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םילשוריב םיילהנמ  םיניינעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  יזוחמה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  לע  ישילשה  לוגלגב  רוערע  תושר  תשקבב  ןניקסע 
.םילשורי ררעה  תדעו  תטלחה  ןיגב  שגוהש  םישקבמה , לש  םרוערע  תא  החדש 

םימיל רשאכ  ףתושמ , תיבכ  םושר  היהו  תומוק  עברא  ללכש  םירוגמ , ןיינב  הליחת  יונב  היה  ןודנבש  ןיעקרקמה  לע  .היה  ךכ  היהש  רופיס 
ףיסוהלו תיעיברה  המוקב  היינבה  ףקיה  תא  ביחרהל  רשפאש  ןפואב  ןיעקרקמב , תופסונ  היינב  תויוכז  התנקהש  תינכת  ףקות  ןתמל  המסרופ 

.הנודנה החיבשמה  תינכתה  איה  תאז  תינכת  תופסונ –  תומוק  יתש 

םע ןיעקרקמב  תויוכזה  ילעב  ומתח  ףקותל –  התסינכל  םדוק  דוע  ךא  החיבשמה  תינכתה  הדקפוהש  רחאל  יכ  ןיוצי , הנומתה  תמלשהל 
םכסהכ רדגוהש  ףסונ , הזוח  םידדצה  ןיב  םוי  ותואב  םתחנ  ךכל , ךשמהב  .ןיינבב  תורידב  תויוכז  םינורחאל  ונקה  ובש  הזוח  לע  םישקבמה 
ינונכתה בצמה  יפ  - לע ונבייש  תופסונה  תורידב  תויוכזה  רבד  לש  ופוסב  ונקוי  םישקבמלש  ךכל  ןוויכ  ףותישה  םכסה  .תוריד  תקולחו  ףותיש 
הדעווה האיצוה  הינב  רתיה  אצוה  וחוכמו  ףקות  ןתמל  החיבשמה  תינכתה  המסרופשמ  .החיבשמה  תינכתה  רשואת  רשאכו  םא  שדחה ,

םהל קנעוי  יכ  השקבב  תימוקמה  הדעוול  ונפ  םישקבמה  .החבשה  לטיהב  תובח  רבדב  םישקבמל  העדוה  םילשוריב , הינבלו  ןונכתל  תימוקמה 
תשגה רחאל  "ב .) ותה קוחל  תישילשה  תפסותל  ףיעס 19(ג ) יפל  " ) םירוגמ תריד  לש  הבחרה  וא  הינב   " ןיגב החבשה  לטיהמ  הנתומ  רוטפ 
סחיב עדימ  הל  אצמוי  יכ  השקיב  תימוקמה  הדעווה  ךכ , תרגסמב  .םישקבמה  םע  םירבדו " ןיד   " תימוקמה הדעווה  הלהינ  רוטפל  השקבה 

, םישקבמה לש  םחוכ  - אב ןייצ  ךכל  הנעמב  .החיבשמה  תינכתה  לש  הרושיאל  םדוק  ןיינבב  תומייקה  תורידב  םישקבמה  לש  תויוכזה  ףקיהל 
רושיא םרטב  םייקה  בצמב  תומייק  ןניאש   " תוריד תלבקל  איה  ףותישה  םכסה  יפ  - לע םישקבמה  לש  םתואכז  יכ  הדעול  –  הבושת  בתכמב 

הדעווה "ע .) בתה רושיא  םרטב   ) םייקה בצמב  הרידב  קלח  םישקבמל  התייה  אל  "ע  בתה הרשוא  םרטב  ףותישה  םכסה  יפ  - לע  " יכו "ע ," בתה
םישקבמל ונקה  אל  ףותישהו  רכמה  ימכסהש  ךכב , התטלחה  תא  הקמנב  החבשה  לטיהמ  רוטפל  השקבה  תא  תוחדל  הטילחה  תימוקמה 

בתכמב רומאה  סיסב  לע  תימוקמה  הדעווה  העיגה  וז  הנקסמל  .םתתירכ  דעומב  ררשש  ינונכתה  בצמה  יפ  לע  ןיינבב  יהשלכ  הרידב  תוכז 
יכ תימוקמה  הדעוה  העבק  ןיינבב , תומייקה  תורידב  תויוכז  ויה  אל  םישקבמל  ןהבש  הלא , תוביסנב  .םישקבמה  חוכ  - אב ידי  - לע הילא  חלשנש 

.ונממ רוטפל  םיאכז  םג  םניא  אליממו  תורודל ,) רכוח  וא  ןיעקרקמ  לעב  אוהש  ימ  לע  לחש   ) החבשה לטיהב  םיבייח  םניא  ללכ  םישקבמה 

תאלעהמ יהשלכ  האנה  תבוט  םהל  החמצ  אל  יכ  רתיה  ןיב  םישקבמה  ונעט  ותרגסמב  ררעה  תדעול  ררע  שגוה  תימוקמה  הדעוה  תטלחה  לע 
התייה ללכה  תלחה  םוקמ  לכמ  יכו  תימוקמה , הדעווה  םע  םירבדו  ןיד  תרגסמב  יטפשמ  ךילהל  ץוחמ  התלעוה  הנעטה  יכ  בתכמב , הנעטה 

הטילחה ררעה  תדעו  .בתכמב  הגצוהש  הדמעה  לע  אלו  תומייקה , תורידב  תויוכזה  תשיכר  רבדב  םתדמע  לע  םתסיפת " ליבוהל ל" הרומא 
תויוכז תריכמ  לש  הקסע  ףקיש  ףותישה  םכסה  היפל  תימוקמה , הדעווה  לש  התדמע  תא  אקווד  תלבקמ  איה  יכ  העבקב  ררעה  תא  תוחדל 

לע רתיה , ןיב  איה , ףא  הססבתה  ררעה  תדעו  לש  התטלחה  .םהב  תיניינק  תופתוש  תרצוי  רשא  ןיעקרקמב  הקסעמ  לידבהל  תוידיתע , היינב 
הז ןיינעב  ותנעט  ךא  הלא , וירבדמ  וב  רוזחל  םישקבמה  לש  םחוכ  - אב שקיב  ררעב  ןוידה  תרגסמב  .בתכמב  םישקבמה  חוכ  - אב לש  וירבד 

הניא איה  יכ  וניבהש  רחאל  הנממ  רוזחל  םילוכי  םניא  םישקבמה  יכו  תבייחמ , תיתדבוע  הרהצהב  רבודמ  יכ  העבק  ררעה  תדעו  .התחדנ 
תיתדבועה תיתשתב  םג  ןיכומית  שי  בתכמב  םישקבמה  לש  םתרהצהל  יכ  השיגדהו  הפיסוה  ררעה  תדעו  .םהיתורטמ  תא  דוע  תתרשמ 

.ףותישהו רכמה  ימכסהמ  הלועה 

םילעב םישקבמב  תוארל  ןתינ  אל  יכ  העבק  איה  דבלב , תוידיתע  תויוכז  תיינקהב  הקסעה  לש  הניינע  יכ  ררעה  תדעו  ידי  - לע אצמנשמ 
אוה ףא  החדנ  םיילהנמ  םיניינעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  יזוחמה  "ש  מהיבל םישקבמה  ושיגהש  רוערע  .החבשה  לטיהב  בויחה  ךרוצל  ןיעקרקמב 

, בתכמב םישקבמה  חוכ  - אב ידי  - לע ובתכנש  םירבדל  עירכמ  לקשמ  סחייל  םוקמ  היה  ןכא  יכ  יזוחמה  טפשמה  תיב  עבק  םש  ןידה , קספב 
תיב .ףקותל  החיבשמה  תינכותה  לש  התסינכ  ינפל  ררשש  בצמב  תומייק  ויה  אלש  תוריד  לבקל  תוכז  םישקבמל  הנקה  ףותישה  םכסה  םהיפל 

לש רוטפה  ףקיה  תא  םסקמל  הדעונ  ןיינבב  תומייקה  תורידב  תויוכז  לש  ןרדעיהל  בתכמה  לש  ותוסחייתהש  ךכ  לע  דמע  יזוחמה  טפשמה 
םנויסינש רבס  יזוחמה  טפשמה  תיב  .השדחה  הרידה  חטשל  תירוקמה  הרידה  חטש  ןיב  שרפהה  ןיגב  ןתינ  רשא  החבשה , לטיהמ  םישקבמה 

וניה יטופישה , קתשהה  ללכ  ידי  - לע םסחיהל  ןויסינה  לש  וניד  עבקנ , ךכ  ןכ , לע  הטעמה .) ןושלב   ) יואר וניא  וז  הנעטמ  רענתהל  םישקבמה  לש 
.רוערעה תושר  תשקב  ןאכמו  תוחדיהל ,

השקב רבודמה  יכ  ועבקב  תימוקמה , הדעוה  תבוגת  השקבתנש  ילבמ  ףא  תאזו  תוחדיהל  השקבה  ןיד  יכ  הנקסמל  עיגה  ןוילעה  "ש  מהיב
תוינורקע תולאש  תררועמ  השקבה  יכ  ענכתשה  אל  "ש  מהיב ןיינעה , תוביסנב  .תומצמוצמ  ןה  הילע  תולחה  הדימה  תומאש  ישילש " לוגלג  ב"

קתשהה  " ןורקע לש  ומושיי  לע  השעמל  הבסנ  השקבה  טפשמה , תיב  ירבדל  .רוערע  תושר  ןתמ  תוקידצמה  תירוביצ  תובישח  תולעב  וא 
עבק הז , ןורקע  תא  וליעפהב  הגש  אמק  "ש  מיב יכ  םישקבמה  תנעטל  סחייתהבו  ןכ  ומכ  .םישקבמה  לש  תוינטרפה  םהיתוביסנב  יטופישה "

קתשהה  " לש ותלחהש  םשרתמ  יתייה  םא  ףא  יכ  "ש  מהיב ןייצ  ךכמ , הרתי  .תפסונ  תירוערע  הניחב  קידצהל  ידכ  ךכב  ןיא  יכ  טפשמה  תיב 
, תאז .םישקבמל  עייסל  ידכ  ךכב  היה  םא  בר  קפס  ךכ ) עבוק  וניא  ףא  אוהו   ) םיינורקע םיטביה  תולעב  תולאש  תררועמ  הז  ןיינעב  יטופישה "

דרפנב םג  החבשה  לטיהב  בויח  ךרוצל  ןיעקרקמב  םישקבמה  לש  םהיתויוכז  תלאש  תא  ונחב  אמק  "ש  מיבו ררעה  תדעווש  הדבועה  חכונל 
תיתדבועה תיתשתב  הכימת  שי  םישקבמה   לש  םחוכ  אב  לש  ובתכמב  רומאל  היפל , הנקסמל  ועיגהו  יטופיש , קתשה  לש  ותלוחתב  ןוידהמ 

תואצות לע  עיפשהל  ידכ  תינורקעה  תיטפשמה  הלאשב  ןיא  וב  םוקמ  רוערע  תושר  ןתנית  אל  ללככ  " עודיכ , יכ  ונייצב  םימכסההמ , הלועה 
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". ךילהה

ילעב לע  המוש  ןודנה , הרקמב  יטופישה " קתשהה   " ללכ לש  ותלחהלו  ותמאתהל  רשאב  תקולחמל  רשק  אלל  יכ  "ש , מהיב ןייצ  םירבדה  ילושב   
הל תויהל  היושעש  םושמ  ראשה  ןיב  ריחמ , םהמ  תובגל  הלולע  תויבקע , יתלב  רעצמל  וא  תורתוס , תונעט  תאלע  יכ ה ןובשחב  איבהל  ןיד 

ותלעפה תררועמש  תוברה  תולאשה  תא  םיגדמה  ףסונ  הרקמ  והז  יכ  טפשמה , תיב  ןייצ  ףוסבל   . םתסרגל תסחוימה  תונימאה  לע  הכלשה 
ףקיה ןכ  אל  ךא  הרורב , איה  הז  ףיעס  לש  ודוסיב  תדמועה  תיתרבחה  תילכתה  יכו  "ב , ותה קוח  תישילשה ל תפסותל  ףיעס 19(ג)  לש 

לש םייוארה  תולובגה  תא  תשרופמ  הקיקחב  ריהבהל  ידכב  קקוחמל  אורקל  תאז  תונמדזה  לצינ  טפשמ  תיב  .ותלוחתל  תומיאתמה  תוביסנה 
היוצמש ןוביד "  " תשרפ ןכו  דיבר "  " תשרפ ןוגכ  תורחא  תושרפב  רבעב  תאז  תושעל  ןוילעה  "ש  מהיב הסינ  רבכש  יפכ  החבשה  לטיהב  רוטפה 

.ףסונ ןוידב  תעכ 

, הז גוסמ  תושקבל  רתעיי  םהב  םימצמוצמה  םירקמה  רואל  רתיה  ןיב  רוערעה , תושר  תשקב  תא  החד  ןוילעה  "ש  מהיב םנמא  תכרעמ : תרעה 
דימתלו תחא  עובקל  ןוילעה ) "ש  מהיב לש  וחתפל  םיעיגמה  םינושהו  םיברה  םירקמה  רואל   ) קקוחמל "ש  מהיב לש  ותאירק  לע  ךרבל  שי  םלוא 

החבשה לטיהב  רוטפה  לש  תילכתה  דועב  ןכש , תונושה , תויגוסה  לע  החבשה  לטיהב  רוטפה  תלאשל  סחייתהב  םישרופמו  םירורב  תולובג 
תא ריהביו  רדס "  " השעי קקוחמהש  תעה  עיגה  ןכא  יכ  הארנ  .ןידב  ןוגיע  ךכל  שיש  ילבמ  ללשנ  רוטפה  יכ  הארנ  תחא  אל  תילאיצוס  איה 

.םדוק תחא  העש  הפיו  הרהבה , שורדה 

לטיה לש  רשקהב  אקווד  ואל  םירמאנ  םירבדהו   ) תימוקמה הדעוה  םע  םירבדו  ןיד  תרגסמב  ףא  תולועה  תונעט  יכ  ןובשחב  איבהל  שי  ןכ  ומכ 
ןכ לעו  יטפשמה ,  ךילהה  תואצות  לע  יתועמשמ   ןפואב  םיתיעל  ףאו  עיפשהל  םייושע  "ש  מהיב ילתוכל  ץוחמ  םה  םישענ   םא  ףא  החבשה ,)

 . לכש םושבו  הרתי  תוריהזב  תלכשומ , הרוצב  ןכ  תושעל  שי 
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