ב(6 ףיעסב םיוסמ יוניש ןכו 63,)הנוקל( רסח לש הרקמב םימילשמה

  .תוצופתה

 

  ןנוכמה תנווכו ןושל ,הנבמ .ב

 

 םיררועמו 64,)המכסה שבגל תנמ לע ,ןווכמב ,ןכתי( המומע ןושלב םיטקונ דוסיה קוחל 7 ףיעס לש ונושלו וחסונ

 רובע ,םידוהי ידי-לע םינבנה םיבושיי קר לע רבודמ םאה ?״תידוהי תובשייתה״ יהמ :תונוש תוינשרפ תולאש

 ?״תידוהי תובשייתה חותיפ״ והמ ?םייק בושיי ךותב ןחבומ ידוהי קלח וא ידוהי בור לע הרימש ,דבלב םידוהי

 לש תועמשמה יהמ ?םדקת ,דדועת ,לעפת ,האור :הז ךרעל סחיב הנידמל םיסחוימה םילעפה לש תועמשמה יהמ

 ?״ימואל ךרע״כ תידוהי תובשייתה חותיפ יוהיז

 רחא תוקחתהל ןויסנ ךותמו ונושל ,ףיעסה הנבמ יפ לע הארוהה תניחבב דקמתמ עיצנש ןושארה ינשרפה טבמה

 ןודנ וב ,קקוחמה לש תיביטקייבוסה ותנווכ ןדמואב ישוק שי ,עודיכ .קקוחמה לש תיביטקייבוסה ותנווכ

 םיקלח ינשמ בכרומה ףיעסה הנבמ תא טרפבו ,ומצע ףיעסה לש תילולימ תונשרפל הנפנ ,הליחת ,תישאר .ךשמהב

  :םילוקש

 הלש סוסיבו המקה םדקלו דדועל תנמ לע לעפתו ,ימואל ךרע תידוהי תובשייתה חותיפב האור הנידמה

 תיקוספהו ,ימואל ךרעכ תידוהי תובשייתה חותיפ לע הזירכמ הארוהב הנושארה תיקוספה יכ רובסל ןתינ

 לש סוסיבו המקה םודיקלו דודיעל הלועפ :וז הזרכה לש תיביטרפואה תועמשמה תא תנייפאמ היינשה

 םעט לש ונוניכ איה ימואל ךרעכ תידוהיה תובשייתהה חותיפ תייאר לש תועמשמה ,ךכ םא .תידוהי תובשייתה

 תלובקתכ יונב ףיעסה יכ רובסל דגנמ ןתינ .וזכ תובשייתה לש סוסיבו המקה םודיקו דודיע לש הלועפל יביטמרונ

 ןויערה תא קזחל ןוצר ךותמ תופדרנ םילימב ןויער ותוא לע םירזוח קוספה יקלח ינש רשאכ ,תבלצומ תפדרנ

 )םעט( ךרע שיש איה תידוהי תובשייתה םודיקלו דודיעל הלועפה לש תועמשמה ,ךכ םנמא םא .הרוצה תועצמאב

 תיתרהצה קידצמה םעטה והזש איה ימואל ךרע תובשייתה חותיפב תוארל לש תועמשמהו ,ךכב ימואל

 תובשייתהה חותיפ לש הדמעמ תא שממל תנמ לעש הז ןיא ,תורחא םילימב 65.ךכ םשל הלועפ )תינויצביטומ(

 חותיפש םושמ תישענ ורדגוהש םינפואב הלועפהש אלא ,ורדגוהש םינפואב לועפל שי ימואל ךרעכ תידוהיה

 ,שיה תא ןייפאמה לעופ אוהש ,״האור״ :הארוהה ןושל םע תבשייתמ וז תורשפא .ימואל ךרע אוה תובשייתהה

 ״האור״ לש ךשמתמ הווהמ( ״לעפתו״ב לעופה ןמז ךופיה ״ו״ םע םג ומכ 66;דוסיה קוח חוכמ ןנוכמה אלו ,חוורה

 
  .1980-ם״שתה ,טפשמה תודוסי קוחל 1 ׳סב עובקכ 63
Incompletely Theorized  Cass R. Sunstein“ ואר ,תובחר תומכסה גישהל יעצמאכ טוריפ יאו תומימע לש תובישחה לע 64

Agreements” 108 Harvard Law Review 1733 (1995). 
 Reasons for Action: Justification, Motivation, “Maria Alvarez ואר ,ינויצביטומ םעטל יביטמרונ םעט ןיב הנחבהה לע 65

Explanation” in The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Edward N. Zalta, ed., Winter 2017), 
expl-vs-just-https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/reasons/; Dancy, “Why There Is Really No  Jonathan

Such Thing as the Theory of Motivation”, 95 Proceedings of the Aristotelian Society 1 (1995); Jonathan Dancy, 
Practical Reality (Oxford: Clarendon Press, 2000). הנשמה ירבד ואר ,דוסיה קוחל 7 ףיעסבש הארוהה לש יתרהצהה ךרעל 

 .62 ׳מעב ,21 ש"ה ליעל ,19 'סמ הבישי לוקוטורפ ,ירזנ ד״וע ,הלשממל יטפשמה ץעויל
 קוח :ןלהל( 1 ׳ס ,1952-ג"ישתה ,לארשי-ץראל תידוהיה תונכוסה לשו תימלועה תינויצה תורדתסהה לש ןדמעמ קוח םג ואר 66
  .)תורדתסהה



 
 

11 

 םג תבשייתמ וז תורשפא .האצות-ללכ לש הנבמכ אלו תפדרנ תלובקתכ תויקוספה תא תרשקמה ,)דיתע ןמזל

  .םירחא םירשקהב "ימואל ךרע" חנומל םויה דע הקנעוהש תועמשמה םע

 תלבקב לוקיש אטבמ חנומה יכ הלוע םהמ ,םירשקה המכב ילארשיה טפשמב עיפומ ״ימואל ךרע״ חנומה

 םירשקהב היה ךכ .ומצעלשכ יביטמרונ לקשמ ןיא הז לוקישל יכ ףא ,תירוביצ בוט תסיפת םע בשייתמה תוטלחה

 עייס ״ימואל ךרע״ לש ויוהיז םהב ,תובישי ירוחב סויגו ,ריזח תריכמ ,תבשה תרימש לש םייתרבח-םייתד

 לש ןתרמוחל וא ןתעיגפ רשקהב םג ומכ 67.יתד יפוא ילעב םיקוח לש םתויתקוח ןיינעב עירכהל םיטפושל

 יסכנ רומיש יבגל םג ךכ 68.)לשמל ,שנס הנח לש הרכז( םיימואל םיכרע וא תשרומ תחת תורתוחה תויואטבתה

 דואמ לבגומ שומיש השענ המצע הקיקחב .עבט יבאשמו תירוטסיה תובישח ילעב םיסכנ ןוגכ ,םיישממ לזרב ןאצ

 לע תולבגמ ולטויש ךכ ,"ימואל ךרע תלעב"כ הקיתעב הרכה רשפאמ תוקיתעה קוח .״ימואל ךרע״ חנומב

 הינבהו ןונכתה תונקתב ,ףסונב 69.הנידמל התריכמ תא תופכל ןתינ ףאו ,ץראהמ התאצוהו התרבעה ,התריכמ

 ןונכת תולבגמ תלטה קידצמ רשא ,"ירוטסיה הנבמ"ל הרדגהה תחת ללכנ "ימואל ךרע לעב רתא" חנומה

 רשא קוחכ טפשמה תיב ידי לע שרופ ,"ימואל ךרע" חנומה שרופמב וב ללכנ אלש ,םינויכראה קוח םג 70.היינבו

  71.ימואלו ירוטסיה ךרע לעב ,ינויכרא רמוח רומשל ותילכת

 ,תמיוסמ העפשה שי ףיעסה יקלח ןיב סחילו ״ימואל ךרע״ לש יתקדצהה וא יביטמרונה חוכה ןיינעב וז הלאשל

 דוסי קוחל 7 ףיעסב ןיא ,דבלב יתרהצה אוה םעטה םא .ףיעסל ןתיל שיש הנוכנה תונשרפה לע ,תלבגומ םא םג

 דובכב גוהנל הבוח ,לשמל( תורחתמ תויתקוח תויוביוחמ לע רובגל )יביטמרונ( הקדצה רוקמ שמשל ידכ םואלה

 םיצוליאל ףופכב תושעיהל הכירצ לארשי תנידמב תידוהי תובשייתה םיקהל הפיאשה :)ןויוושה תשירדל ףופכבו

 ךכב ןיא ,יביטמרונ םעט תווהל ידכ 7 ףיעסב שי םא ףא ,םלואו .ןויוושב גוהנל הבוחה ןמ ,רקיעו ללכ ,םיעבונה

 )יקפוא וא יכנא( ןוזיאב ףסונב לוקשל שי םתוא םירחתמ םימעט וא םיאיצומ םימעט לש םמויק תא לולשל ידכ

 ותנווכ לע דוע דומעל שקבנ ,טוריפ רתיב הלא םיטביה תליקשל הנפנש םדוק 72.תויתדימה ינחבמבו

  .ןנוכמה לש תיביטקיבוסה

 
 קראש – 22 ןייזיד 5026/04 ץ"גב :םג ואר .)2003( 5 ,1 )3(זנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ מ"עב ךמצעב תאז השע ןמידנה 10687/02 פ"ער 67
 ץ"גב :ףסונב ואר ;)2005( 38 )1(ס ד"פ ,החוורהו הדובעה דרשמ חוקיפה ףגא – תבשב הדובע ירתיה ףנע שאר 'נ מ"עב םיטיהר סקולד

 )א"ת( פ"ע :תבשב םיקסע תחיתפ ןיינעב ףסונב ואר .)1982( 160 ,141 )3(ול ד"פ ,תיתרבחה החוורהו הדובעה רש 'נ רכשא 171/78
 תייריע 'נ ןיקודלוס כ"ח 953/01 ץ"גב ;)1989( 153–152 ,147 ,138 )2(ן"שת ד"פ ,מ"עב "לקד" עונלוק 'נ ופי – ביבא-לת תיריע 1925/86

 רוזא לש ריעה ינבו הצעומה ירבח ,ריעה שאר 'נ לסקא 122/54 ץ"גב ףסונב ואר .)2004( 612 ,609–607 ,595 )5(חנ ד"פ ,שמש-תיב
 ןיינע ואר :ריזח תריכמ ןיינעב .)1956( 748 ,734 י ד"פ ,ופי-ביבא לת תייריע 'נ ידיירפ 72/55 ץ"גב ;)1954( 1532 ,1524 ח ד"פ ,הינתנ

 םסרופ( לדנה טפושה לש וניד קספל 2 'ספ ,לארשי תסנכ 'נ רלסר 6298/07 ץ"גב :ואר תובישי ינב סויג ןיינעב .621 'מעב ,םש ,ןיקודלוס
 .)21.2.2012 ,ש"ראב
 הניד קספל 12 'ספ ,רנקנד 'נ ריבג ןב 10520/03 א"ער םג ואר .)1999( 835–833 ,817 )3(גנ ד"פ ,רודישה תושר 'נ שנס 6126/94 ץ"גב 68
 .)12.11.2006 ,ש"ראב םסרופ( הי'צקורפ תטפושה לש
  .)1979( 382 ,363 ט םיטפשמ ״ןיינק ינידב תוקיתע״ יקסדט דג ואר .36 ,22 ,19 'ס ,1978-ח"לשתה ,תוקיתעה קוח 69
  .)״ירוטסיה הנבמ״ תרדגה( 1.00 ׳ס ,תישימחה תפסותה ,1970-ל"שתה ,)תורגאו ויאנת ,רתיהל השקב( הינבהו ןונכתה תונקת 70
 ,ש"ראב םסרופ( גרבלוס טפושה לש וניד קספ ;תימע טפושה לש וניד קספל 28 ,22 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ הדאר 4073/17 פ"שב 71

 םיימואל םירתא ,עבט תורומש ,םיימואל םינג קוח ואר ןכ .)20.5.2019( םהעב ׳נ לארשי תנידמ 8323/17 א״ע םג ואר .)26.3.2018
 .38 ׳ס ,1988-ח"נשתה ,החצנה ירתאו

 אלכ הלספנ םש ,)9.6.2020 םויב ןתינ( תויח האישנה לש התעד תווחל 79-ו 61 ׳ספ ,תסנכה ׳נ דאוליס תייריע 1308/17 ץ״גב וושה 72
 רוזאב תובשיתהה ססובת היפל ,2017-ז״עשתה ,ןורמושהו הדוהיב תובשייתהה תרדסהל קוחה לש ״תיתכרעמה תילכתה״ היואר
 התעיגפ לשב ,״יתלשממ שוכר״ םניאש ןיעקרקמ לע תיקוח יתלב היינב לש דבעידב תינונכתו תיניינק הרדסה לש ךרדב ןורמושהו הדוהי
 קושה תנקת לע :׳הנקת אלל׳״ רונש-ןיול תינור ואר ,רוזאה לע םואלה דוסי קוחל 7 ףיעס תלוחת תלאשל .קוחה ןוטלשבו יטרפה ןיינקב
 .)םסרפתהל דיתע( נ םיטפשמ ״ןורמושהו הדוהי רוזאב ןיעקרקמב
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 איבנ ,תוחונה ןעמל .ירוקמה וחסונ לומ ויוניש רואל םואלה דוסי קוחל 7 ףיעס לש וחסונ תא ןוחבל שי ,ךכ םשל

 .הז דצל הז םיחסונה ינש תא בוש

 :רוקמב עצוהש יפכ 7 ףיעס

 ותפש ,ותשרומ ,ותוברת רומישל לועפל יאכז ,םואל וא תד לדבה אלל לארשי בשות לכ )א(

  .ותוהזו

 םייקל ,דחא םואל ינב וא תחא תד ינב תוברל ,הליהקל רשפאל תיאשר הנידמה )ב(

 .תדרפנ תיתליהק תובשייתה

  :רשואש יפכ 7 ףיעס

 המקה םדקלו דדועל תנמ לע לעפתו ,ימואל ךרע תידוהי תובשייתה חותיפב האור הנידמה

 .הלש סוסיבו

 

 גוסמ תישיא תוכז לש הרוצב חסונ ,ולש )ב(-ו )א( ק״ס לש תוארוהה בולישב טרפב ,רוקמב עצוהש יפכ 7 ףיעס

-אלו םידוהי ,תוצובק ינב לש ,תולדבתה תויוכז הז ללכבו ,תויתרבח-תויתוברת תויוכזב הרכה אטיבו תוריח

 תיתליהק תובשייתה םייקלו םיקהל שקבל םיאכז ,תחא תד וא םואל ינב תוברל ,הליהק ,הז חסונ יפל .םידוהי

 ךות ,הלוהינבש לארשי יעקרקמ לע ,ונייה – תאז רשפאל תיאשר הנידמהו ,םתוהזו םתוברת רומיש םשל תדרפנ

 תוריחה תא שממל ירשפא יתלב יכ שיגדהל יואר .ינונכת ףקותו ,םיילפיצינומ תולובג ,בושיי לש דמעמ ןתמ

 אלש ,תידוהי הליהק לשמל ,הליהק התוא לש החוכ אוה וז תוכז לש אצוי לעופ .הנידמה תוברעתה אלב הרומאה

 לבא דרפנ" ןורקע תא םיידי יתשב ץמיא הז חסונ .הליהק התואב תויחל ,יברע לשמל ,רחא םואל ןבל ריתהל

 לוכי הז חסונש ןכתי ,העצהב םינוידה ךלהמב ולעש תוששחל דוגינב יכ המדנ ,ןאדעק ןיינעב רומאל סחיב ."הווש

 ״הווש לבא דרפנ״ תוינידמ תייחדל םיגייסה ינשל הרואכל הנעמ וב שי ןכש הקיספה םע בשייתהל אקווד היה

 תובשייתהב תיביטקא ךומתל הנידמה תייפכל יעצמא תווהל יושע )א( ק״סב רומאה ,תישאר 73.םש ושגדוהש

 יתלב ןפואב קינעהל שי ,תנתינ םא ,תדרפנ תובשייתה םייקל תורשפאה ןתמ תאש םושמ ,םידוהי-אל לש תלדבנ

 יושעש ןפואב ,תלדבתמה תובשייתהה לש )ידוהי קר אל( יתליהקה היפוא לע שגד םשומ )ב( ק״סב ,תינש ;הלפמ

 ,תאז .םתודהי-יא םצעמ רחא לוקיש לע תססובמ היהת םידוהי-אלה תרדה יכ השירדה םע דחא הנקב תולעל

 םקרמל״ המאתה רסוח לש םעטמ יתליהק בושיל דמעומ תייחדל סחיב הלבק תודעו קוחב רומאל המודב

 עצוהש יפכ 7 ףיעס ,תובשייתהה תייגוסל עגונה לכב ,וז תונשרפ יפל 74.״יתליהקה בושייה לש יתוברת-יתרבחה

 ןפב ןה – הובג ״ריחמ״ ךכל היה ,םלואו .הלבק תודעו קוח םעו ןאדעק ןיד קספ םע בשייתהל היה לוכי רוקמב

 םע תושגנתהב דומעל םג היושע רשא ,םידוהי-אל לש תויתרבח-תויתוברת תויוכזב הרכהה םצעב ןהו יתרהצהה

 75.דבלב ידוהיה םואלל הרומש תימצע הרדגהל תוכזה יכ העיבקה

 הנידמה .הנידמה אלא טרפה דוע וניא הארוהה ןעמנ רשואש חסונב ,רוקמב עצוהש חסונבש תויוכזה חיש תמועל

 דדועל תיתקוחה הבוחה )ימשר ןפואב( תעכ תלטומ הילעו ,ימואל ךרע תידוהי תובשייתה חותיפב האורש וז איה

 
 .279-280 ׳מעב ,16 ש״ה ליעל ,ןאדעק ןיינע 73
  .)5()א(ג6 ׳ס ,תויפותישה תודוגאה תדוקפ 74
  .םואלה דוסי קוחל )ג(1 'ס 75
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 תינויוושו תילרטינ ןושל ץמיא ירוקמה ףיעסהש דועב .דועו תאז .וזכש תובשייתה לש סוסיבו המקה םדקלו

 חסונה ,תלדבנ תוהזו תשרומ רומישל םיעצמאה דחאכ ,תדרפנ תובשייתהל תוכז שי הצובק לכל היפל ,הרואכל

  .דבלב תידוהי תובשייתה חותיפ לש ימואלה ךרעה לע שרופמ ןפואב ריהצמו תילרטיינה הפשה תא חנוז שדחה

 יניעב ףיעסה ספתנ דציכ תעדל השקש ןבומכ ?ורושיאל ועיבצהש שדחה ףיעסה תא םיננוכמה וניבה ,ןכ םא ,דציכ

 ךילהב דחוימב םיברועמ ויה רשא תסנכ ירבח לש תורימא רפסמ לע בכעתהל יואר םלוא ,תסנכה ירבח ללכ

 חסונה תא גיצהשכ ,ןיול בירי כ״הח ,לשמל ,ךכ .טרפב ףיעסה לש יפוסה וחסונ שוביגבו דוסיה קוח תקיקח

 הילפא ונניאו ,ינויצה ןוזחה לש ימיטיגל שומימ אוה תידוהיה תובשייתהה דודיע יכ ריהבמ אוהש ןעט ,שדחה

 הנידמה םוק תעב םהילאמ םינבומ ויה םירבדה ןכש רבד שדחמ אל דוסיה קוח ,וירבדל .ןויווש רסוח וא הלוספ

 תמקה רשפאל ידכ דוסיה קוחב ותטישל היהי ןכ לע .ןאדעק ןיינעב הקיספב טרפב ,םינשה ךשמ ומסרוכש אלא

 ותטישל ףא ,םלואו 76.תידוהי תובשייתהל םיצירמת ןתמ קידצהלו ,וב ידוהיה בורה תבשה םשל לילגב םיפצמ

 ךבדנ הווהמ דוסיה קוח ,ךכ .הלשממל יטפשמה ץעויה תדמעל םאתהב דוסיה קוח תא ןיבהל שי ,ןיול כ״הח לש

 אוה ינשה ךבדנהו ;ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ לארשי תנידמ לש התויה אוה דחאה ךבדנה :םיינש ןיבמ דחא

 םזוי ףא 77.ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב עובק רבכ הז ןורחא ךבדנ .טרפה תויוכז ןויוושו היטרקומדה לש

 היחרזא לכ תנידמ היהת לארשיש תורשפא לכ ענומ דוסיה קוח יכ שיגדה ,)דוכיל( רטכיד יבא כ"ח ,דוסיה קוח

 חסונהש דועב 78.ימואל טועימכ ןויווש אל ךא םיטרפל תויוכז ןויוושמ הנהנה ימואל טועימ לש דמעמ םיברעל יכו

  .ןויווש ינפ תיארמ לע ריהצהל הנווכה תא חנוז רשואש חסונה ,ילמרופ ןויווש לש ןבומ ססבל הסינ םדוקה

 תימדקמ הלאש הלוע ,וז היגוס ררבל הסננש ינפל ?ליעל ןוידהמ תדמלנ איהש יפכ ןנוכמה תנווכ ,אופא ,יהמ

 תוצראב רקיעב ,רע ןויד שי ,עודיכ .יתקוחה טסקטה רצוי לש תיביטקייבוסה הנווכל סחייל ונילעש דמעמל רשאב

 ובש ןפואל וא הקוחה ירבחמ תנווכל לקשמ תתל שי ,המכ דעו ,םאהו ,הקוחה תא שרפל שי וב ןפואה לע ,תירבה

 לש הפוקתב ילוא היוצמה( לארשיב תלבוקמה השיגה 79.הצמוא איה הב הפוקתב רוביצה ידי-לע הנבוה הקוחה

 שי ,םישגהל ונוצרב היהש םיכרעלו תורטמל ירק ,תיתקוחה הארוהה דוסיבש "ןנוכמה תנווכ"ל יכ איה )תורומת

 ןכש ,תאז 80.ןובשחב תחקל ןשרפה לעש םיבר םילוקיש ןיבמ דחא לוקיש ךא והז םלוא ,הקוחה תונשרפב לקשמ

 שבגל ירשפא יתלב דע השק ,תישאר .קקוחמה לש תיביטקייבוס הנווכל לקשמ ןתמ םע תועודי תויעב רפסמ ןנשי

 ןכתי ,תינש .םיקקוחמ תיב ומכ בכרומ ףוג ןכש לכ אל ,דחא םדאמ רתוי אוה קקוחמה רשאכ "קקוחמ תנווכ"

 הנווכ וזיאל עדנ דציכ ,הזכ הרקמב .וז תא וז רותסל תולולעש תונווכ רפסמ שי דחא קקוחמלש ,)ריבס ףאו(

 .תיתימאה קקוחמה תנווכל השיג ונתאמ עונמל םילולע םייתייאר םיישקו ןמזה קחרמ ,תישילש ?סחייתהל

 רצותה אוה טסקטה .יטפשמה טסקטה קר אלא ,הנשמ הניא קקוחמה לש ותנווכש ןועטל ןתינ ,תיעיבר

 
 15.7.2018 םויה לארשי "'ינויצה ןוזחה לש ימיטיגל שומימ' :םואלה קוחב תקולחמה ףיעסל שדח חסונ" דלפכוט יתמ 76

www.israelhayom.co.il/article/571537; לילגל ידוהיה בורה תא ריזחי םואלה קוח' :ןיול רשה" יאלוזא ןרומ'" ynet 16.7.2018 
5310882,00.html-l/articles/0,7340,Lwww.ynet.co.i; רחא היהי םיטפושה בכרהשכ :םואלה קוח לע 'ץראה'ל ןיול" סיל ןתנוהי, 

 .www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.6343171 6.8.2018 ץראה "וניצרש המ גישהל לכונ
  .)17.7.2018( 1140 ,20-ה תסנכה לש 359 'סמ הבישי לוקוטורפ 77
 .1135 ׳מעב ,םש 78
 Original Intention and Public Meaning “Richard Kay ואר ,public meaning originalism -ל סג םזילניגירוא ןיב הנחבהל 79

in Constitutional Interpretation” 103 Northwestern University Law Review 703 (2009). םג ואר Norman Dorsen “The 
Relevance of Foreign Legal Materials in U.S. Constitutional Cases: A Conversation Between U.S. Supreme Court 

Justices” 3 International Journal of Constitutional Law 519 (2005). 
 .151 'מעב ,56 ש"ה ליעל ,קרב 80
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 שיש ןבומכו ,תובושת הלא תויעבל .טסקטב יוטיב ידיל ואב אלש תומולע וא תורהצומ תונווכ אלו ,יתקיקחה

  81.ןהב ןודל םוקמה הז אלש ,תופסונ תויעב

 דוסי קוח .תויתועמשמ ןניא ללכ ךרדב תיביטקייבוסה תילכתה תנבה םע תומייקה תויעבהמ קלח ,ונניינעב

 וצר המ ריהבהל חילצמ ןמז ךרואל קימעמ יתרושקת יוסיכו ,םישיגנ םילוקוטורפה לכ ,התע הז קקחנ םואלה

 קפס תויהל לוכי אל ,ירוקמה חסונל רומאה לכב ,ןכאו .7 ףיעס תא םקקוחב תושעל תסנכה ירבחמ קלח תוחפל

 .ןאדעק ןיד קספ לש ותפיקע תא רשפאתש תיתקוח המרונ ןנוכל התייה ףיעסב וכמתש םיקקוחמה תרטמש יניצר

 תוכז לש תועמשמה .םינפ יתשל תעמתשמ הניא ףיעסה ןושלש םג המ ,הז ןיינעב םירורב ויה דוסיה קוח ימזוי

 תונשרפל םאתהבו ,הליהקל םיכייתשמה – םידוהיל רשפאל התרטמ םואלו תד סיסב לע תדרפנ הליהקל תישיא

 וז הדמעל קוזיח .םתשרומו םתוהז רומיש םשל אוה רבדה םא דבלב םידוהיל םיבושיי םייקלו תונבל – הז חנומ

 היגוס ,קצומ ידוהי בור םהל קינעהל הרטמב בגנהו לילגה דוהיי – ןנוכמה לש היינשה ותרטמב םג אוצמל ןתינ

 תוליהק םג ,הדעווה תסנכה ירבח ירבדמו ירוקמה חוסינהמ ,ןכא .הדעווה ינוידב תבחרנ תוסחייתהל התכזש

 טעמ שיש םושמ םא ןיב ,הדעווה ירבח תא הדירטה אל הזה ןוויכב הרדה .ןברקמ םידוהי רידהל ולכוי תויברע

 אל לארשי ,תיאודבה הרבחב טעמל ,ללככש םושמ םא ןיבו ,םיברע םיבושייב רוגל םיניינועמש םידוהי דואמ

 82.לארשי יעקרקמ לע םייברע םיבושיי המיקמ

 יכרוצל היהי רבדהש השירדל ףופכב ,בוש( תרחא תונשרפמ קומחל היה השק ,לבקתמ היה ירוקמה חסונה וליא

 הדעווב תועדה וקלחנ ויבגל םג רשא ,רתוי הברה םומע חסונב ףלחוה ירוקמה חסונהש ,אקע אד .)יתליהק רומיש

 םירחא .שדחה חסונל ירוקמה חסונה ןיב לדבה ןיא יכ התייה תסנכה ירבחמ קלח לש םתעד .ותועמשמל רשאב

 ירוקמה חסונב וכמתש הלאמ קלח .דבלב םידוהיל היגליבירפ קינעמ אוה ןכש ,רתוי עורג שדחה חסונה יכ ובשח

 דועב ,)לילגהו בגנה דוהייו דבלב םידוהיל םיבושיי( תובושח תורטמ חנוז שדחה חסונה יכ ורבס דוסיה קוח לש

 ,הלשממל יטפשמה ץעויה תדמע .שדחה חסונה םע םג תדרפנ תובשייתה םייקל העינמ ןיא יכ רבס רחא קלחש

 םידרפנ םיבושיי םייקל היהי ןתינ אל יכ רומאכ התייה ,ןיול כ״חו הלשממה שאר לש םהירבדב הדהדוה רשא

  .וז השיג םע דחא הנקב הלוע שדחה ףיעסה יכו ,ינויווש ןפואב ונתניי םיצירמת םגו

-תישיא תוכז ןגיעש ירוקמה חסונהמ גייתסהל שקיב ןנוכמה ,תישאר :ןמקלדכ ןה ליעל ןוידהמ וניתונקסמ

 תא שרפל השק ןכל .םואל וא תד סיסב לע ,תוהזו הפש ,תשרומ ,תוברת רומישלו תדרפנ תובשייתהל תיתצובק

 רתוי חסונב הרחב תסנכהש ןכתי ,תינש .הנכ לע תדרפנ תובשייתהל תוכז ריאשהל תשקבמה וזככ ןנוכמה תנווכ

 הראשנ וז היצביטומ םלוא .)םידוהיל( תדרפנ תובשייתהל תוכז רמשל תניינועמ התייה ןיידע םלואו ןדועמ

 הנעטב שדחה חסונה לע וחמ ןימיהמ תסנכ ירבח ,אברדא .היולגה הנווכבו םינוידב יוטיב ידיל האב אלו הסומכ

 ,תוילילש תונווכ ןה הלא לכ .לילגהו בגנה חותיפו תדרפנ תובשייתה ענמי יכו ירוקמה חסונה תא רקעמ אוה יכ

  ."אל המ" ירק

 ןנוכמה יכ ירב .הדעווב ןוידהמ הרורב הנקסמ רוזגל השק ?ןנוכמה לש תיבויחה ותנווכ ,תאז תמועל ,התייה המ

 יטפשמה ץעויה ןייצש יפכ .הנידמה ידיב שיש חוכל תיתקוח תוכזמ תדרפנ הליהקל תוכזה תא ךמנשל ןווכתה

 
 .159–154 'מעב ,םש 81
 תעצה יסקר'צהו יזורדה ,יברעה רזגמה לש ילכלכ חותיפל תושרה ,ואר .הנידמה םוק זאמ יאודב וניאש דחא יברע בושי םקוה אל 82
 הנשמה תווצל שגוה( 1 יברעה רזגמב רוידהו ןונכתה תייגוס ןורתפל הלשממה שאר דרשמב םיטועימה רזגמ לש ילכלכ חותיפל תושרה
 .)2011 ,גרבנטכרט לאונמ 'פורפ תושארב יתרבח ילכלכ יונישל הדעווב רויד אשונב
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 גשומה תועמשמ לע המכסה הגשוה אל ,דועו תאז 83.דבלב יתרהצה ךרע לעבכ ףיעסב תוארל ןתינ ,הלשממל

 הרדגה העיבנמ הניא וז הירוטסיה םג םלוא ,הכורא הירוטסיה ול חנומב רבודמ םנמא ."תידוהי תובשייתה"

 84.ותובישחל רשאב תיסחי הבחר המכסה תמייק תידוהיה הרבחה ברקב יכ ןועטל ןתינ םא וליפא ,גשומל תחא

 הניא ךא םידוהי ידי לע תמקומ רשא תובשייתה איה תידוהי תובשייתה יכ ןועטל ןתינ ,המגודה ךרוצל קר ,ךכ

 תובשייתה םודיקכ שרפתהל הכירצ תידוהי תובשייתה יכ הסיפת לומ 85,םידוהי םניאש הלאמ םירוגמ תענומ

 87.דבלב םידוהיל תובשייתה איה תידוהי תובשייתה יכ הסיפת תמועל 86,םיברע םירוזאב םג םידוהי לש הפופצ

 םיטבמה ,ןלהל הארנש יפכ ,םלוא .םינפ לכ לע ןושלה תמרב ןנוכמה ידי לע הערכוה אל הלא תואסרג ןיב תורחתה

 ךרעכ תידוהי תובשייתה חותיפב הרכהה ןמ תעבונה ,תיתקוחה םיצוליאה תרגסמ תא וקפסי םיפסונה םיינשרפה

  .ימואל

 7 ףיעס תנבהל יעצמאכ תיביטקייבוסה ןנוכמה תנווכ לע קרו ךא ךמתסהל שקבתש תונשרפ ,הז קלח םוכיסל

 תומימעה לשב ךכ .ותושרפתה ףקיהו ותועמשמל רשאב תיעמשמ דח הנקסמל עיגהל לכות אל םואלה דוסי קוחל

 םייביטקאה םידעצל תוסחייתהה רדעיה לשב ךכו ,תסנכב םינוידב הלעש יפכ ,תידוהי תובשייתה חנומה ביבס

 יכ ןוחטיב לש הבר הדימב רמול ןתינ ,תאז םע .תידוהיה תובשייתהה חותיפ תא שממל ידכ טוקנל הנידמה לעש

 םיעדוי ונאש םושמ ,ךכ .םידרפנ םירוגמל תוכזה לש תובישחהמ תיחפהל התייה תיביטקייבוסה ןנוכמה תנווכ

 לעב וניה רשא חסונ רחבנ ןווכמבו ,יעמשמ-דחה ירוקמה חסונל תויודגנתה תובקעב םלועל אב שדחה חסונה יכ

 תובשייתה חותיפ" םילימב הריחבה ,תאז דצל .תוכז לעב םדא אלו הנידמה איה ןעמנה ובו יתרהצה דממ

 בורה תצובקל דחוימה וסחי תא אטבל שקיב ןכ ןנוכמהש ךכ לע תדמלמ ,תילרטינ תובשייתהמ לידבהל "תידוהי

 דחוימ סחי לש הנכותו הפקיה והמ ,תיביטקייבוסה הנווכהו ןושלה ךותמ ,תואדווב עובקל ןתינש ילבמ ,ידוהיה

   .הז

 

 הקוחל תמאותה תונשרפו תיביטמרונ הקדצה .ג

 

 תנווכל םאתהבו ימינפה הנויגה יפ לע הארוהה ןושל ךותמ עמתשמה תא ןיבהל ןויסינב ונדקמתה םדוקה קלחב

 ,תחא :דוסיה קוחל 7 ףיעסב רומאה תאירקל תויורשפא יתש הנכתת יכ ,וניארה .תיביטקייבוסה ןנוכמה

 הלועפל ינויצביטומ םעט לע הריהצמכ ,תרחאה ;תידוהי תובשייתה חותיפ לש הלועפל יביטמרונ םעט תססבמכ

  .אבה קלחב סחייתנ הילא ,תידוהי תובשייתה חותיפ לש

 םש ,ןאדעק ןיינעב טפשמה תיב תרעהל הבוגת םושמ דוסיה קוחב תוארל היושע הנושארה תינשרפה תורשפאה

 תומרב ,תודחוימ תוילכת שבגל םייושע תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע יכ ונילע לבוקמ״ יכ רמאנ

 
 .62 ׳מעב ,21 ש"ה ליעל ,19 'סמ הבישי לוקוטורפ ,ירזנ ד״וע 83
Essentially “ 72 (1986); Walter Bryce Gallie-70 Law’s Empireworkin Ronald D ואר ,conception -ל  concept ןיב לדבהל 84

Contested Concepts” 56 Proceedings of the Aristotelian Society 167 (1956). 
 ותוא םיקמש ימ הז בושייה לש ןויבצה תא עבוקש המש ךכ לע ,הדעווה ינוידב ןוסבוקעי רדנסכלא 'פורפ לש ותדמע ,לשמל ,התייה וז 85
  .44 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,)2(15 'סמ הבישי לוקוטורפ .דוסיה קוח ילב םג תמייק תידוהי תובשייתה ןכלו

   .30–29 'מעב ,םש ,יקציניו ר״ד ירבד 86
 תובשייתה׳" :)2001( 118 ,109 ו לשממו טפשמ "לארשי־ץראב תידוהי תובשייתה לש התויתקוחו התויקוח" ןמטחוש באילא ואר 87
 םניאש םירחא תומוקמב בשייתהל םידוהי-אל לש םתוכז תחפקתמש אלב ,םידוהי לש תויתליהק תורגסמב תובשייתה איה ׳םידוהי

 .״תידוהי תובשייתהכ םירדגומ



 
 

16 

 קוח ,הנהו 88.״הנוילעה לע ןדי רשא הלאכש תודחוימ תוילכת תומייק ןיא ...ונינפבש תוביסנב ...תונוש הטשפה

 .יתקוח דמעמ הלא תונקהל שקבמו ,תידוהי תובשייתה חותיפ לש תדחוימ תילכת התוא תא שבגמ ,םואלה דוסי

 ךרעמה ןיבל ,דוסיה קוחל 7 ףיעסב ןנוכמה יביטמרונה םעטה ןיב סחיה תניחב תא תבייחמ וז תינשרפ תורשפא

  .הארוהה תבלתשמ ותרגסמב ,רתוי בחרה יתקוחה

 דמוע םואלה דוסי קוחל 7 ףיעס ,הנושארה תורשפאה יפל :תוינורקע תוינשרפ תופולח יתש הנכתת ךכל סחיב

 לע .וז הריתס בשייל ןתינ אלש ןפואב ,ןויוושל תוביוחמה טרפבו ,ול ומדקש תויתקוח תוארוהל ,דוגינב ,הריתסב

 יפל .תומדוק תומייק תוארוה לע השדחה הארוהה רבגת יתקוח אל יתקוח ןוקיתל הנעט לבקתת םא אלא ,ןכ

 תוינשרפ תופולח ןיב הריחבה .ול ומדקש תויתקוח תוארוה םע ףיעסה תוארוה תא בשייל ןתינ ,הינשה תונשרפה

 ףקות ףא הל שיש החנה ,הקיקחה השעמ תויתקוח לש תיללכה החנהה לע תונעשיה ךות תושעיהל הכירצ הלא

 ןוקיתה תא בשייל ינשרפ ץמאמ ןתינה לככ ליחהל שי ,ךכיפל 89.יתקוח הקיקח השעמל סחייתהב רתוי בר

 Verfassungskonforme הנוכמה תינמרגה הטישה יפ לע ,םימייקה םייתקוחה תונורקעה םע יתקוחה
Auslegung, הקוחה םע תבשייתמה תונשרפ העמשמש )conformityin (.90 יעצמא תויהל הכירצ תיתקוח הליספ 

 תויוכזב רבודמש לככו ,יטסילוהו בחר טבמ ךותמ שרפל שי הקוח ,תובר םימעפ רמאנש יפכ 91.הרירב תילב לש

 םיכרעה ןיב "ןוזיא" ךות רתפיהל תוכירצ הלא ,תוריתס יתקוחה טסקטב שיש לככ 92.תובידנב ןשרפל שי ,םדא

  93.םישגנתמה תויוכזהו

 תייחדמ לחה ,ןוזיאה תכאלמ תא םיוולמה םיישקב תקסוע הוושמהו ילארשיה יתקוחה טפשמב הפנע תורפס

 ךילהתל תיוולנה תומימעה ,םיכרעהו תויוכזה דמעמ תעיבק ומכ תויטרקנוק תויעב דעו ,התוללכב ןוזיאה תטיש

 תולאש םילעמ ,ןכ םא ,םייתקוח םינוזיא 94.ןוזיאה תכאלמב הכורכה יטופישה תעדה לוקיש תמצועו ,הז

 הגוהנה םיכרעו תויוכז ןיב תויושגנתה ןוזיאל הטישה תא לבקל לכונ יחכונה ךרוצל .תובר תויביטמרונו תוידסומ

 ןיבל םואלה דוסי קוחל 7 ףיעס ןיב חתמה תא ןיבהל הרואל ןתינ דציכ ןוחבלו הנותנכ ןוילעה טפשמה תיבב

 ןיבל תידוהיה תובשייתהה ךרע ןיב ןוזיא .ןויוושלו דובכל תוכזה לומ ,ונרשקהב ,תורחא תויתקוח תויוביוחמ

 תידוהי תובשייתה חותיפו דחמ ןויווש :קרפה לעש םיכרעה לש םלקשמו םנכות תעיבק תא ךירצמ ןויוושה ןורקע

  95.תיתקוח תוכזכ ןגועמה ,יטרפה ןיינקה ךרע לש ומוקממ םג םלעתהל ןיא יכ םא ,ךדיאמ

 הנידמכ לארשי לש התוביוחמ םע דחא הנקב הלועה ךרע והז ,תידוהיה תובשייתהה חותיפ ךרע לש ונכות תניחבמ

 הז ךרע םאה איה הלאשה 96.תואמצעה תזרכהבו הקיקחב ןוגיע לביק ףאש ,תובשייתהה לעפמ םעו תידוהי

 
  .283 ׳מעב ,16 ש״ה ליעל ,ןאדעק ןיינע 88
89 Constituent Power, Amendment and Basic Structure of the Constitution: A Critical “ Dietrich Conrad

Reconsideration” 6-7 Delhi Law Review 17, 18 (1977).  
90 (2011)Constitutional Faith Sanford Levinson . 
91 218 (2017)-217Unconstitutional Constitutional Amendments: The Limits of Amendment Powers Yaniv Roznai,  
 It is a“ ,לשרמ טפושה ,יאקירמאה ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש תמסרופמה ותואטבתה ואר .289 ,82 'מעב ,56 ש"ה ליעל ,קרב 92

constitution we are expounding” )McCulloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat) 316, 407 (1819)(, יכ התייה ותנווכ רשאכ 
 תויוכז שרפל הנוכנה ךרדה רשאב ןישח טפושל קרב אישנה ןיב תקולחמה לע .ליגר קוחמ הנוש ןפואב שרפתהל ךירצ יתקוחה טסקטה
 .)2006( 202 )2(אס ד"פ ,םינפה רש 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה הלאדע 7052/03 ץ"גב ואר תויתקוח
 .215 'מעב ,56 ש"ה ליעל ,קרב 93
 ;aw JournalYale L 96 ”Constitutional Law in the Age of Balancing“ T. Alexander Aleinikoff (1986) 943 ,דבלב אמגודל 94

Moshe Cohen-Eliya and Iddo Porat Proportionality and Constitutional Culture (2013). 
  .3 ׳ס ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח 95
 הילפה – לארשי ייברע תרדהו ינוחטיבה לוקישה ,הנידמה ידי לע עקרק תאצקה" קינבוטנוג ןושרג ;87 ש"ה ליעל ,ןמטחוש ואר 96
  .1 ׳סב ,תורדתסהה קוח ;)2015( 45 ש"הב ,47 ,33 אכ אבצו טפשמ "?תרתומ תובשחתה וא רוידב הרוסא
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 בושייל םינתינ םניא םייביטמרונה םירדסהה רשאכ תמייק תושגנתה .ןויוושל תוביוחמה םע שגנתמ וא בשייתמ

 ןויוושו תידוהי תובשייתה יכ ןייטשניבור טפושה בתכ לארה ןיינעב ןידה קספב ?הרקמה והז םאה 97.)הז םע הז(

 םדוק דוע ,ןכל .תיחרכה תושגנתה םהיניב ןיאש ,ומעטל ,ןאכמו 98,אילת אל אהב אהו ,ספא םוכס קחשמ םניא

 חותיפ לש ימואלה ךרעה תא יכ הנקסמל עיגהל רשפא ,םינושה םיכרעה לש יסחיה םלקשמ רבדב הערכהל

 ,יטנבלרה םוחתה ללכמ איצוהל תבייח וז הנקסמ .ןויוושב העיגפ ללוכ וניא אוהש ךכ שרפל שי תידוהי תובשייתה

 תונמל ןיא ,םינפ יפלכ ,ונייה .ןויוושב העיגפ םמע שיש תובשייתה לש חותיפה ינפוא תא ,ימואל ךרעכ ןגומה

 יפלכ הילפה ונייה ,םידוהי םניא םהש ךכ לשב ךא םידוהי-אלל הרדה םמע שיש םיבושי חותיפ וז תילכת םוחתב

 תויתשת תאצקהב טעמל ןיא ,ץוח יפלכ ;)הליהקה לש היפוא ,טרפבו( ךכל קידצמ םעט לכ אלל םידוהי םניאש ימ

 7 ףיעסב הרכה .תידוהיה תובשייתהל תיסחי הפדעה רוציל ידכ םידוהי-אל לש םתובשייתה תבוטל םיבאשמו

 לש וז תילכת הספתנ ובש ןפואהמ חרכהב תעבונ הניא ,דבלב םידוהיל תלדבנ תובשייתה רשפאמכ דוסיה קוחל

 הפולחל הקיקחה ךילהב תקהבומה תודגנתהה םע תבשייתמ הניא איהו םינשה ךרואל תידוהי תובשייתה

 הלבק תודעו קוחבו ןאדעק ןיינעב רכוהש המ תא לולשל ידכ וז הדמעב ןיא .שרופמב תאז הרשפיאש תיחוסינ

 ,תוהז תניחבמ םהל םימודה םישנא םע ררוגתהל תונחבומ תויתליהק תוצובקל תוכז לש המויק :ויתובקעב

 םדקל ךרדה יכ הנקסמה תא העיבנמ הניא תידוהי תובשייתה לש ימואלה ךרעב הרכה 99.ב"ויכו ,הפש ,םואל

  100.םירזגמה ראשב תובשייתהה םודיק לש המאתהב הנטקה ידי לע אוה וז תובשייתה

 תבשייתמ הניא םא םג תדרפנ תובשייתהב ךמות םואלה דוסי קוחל 7 ףיעס היפל הנעטה תא ןכ לע תוחדל שי

 קספב אוצמל ןתינ וז השיגל ןיכומית .תובשייתהל םיבאשמ לש הווש אל האצקהב םג ומכ ,ןויוושה ןורקע םע

 .לארשי יעקרקמ לע תונבנה תוריד תריכמב הילפה ןיינעב ,ףקותל סנכנ דוסיה קוחש רחאל ,הנורחאל ןתינש ןידה

 ןיב הילפה לע רומח רוסיא ועמשמ רשא רוביצה סרטניאל םיפופכ הנידמה יעקרקמ יכ ןייצמ ןייטש טפושה

 רוסיא״ וירבדכ .הנידמה יעקרקמב תויוכז תאצקהב תימואל תוכייתשהו עזג ,תד ןוגכ םימעטמ הנידמה יחרזא

 ,דוסיה קוחל 7 ףיעס תא ריכזהל ןוכנל האור וניא ללכ ןייטש טפושה .״ןידה חוכמ הנידמה יעקרקמל דמצנ הז

  101.הילפה רוסיא רבדב ןורקעהמ הז אוהכ הייטס םושמ ותקיקחב האור וניאו

 חנומל סחיינ םא ףא ,םינושה םיסרטניאה לש יסחיה םלקשמ חותינ תועצמאב םג עיגהל ןתינ המוד הנקסמל

 ןיערגמ איצוהל שי יכ ונרבס ןתוא ,ץוחו םינפ יפלכ ,תובחרהה יתש תא ,ומצעלשכ ,תידוהי תובשייתה חותיפ

 הריחבה .יכנאו יקפוא :ןוזיא יגוס ינש הצמיא תילארשיה טפשמה תטיש ,עודיכ .חנומה לש תושרפתהה םוחת

 יכנאה ןוזיאה תשיג 102.םישגנתמה םיסרטניאה וא תויוכזה לש יסחיה לקשמה יפל תישענ ןוזיאה יגוס ןיב

 ןכלו ,)סרטניאל תוכז ןיב תושגנתה ללכ ךרדב( ההז וניא םירחתמה םיכרעה לש יסחיה םלקשמ רשאכ המיאתמ

 ךרעב יאדוול הבורק תורבתסהב תיניצרו השק העיגפ ןתניהב קר רתוי הובגה לקשמה לעב ךרעב העיגפ רתות

 ןכ לעו ,לקשמ יווש םה םישגנתמה םיכרעה יכ החינמ ,לידבהל ,יקפואה ןוזיאה תשיג 103.רתוי ךומנ ולקשמ רשא

 
 .515 'מעב ,56 ש"ה ליעל ,קרב 97
  .)5.9.2017( ןייטשניבור טפושה לש ותעד תווחל בס ׳ספב ,לארשי תסנכ ׳נ לארה 9518/16 ץ״גב 98
 .)2001( 25 ו לשממו טפשמ "ןאדעק ץ"גב תובקעב ?לארשיב תונויצ" ןוזיבג תור ואר 99

  .ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל בס ׳ספב ,98 ש״ה ליעל ,לארה ץ״גב 100
 לש ותעד תווחל 3 ׳ספב םג ואר ;ןייטש טפושה לש ותעד תווחל 17 ׳ספב ,ןאמלס ׳נ מ״עב םיתורישו הסדנה לט-ימ 10011/17 א״ער 101
 תוינידמ טוקנל ןוטלשל ריתמכ ףיעס תא שרפל ןיא יכ םינעוטה ,24 הרעה ליעל ,הנידמו ןמציו םג וארו  .)19.8.2019( לדנה טפושה
 .הלפמ

 .221 'מעב ,56 ש"ה ליעל ,קרב 102
 .)1953( 871 ז ד"פ ,םינפה רש 'נ מ"עב "םעה לוק" תרבח 73/53 ץ"גב לשמל ואר 103
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 תא םייקל ידכ םתצקמ לע ידדה ןפואב "םירתוומ" םיכרעה רשאכ ,יברימ ןפואב ליבקמה ןמויק תא רשפאל שי

  104.םהינש

 ,תחא הסרגל ?ןויוושו )בחרה הנבומב( תידוהי תובשייתה חותיפ ,םיכרעה ינש לש יסחיה לקשמה ןכ םא והמ

 םנשי .הקוחב םירחא םיכרע לע רבוג ולקשמש יאמצע ןורקע ססבמכ םואלה דוסי קוחל 7 ףיעסב תוארל ןתינ

 ויה רבכ ,ןויוושה ןורקע תוברל ,םייתקוחה תונורקעה רשאכ קקחנ 7 ףיעסש םושמ ,ךכ .וז השיגב ךומתל םימעט

 ןועטל ןתינ .דועו תאז .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל רחואמ אוה םואלה דוסי קוח .םיעודיו םירכומ

 תונשרפה יללכ יפ לע .תיללכ המרונ אוה ןויוושה ןורקעש דועב ,תדחוימ המרונ איה 7 ףיעס דוסיב המרונהש

 תיללכ המרונ לע תרבוג תיפיצפסו תרחואמ המרונ ,יביטמרונ גרדמ ותואב םיללכב רבודמ רשאכ ,םיליגרה

 דוסי קוח ,דועו תאז .רובגל תידוהיה תובשייתהה ןורקע לע תונורקעה ינש ןיב תושגנתהב ,ךכיפל 105.תמדקומו

 ןפואב ןיירושמ וניא רשא ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל האוושהב תאזו ,ןיירושמ דוסי קוח אוה םואלה

 חותיפש ירה ,הלבגה תקספ לש היתוארוהל םאתהב ןויוושל תוכזב עוגפל ןתינש דועבש ןועטל ןתינ ןכ 106.ילמרופ

 םתוא תונורקעב עוגפל הריתמה הלבגה תקספ םואלה דוסי קוחב ןיא ןכש ,רתוי ןגומ ךרע אוה תידוהי תובשייתה

 תקספ םירדענה דוסי יקוחב "תיטופיש הלבגה תקספ" לש הריצי רשפאמ זפומ ןיד קספ םנמא .םדקמ אוה

 ןיאו ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תקיקחל םדקש תסנכה :דוסי קוחל סחיב ורמאנ םירבדה םלוא 107,הלבגה

 אוה םואלה דוסי קוחש ןועטל ןתינ ,ךדיאמ .תעדומ הטלחה התייה הלבגה תקספ לש הרדעה ןכל .וניינעב ךכ

 קוחש תכלה תקיחרמ הנקסמה ןנוכתש תנמ לע ,םלואו .הלבגה תקספ השרדנ אל הז םעטמ םגו ,ובורב יתרהצה

 ,שרופמב תושעיהל רבדה לע היה ,יתוהמ ןפואב וב עוגפל וא ,ןויוושה ןורקע לש ותלוחת תא לולשל אב דוסיה

 הטית תינשרפה הנקסמה ,תרחא .יעמשמ-דח ןפואב תידוהי תובשייתה חותיפל ןויוושה ןיב סחיה תא עובקל ידכ

 "תשרופמ" וא תדחוימ המרונב רבודמ יכ הנעטה םג .תיתקוחה תוביוחמה םע בשייתמה ןבומ לש ןוויכל בוש

 ןויווש ןיבל םדאה דובכ ןיב קודהה רשקה רואל ,תענכשמ הניא תופידע לבקל הילע ןכלו ןויוושל האוושהב

  .אצומ וא תד ,עזג סיסב לע הילפה רוסיאהו

 יכ הניא ונתנווכ ,ךכיפל .הז תא הז םיאיצומ םניא תידוהי תובשייתה חותיפו ןויווש ונתנעטל ,וז הדוקנ םוכיסל

 ינשרפ רותיול ליבוהל רומאה "יקפוא ןוזיא" אל ףאו ,ןויוושה לש ותונוילע תא עילבמה "יכנא ןוזיא" עצבל שי

 אלמהו ןוכנה ןבומה תא םייקל רשפאמ ונשוריפ יכ איה ונתנווכ .םיכרעה ינש תא תילמיסקמ הרוצב םייקל ידכ

 ןכש םישגנתמה םיכרעה ןיב "רתוול" וא "ןזאל" ךרוצ ןיא ןכלו ,"ןויווש" לש ןהו "תידוהי תובשייתה" לש ןה

 רואל ,ונמעטל ,תקדצומ וז תינשרפ השיג .הליחתכלמ ןוזיא הכירצמה תושגנתהל ליבומ וניא ןוכנה שוריפה

  .םירבדה ינפ םה ךכ עודמ ריבסהל תעכ הנפנ .דבלב תיתרהצה הקדצה ןנוכמ םואלה דוסי קוחל 7 ףיעס יכ ונתנעט

 

  הלעמ יפלכ האוושהו יתרהצה ךרע .ד

 

 
 .220 'מעב ,56 ש"ה ליעל ,קרב 104
 .)1992( 546 תיללכה תונשרפה תרות – טפשמב תונשרפ קרב ןרהא 105
 .53 ׳מעב ,56 ש"ה ליעל ,קרב ואר .יתוהמ ןפואב ןירושמ ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח ,קרב ׳פורפ תטישל יכ םא 106
 .)2003( 793 )3(זנ ד"פ ,הרשע-ששה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר-בשוי 'נ זפומ 92/03 ב"ע 107
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 יפל  .יתרהצה ךרע לעב רוקמ וא יביטמרונ ךרע לעב רוקמ םואלה דוסי קוחל 7 ףיעסב תוארל ןתינ ,ונרבסהש יפכ

 תימינפ-תיכרעה תובישחה לע ריהצהל איה 7 ףיעס לש ותילכתו ותרטמ ,תעכ ןודנ הב ,הינשה תועמשמה

 קוח לש ויתוארוה לולכמ םע דחא הנקב הלוע וזכ תיתרהצה תועמשמ .לארשי תנידמב תידוהי תובשייתהבש

 תירוטסיה תובישח ץראב תידוהי תובשייתהל ,ןכא .תויוכז תועבוק וא תובוח תוליטמ ןניאש דוסיה

 תנשב ,ןושארה ימלועה ינויצה סרגנוקב תונויצה ימי תישארמ יוטיב ידיל האב רשא ,הקומע תיגולואידיאו

 תיב ידוהיה םעל רוציל איה תונויצה תרטמ״ יכ הריהצה רשא ,לזב תינכת הרשוא הז סרגנוקב .)1897( ז״נרתה

 יצולח ,הימדקמו תונויצה ישאר יניע דגנל הדמע וז הרטמ 108.״ללכה טפשמב וחטבויש ,לארשי ץראב הלחנו

 לארשי ץראב הלחנו תיב תריצי .ידוהיה םעה לש תימואלה רורחשה תעונת תבילב איה .היבשייתמו ץראה

 לע םלועב היכמותו היגיהנמ ידי לע המקוה לארשי תנידמ יכ רמול ןתינ אל .םה דח ״תידוהי תובשייתה חותיפ״ו

 תיטילופ הריציל קהבומ יוטיב איה לארשי תנידמ .אוה ךופהנ .תוהז תרסח ,תילרטינ הנידמכ שמשתש תנמ

 קוחל 7 ףיעסב .וזה המדאב הדסוויה שרעש תנעוטה תחא המוא ינב לש תימואל תוהז שומימו רומיש התרטמש

 לארשי תנידמ לש החותיפלו הנוניכל וז תיבקעו תישרוש תוביוחמ לש ״ללכה טפשמב״ רורשיא ונשי םואלה דוסי

 תנידמ תתשומ וילע ימואלה ךרעה והז .תוידוהי תויובשייתהל .םידוהי לש תובשייתהל .ידוהיה בושיל תיבכ

 אופא ןתינ ."םידוהי לש תובשייתה" לע )ללכב וא( קר אלו ,"תידוהי תובשייתה" לע הרומ 7 ףיעס ,ןכא .לארשי

 ןיא ונתטישל םלואו .ותועמשממ םיטוס ונא ,ףיעסה לש תקיודמה ונושל לע תכמסנ ונתנעטש ןוויכמ יכ ןועטל

 ,תוירשפא תויונשרפ רפסמ תאשל לוכי אוהו ,יאמצע ןפואב שרפתמ וניא "תידוהי תובשייתה" חנומה .ישוק ןאכ

 ןתינ ,ךכ .ותקיקחל רבוע םינושה םינוידהמ תפקתשמ וזש יפכ תיביטקייבוסה הנווכה םע דחא הנקב םג תולועה

 אטבמה ינויצ ךרעכ תידוהי תובשייתה שרפל ןתינש םשכ ,דבלב םידוהי לש תובשייתהכ תידוהי תובשייתה שרפל

 ושרפל שי ,ילולימה ןבומה תא םלוה ונרחבש ינושלה ןבומהש ןוויכמ .לארשיב )קר אל ךא( םידוהי לש תובשייתה

 ,ףיעסה תולימל רז היה ונרחבש ינושלה ןבומה םא :קודו .לארשי לש תויתקוחה תויוביוחמה ראשל םאתהב םג

  109."םידוהי לש תובשייתה"ו "תידוהי תובשייתה" ןיב הריתס ןיא ונתנעטל רומאכ ךא ,שממ הז ןועיטב היה

 תנומת .ןויווש )רסוח( הניא תידוהי תובשייתה חותיפ לש הארמה תנומת .םיכפה םניא תידוהי תובשייתהו ןויווש

 ןיב ןיא ךא .ךכל השידא הנניא לארשי ,ןכאו .תידוהיה תובשייתהה תובישחל סחיב תושידא איה הלש הארמה

 ולו םידוהי םניאש ימ יפלכ ןויווש רסוחב הטיקנ ןיבל ,ידוהיה םעל תיבה ןיינבל תוביוחמה ןיב ,וז תושידא רסוח

 םייתלשממ םיבאשמו םיצמאמ ועקשוי לארשי תנידמב עודמ הדעו םע לבק ריבסמ דוסיה קוחל 7 ףיעס .םולכ

 ושקבי םא םלועה ןמ םידוהיהו ץראה ינב םידוהיה תובשייתה תא רשפאל היהי ןתינש ידכ :םיבושי חותיפב

 יפואב היהת וז תידוהי תובשייתהש ךכ לע דומלל ןתינ ונממ רבד דוסיה קוחל 7 ףיעסב ןיא ךא .הב טלקיהל

 תויוריחו ןיינקה לע הנגהו ,אוה רשאב םדאל דובכ ,ןויווש :ונתטיש לש םירחאה דוסיה תונורקעב עגופה ןפואבו

 
108  secured under public law”. See "Zionist“Zionism seeks to establish a home for the Jewish people in Eretz Israel 

Library Virtual Congress: First Zionist Congress & Basel Program (August 1897)" 
1897-program-basel-and-congress-zionist-firsthttps://www.jewishvirtuallibrary.org/. 

 קוחל 5 ףיעס תא רתייל ידכ ךכב ןיא םאה ,"םידוהי לש תובשייתה" לש ןבומל םיביוחמ ונא םא .תושקהלו ףיסוהל ןתינ הז רשקהב 109
 ןכש ,7 ףיעס םע תוליפכ תרצונש ןועטל היה ןתינ ."תויולג ץוביקלו תידוהי היילעל החותפ היהת הנידמה" יכ עבוק הז ףיעס ?דוסיה
 םדקל הכירצ הנידמהש עבוקש ףסונ ףיעסב ךרוצ לכ ןיא ,ךכ ןכא םאו ,םידוהי לש תובשייתה ירק ,לארשיל הילע דדועמ 5 ףיעס
 אלא ,לארשיל היילע "דדועמ" וניא 5 ףיעס ,תישאר .ונל תיארנ הניא וז הנעט .םידוהי לש תובשייתהכ תשרופמה תידוהי תובשייתה
 םדקל ידכ םייביטיזופ םיעצמא תטיקנ םושמ שי דודיע גשומב .תויולג ץוביקלו תידוהי היילעל "החותפ" היהת לארשי יכ קר ריהצמ
 5 ףיעס .םינוש םיפיעסה ינשב םינעמנה ,תינש .7 ףיעס טקונ הב תיבויחה הפשל בגא דוגינב ,וזכש הפש יפכ ליכמ וניא 5 ףיעס .הילע
 הלאשל רשק לכ אלל ,לארשי ךותב תובשייתה םדקל הל הרומו הנידמל הנופ 7  ףיעסש דועב ,לארשיל ץוחמ םיררוגתמה םידוהיל הנופ
 לש תובשייתה איה תידוהי תובשייתה ,תורחא םילימב .)הכותב רבכ םיאצמנה הלא וא לארשיל ץוחמ( ועיגה םידוהי םתוא ןכיהמ
 .הל הצוחמ וא לארשימ ועיגה םידוהיה םא איה תחאו ,)ונלש תונשרפה יפל( םידוהי
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 תבוטל הרומישו ץראה תנכה ןה תובשייתה תולועפב לארשי תנידמ לש תיתקדצהה היצביטומהש ןוויכ .טרפה

 דוסיה קוחל 7 ףיעסב ןיא ,ןכל .םירחאה םיצוליאה ללכ ןתניהבו ףופכב השעית וז הרטמ תמשגה ,ידוהיה םעה

 תנידמש לככ .אוה ךופהנ .םידוהי-אלה לש םדמעמו םתוכז לש )levelling down( הטמ יפלכ התחפה קידצהל ידכ

 העקשה לש ימואל-ימינפה ךרוצה םושמ תאזו ,תובשייתהב העקשהמ םיידי רידמה ןפואב תלעופ הניא לארשי

 הלעמ יפלכ ףיסומה ןפואב תויואר תובוח םייקל לטנה הילע היהיש ירה ,ידוהיה םעה רובע תובשייתהב

)up levelling( 110.םידוהי םניאש ימ לש  

 אלא ,תלדבתמ תובשייתה קידצהל ידכ ,םויכ וחסונב ,דוסיה קוחב ןיאש איה םירבדה תועמשמ ,וז תונשרפ יפל

 הקוקזה הליהק לש הייחמה תורשפא תחטבה םשל תיחרכה איה ,םימיוסמ םירקמב ,תלדבתמ תובשייתה ןכ םא

 .הליהק לכל הרומש איה ,הלבק תודעו קוחב רומאכ .תידוהי הצובקה לש התויהב תינתומ הניא וזכ הנגה .הנגהל

 ןיב ,ידוהי וניאש ןיבו ידוהי אוהש ןיב ,וניינקב וא םדאה דובכב תעגופה הילפה קידצהל ידכ דוסיה קוחב ןיא

 הביסה .תובשייתהב תויתלשממ תועקשה קידצהל ידכ דוסיה קוחב שי .יתד ידוהי וניאש ןיבו יתד ידוהי אוהש

 ףופכב ןכ השעת ,ןכ השוע איהש לככ ךא .לארשי תנידמב ידוהיה םעל הלחנו תיבב הנוצר איה תלעופ הנידמהש

 ידכ םיצור ונחנאש ,דודיעב ,המקהב ,ןונכתב ,תויתשתב ,םיצירמתב תועקשה ,ןכל .דובכהו ןויוושה תובוחל

 לארשי תנידמב תידוהי תובשייתהש םושמ ,םידוהי וניאש ימ יפלכ םג השענ ,םידוהיל םלועב םוקמ חיטבהל

  .לארשי תנידמ לש דובכהו ןויוושה יכרע תא תדבכמה םידוהיל תובשייתה העמשמ

 

 םוכיס .ה

 

 ןויסינ ךותמ םואלה דוסי קוחל 7 ףיעס לש היוארה ותונשרפ תלאש תא ונחב ,ןאכ ונדמעהש םירבדה תרגסמב

 לש דוסיה יכרעל דובכ ךותמ ךא ,הירוחאמש תיתקיקחה היצביטומה תא דבכמה ינשרפ ןבומ הארוהל תונקהל

 ןיא יכ וניארה תויביטקייבואהו תויביטקייבוסה טבמה תודוקנמ .ףרטצמ דוסיה קוח הילאש תיטפשמה הטישה

 ךותמ םיעיגמ ונא וז הנקסמל .ןויוושב העיגפה ידדצמל ןגוע דוסיה קוחל 7 ףיעסב היהי ויפל ששחל םוקמ

 תוביוחמה לש השירפה בחרמ תגצה ךותמ םג ומכ ;ונושלו ףיעסה הנבמ ,הארוהה לש תיתקיקחה הירוטסיהה

 הדמעה תגצה ךותמ םג ףוסבלו ;תורחא תויתקוח תויוביוחמ לומ הנוזיאו ,דוסיה קוחל 7 ףיעסבש תיתקוחה

 תוביוחמ המע תאשונה ,הלועפל תיביטמרונ אלו תוינויצביטומ הקדצה ססבמ דוסיה קוחל 7 ףיעס היפל

  .תידוהי הניאש תובשייתה חותיפב העקשהל הלעמ יפלכ האוושהל

 דוחיא 112,בושי יקנעמ תקנעה 111,תימואל תופידע ירוזיא תעיבק ןוגכ תולאשב יכ איה םירבדה תועמשמ

 בייחמה םייקה םירבדה בצמ לומל דיתעב יוניש תויהל רומא אל 114,םוקמ תויולת תוישיא תוקנעה 113,םיבושי

 
hen “W BrakeL.  Deborah ואר .)7.8.2019( תימע טפושה לש ותעד תווחל 14-17 ׳ספב ,ךוניחה דרשמ ׳נ ןילק׳ג 5004/14 ץ״גב וושה 110

Equality Leaves Everyone Worse Off: The Problem of Leveling Down in Equality Law” 46 William & Mary Law 
Review 513 (2004). 

 ׳נ רסנ 8300/02 ץ״גב ;)27.2.2006( לארשי תלשממ שאר ׳נ לארשיב םיברעה יניינעל הנוילעה בקעמה תדעו 11163/03 ץ״גב ואר 111
  .)22.5.2012( לארשי תלשממ

 ץ״גב ;)2000( 503 )2(דנ ד״פ ,ןוכישהו יוניבה דרשמ 'נ תוברתו ךוניח ןופצמ תד שפוחל "ישפוח םע" תתומע 4906/98 ץ״גב ואר 112
  .)2004( 241 )4(טנ ד״פ ,ןוכישהו יוניבה דרשמ 'נ סינג 9098/01

  .)2004( 709 )5(חנ ד״פ ,םינפה רש ׳נ ת׳ג-חונאי תימוקמה הצעומה 7138/03 ץ״גב ואר 113
  .)7.6.2012( לארשי תלשממ שאר 'נ ופיב תימלסומה הצעומה 7872/10 ץ״גב ואר 114
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 לש תומגמ יבגל םג ךכ .היהי רשא יפרגומדה םבכרה היהי ,היבושיו ץראה יבשות ןיב ןויוושב גוהנל הנידמה תא

 ןיעקרקמ תאצקהב וא 116,םיבושיל הלבקב 115,םיירוביצ תומוקמל הסינכב לשמל ,הדרפהו תולדבתה

 תוינידמל רבעמ םתקמעה וא םתבחרה תא קידצהל ידכ דוסיה קוחל 7 ףיעסב תויהל רומא אל רשא 117,םיירוביצ

  .לעופב ץמואת וז תיארחא תונשרפ יכ הווקת ונא .םויכ תטקונה

 
 .)19.9.2017( לאגי רוצ ריאי בכוכ תימוקמה הצעומה ׳נ רוסנמ 14-08-18716 )זכרמ( פ״ה ואר 115
 .28 ש״ה ליעל ,חבס ןיינע 116
  .)7.11.2010( לארשי יעקרקמ להנימ 'נ אבס 1789/10 מ״עע ;011 ש״ה ליעל ,םיתורישו הסדנה לט-ימ ןיינע 117


