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 םיירוד-ןיב םירשקל םינקז לש תיתקוחה םתוכז

 *ץישפיל תנע

 תוכזמ .תיתקוח תוכזכ ילארשיה טפשמב תרכומ החפשמ ייחל תוכזה
 ובש רשקהבו ,תּורוהל תוכזה ,םיאושינל תוכזה ,רתיה ןיב ,תורזגנ וז
 םירשקה לע הנגהל םיניטקה םהידליו םירוה לש תוכזה םג – ןניקסע
 םהירוהל םידליה ןיב רשקה םלוא .ולא םירשקב הכימתל ףאו םהיניב
 ינשל יתועמשמ תויהל ךישממ אוה ;תורגבל םעיגה םע ןייאתמ וניא
 רקחמה ,ךכ .םתנקז תעל םירוהל דחוימב ינויח היהנ אוהו ,םידדצה
 תותשר יכ דמלמ יגולוטנורגהו יגולויצוסה ,יגולוכיספה ,יאופרה
 תינפוגה םתואירבל םיינויח טרפב םיירוד-ןיב םירשקו ללכב תויתרבח
 .תירוד-ןיב תוירדילוסל םג-ומכ ,םהייח תוכיאלו םינקז לש תישפנהו

 יכ םידמלמ יטפשמה הדשב ושבגתהש ןויסינהו רקחמה ,אסיג ךדיאמ
 םימויאל םיפושח תויהל םילולע םינקז לש םיירוד-ןיב םירשק
 ,ןכ-יפ-לע-ףא .הנידמה דצמ הכימתלו הנגהל םיקוקז ןכלו ,העיגפלו
 הססוב םרט םיירוד-ןיב םירשקל םינקזה תוכז ,יטפשמה הדשב
 םילשהל שקבמ הז רמאמ .תיתקוח תוכזכ ןכש לכ אל ,תיטפשמ תוכזכ
 .הז רסוח
 םינקזה תוכז לש יטרואיתה ןכותה תאו תוקדצהה תא גיצמ רמאמה
 תיתקוח תוכזכ וז תוכז ןגעל ןתינ דציכ ריבסמו ,םיירוד-ןיב םירשקל
 תפוקתב םינקזל סחיה תועצמאב םיגדמ רמאמה .ילארשיה טפשמב
 םינקז לש תוכזב הרכהה-יא דציכ )COVID-19( הנורוקה תפגמ
 ,תיתקוח תוכזכ ןכש לכ אל ,תיטפשמ תוכזכ םיירוד-ןיב םירשקל
 םינקז לש החפשמה ירשקב הנידמה לש השק העיגפל הליבוה

 
 הדימלת ןכו ,זכרמהו ביבא-לת תוזוחמב עויסה תודיחיב ןידה-יכרוע לע תיזוחמ הנוממ *

 םירשק לע תיטפשמ הנגהב הלש טרוטקודב תקסועה ,ןליא-רב תטיסרבינואב ישילש ראותל
-ןמיס-רב יתיא 'פורפל ,רימט לכימ 'פורפל ,רקה הנפד 'פורפל תודות .הנקִזב םיירוד-ןיב
 גצוה רמאמה .ץישפיל רחש 'פורפלו םלסמ-בגר יריש ר"דל ,יול-רציירק ילש 'פורפל ,בוט
 הטלוקפב המייקתהש רודנב לאירא 'פורפ לש ותייחנהב םייטפשמ םירמאמ תביתכל הנדסב
 ,הנדסב םיפתתשמל הדות .ב"פשת םידומילה תנשב ןליא-רב תטיסרבינואב םיטפשמל
 םג תודות .הז רמאמל תובר ומרתש תויתועמשמה תורעהה לע ,רודנב 'פורפל דחוימבו
 רמאמה .טרוטקודל הרוסמה היחנהה לע ילאומש ןימינב 'פורפלו תגירפ-רכלב תלייא 'פורפל
 הנקִזהו תונליגה רקחל טקפמיאה זכרמ םודיקל דלפסייו יבג הקינעהש קנעמ ידי-לע ךמתנ
 .ןליא-רב תטיסרבינואב
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 החפשמה ירשקב רסח-תכימתלו ןגומה רוידה תורגסמב םיררוגתמה
 הנקסמל ליבוי יתקוח חותינ ,םנמוא .הליהקב םיררוגתמה םינקז לש
 ,םינקז לש תובר תויתקוח תויוכז ועגפנ הנורוקה תפגמ ךלהמבש
 ,תאז םע .העונתל תוכזהו תוריחל תוכזה ,ןויוושל תוכזה ןהיניב
 תויוכזהש הנגהב יד ןיא עודמ ריבסי רמאמב ךרעייש יתקוחה חותינה
 תוכזכ החפשמ ירשקל םינקז לש תוכזב הרכה דציכו ,תוקפסמ וללה
 הנגה תרשפאמ התייה ,תיתקוח תוכזכ ךכמ רתוי דועו ,תיטפשמ
 הנגהה רשאמ םינקז לש החפשמה ירשק לע רתוי תובחרנ הכימתו
 תקספב ןויד תובקעב ,וזמ הרתי .תורכומה תויוכזה וקפיסש הכימתהו

 ענכשל שקבמ רמאמה ,תויתדימה יטביהב דחוימבו ,הלבגהה
 ירשקל םינקזה תוכזב הרכההמ םישקבתמה תונורתפהו םירדסההש
 תויוכזב תועיגפהמ םירזגנה תונורתפהו םירדסההמ םינוש החפשמ
 ןוידל ףרטצמ הנורוקה תפגמ לש ןחבמה-הרקמב ןוידה ןכל .תורחאה
 הרכהה תובישח תא שיחממו ,רמאמב ךרענש ינורקעה יטרואיתה
 הפיסומ וז תוכז הבש ךרדה תאו םיירוד-ןיב םירשקל םינקז לש תוכזב
 הנורוקה תפגמב תוארל עיצמ רמאמה ,ףוסבל .תולבוקמה תויוכזה לע
-ןיב םירשק לע תשדוחמ הבישחל תונמדזה םג אלא ,רבשמ קר אל

 םיינושאר הבשחמ ינוויכ עיצמ רמאמה ךכל ךשמהב .הנקִזב םיירוד
 לש םיירוד-ןיב םירשקב ךומתל הנידמה לע ןהבש תופסונ םיכרד רבדב
 ולא םיכרד .םיישילש םידדצ לש םתעיגפ ינפמ םהילע ןגהלו םינקז
 .ךשמה-ירמאמב וחתופי

 תוכזה .2 ;המדקה .1 :ירוד-ןיב רשקל םינקז לש תוכזב הרכהה תבוטל ןועיטה .א .אובמ
 םירשקל םינקזה לש םתוכז .3 ;החוורב ןקזה לש סרטניאה תא תפקשמכ ירוד-ןיב רשקל
 סרטניאל יוטיבכ םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה .4 ;טרפה לש הימונוטואל יוטיבכ םיירוד-ןיב
 :הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזב הרכהל תוירשפא תויודגנתה .ב .םוכיס .5 ;תויכשמהה
-ןיב םירשקל תוכזה םאה ?רשקל תוכזב ךרוצ שיה .2 ;ינליגה רגתאה ?הנקִזב עודמ .1
 רשקה לש תוידוחייה ?ירוד-ןיב עודמ .3 ?תרתייתמ ןכ-לעו תורחא תויוכזב תעלבנ םיירוד
 הנקִזב םיירוד-ןיב םירשק תרימשל תוכזה – טרפה לא ללכה ןמ .ג .םוכיס .4 ;ירוד-ןיבה
 לש תיתקוחה תוכזב הרכה דציכ – רוחאל לגלגה תא בבוסל .2 ;עקר .1 :הנורוקה ימיב
 ילילשה דצה .3 ?הנורוקה םע םתודדומתה לע עיפשהל הרומא םיירוד-ןיב םירשקל םינקז

 ירוד-ןיב רשקל תוכזה לש יבויחה דצה .4 ;הנורוקה ימיב הנקִזב ירוד-ןיב רשקל תוכזה לש
 .םלשנ אלו םת .ד .הנורוקה ימיב ותועמשמו הנקִזב

 אובמ
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 וז תוכזב קוסיעה רקיע 1.תיתקוח תוכזכ ילארשיה טפשמב תרכומ החפשמ ייחל תוכזה
 וקלחו ,םייגוזה םיסחיה רושימב תויוכזב עגנ וקלח – תיניערגה החפשמב םויה דע דקּומ
 םידליה ןיב רשקה םלוא .םיניטקה םהידליל םירוהה ןיבש םיסחיה רושימב תויוכזב
 םידלילו םירוהל יתועמשמ תויהל ךישממ אוהו ,תורגבל םעיגה םע ןייאתמ וניא םהירוהל
 .דחאכ

 טבמ-תדוקנמ ןה תאזו ,דחוימב ינויחל ךפהנ ירוד-ןיבה רשקה הנקִזה תפוקתב
 ןהו םהלש הימונוטואב תדקוממה טבמ-תדוקנמ ןה ,םינקזה לש םתחוורב תדקוממה
 םהייח רופיס תא בותכל ךישמהל םתלוכי לש תובישחב תדקוממה טבמ-תדוקנמ
 ושבגתהש ןויסינהו רקחמה םלוא .םתומ רחאל םתויכשמהל גואדל ףא םימיוסמ םיטביהבו
 תויהל םילולע םינקז לש םיירוד-ןיב םייתחפשמ םירשק יכ םידמלמ יטפשמה הדשב
 רשאו ,הנקִזל תוולתמש תויאופר תולבגמ לשב םיתיעל – העיגפלו םימויאל םיפושח
 ןוגכ ,םיישונא םימרוג ידי-לע ןווכמ תנווכב םיתיעלו 2,תרושקתה תא תושקהל תולולע
 ,אסיג דחמ ,םינקז יבגל םיירוד-ןיב םירשק לש תוינויחה חכונל 3.החפשמ ינב וא םילפטמ
 דצמ תדחוימ הנגהלו הכימתל םיקוקז וללה םירשקה ,אסיג ךדיאמ ,תדחוימה םתועיגפו
 םרט םיירוד-ןיב םירשקל םינקזה תוכז ,יטפשמה הדשב ,ןכ-יפ-לע-ףא .היתויושרו הנידמה
 .תיתקוח תוכזכ ןכש לכ אל ,תיטפשמ תוכזכ הססוב

 ריכי ילארשיה טפשמהש תעה הלשב יכ ענכשלו רסחה תא םילשהל שקבא הז רמאמב
 ךכ םשל .החפשמ ייחל תוכזה לש תפסונ תרזגנכ םיירוד-ןיב םירשקל םינקז לש תוכזב
 הרכה דגנ תולעומה תונעט םע דדומתאו ,תוכזה תא ססבל יואר םהילעש םינדאה תא גיצא
 ולא ראתמ יווק םיגדאו ,תמשוימ תויהל הרומא איה הבש ךרדל ראתמ יווק גיצא .הב
 םירשקה ינפב הנורוקה תפגמ הביצהש םירגתאה םע תיטפשמה תודדומתהה לש רשקהב
 .םינקזה לש םיירוד-ןיבה

 השולש גיצא ןושארה קרפב .םיקרפה הנבמו ירקחמה ךלהמה םג רזגנ רמאמה תורטממ
 ךומתא ,תישאר .םיירוד-ןיב םירשקל םינקזה לש םתוכז תא ססבל שי םהילעש םינדא
 םיאצממ גיצא תאז ךרוצל .םינקזה לש םתחוורב תדקוממה טבמה-תדוקנמ תוכזב הרכהב
 םיינויח ,םיירוד-ןיב םירשק טרפבו ,םייתחפשמ םירשק יכ םידמלמה םירקחמ לש

 
 זט םיקסעו טפשמ "החפשמה יניד לש םייתקוח םיטביה :החפשמה תקוח" קרב ןרהא ואר 1

 תוכזה – םדאה דובכ קרב ןרהא ;)"החפשמה תקוח" קרב :ןלהל( )2013( 19–18 ,13
 החפשמה יכ עבקנ ובש ןיד-קספל המגוד .)2014( השולשו םירשע קרפ היתונבו תיתקוחה
 זכרמה – הלאדע 7052/03 ץ"גבב ןתינש הז אוה תיתקוח הנגהב הכוזה תיתקוח הדיחי הניה
 :ןלהל( )2006( 202 )2(אס ד"פ ,םינפה רש 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה
 .)הלאדע תשרפ

 ןקזל הרזע תבייחמ תונקדזהל תיוולנה תולבגומהמ קלח םהבש םירקמ םימייק ,המגודל 2
 .)2010 היינש הרודהמ( 121 הנקיזו קדצ ,טפשמ ןורוד לארשי ואר .ןופלטב שומישב

 ;)2011 היינש הרודהמ( 7 לפטמל ךירדמ :םינקז לש החנזהו תוללעתה יוהיז ןולא הרש ואר 3
 "םירוזשה םיטוחה תכלה תובקעב :תנגוה יתלב העפשהכ הנקִז תעל רוכינ" ץישפיל תנע
 .)2020( 49 די ןיד תראה
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 תויוכז לש תוירואית חכונל 4.םהייח תוכיאלו םינקז לש תישפנהו תינפוגה םתואירבל
 הרכהב ךומתא ,תינש .תוכזב הרכה םיקידצמ ולא םיאצממ יכ ןעטא החוורב תודקוממה
 טביה שי הימונוטואל .םינקז לש הימונוטואב תדקוממה טבמה-תדוקנמ הסוסיבבו תוכזב
 וא םיירוד-ןיב םירשק לע תולבגה תלטה יכ ןעטא ילילשה טביהב .יבויח טביהו ילילש
 ותלוכיבו ןקזה לש הימונוטואב השק העיגפ ןבוחב תונמוט תונוש םיכרדב םהב הלבח
 םירקמב םיינויח םיירוד-ןיב םירשק יכ ןעטא יבויחה טביהב .ולש ןוצרה שפוח תא שממל
 תא שבגלו םמצע תא שממל ,םהייח רופיס תא בותכל ךישמהל םינקז לש תורשפאל םיבר
 הנגהב תכמות הימונוטואב תדקוממה טבמה-תדוקנ ,ךכל םאתהב .םתנקז תעל םג םתוהז
 םייתחפשמ םירשק ,ףוסבל .םהב הליעפ הכימתב ףאו ,העיגפ ינפמ םיירוד-ןיב םירשק לע
 הקיספב רכוה הז סרטניא .םינקז לש תויכשמהה סרטניא שומימל םיינויח םיירוד-ןיב
 ןודנ םרט אוהש םגה 5.השוריה יניד לשו םלועל םידלי תאבה לש רשקהב רקחמה תורפסבו
 דחוימב יטנוולר אוה עודמ ריבסא ,הנקִז תעל םהיאצאצו םירוה יסחיב הכימת לש רשקהב
 .הז רשקהב

 ךרוצל רעצמל וא תוכזה לש המויק םצעל תוירשפא תויודגנתהב קוסעי ינשה קרפה
 הנקִזה )א( :תוכזה לש הנוש ביכרב תקסוע ןהמ תחא לכש תויודגנתה שולשב דקמתא .הב
 תוכזה לש הדוקימ יכ תירשפא הנעט םע דדומתא ,תישאר .תּוירוד-ןיבה )ג(-ו רשקה )ב(
 וירשקב ךרוצל אל תברעתמה תיפיטואירטס תינליג הסיפת ףקשמ הנקִזב ירוד-ןיב רשקל
 םירשקל תוכזה לע תדחוימ הנגהב ךרוצ ןיא יכ תירשפא הנעט םע דדומתא ,תינש .ןקזה לש
 ,ףוסבל .הנגהל םייוארה םיסרטניאה תא תופיקמ ןויוושלו תוריחל תורכומה תויוכזה ןכש
 הנגה םיבייחמ ןכא ,םייתרבח םירשקמ לידבהל ,םיירוד-ןיב םירשק םא הלאשב ןודא
 .תדחוימ

 ,ליג לכב םיבושח םייתרבח םירשקש יפ-לע-ףאש היהת הז קרפב ןוידה תנקסמ
 תיטפשמ תוסחייתה קידצמה ידוחיי בוליש אוה תּוירוד-ןיבו רשק ,הנקִז לש בולישה
 .ינליגה חפל לופיל ילבמ הנקִזב הדוקימבו תוכזב ריכהל יוארו ןתינ ןכ-לעו ,תדקוממ

 םינקז לש םיירוד-ןיבה םירשקב העיגפה םע תודדומתהה תא גיצי ישילשה קרפה
 תולבגמ ליטהל תויושרה ורהימ הפגמה ץורפ םע .)COVID-19( הנורוקה תפגמ תפוקתב
 תולבגמ .תוידסומ תורגסמב םיררוגתמה םינקז לצא םייתחפשמ םירוקיב לע תויתועמשמ
 םינקזה ןיב תיפולח תרושקת חיטבהל םיצמאמב ,ךרדה תליחתב תוחפל ,וול אל הלא
 העגפש הרימחמ תוינידמ ןתעד לע וצמיא רוידה תורגסממ קלח ,וזמ הרתי .םהיתוחפשמל
 ילוח ויה .החפשמ ינב ירוקיב לש תפרוג הלילש ןוגכ ,םתחפשמ ינב םע םיריידה ירשקב
 םינקז ףא .םהיתוחפשמ ינבמ םיקתונמ םינורחאה םהייח ימי תא תולבל וצלאנש הנורוק

 
 ןדיעב הנקיזו םיירוד-ןיב םיסחי" קירב קחציו ןייטשנבל הלאירא ,ץכ תור ,המגודל ,ואר 4

 ,35 םיירוד-בר םיסחיב תויזכרמ תויגוס :החפשמהו ןקזה "תויתנידמ-ןיב תואוושה :ינרדומה
 .)2010 םיכרוע ןייטשנבל הלאיראו קירב קחצי( 56

 הדובעה רש 'נ השדח החפשמ 4293/01 ץ"גב ,המגודל ,ואר םלועל םידלי תאבה לש רשקהב 5
 יניד לש רשקהבו ;)24.3.2009 ובנ( הי'צקורפ תטפושה לש ןידה-קספל 18 'ספ ,החוורהו
 טפשמ "תוביוחמו תויכשמה ,ןוצר :השוריה תדיח" יול-רציירק ילש ,המגודל ,ואר השוריה
 .)2019( 165 בכ םיקסעו
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 הניחבהמ ,םנמוא .השק תודידבל םיפושח ויה ,תודסומב אלו ,הליהקב םפגב םייחה
 הניחבהמ ךא ,רוביצה ללכ לע ולטוהש הלאל רבעמ תולבגמ םהילע ולטוה אל תיטפשמה
 חתונת קרפה תרגסמב .םתחפשמ ינבמ םיקתנלו תודידבל םיפושח ויה םה תישעמה
 .םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה יארב ולא םידעצ םע ילארשיה טפשמה לש תודדומתהה

 םירשקה לש םתועיגפ תא השיחמה הנורוקה תפגמ ,תישאר .םידיקפת ינש הז קרפל
 תפגמ ,וזמ הרתי .םהב הכימתבו םהילע הנגהב דחוימה ךרוצה תאו ,םינקז לש םיירוד-ןיבה
 אל הצוחנ םיירוד-ןיב םירשקל םינקז לש תוכזה םימיוסמ םירשקהבש השיחמה הנורוקה
 םינקז לע ןגהל ידכ םג אלא ,תינוציח העיגפ ינפמ םינקז לע ןגהל הנידמה תא בייחל ידכ קר
 ,קרפה לש יתועמשמה דיקפתה ייניעב הזו ,תינש .היתויושרו הנידמה ידי-לע העיגפ ינפמ
 דדחיו שיחמי הנורוקה תפוקתב םינקז לש םיירוד-ןיבה םירשקה םע תודדומתהב ןוידה
 דחיימ המו ,םיירוד-ןיב םירשקל םינקז לש םתוכז תא השעמל הכלה םשייל יואר דציכ
 אל רמאמה יכ ריהבהל בושח ,תאז םע .םויכ תורכומה תויתקוחה תויוכזה תמועל וז תוכז
 אלא ,הפגמ לש הרקמב םירשקה רומיש תייעבל םיטלחומו םייטרקנוק תונורתפ תתל אב
 םייטפשמה תונורתפה לע עיפשהל היושע וז תוכזב הרכה דציכ הבישח ינוויכ תתל דעונ
 תויטנוולרה תא הצממ וניא הנורוקב ןוידה יכ ןייצל בושח ןכ-ומכ .הזכ הרקמב םיירשפאה
 םירשקהב הלש םיפסונ םימושייל חתפ חתופ אוה ,ןורחאה קרפב שיגדנש יפכו ,תוכזה לש
 .םיפסונ

 ןכות תאשל הלוכי תוכזמ תורזגנה תובוחהמ תחא לכ 6,תינאידלפוהה השיגל םאתהב
 יבויחה טביההו ,תוכזב עוגפל אל הבוח ליטמ תוכזה לש ילילשה טביהה .יבויח וא ילילש
 םידדצ לע וא הנידמה לע תולטומ ויהיש לוכי תובוחה .השומימל לועפל הבוח ליטמ
 ןתינ ללככ ?ירוד-ןיב רשקל תוכזה לעפות םהיפלכש םימרוגה ,ןכ םא ,םה ימ .םיישילש
 :תובוחו םינעמנ לש םיגוס המכ לע בושחל
 עוגפל אל הבוחה לטות םהילעש ,םיירוביצ-ןיעמו םיירוביצ םיפוג םג ילואו הנידמה )1(

 יפכ ,הב העיגפמ סונמ ןיא םהבש םירקמב – רעצמל וא( םיירוד-ןיב םירשקל תוכזב
-תומאל םאתהב העיגפה תא םצמצל – הנורוקה תפגמ לש התוצרפתה תעב היהש
 הרכהש ןכתיי ,וזמ הרתי .תוכזה לש ילילשה ןפל יוטיבכ תאזו ,)תויתקוחה הדימה
 םיכרדב ךומתל הליעפ הבוח םג הנידמה לע ליטת תיבויח תוכזכ ירוד-ןיב רשקל תוכזב
 .םיירוד-ןיב םירשקב תונוש

 עוגפל אל הבוחה לטות םהילעש ,)םילפטמ וא החפשמ ינב ןוגכ( םיישילש םידדצ )2(
-ןיב םירשק לע ןגהל הבוחה הנידמה לע לטות הזכ הרקמב .םיירוד-ןיב םירשקל תוכזב
 .םהב לבחל םישקבמה םימרוג לש םתעיגפמ םיירוד

 
 Wesley Newcomb Hohfeld, Some ואר וכרד יכישממ לשו דלפוה לש םתשיגל 6

Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, 23 YALE L.J. 16 
(1913–1914); David Lyons, The Correlativity of Rights and Duties, 4 NOUS 45, (1970); 
Max Radin, A Restatement of Hohfeld, 51 HARV. L. REV. 1141 (1938); Joseph William 
Singer, The Legal Rights Debate in Analytical Jurisprudence from Bentham to 
Hohfeld, 1982 WIS. L. REV. 975; Pierre Schlag, How to Do Things with Hohfeld, 78 

LAW & CONTEMP. PROBS. 185 (2015). 
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 .ןקזה םע רשקב דומעל אצאצ וא דלי לע הליעפ הבוח תלטה )3(

 קרו ךא קוסעי אוה ןכ-לעו ,תוכזה לש ירוביצה-יתקוחה טביהב דקוממ יחכונה רמאמה
 יתדחיי ,יטרפה טפשמה תרגסמב הבר תובישח ול שיש ,ינשה גוסל .ליעל ןושארה גוסב
 אל הז רמאמ ןכלו ,ירוביצה-יתקוחה טפשמל רושק וניא ישילשה גוסה םג 7.דרפנ רקחמ
 לש הבוח ,יתעדל ,העיבנמ הניא ירוד-ןיב רשקל תוכזה יכ ןייצא רגסומ רמאמב .וב קוסעי
 ןבומכו ,ירוד-ןיב רשקב ולש ךרוצה תא קפסל ידכ ןקזה םע רשקב דומעל החפשמ-בורק
 תולאש תררועמ םיטרפ לע וזכ הבוח תלטה .הזכ רשק תופכל הנידמה לש הבוח אל םג
 םיטרפ וליא יפלכו רשקל םיוסמ טרפ בייחל ןתינ המ חוכמ הלאשה ןשארבו ,לקשמ-תודבכ
 םירכינ םיישק םייופצ ,םירשקל םישנא בייחל ןתינש החנהב ףא .וז הבוח תונפהל ןתינ
 ישוק ,שגרבש םיניינע תוללוכה תובוחב תיטפשמ בייחל תלוכיה םהיניב ,וז הבוח תלטהב
 ולא תולאש .רשקב תויהל אל תּוכזל הנעטה םע תודדומתהו ,וז תוכז לש הפיכאב ישעמ
 8.דרפנ רקחמ תוקידצמ

 רשק אלב הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל ןקזה לש תוכזב קוסעי רמאמה יכ דדחל בושח
 ינב ידי-לע לופיטה תייגוס ,םנמוא .החפשמ ינב ידי-לע ול קנעומה לופיטה תייגוסל
 ךשוממה לופיטה תיברעמה הרבחב יכ וארהש םירקחמ עקר לע ,הבושח איה החפשמ
 ינבו ,הנקזה הייסולכואב ךשוממה לופיטה לש הרדשה-דומע וניה םינקזב ילמרופ-אלה
 םירשקל תוכזה םלוא 9.ילטנמורטסניאה ישיאה לופיטהמ 90%–80%-כ םיקינעמ החפשמ

 
 "םינקז לש םיירוד-ןיב םירשק לע יטפשמ טבמ :הימונוטואל תועיגפ ןיב" ץישפיל תנע 7

 .)2022-ב םסרפתהל יופצ( דל טפשמ ירקחמ
 הרואכל הנודנ ,)1999( 69 )5(גנ ד"פ ,ןימא 'נ ןימא 2034/98 א"עב ןידה-קספב יכ ןיוצי 8

 סחייתה אלו ,םאמ םימותי ויהש ,וידלי תא חנזש בא ןיקיזנב עבתנ הז הרקמב .המוד הלאש
 ןיינעב ןיקיזנה תעיבתש ףא ,םלוא .םידליה לע תושק תוכלשה ויה וז החנזהלו ,ללכ םהילא
 ,הנושארבו שארב ,תאז .הז גוסמ תועיבת תלבקב ישוקה לע תדמלמ איה ,הלבקתה ןימא
 ,הרקמ ותואב תיטנוולר התייה אל ונניינעב קרפה לע תדמועש תירקיעה הלאשהש םושמ
 ,תאז תמועל ,ונלש הרקמב .ותוספורטופא חוכמ וידליל ביוחמ היה ןימא ןיינעב באה ןכש
 ןימא ןיינעב םיטפושה ,ךכ לע ףסונ .ןקזה יפלכ בייחמ דמעמ הרואכל ןיא החפשמה ןבל
 הרקמ ותואב העיבתה ,ךכ .וז העיבת הלבקתה ןניגבש ןפודה-תואצוי תוביסנה תא ושיגדה
 תישגר תוללעתה ללכל העיגהש החנזה לע רקיעב אלא ,רשק םויק-יא לע קר אל התשוה
 לש ותוגירח תא םמצע םיטפושה ונייצ ןיד-קספ ותואב יכ ןייצל שי .בל-תרימכמו תינוציק
 דע ןתינ אל םינשה ףולח תורמל ,ןכא .ץראה תולובגל ץוחמ ףא םידקת ותויה תאו ןידה-קספ
 .ול המוד ןיד-קספ םויה
 יפלכ םירוה לש שגרבש תובוח – "תוכופה"ה תובוחל עגונב תורחאו ולא תולאשב ןוידל
 דליה יפלכ תומיוסמ תובוח שי הרוהלש רבסהלו – םתרומשמב םניאש הלאכ ףא ,םהידלי

 הבוחב רבודמ ןיא ךא )תישגר החנזה( תיביטגנ התליעש הלווע ידכ הלוע ןמויק-יא רשא
 יוציפו ודליל הרוה תבהא לע יטפשמ יוויצ" ילאומש ןימינב ואר ,דליה תא בוהאל תיביטיזופ
 269 הבהא לע םיטפשמ "?עבטה טפשמ תובקעב הנידמה טפשמ ךלי םאה :תישגר החנזה ןיגב
 – תיברעמ-אל טפשמ תטישב בצמל וושה םלוא .)2005 תוכרוע הונ הנחו ילתפנ-ןב הנרא(
 Shelly Kreiczer-Levy & Baoshi Wang, The Family ואר .ולא םירשק םיפוכ הבש – ןיסב

of the City, the Family of the Country, AM. J. COMP. L. (forthcoming 2022). 
 .123 'מעב ,2 ש"ה ליעל ,הנקיזו קדצ ,טפשמ ןורוד 9
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 םילפטמש החפשמה ינבל קר תומצמוצמ ןניא ןקזה תחוורל התובישחו הנקִזב םיירוד-ןיב
 םילפטמ םניאש החפשמ ינב םג הפיקמה ,הברהב הנממ הבחר תוכזב רבודמ אלא ,ןקזב
 םידקפתמ אלא ,לופיטל םיקוקז םניא םינקזה םירקמהמ קלחב יכ ןייצל שי הז רשקהב .וב
 םיסרטניאה תא םייקל תנמ-לע ירוד-ןיב רשק םויקל םיקוקז םה ןיידעו ,יאמצע ןפואב
 תביתכ תא ;םילפטמ םניאש הלאו םילפטמה – םהיאצאצ ללכ םע תויכשמהה תא :םירחאה
 םירושק םניא רשאו( םתחוורל םירושקש םירחא םיטביה לש םמודיק תאו ;םהייח רופיס
 תא ומצע לע לטונ החפשמה ינבמ דחא ןהבש תוחפשמ תומייק ,דועו תאז .)לופיטל
 םיווהמ םניא ךא םירשק לע הרימשב םיניינועמ החפשמה ינב רתי דועב ,לופיטה תמישמ
 תעגופ הניא ןקזב תלפטמ תומדכ דקפתמ וניא החפשמ ןבש הדבועה .ןקזב לפטמ םרוג
 10.ומיע ירוד-ןיב רשקל ןקזה לש ותוכזב

 ירוד-ןיב רשקל םינקז לש תוכזב הרכהה תבוטל ןועיטה .א

 המדקה .1

 םדאה דובכל תיתקוחה תוביוחמה ןמ תרזגנ החפשמ ייחל תוכזה יכ עבקנ הקיספבו רקחמב
 11.ותוריחלו

 13.ותוריחבו 12םדאה דובכב עוגפל אל הבוח םיקמ ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח
 עבוק דוסיה-קוח םדאה דובכ לש רשקהב .תוריחלו דובכל תויוכזה לש ילילשה טביהה והז
 דובכל תוכזה 14.ודובכ לע הנגהל יאכז םדא לכ היפלש ,תוכזה לש יבויחה הטביה תא םג
 תא חתפל ,ומצע תא םישגהל ,וייח תא בצעל םדא לכל ןותנה הריחבה שפוח תא תללוכ
 תוריחל תויוכזה לש וללה םיטביהה 15.וייח רופיס תא תווטלו ,תימצעה ותוהזו ותוישיא
 .הנממ תורזגנה תויפיצפסה תויוכזבו החפשמ ייחל תוכזב םג םיפקתשמ דובכלו

 םדאה דובכל הלש רשקבו החפשמ ייחל תוכזב הקסעש ,הלאדע תשרפב ,וז חורב
 לש ימצעה ושומימל קהבומ יוטיב אוה יתחפשמה אתה" יכ קרב אישנה םיעטה ,ותוריחלו

 
 רבעמ אוה םירשקל תוכז לש תינרדומה הסיפתל לופיט חוכמ תויוכז לש הסיפתמ רבעמה 10

 תויוכזל הגאדב טפשמה זכרתה רבעב םא .םידליו םירוה לש הדשב םג המוד ןפואב השענש
 דליה תוכז לש הסיפתה ןובשח-לע תאזו ,םידליב ימוימויה לופיטב קסועש ןרומשמה הרוהה
 םייתועמשמ םירשקל דליה לש ותוכז איה תיזכרמה תוכזהש רורב םויכ ,וירוה ינש םע רשקל
 לכויש תנמ-לע תונוזמב הכזי ןרומשמ הרוהש הדבועה תא ללוש וניאש רבד ,וירוה ינש םע
 לש הסיפתמ םינקז יבגל םג רובעל שי ןפוא ותואב .ןמזה בור ולצא אצמנש דליה תא ןוזל
 טפשמה לע ,לופיטב ךומתל שיש הדבועה דצל יכ הניבמש הסיפתל םילפטמב הכימתו לופיט
 .םילפטמ םניאש םימרוג םע םג םיירוד-ןיב םירשק םייקל םינקזה לש םתוכזל גואדל

 .28 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,"החפשמה תקוח" קרב ואר 11
 .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל 2 'ס 12
 .5 'ס ,םש 13
 .4 'ס ,םש 14
 .18–13 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,"החפשמה תקוח" קרב ואר 15
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 וז תוכז יכו ,"וייח םעט ,הבר הדימב ,םה םדאה לש םייתחפשמה וירשק" יכ ,"םדאה
 תוכזה" יכ רבס ןישח טפושה 16;וייח תא בצעל טרפה לש הימונוטואה לע תססובמ
 הווהמ ,וירוה םע תויהל ןיטק לש ותוכז הלא ללכבו ,החפשמ ייח לש םמויקלו ןיאושינל
 יכ הנייצ שיניב תטפושה 17;םדאה דובכמ תרזגנ תוכזה יכו ,"הרבח לש המויקל תיתשת
 העיגפ לכ" יכ םיעטה ןארבו'ג טפושה 18;םדאה לש ותוישיא תיצמתב הלולכ תוכזה
 תטפושהו 19;"ישונא רוציכ ודובכבו ותוריחב העיגפ הניה החפשמ ייחל םדא לש ותוכזב
 שונא תויוכז ראתל השק .ישונאה םויקה תודוסימ" איה וז תוכז יכ הריהבה הי'צקורפ
 20."ןתמצועבו ןתובישחב הל הניוושתש

 םירדסהה לכ תא וכותב ליכהו ,"החפשמה תקוח" גשומה תא עבט קרב ןרהא 'פורפ
 ,החפשמ ייחל תוכזה ןמ ןבורב תורזגנ ולא תויוכז .החפשמה יניד תא םירידסמה םייתקוחה
 21.םיפסונ תורוקממ םג ןחוכ תא תובאוש ןה םיתיעל ךא

 רושימו םייגוזה םיסחיה רושימ :םירושימ ינשב םויה דע הדקמתה החפשמ ייחל תוכזה
 תוכזהו 22םיאושינל תוכזה ,רתיה ןיב ,וז תוכזמ תורזגנ םייגוזה םיסחיה רושימב .תורוהה
 הנממ הרזגנ םידליו םירוה יסחי לש רושימבו 23;םיאושינ-ייומד םייגוז םירשקב הרכהל
 וא 25תיעבט הדלוהב םלועל םידלי איבהל תוכזה תא ןה תללוכה 24,תּורוהל תוכזה
 םידלי לש םלודיג ידי-לע תורוהה שומימל םידליו םירוה לש תוכזה תא ןהו 26תיתוכאלמ
 החפשמכ תויחלמ םהידליו םירוה תעינמ יכ עבקנ וז חורב 28.םהירוה ידי-לע 27םכוניחו

 
 .קרב אישנה לש ןידה-קספל 32 'ספב ,1 ש"ה ליעל ,הלאדע תשרפ 16
 .ןישח )'מידב( אישנל הנשמה לש ןידה-קספל 47 'ספב ,םש 17
 .שיניב תטפושה לש ןידה-קספל 7 'ספב ,םש 18
 .ןארבו'ג טפושה לש ןידה-קספל 8 'ספב ,םש 19
 .הי'צקורפ תטפושה לש ןידה-קספל 6 'ספב ,םש 20
 .29 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,"החפשמה תקוח" קרב ואר 21
 .38 'מעב ,םש 22
 .35 'מעב ,םש ואר תויגוז ייחב הרכהל תיתקוחה תוכזל םייוארכ רוביצב םיעודיה לע 23
24 URVEY SL ’NTI2013 , The Developing Right to Parenthood in Israeli Law a Schuz,Rhon

197 L. .AMF. 
 .)13.6.2006 ובנ( רהוסה יתב תורש 'נ ןירבוד 2245/06 ץ"גב ואר 25
 2401/95 א"נד ;)ינמחנ א"ע :ןלהל( )1995( 485 )1(טמ ד"פ ,ינמחנ 'נ ינמחנ 5587/93 א"ע 26

 יתקוחה חותינה תא םג ואר .)ינמחנ א"נד :ןלהל( )1996( 661 )4(נ ד"פ ,ינמחנ 'נ ינמחנ
 תוקינכט עויסב תורוה :'החמש הז םידלי'" ןרפז תורו תגירפ-רכלב תלייא לש ןרמאמב
 ,טפשמ :לארשיב האגה הליהקה תויוכז "ןימ ותוא ינב גוז ינב ידי לע תויתוכאלמ הדלוה
 םיכרוע לארה ןולאו יקסנישול ביני ,ןרטשנגרומ בניע( 395 תירדגמ תוהזו תינימ הייטנ

 תאישנל םימכסה עויסב ינויווש שומימ – לארשיב תורוהל תוכזה" ןרפז תור ;)2016
 .)2015( 1 ח רתא לע םיטפשמ "םירבוע

 .)1984( 461 )1(חל ד"פ ,תינולפ 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה 577/83 א"ע 27
 םימכסה קוח יפ לע םירבוע תאישנל םימכסה רושיאל הדעוה 'נ סקנפ-דרא 781/15 ץ"גב ואר 28

 לש ןידה-קספל 30 'ספ ,1996–ו"נשתה ,)דוליה דמעמו םכסה רושיא( םירבוע תאישנל
 ,דחאה :םידרפנ םיטביה ינש תורוהל תוכזל"( )3.8.2017 ובנ( ןארבו'ג האישנל הנשמה
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 ןמ השירד םג תללוככ תּורוהל תוכזה תא םישרפמה שי 29.החפשמ ייחל םתוכזב תעגופ
 30.םידליל םירוה ןיבש רשקב ליעפ ןפואב ךומתל הנידמה

 יכ הלגת "תויתחפשמ" תויתקוח תויוכז ורכוה ןהבש תואמגודה ללש לש הריקס
 םידדצה ,ונייהד .תיניערגה החפשמה ירבח ןיבש הלא ןה תונודנה תורכומה תויוכזה
 םהידלי םע רשקל םירוהה תוכז רבדב המו .םיניטקה םהידלי וא/ו גוז-ינב םה תויוכזל
 המ ?םידליה לש םתורגב םע תנייאתמ םירשקה תובישח םאה ?םיריגבל וכפהנש רחאל
 םאה ?"ןקהמ וחרפ" םהידליש רחאל םינקזה יבגל םיירוד-ןיבה םירשקה לש םתועמשמ
 תויתקוחה תויוכזה רתי דצל תיתקוח תוכזכ םיירוד-ןיב םירשקל םינקזה תוכז תא ןגעל שי

 ?החפשמ ייחל תוכזהמ תורזגנה
 ךישממ אוהו ,םתורגב רחאל ןייאתמ וניא םהירוהל םידלי ןיב רשקהש הרובס ינא

 תפוקתב ,הז קרפב האראש יפכ ,וז ףא וז אל .דחי-םג םהידלילו םירוהל יתועמשמ תויהל
 סרטניאב תדקוממה טבמ-תדוקנמ ןה תאזו ,דחוימב ינויח היהנ ירוד-ןיבה רשקה הנקִזה
 תדקוממה טבמ-תדוקנמ ןה ,)ןלהל ינשה קלחב האראש יפכ( החוורב םינקזה לש
 תדקוממה טבמ-תדוקנמ ןהו )ןלהל ישילשה קלחב האראש יפכ( םינקזה לש הימונוטואב
 ףא םימיוסמ םיטביהבו םהייח רופיס תא בותכל ךישמהל םתלוכיב הנומטה תובישחב
 תשולש .)ןלהל יעיברה קלחב וילא סחייתאש טביה( םתומ רחאל םתויכשמהל גואדל
-ןיב םירשקל תיתקוחה תוכזה תדמוע םהילעש םינדאה תשולש םניה וללה םיטביהה
 .החפשמ ייחל תוכזהמ תרזגנה ,הנקִזב םיירוד

 החוורב ןקזה לש סרטניאה תא תפקשמכ ירוד-ןיב רשקל תוכזה .2

 תיירואית תרזעב איה תילרבילה הבישחב תוכז תגשמהל תולבוקמה םיכרדה תחא
 לש סרטניא םייקש העמשמ םדא לש תוכזב הרכה ,זר ףסוי לש ותשיג יפל ,ךכ .סרטניאה
 רשקל םינקזה תוכז תא ססבל ידכ ,רמולכ .רחא דצ לע הבוחה תלטה תא קידצמה םדאה

 
 המישגמ הרוהל ךופהל תוכזה ...הרוהל ךופהל תוכזה רחאהו ...תורוהה תא שממל תוכזה
 ואר ןכ .)"תויטרפל תוכזה תאו ,טרפה לש הימונוטואל תוכזה תא ,החפשמ ייחל תוכזה תא
 .)2004( 246 )6(חנ ד"פ ,ינולפ 'נ תינולפ 6041/02 א"נד

 תורשפאה תעינמב"( ןארבו'ג טפושה לש ןידה-קספל 15 'ספב ,1 ש"ה ליעל ,הלאדע תשרפ 29
 לשו הרוהה לש ,גוזה ןב לש החפשמ ייחל תיתקוחה םתוכז תעגפנ ,החפשמכ ,דחי תויחל
 שממל תלוכיה יבגל הרקמ ותואב םיטפושה ןיב תונוש תקולחמ תורמל .)"םילארשיה דליה
 תוכזה לש המויק םצע ,ןוחטיב ילוקישמ הב עוגפל תורשפאה וא/ו לארשיל ץוחמ תוכזה תא
 .הרקמ ותואב םיטפושה ללכ לע םכסוה החפשמכ דחי תויחל םידליו םירוה לש

 ןויוושו הליעפ תורוה" לקנרפ לכימו רקה הנפד ואר הליעפ תורוהב ךומתל הנידמה תבוח לע 30
 אי טפשמו הרבח ,הדובע "הדובעה קוש לש וינייפאמ יונישב ךרוצה :הדובעב תויונמדזה

275, 281 )2005(. 
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 הבוח תלטה קידצמה ירוד-ןיב רשקל םינקזה לש סרטניא םייק יכ תוארהל שי ,ירוד-ןיב
 31.םיישילש םידדצ לע

 םיביכרה דחא ןה תוירוד-ןיב םיסחי תוכרעמ יכ הארמ יטפשמ-רבלה רקחמה ,ןכא
 ביכרמ תבשחנ תיתחפשמ תוירדילוס .םינקז לש םהייח תוכיא לע םיעיפשמה םייזכרמה
 תיתרבח היצרגטניאלו הנקִזל תחלצומ תולגתסהל תמרותו ,החפשמ יסחיב בושח
 32.הכלהמב

 תובישחב קסוע ןושארה :םיכבדנ ינשמ היונב םיירוד-ןיבה םירשקה לש םתובישח
 םירשקב רבודמש ןיבו םיירוד-ןיב םירשקב רבודמש ןיב ,ויברוקמל ןקזה ןיבש םירשקה
-לע .ןקזל םיירוד-ןיבה םירשקה לש תידוחייה םתובישחב קסוע ינשהו ;םירחא םייתרבח
 םירשקה תובישח תא הארא ןושארה בלשב .תומרה יתשב השעית סרטניאה תקידב ןכ
-ןיבה םירשקב דקמתא ינשה בלשבו ,יתרבח דודיבמ ללככ רצונה קזנה לומ לא םייתרבחה
 .םיידוחיי םירשקכ םיירוד

 הביתכב לבוקמ ,ללככ םירשקה תובישח תא חתנל תנמ-לע .ןושארה ךבדנב ליחתא
 םדא-ינב לש םהירשק תא ןייפאל ידכ תויתרבח תותשר לש ילכב שמתשהל תיגולויצוסה
 םירשקה תכרעמ תא ףקשמה יתרבח הנבמכ תרדגומ תיתרבחה תשרה .םתביבס םע
 לש בחר חווט ןייפאל גוהנ תויתרבח תותשר לש חותינב .םה רשאב םדא-ינב םילהנמש
 ,תנוּוגמה תיתרבחה תשרה תאצמנ תותשרה תתשקִמ לש דחאה הדיצב 33.תותשר יגוס
 םירשק תוברל ,רשק יגוס לש בחר ןווגמ תרגסמב ההובג תורידתב םיעגמב תנייפאתמה
 .תחא תומד טעמל םירשק תלוטנ איהש ,הלילדה תשרה תמייק רחאה דצבו ;םיירוד-ןיב
 ןיב םייניב-ירקמ תווהמה תויתרבח תותשר םג תומקוממ ךוותבו ,ףצרב רבודמש ןבומ
 תיבויח העפשה שי תויתרבח תותשרל יכ ןעטנ ושענש םייריפמא םירקחמב .םיבטקה
 םינקזל תנתינש לככש םג אצמנ םירקחמה דחאב 34.ןקזה לש תישיאה ותחוור לע תרכינ
 יפכ ,רתוי בוט ישפנה םבצמו רתוי הבר םייחהמ םנוצר-תועיבש ןכ רתוי הבר הכימת
 לש יתרבח דודיבב ךורכה ןוכיסהש אצמנ רחאה דצה ןמ 35.ןואכיד דדומה ילכב ףקתשמש

 
31 J. Raz, On the Nature of Rights, 93 MIND 194, 195 (1984): “‘x has a right’ if and only 

if x can have rights, and other things being equal, an aspect of x’s well-being (his 
interest) is a sufficient reason for holding some other person(s) to be under a duty”. 

 .56 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,קירבו ןייטשנבל ,ץכ 32
 הנקיזו תונקדזה "תויתרבח הכימת תוכרעמ :לארשיב הרבחהו ןקזה" ןיווטיל דראווה 33

 .)2003 ךרוע ןיזור דלונרא( 646 ,641 לארשיב
 Howard Litwin, Social Network Type and Health Status in a National םג ואר .םש ואר 34

Sample of Elderly Israelis, 46 SOC. SCI. & MED. 599 (1998); Howard Litwin, Support 
Network Type and Health Service Utilization, 19 RES. ON AGING 274 (1997); Ruth 
Landau & Howard Litwin, Subjective Well-Being Among the Old-Old: The Role of 

Health, Personality and Social Support, 52 INT’L J. AGING HUM. DEV. 265 (2001). 
 .םש 35
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 תא הלעמ אוהשו 36,לוהוכלאו ןושיע ןוגכ םייתואירב םינוכיסל לוקשו הובג אוה ןקזה
 37.תוומל וליפאו ,היצנמד תוברל ,יביטינגוקה בצמב הדיריל ,ןואכידל ןוכיסה

 רבכ ודליל הרוה ןיב רשקה תובישח .ירוד-ןיבה רשקב דקוממה ,ינשה ךבדנל ןאכמו
 תורפסב ןהו תילופיטה תורפסב ןה יוטיב ידיל האב רשא ,הרכה ןבומכ הלביק
 דליה הבש הדוקנב תנייאתמ הניא ודליל הרוה ןיב םירשקה תובישח םלוא 38.תיטפשמה
 םה ,םייחה תוביסנל םאתהב וז הדוקנב לחה הרוצ םינשמ םירשקהש ףאו ,ריגבל ךפהנ

 דליל הרוהה ןיב רשקה לע םיפסונ םינשה םע .תועמשמ ילעבו םיבושח תויהל םיכישממ
 היילעה םע ,ליבקמב .םינינו םידכנ – םיאבה תורודה ןיבל וניב םירחא םיבושח םירשק
 .םצמטצמ םהלש םירשקה לגעמ ךכו ,הדובעה לגעממ יעבט ןפואב םישרופ םינקזה ,ליגב
 לש רבעמ וא תוומ ,האולחת בקע םימצמטצמ םליג ינב םישנא םע םהלש הרבחה ייח םג
 תא םיכפוה רשא ,תודיינתהב םיישק םע דבב דב ,םירחא תודסומל וא ןגומ רוידל םירבחה
 םה ,םיאצאצה ,ריעצה רודה םע םירשקה אקוודש אצוי ךכ .רתוי םישקל םתיא םישגפמה
 גראמ ךותב – םידיחיה ףא םימעפלו – רתויב םיביציהו םייתועמשמה םירשקה םעפ אל
 "םייחה םס"כ םיספתנ החפשמה ינבש אצמנ ,ןכא .ןקזה לש תיתרבחה תשרב םירשקה
 ישיאה וכרע תא הלעמ םידכנו םידלי ירוקיב יובירו ,תודסומב םיאצמנש םינקז רובע
 תועמשמ ול הקינעמ בס דיקפתל םדא תסינכש אצמנ דוע 39.דסומב ריידה לש יתרבחהו
 לש דענמ ול תקפסמו ,תישיא החוור לש תושוחת הריבגמ ,וייח תוכיאל תמרות ,תוהזו
 םירשק םויק ןיב קודה רשק אצמנ 40.האנהו החמש ,הוואג ןוגכ ,םייבויח תושגר
 םירקמבו 41,םינקז לש תישפנ תואירב לש םידדמב היילע ןיבל םידכנה רוד םע םייתחפשמ
 ,תיתמצוע תיגולוכיספ היווח ןהל קינעמ רבדהש אצמנ םידכנב תולפטמה תובס לש

 
36 Amy Freedman & Jennifer Nicolle, Social Isolation and Loneliness: The New 

Geriatric Giants: Approach for Primary Care, 66 CANADIAN FAM. PHYSICIAN 176 
(2020). 

37 Julianne Holt-Lunstad, The Potential Public Health Relevance of Social Isolation and 
Loneliness: Prevalence, Epidemiology, and Risk Factors, 27 PUB. POL’Y & AGING REP. 

128 (2017). 
 John ,המגודל ,ואר דליה לש הניקתה ותוחתפתהל םירוהה םע רשקה תובישח יבגל 38

Bowlby, Violence in the Family as a Disorder of the Attachment and Caregiving 
Systems, 44 AM. J. PSYCHOANALYSIS 9 (1984). תילופיטהו תיטפשמה תוסחייתהל 

 Richard A. Warshak, Ten ואר רוכינ ללכל םיעיגמש רשקב םילשכ םימייק םהבש םיבצמל
Parental Alienation Fallacies that Compromise Decisions in Court and in Therapy, 46 

PROF. PSYCHOL. RES. & PRAC. 235 (2015); האופר "ירוהה רוכינה תנומסת" בילטוג לאינד 
 .)2019( ירוה רוכינ גנילירפ ןורש ;)2004( 106 ,31 טפשמו

 .)1995( 57 ,70 היגולוטנורג "תודסומב םישישק תוראשיה" רדנלוג הוח 39
 החפשמ "םהידכנ םע רשקל תותבסו םיבס לש הדימעה תוכז" ץי'צניל הילגו ןורוד לארשי 40

 .)2008( 200 ,147 ב טפשמב
41 Helen Q. Kivnick, Grandparenthood: An Overview of Meaning and Mental Health, 

22 GERONTOLOGIST 59 (1982). 
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 סנ לע הלעה ףסונ רקחמ 42.החפשמה ינב רתי םע ןהלש םיסחיה ראש לכ לע העיפשמה
 43.םיירוד-ןיב םירשקמ םיבסה לצא תרצונה קופיסה תשוחת תא

 רקחמה ,הריבסהלו הנייפאל ,הנקִזב םיירוד-ןיבה םיסחיה תכרעמ ביט תא ראתל ידכ
 תוירואית לע ססובמ הז לדומ ."תירוד-ןיבה תוירדילוסה לדומ" תא עיצמ יגולויצוסה
 ,תיתחפשמ היצרגטניא לש םייבויח תודוסי תושיגדמה תויגולוכיספו תויגולויצוס
 44.םינושה תורודה ןיב םיררושש המכסהו הביח ,הבהא ירשקו תירוד-ןיב היצקארטניא
 תשוחתו תוירדילוסה תדימ ןיבל םייתרבח םינבמו תומרונ ןיב םירשק םימייק ,הז לדומ יפל
 תדימ תא ךירעהל ןתינ םהיפ-לעש םידממ קפסמ לדומה .החפשמב תירוד-ןיבה תוביוחמה
 ןפואב קודבל ןתינ ולא םידדמ תרזעב .תיתחפשמה תּודיכלהו תירוד-ןיבה תוירדילוסה
 םימאתמ םג-ומכ ,םינוש םירושע ינפ-לע תיתחפשמה תוירדילוסה תדימב םייוניש יריפמא
 תוצראבו תונוש תויוברתב םינקזה לש םהייח תוכיא ןיבל תיתחפשמה תוירדילוסה ןיב
 לע ןירשימב העיפשמ תירוד-ןיבה תוירדילוסה תדימ יכ אצמנ וכרענש םירקחמב .תונוש
 תמרש םוקמ ,תאז תמועל .ליעפו חלצומ ןפואבו דובכב ןקדזהל םינקזה לש םתלוכי

 תוכיא ךכמ האצותכו ,עגפנ םינקזה לש ימצעה יומידה ,הכומנ תירוד-ןיבה תוירדילוסה
 רשאמ ונימיב רתוי םיבושחו םייזכרמ ויהנ םיירוד-ןיבה םירשקה יכ אצמנ 45.תדרוי םהייח
 רתוי תובר םינש קלוח אוהו ,רתוי םיכורא םויכ טרפה ייחש םושמ תאזו ,םימדוק םירושעב
 החוורל תמרות תיתחפשמ תּודיכל יכ אצמנ דוע .םירחא תורוד ינב םע רתוי תובר תויווחו
 תובישח לע םידיעמ םיאצממה .םייחה ךרוא לע םג תיבויח העפשה הל שיו ,הנקִזב תישיאה
 46.דחוימב ןקזה ידלי לשו ללככ החפשמה ינב לש םתונימז

 לש ותחוורל םיירוד-ןיבה םירשקה לש םתוינויח לע ןכ םא םידמלמ םינושה םירקחמה
 לע הבוח תלטה קידצמה ירוד-ןיב רשקל םינקזה לש סרטניא םייק יכ הארנ ךכשמו ,ןקזה
 ןושארה ןדאה וניה ןקזה תחוור לש הז סרטניא .סרטניאה תיירואית יפ-לע םיישילש םידדצ
 .הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה תנעשנ וילעש

 טרפה לש הימונוטואל יוטיבכ םיירוד-ןיב םירשקל םינקזה לש םתוכז .3

 
42 Flavia Budini Gattai & Tullia Musatti, Grandmothers’ Involvement in 

Grandchildren’s Care: Attitudes, Feelings, and Emotions, 48 FAM. REL. 35 (1999). 
43 Candida C. Peterson, Grandfathers’ and Grandmothers’ Satisfaction with the 

Grandparenting Role: Seeking New Answers to Old Questions, 49 INT’L J. AGING & 
HUM. DEV. 61 (1999). 

 ,Vern L. Bengtson & Robert E.L. Roberts ;56 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,קירבו ןייטשנבל ,ץכ 44
Intergenerational Solidarity in Aging Families: An Example of Formal Theory 

Construction, 53 J. MARRIAGE & FAM. 856 (1991). 
 םילכה זגרא תמאתה – תוטלחהב הכימתל תפרוג תוספורטופאמ" ךייר-לגס לטימ ואר 45

 .)2015( 101 3א יתחפשמ ןוה "תולוכיב הדירי לש םיבצמל יטפשמה
 .56 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,קירבו ןייטשנבל ,ץכ 46
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 לעו ןוצרה תיירואית לע ססובמ הנקִזב ירוד-ןיב רשקל תוכזה ססבתת וילעש ינשה ןדאה
 תיזכרמה תיפוסוליפה השיגה איהש ,ןוצרה תיירואית יפ-לע .ןקזה לש הימונוטואה
 שומימ .םנוצר שומימל רושקש ןורתי ןהילעבל תונקמ תויוכזה ,תויוכז סוסיבל היינשה
 לש ותוהז יבגל ימונוטואה ןוצרה לש ותויזכרמב הצוענ ותובישחו ,זכרמב דמוע ןוצרה
 47.ותוישיאו טרפה

 .טרפה לש הימונוטואה ןורקע אוה םזילרבילה לש םייסיסבה תונורקעה דחא ,ןכא
 ,יתרוסמ ןפואב .טרפה תוריחל תרשפתמ-יתלבה תוביוחמה תא שדקמ הז ןורקיע
 יתרוסמה םזילרבילה תא וכילוה תוריחה ךרע תשגדהו טרפה לש הימונוטואל תוביוחמה
 םידיקפתה ,תוריחה תא תושדקמה תוילרבילה תושיגה יפ-לע .הנידמה ידיקפת םוצמצל
 דוסיה-תויוכז לע הנגהו םיטרפ לש תוינוצר תויובייחתה דוביכ םה הנידמה לש םייזכרמה
 ."ןוצרה שפוח" םיתיעל הנוכמ הימונוטואה ךרע לש הז טביה 48.העיגפ ינפמ תויסיסבה

 אל הבוחב יוטיב ידיל אובי ןוצרה שפוחב דקוממה הימונוטואה ךרע לש הז טביה
 אוה ךכ .םנוצרמ םהב ורחב םהש םירשק םייקל םהיאצאצו םינקז לש םתלוכיב עוגפל
 טפשמבו ללכב םזילרבילה ידי-לע תקנעומה םדאה תוריח לע תיללכה הנגהה םע דכלתמ
 .טרפב יתקוחה

 לש תוחפ אל יתועמשמו ףסונ טביה תפקשמ םיירוד-ןיב םירשק םייקל תוכזה םלוא
 טביה 49.ותוהז תא ןנוכלו וייח רופיס תא רפסל םדא לש ותלוכיל רושקה ,הימונוטואה ךרע
 םדא לש ותוישיאב םיקלחה לש םתובישחב ריכמו ,רתוי קומע אוה הימונוטואה לש הז
 .ותוריח לע רומשל תנמ-לע ודבכל שיש ולש יעגר ןוצרל רבעמ תאזו ,ותוהזב םיעגונה
 50,תיטסימוטא-תדרפנ תוישיאכ טרפב דקמתהל רבעב םזילרבילה תייטנל דוגינב ,ןכא
 יכו ,םיסחי תוכרעמו םירשק ךותמ תחמוצ הימונוטואה יכ ןעטנ תינרדומה הבישחב
 תא םיבצעמה םייזכרמה םינונגנמה דחא אוה ,הנקמ אוהש תויוכזה תוברל ,טפשמה
 םירשקה תובישחב הרכהה 51.היתחת תורתוח וא הימונוטוא תונובש םיסחיה תוכרעמ
 תא הריהבמ ,םהייח רופיס תא בותכל םתלוכיל ךכשמו ,םינקזה לש םתוהזל םיירוד-ןיבה
 םתובישחל רושקה יכרע ןועיט תססבמ וז הרכה .ולא םירשקב העיגפה תא עונמל ךרוצה
 ךכ םושמו ,םהייח רופיס תא בותכל םתלוכילו םינקזה לש םתוהזל םיירוד-ןיב םירשק לש
 .םהלש הימונוטואל

 יתש השעמל םירצוי ,ויאצאצ םע שגפיהל ול םירשפאמ ןיאו ןקזה תא םיליבגמ רשאכ
 ;"ןוצרב העיגפ" איה ונוצרב תובשחתה אלל הלבגהה םצע ,תישאר :הימונוטואב תועיגפ

 
 ואר השורי יניד לש רשקהב ןוצרה תיירואית ןיבל סרטניאה תיירואית ןיב םילדבהה תמגדהל 47

 .)2008( 57 אל טפשמ ינויע "םייחה שפוחו םיתמה תויוכז" קהנריב לאכימ
 תוברת "טושפ אל ןיינע לע ירוטסיה טבמ :תילרבילה היטרקומדה" רגרבצלז-זוע הינפ ואר 48

 .)1999( 98 ,97 ,1 תיטרקומד
49 JOSEPH RAZ, THE MORALITY OF FREEDOM (1986). 
50 CHARLES TAYLOR, SOURCES OF THE SELF: THE MAKING OF MODERN IDENTITY (1989). 
51 JENNIFER NEDELSKY, LAW’S RELATIONS: A RELATIONAL THEORY OF SELF, AUTONOMY, 

AND LAW (2011). 
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-ןיבה םירשקה תלבגה ,"ןוצרב העיגפ" גוסמ הימונוטואב העיגפ התוא םע דבב דב ,תינשו
 םוקמל תכלל ןקזל םיחינמ ןיא רשאכ .ותוישיא לש םיקומעה םידברב העיגפ הווהמ םיירוד
 .ונוצרל דוגינב תוגהנתה וילע םיפוכש םושמ איה הימונוטואב העיגפה ,ץפח ובילש
 הימונוטואב העיגפה ,םיירוד-ןיב םירשק םייקל ותלוכי תא םיליבגמ רשאכ ,תאז תמועל
 םעו ללכב ולש םיסחיה תוכרעמל רושקה ולש "ינא"המ קלחבו ותוהזב העיגפמ תעבונ
 המולגה הנכסהו ןקזה לש הימונוטואל םיירוד-ןיב םירשק לש תוינויחה .טרפב ויאצאצ
 םירשקב הרכהב ךרוצה תא תוקזחמ וללה םירשקב העיגפ לש הרקמב הימונוטואה ךרעל
 .תוכזכ םינקז לש םיירוד-ןיב

 תלבקמ םייחה רופיס תביתכמ קלחכ םיירוד-ןיבה םירשקה לש םתובישחב הרכהה
 ,תויכשמהה סרטניאב תעגונה ,וז תדחוימ תועמשמ .הנקִזה תפוקתב תדחוימ תועמשמ
 סחייתא הילאו ,הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה תססובמ וילעש ישילשה ןדאה הניה
 .אבה קלחב

 תויכשמהה סרטניאל יוטיבכ םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה .4

 ,םהלש הימונוטואלו םינקזה תחוורל םיירוד-ןיב םירשק לש םתמורתב קסע םדוקה קלחה
 םימרות ולא םירשק ,וז המורתל רבעמ םלוא .םהייח רופיס תא בותכל םתלוכי לש ןבומב
 .תויכשמהה סרטניא – םתחפשמ ינב לשו םינקז לש ידוחיי סרטניאל םג

 ,ותומ רחאל םלועב תוחכונ ריאשהל םדא לש סרטניאה ונייהד ,תויכשמהה סרטניא
 הרושב ,תישאר .םינבומ המכב הנגהל יואר סרטניאכ תיטפשמה תורפסבו הקיספב רכוה
 לש הסיסבב םידמועה םיסרטניאה דחא אוה תויכשמהה סרטניא יכ עבקנ תוקיספ לש
 רשקהב תויכשמהה תוכז הנודנ ובש הרקמב( רצלמ טפושה יפ-לע ,תינש 52.תּורוהל תוכזה
 דובכמ תרזגנה ,תיאמצע תיתקוח תוכז הניה תויכשמהה ,)תמש םדא לש וערזב שומיש לש
 – יגולויבה ןבומב איה תויכשמהל תוסחייתהה ןיד-קספ ותואב 53.תוריחל תוכזהמו םדאה
 רשאכ ,םלועל םיאצאצ תאבהו הדלוהה השעמ תועצמאב יוטיב ידיל האב תויכשמהה
 הרכה ,ףוסבל .ותומ רחאל ולש תוחכונ תראשנ ךכבו לפכושמ םדאה לש יטנגה ונעטמ

 
 תבילב"( שיניב האישנה לש ןידה-קספל 2 'ספב ,5 ש"ה ליעל ,השדח החפשמ ץ"גב ואר 52

 איבהל םדא לכ לש תינושארהו תיעבטה ותוכז היוצמ תורוהלו החפשמ ייחל תיתקוחה תוכזה
 ןעטמה תא אשונה ךשמה רוד דימעהל ימויקה רציה תא םישגהל ךכבו ,םלועל םיאצאצ
 ןידה-קספ ,122 )3(דס ד"פ ,םינפה דרשמ 'נ דבועל וק 11437/05 ץ"גב ;)"וירוה לש יטנגה
 ...תורוהל תיתקוחה תוכז]ה["( וניד-קספל 'ו 'ספ דחוימב ,)2011( ןייטשניבור טפושה לש
 ןטב ירפל )תוישונא :דוסיה קוח( תיסיסבה תישונאה הפיאשב דרפה ילבל הבולש
 ,םירבוע תאישנל םימכסה רושיאל הדעווה 'נ השדח החפשמ 2458/01 ץ"גב ;)"תויכשמהלו

 אוה רקיע"( )2002( ןישח טפושה לש ןידה-קספל 31 'ספ ,419 )1(זנ ד"פ ,תואירבה דרשמ
 ונניאו השיא לש השפנב רעובה תּורֹוהל יאמקו קומע שפנ-ךרוצ ותואב ,דליל שפנה-תאשמב
 ךרוצב :וצרת םא ,תויכשמהה חרוכבו םדאה לש תודרשיהה טקניטסניאב אוה רקיע ;לָּכֻא
 לש ןידה-קספל 5 'ספב ,26 ש"ה ליעל ,ינמחנ א"נד ;)"םדאב דלומה תּורֹוהל תוקקושבו
 .)"הרבחה תויכשמה תחטבהל יסיסב ךרוצ והז"( ןהכ-גרבסרטש תטפושה

 .)1620.222.1 ובנ( רצלמ טפושה לש ןידה-קספל 6–5 'ספ ,תינולפ 'נ תינולפ 7141/15 ם"עב 53
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 האורה השיגה דצל ,ךכ 54.השוריה ינידב םג תוסחייתהב התכז תויכשמהה סרטניאב
 הסיפת םג תונורחאה םינשב החתפתה ,חונמה לש תיניינקה תוכזל יוטיב יוויצה שפוחב
 רחאל םג וייח רופיס תא ףקשלו חיצנהל םדאל רשפאל ןוצרל יוטיב יוויצה שפוחב האורה
 תא םיקידצמש םה םייחה רופיסל ולש רשקהו תויכשמהה ןויער ,וז השיג יפ-לע .ותומ
 ןותנ עגר לכב לוכי םדאש ךכ ,האווצ לע ךמתסהל רשפא-יא ילארשיה טפשמבש הדבועה
 .ותומ רחאל ותוא רידגתש תשרומה תאו וייח רופיס תא שדחמ בותכל

 ,יגולויבה ןבומב יוטיב ידיל בורל אב תויכשמהה לש טביהה חוורה חישב ,ןכ םא
 רחאל םיאבה תורודל יטנגה ונעטמ תא ריבעמ תאזבו םלועל םיאצאצ דימעמ םדאה רשאכ
 תויכשמהל תינשמ איה תוברתהבו הייברב תאטבתמה תויכשמהה ,ימעטל םלוא .ותומ
 .םיאבה תורודל םליחנמו ונוזח תאו ותשרומ תא ריבעמ םדא רשאכ יוטיב ידיל האבש
 ,םירסמ ,תשרומ םהל ריבעהלו םיאבה תורודה תא ינחורה ומלועב ףתשל םדאה לש ותלוכי
 רתומ" תניחבב איה-איה ,ולש תויכשמהה ןוזח תא שממל ןוצר ךותמ ,תונוצרו תונויער
 .תויכשמהה לש תרתוכה תלוגו "המהבה ןמ םדאה

 ודליל ןתונ הרוההש ךוניחה תא ,הנושארבו שארב ,ןכ םא הכותב הליכמ תּורוהל תוכזה
 תומ רחאל םלועב םיחכונ תויהל םה םג םיכישממ רשא ,ול ליחנמ אוהש תשרומה תאו
 ,ךכל ךשמהב .ולש יטנגה ןעטמה תרבעה לש וזמ התוחפ הניא םתועמשמ רשאו ,הרוהה
 .םיאבה תורודל ונוזח תא ךישממ םדאה השוריה ינידב יוויצה השעמב םג

 תוכזב רבודמ אלא ,םדא לש ותומ עגרב תרצונ הניא תויכשמההש רורב הז חותינ חכונל
 ולש ךשמנה רשקהו םתונטקב וידליל קינעמ אוהש ךוניחה ידי-לע וייח ךלהמב תרצונש
 ינויח דיקפת שי תויכשמהה ןוזחל 55.ותומ רחאל ךשמנ השומימ רשאו ,םתורגבב םמיע
 רודל האלה טיברשה תרבעהלו םייחה לש םפוסל הרושקה – הנקִזה ןכש ,הנקִזה תפוקתב
 תועצמאב תויכשמהה ןוזח רצונ ובש ןמזה תא תרחא הפוקת לכמ רתוי תאטבמ – אבה
 :רשקה ידיצ ינשמ םיטביה ינשמ בכרומ תויכשמהב ךרוצה .ויאצאצ םע רצוי ןקזהש רשקה
 םיאצאצה לש ךרוצהו ;ותומ רחאל םלועב תוחכונ םדקל ךישמהל ןקזה לש ךרוצה
 תוהזמ בושח קלחש רחאמ .םישרושב ךרוצה – ןכל םדוק םייקתהש םלועל תוכייתשהב
 תא הנובו ויאצאצ םע וירשק תא םייקמ אוהש העשב ,םייקמ אוהש םירשקל רושק םדאה
 הלא לא ,וייח םויסל רבעמ לא בחרומ ולש "ינא"ה ,וירחא םיכישממה לש םנורכזב ויומיד
 םיירוד-ןיבה וירשק לע הנגה .םייוושכעה םהיסחיל ךשמהב ותוא ורכזיו ותוא וכישמיש
 בלשב רשאמ תוחפ אל הז סרטניא שומימ ךרוצל םיצוחנ וייח תעב םחופיטו ןקזה לש
 םייתועמשמ םירשק ,ייניעב .ותומ רחאל האווצה שומימ תעב ונוזח תפיכא לש רחואמה
 ,ותומ רחאל םלועב ןקזה לש ותוחכונ תא ורשפאי םייחב םדועב םהיאצאצל םינקזה ןיב

 
 Shelly Kreiczer-Levy, Property’s Immortality, 23 CARDOZO J.L & GENDER 107 ואר 54

(2016); Shelly Kreiczer-Levy, Inheritance Legal Systems and the Intergenerational 
495 (2012) L.J. .STE & .RT .ROPPEAL R, 46 Bond; תגירפ-רכלב תלייאו יול-רציירק ילש 

 ,571 חל טפשמ ינויע "תמה דובכו הרסח המשנ ,האווצ תונשרפ לע :'ונניאו םדא היה הנה'"
 .172 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,יול-רציירק םג ואר .)2016( 660

 .47 ש"ה ליעל ,קהנריב ואר תויוכז שי תמל םא הלאשב ןוידל 55
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 םירשקל תוכזה תדמוע םהילעש םיידוחייהו םייתועמשמה םינדאה דחא תא םיווהמ םהו
 .הנקִזב םיירוד-ןיב

 םוכיס .5

 םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה תדמוע םהילעש םינדאה תא הארה הז קרפב ךרענש חותינה
 ,םתוהזל ,םהלש הימונוטואל ,םינקזה תחוורל םיינויח םיירוד-ןיב םירשק יכ רהבוה .הנקִזב
 םיביכרה הלא .םתויכשמהל גואדל םתלוכילו םהייח רופיס תא בותכל םתורשפאל
 ,ןכא 56.הימונוטואל תוכזהמ תורזגנה תויתקוח תויוכז ילארשיה טפשמב םיססבמה
-ןיב םירשקמו ללכב םירשקמ םידדובמ םה רשאכ םינקזל םימרגנה םיקזנה לע רקחמה
 דובכב העיגפכ הומכ הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזב העיגפ יכ דמלמ 57טרפב םיירוד
 .םינקזה לש םדאה

 הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזב הרכהל תוירשפא תויודגנתה .ב

 םשל .הב ךרוצל רעצמל וא תוכזה לש המויק םצעל תוירשפא תויודגנתהב קוסעא הז קרפב
 :םיביכרהמ דחא לכל תויודגנתהה תא ןחבאו היביכרל תוכזה תא קרפא ךכ
 תוכזה עודמ הלאשה תא הלעי תוכזה לש הז טביה .הנקִזה ביכר אוה ןושארה ביכרה )1(

 ירוד-ןיב רשקל תוכזה לש הדוקימ םאו ,הנקִזה ןמזב אקווד תנחבנ םיירוד-ןיב םירשקל
 לש וירשקב ךרוצל אל תברעתמה תיפיטואירטס תינליג הסיפת ףקשמ וניא הנקִזב
 .ןקזה

 לש הדוקימ םא הלאשה תא הלעי תוכזה לש הז טביה .םירשקה ביכר אוה ינשה ביכרה )2(
 תוריחל ,הימונוטואל תורכומה תויוכזה אמש וא ןוכנ אוה םירשק לע הנגהב תוכזה
 .הנגהל םייוארה םיסרטניאה תא תופיקמ רבכ ןויוושלו

-ןיב םירשק אקווד עודמ הלאשה לאשית ןאכ .ירוד-ןיבה ביכרה אוה ישילשה ביכרה )3(
 .תודחוימ הרכהו הנגה םיבייחמ ,םייתרבח םירשקמ לידבהל ,םיירוד

 ינליגה רגתאה ?הנקִזב עודמ .1

 
 ד"פ ,לארשי תסנכ 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 6427/02 ץ"גבב עבקנש יפכ 56

 .)2006( קרב אישנה לש ןידה-קספל 35 'ספ ,619 )1(אס
 ליעל ,ןולא ואר .תוללעתהכ הנקִזה לש תיגולויצוסה תורפסב תובשחנ תודְדובמ תויוגהנתה 57

 :םילפטמ החפשמ ינב ידי-לע םישישקב העיגפ" ןור הנינפו ןייטשנבל הלאירא ;3 ש"ה
 לש היגולויטאו ללעתמה החפשמה ןב לשו ןברקה לש היגולופיט ,ץראב העפותה תוחיכש
 .)2000( 177 ,175 כ החוורו הרבח "תוללעתה
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-תנגהש ששחה דמוע ירוד-ןיב רשקל םינקז תויוכזב הרכהל הנושארה תודגנתהה סיסבב
 תיטסילנרטפ הדמע ףקשל הלולע טרפב םיירוד-ןיבה םהירשק לעו ללכב םינקז לע רתי
 .תימונוטוא תושיכ םדמעמו םינקזה לש הימונוטואה תחת תרתוחה תינליג

 לש תדחוימה םתובישח דצלש ךכב הליחת ריכהל שי וז הלאש לע בישהל תנמ-לע
 אקווד תּועיגּפ לש בצמב תובר םימעפ םיאצמנ ולא םירשק ,הנקִזב םיירוד-ןיבה םירשקה
 בקע – םידיקפת ךופיהו תולת לש םיבצמ הנקִזב םירצונ תובר םימעפ .וזה םייחה תפוקתב
 58ןקזב ירקיע לפטמל ךפהנ החפשמ ןב םתרגסמבש – לופיט תובייחמה תולבגומ וא הלחמ
 םרוג וא החפשמ ןב – לפטמה םרוגל םירשפאמ הלא םיבצמ .םולשתב לפטמ רכשנ וא
 תודסומב רוידל םירבוע םינקז םירחא םירקמב 59.ןקזה לש וירשקב טולשל – רחא
 םתלוכיב םינושה תודסומה לש הטילש תמייק זא םגו ,םהיכרוצ לולכמל םיגאודה םידחוימ
 םייקל ןתינ ולא םיבצמב םנמוא( םהיבורק םע םיירוד-ןיבה םירשקה תא םייקל םינקזה לש
 החפשמה ינב םע םיירוד-ןיב םירשק םויק לבא ,דסומב םירחא םירייד םע םייתרבח םירשק
 םיבצמב יכ החיכוה ,אבה קרפב סחייתא הילאש ,הנורוקה תפגמ ,ןכא .)דסומב יולת
 .החפשמה ינב לש םהירוקיב תא ליבגהל ותוכמסב דסומה שמתשי םימיוסמ

 לע הערל עיפשהל הסנמ וניא שיאו םייאמצע םירוגמב רג ןקזה םהבש םיבצמב וליפא
 ףא םימייקו ,םירשק לע הרימש וילע השקמה תודיינתהב ישוק םייק תובר םימעפ ,וירשק
 וירשק יכ םיארמ ולא םיבצמ םג .ינופלט רשק תריצי םשל הכימתל קוקז אוה םהבש םירקמ
 .תּועיגּפ לש בצמב םיאצמנ ןקזה לש

 תא תאש רתיב תררועמ דחוימב םיעיגפכ םהירשקלו םינקזל תוסחייתהה ,הרואכל
 תּועיגּפה תא הגיצמה הרחתמ הסיפת ביצהל ינוצרב וז הסיפת דגנכ םלוא .תונליגה ששח
 תּועיגּפה תיירואיתב תיתטישו הפיקמ הרוצב הגצוה וז הסיפת .תישונאה היווחה ןמ קלחכ
 תא תרגתאמ תּועיגּפה תיירואית 61.הנקִז יבגל המושייבו 60ןמנייפ ןוסטרבלא התרמ לש
-ינב לכ ויפלש ,ינטרפה-ילרבילה לדומב וילא םיסחייתמ ובש ןפואב "ןויווש" חנומה
 לדומה יפל ,התנעטל 62.תווש תויוכז ילעבו םיימונוטוא ןכלו םיוושו םיישפוח םדאה
 םיביכרמ תומלעתה ךות ,הילפה דגנ חוקיפב הצמתמ הנידמה דיקפת ינטרפה-ילרבילה
 םייח תוביסנו םדאה-ינב לש תונוש אצומ תודוקנ ןוגכ ,ןויוושה רסוח סיסבב םידמועש

 
58 Daphna Hacker, Elder Law and Its Justifications: A Hybrid Vision Inspired by Family 

Law Jurisprudence, 21 THEORETICAL INQUIRIES L. 25 (2020). ךופיה תא תנייפאמ רקה 
 םיריגבה םידליה ובש בצמכ םהירוהב םילפטמ םיריגב םידלי ותרגסמבש הזה םידיקפתה

“‘parent’ their parents”. 
 םירשקב םילבחמ םילפטמה םימרוגה םהבש םירקמ םיראותמ םש ,7 ש"ה ליעל ,ץישפיל ואר 59

 .םהירוה לש
60 Martha Albertson Fineman, The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the 

Human Condition, 20 YALE J.L. & FEMINISM 1 (2008). 
61 Martha Albertson Fineman, “Elderly” as Vulnerable: Rethinking the Nature of 

Individual and Societal Responsibility, 20 ELDER L.J. 71 (2012). 
 .2 'מעב ,60 ש"ה ליעל ,Fineman, The Vulnerable Subject ואר 62
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 תמגוד ,םייטרפ םימחתמב ברעתהל הכירצ הניא הנידמה היפלש הסיפת ,התנעטל .תונוש
 63.יתוהמ ןויווש רסוחלו םייתרבח םירעפ תלדגהל תמרוג ,החפשמ

 יפ-לע .ילילש גויתל תּועיגּפה תא תורשקמה תוסיפת דגנ תאצוי תּועיגּפה תיירואית
 לכ 64.םינושה וייח ילוגלגב םדאה ייחל תיטנרהניאו תילסרווינוא איה תּועיגּפה ,הירואיתה
 בוש תובר םימעפ עיגמ אוה ,רחואמ ליגב ,וייח ףוסבו ,וירוהב יולתה קוניתכ ליחתמ םדא
 םיירשפא תונוסאל ףושח םדא וייחמ עגר לכב ,ךכ לע ףסונ .תולתו תּועיגּפ לש םיבצמל
 .תוומל הדילה ןיבש ףצרה ךרוא לכל עיגפ אוה ןכלו ,לבגומל וא הלוחל ךפהיל םינוכיסלו
 לש וייחב םינוש םיבצמל תיטנרהניאו תילסרווינוא תּועיגּפהש ןוויכמ ,וז הירואית יפ-לע
 תא רידסהל הנידמה לש התבוחמ .הנידמה לש התוירחא תבילב תאצמנ איה ,םדא לכ
 תועצמאב ,הנידמה םישגת ךכ .תּועיגּפל תוסחייתה ךות וילע חקפלו םיטרפב לופיטה
 .יתוהמה ןבומב קדצו ןויווש לש םיכרע תמדקמה תוינידמ ,היתודסומ

 תודסומה לע ,ותועיגפ בקע םדאל תוילילש תויוות דימצהל םוקמב ,הירואיתה יפ-לע
 הרטמ םמצעל ביצהלו ,וייחמ יטנרהניא קלחכ םדא לכ לש תּועיגּפה תא לבקל םייתרבחה
 לפטל םייתרבחה תודסומה לע 65.תּועיגּפה םע דדומתהל ול רשפאיש ןסוח םדאל תונקהל
 ףא-לע ןסוחו רשוא לש ןוויכל םהייח תא תונשל םהל רשפאלו םיטרפ לש תּועיגּפב
 .תּועיגּפה

 אוה םהבש םיבלשב דחוימב עיגפל ןקזה תא ךופהל םילולע הנקִזל םיוולנה םיכילהתה
 הייסולכוא םירידגמ רשאכש 66ןמנייפ תנעוט הנקִזה יטביהל הסחייתהב .יולתל ךפהנ
 הרבחהו ,קוחירלו עומשמל ,חוקיפל תדעוימכ ךכשמו ,תיאמצע-אלכ תספתנ איה ,היולתכ
 ןמנייפ .תוריחב רוחבל הייסולכוא התוא לש התלוכילו הנוצרל עגונב תיטסילנרטפ היהת
 תוסחייתההו ,םירישכ םירגובממ תויוכז תוחקלנ תולתה לש ילילשה הגוית בקע יכ תנעוט
 לש הימונוטוא ןיב חתמ םייקש תנייצמ ןמנייפ .םיימונוטוא םניאש ימ לאכ איה םהילא
 השלוח לע הביגמ איה יכ תילילשכ תספתנ הנגהה .םנוחטב לע הנגהה ןיבל םירגובמ
 יבצמ תא חתנל העיצמ ןמנייפ .םיברועמו םיאירב ,םיליעפ םינקזהמ קלח דועב ,תולתו
 תולכתסהב 67.םהילע תימוטוכיד תולכתסה תחת ,ףצר יבג-לע םייוצמכ הנקִזב תּועיגּפה
 ונממ חקלית ךא ,תובר תונגה ול ונתניי ,רישכ-אלכו שלחכ רדגוי ןקזש לככ ,תימוטוכידה
 ךא ,ימונוטואכ םנמוא רכוי אוה ,רישככו ליעפכ רדגוי אוהש לככ וליאו ;הימונוטואה
 קוקז אוהש תומאתהה תא דבאי אוה ךכמ האצותכו ,םינוש םימוחתב ותועיגפמ ומלעתי
 ןקזה לע הנגה תרשפאמ ףצרכ תּועיגּפה תייאר ,תאז תמועל .טפשמהמ הנגה לבקי אלו ןהל
 תרשפאמ איה – ךפהל אלא ,ולש ילילש גוית תרצוי הניא וזכ הנגה .ותועיגפ לע הביגמה
 .יתוהמ ןויווש ול הקינעמ השעמלו ,ימונוטוא תויהל ול

 
 .5 'מעב ,םש 63
 .7 'מעב ,םש 64
 .18 'מעב ,םש 65
 .61 ש"ה ליעל ,Fineman, “Elderly” as Vulnerable ואר 66
 .92 'מעב ,םש 67
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 דחוימ ןפואב םינקזה ירשקל סחייתהל הנידמה לע ,הז רמאמ לש רשקהב ,ךכיפל
 לש בצמב םיאצמנ ולא םירשק םהבש םירקמב תאזו ,םיירוד-ןיב םירשקל םתוכזב ריכהלו
 שי – ךפהל אלא ,תינליג הניא הנקִז לש בצמב םירשקה לש םתועיגפל תוסחייתה .תּועיגּפ
 הרימש .תמייק איהש לככ ,הנקִזב םירשקה לש םתועיגפל תוסחייתהו המאתה םושמ הב
 םינקזל ורשפאי ולא םירשקב הנידמה לש הכימתו םיירוד-ןיב םירשקל םינקזה תוכז לע
 לש ןבומב ןהו ולא םירשקב םנוצר שומימ לש ןבומב ןה ימונוטוא ןפואב םירשק םייקל
 .םתוהז שומימ

 תויוכזב תעלבנ םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה םאה ?רשקל תוכזב ךרוצ שיה .2
 ?תרתייתמ ןכ-לעו תורחא

 םירשקל תוכזל הנעמ תתל תולוכי תוריחלו ןויוושל תויוכזה םא הלאשה ןחבית הז קלחב
 .וז תוכזב הרכהה תא רתיימש ןפואב הנקִזב םיירוד-ןיב

 ןויוושל תוכזב העיגפה )א(

 איה ןכלו ,םדאה תויוכז לש ןסיסבב תדמוע םיוושכ םדאה-ינב לכל סחייתהל הבוחה
 69.םדאה דובכל תוכזהמ תרזגנו 68יתקוחה טפשמב דוסי-ןבא הווהמ

 דוסי לע הנוש ןפואב םישנאל סחייתהל תרסוא ןויוושל תוכזה ,תיסלקה השיגה יפל
 םיצעהל לולעו םדאה דובכב עגופ רבדה ןהבש תוביסנב ,תמיוסמ הצובקל םתוכייתשה
 העיגפה לש תופיקעה תועפשהה לשב ,הצובקה ירבחל רשאב הרבחב תומודק תועד
 תמייק וז השיג דצל 70.םיילילש םייתרבח םיגוית ןוגיעב אטבתהל תולולעה ,תינוטלשה
 71.דבלב םייניינע םילוקיש דוסי לע לועפל ןוטלשה תבוח היפלש ,הביחרמה השיגה םג
 תּונוש לע תססובמה תוינידממ תעגפנ הניא ןויוושל תיתקוחה תוכזה ,וז השיג יפ-לע
 סיסב לע םישנאל הנוש תוסחייתה לש םירקמבש תקולחמ ןיא ,םוקמ לכמ 72.תיטנוולר
 לכ לע תיסלקה השיגה תלחומ םדאה תוהז ןוניכל הבושח רשא תיתצובק תוכייתשה

 
 .)2016( 275 לארשיב םדאה תויוכז יניד הנידמ קרב ואר 68
-קספל 4 'ספ ,94 )4(טמ ד"פ ,ןוחטבה רש 'נ רלימ 4541/94 ץ"גב ואר תונוש תויוסחייתהל 69

 ש"ה ליעל ,לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה ןיינע ;)1995( רנרוד תטפושה לש ןידה
 .קרב אישנה לש ןידה-קספל 43–32 'ספב ,56

 .69 ש"ה ליעל ,רלימ ץ"גב ואר ןכ .275 'מעב ,68 ש"ה ליעל ,הנידמ 70
 ליעל ,לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה ןיינע ואר ןכ .276 'מעב ,68 ש"ה ליעל ,הנידמ 71

 .56 ש"ה
 .288 'מעב ,68 ש"ה ליעל ,הנידמ 72
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 תבשחנ ageism(,74( "תונליג" הנוכמה ,ליג סיסב לע הנחבה ,הלא לכ ךותב 73.היביכר
 75.ןויוושל תוכזב תעגופכ

 םהירשק תא וא םתוללכב םינקזה ירשק תא םיליבגמ רשאכש ,הרואכל ,ןועטל ןתינ
 תוכזב העיגפב רבודמ ,הירשקב תלבגומ הניא הייסולכואה רתי דועב ,טרפב םיירוד-ןיבה
-ןיבה םירשקה ,הז ןועיט יפ-לע .םירשקה לע הניגמה תפסונ תוכזב ךרוצ ןיא ןכלו ,ןויוושל
 תירלוקיטרפ תוכזב ךרוצ ןיא ןכ-לעו ,ןויוושה ךרע ידי-לע םינגומ םינקז לש םיירוד
 .תרתייתמ וז תוכז ,רמולכ ,הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל

 תוכזב תעלבנ הניאו תרתייתמ הניא הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה ,יתנעטל
 תנחבנ העיגפה ,ןויוושב תדקוממ תוכזה רשאכ ,תישאר :תוביס יתשמ תאזו ,ןויוושל
 רשאכ וא ,יטנוולר עקר לע ינושב רבודמש עגרב ,ןכל .תורחא תויסולכואל האוושהב
 ,הריעצ הייסולכוא תמועל הילפה תחכומ אלו ןה םג תולבגומש תורחא תויסולכוא תומייק
 העיגפ תמייק םא איה הניחבה רשאכ ,תאז תמועל .עגפית אל ןויוושל תוכזהש ןכתיי
 ,דועו תאז .תרחאה הייסולכואל רשק אלל םירשקב העיגפה קדבית ,םיירוד-ןיב םירשקב
 םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה ,תדחוימ תּועיגפל הנעמ תנתונ הניאש ,ןויוושל תוכזל דוגינב
 הנקִזב ירוד-ןיב רשקל םיידוחייה םיכרצהו תּועיגּפה לומ לא העיגפה תא תקדוב הנקִזב
 .אקווד

 םינוש ויהי ועצויש םייתדימה םייפולחה תונורתפה ,תוכזב העיגפ רכות םא םג ,תינש
 לככ תוושהל ןויסינב וקסעי ןויוושב ודקמתיש תונורתפ .תויורשפאה יתשמ תחא לכב
 אל יאדוובו ,תיללכה הייסולכואה לש הבצמל םינקזה תייסולכוא לש הבצמ תא רשפאה
 .םתועיגפ חכונל םינקזל עייסל תנמ-לע םירשק תכמות הביבס רוציל םיליעפ תונויסנ וללכי
 וקסעי ,הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזב םידקוממה ,םייפולחה תונורתפה ,תאז תמועל
 תונורתפ םג וללכיו ,הימונוטוא לשו תויכשמה לש םיסרטניא לע הרימשבו םמצע םירשקב
 םירשקב הכימת לש תובוח הנידמה לע וליטי רשא ,תוכזה לש יבויחה הדיצ לע םינועה
 םג הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה תא "תעלוב" הניא ןויוושל תוכזה ןכל .םיירוד-ןיב
 הז ןוקית ,הווש ןפואב ודדובי תופסונ תויסולכוא םא םג ןכש ,םייפולחה תונורתפה תמרב
-ןיבה םהירשק תא םייקל םינקז לש םתוכזב העיגפה תא םילעי אל ןויוושב העיגפה לש
 .םיירוד

 תוריחל תוכזב העיגפה )ב(

 
 .286 'מעב ,םש 73
 די טפשמה "ןוילעה טפשמה תיב תקיספב תונליג-יטנאו תונליג" ןורוד )יסיא( לארשי ואר 74

 תיב יארב ליג ימעטמ הילפא ?המיאתמ אלה הריזה" ןיילק תניעו ןורוד לארשי ;)2010( 65
 ןורוד )יסיא( לארשי ;)2010( 435 בי טפשמו הרבח ,הדובע "הפיחב הדובעל ירוזאה ןידה
 .)2013( ןוילעה טפשמה תיב תקיספב תּונליגו םינקז :קדצ לש םילכיהב הנקיז

 9134/12 ץ"גב ;)6.12.2012 ובנ( ןליא רב תטיסרבינוא – רגרבניו 209-10 )יצרא( א"עע ואר 75
 .)21.4.2016 ובנ( תסנכה 'נ שיבג
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 ,רצעמב ,רסאמב םדא לש ותוריח תא םיליבגמ ןיאו םילטונ ןיא" ,תוריחל תוכזה יפל
 הניגמה ,דבלב ילילש ןפ תלעב תוכז איה תוריחל תוכזה 76."תרחא ךרד לכב וא הרגסהב
 תא םישגהלו םהייח תא ןנכתל םדא-ינב לש םתלוכי לע תולבגמו םירוסיא תלטה ינפמ
 הנוכמה םדאה לש הימונוטואה לש טביה תאטבמה ,הבושח תוכז ןבומכ יהוז .םהייוואמ
 ."ןוצרה שפוח" םיתיעל

 תאזו ,תוריחל תוכזה ךותב תעלבנ הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזהש רמול ןתינ םאה
 העיגפ רדגב איה ונממ רבדה תעינמ ,םיירוד-ןיב םירשק םויקב ןיינועמ ןקזהש לככש םושמ
 הבושתהש הרובס ינא ?תרתייתמ הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה ןכ-לעו ,ותוריחב
 .תילילש

 לש הימונוטואה ןדא ןעשנ םהילעש םינדאה דחא םה ןוצרה שפוחו תוריחה ,ןכא
 הניא הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה יתנעטל םלוא ,םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה
 שפוחב העיגפה ,תישאר :תוביס יתשמ בוש תאזו ,תוריחל תוכזב תעלבנ הניאו תרתייתמ
 רשקל תוכזה )רתיה ןיב( תססובמ וילעש הימונוטואה ןועיט לש דחא טביה קר איה ןוצרה
 דקוממה ,ףסונ ןפ שי הימונוטואה ןועיטל םיירוד-ןיב םירשק לש רשקהב .הנקִזב ירוד-ןיב
 ותלוכילו ןקזה לש ותוהזל וב םימולגה םיסרטניאבו ירוד-ןיבה רשקה לש ישממה ןכותב
 סרטניא וילא ףרטצמ רשאכ יאדווב ,הימונוטואה ןועיט לש הז טביה .וייח רופיס תא בותכל
 הנבומב תוריחל תוכזב םלוגמה הזמ – רתוי בחר םיבר םירשקהבו – הנוש אוה ,תויכשמהה
 תוכזב קפתסהל רשפא-יא ןכל .ונוצרכ תושעל םדא לש שפוחב רומאכ דקוממ רשא ,ליגרה
 .תוריחל

 הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה ,ילילש ןפ קר רומאכ שי תוריחל תוכזל דועב ,תינש
 לש ילילשה ןפה ףקותמ ןה – הלופכ הנגהמ תינהנ ךכיפלו םדאה דובכל תוכזהמ תרזגנ
 ,וייחב םיעגופ ןיא" יכ עבוקה ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל 2 ףיעסמ עבונה ,תוכזה
 אבה ,תוכזה לש יבויחה הטביה ףקותמ ןהו ;"םדא אוה רשאב םדא לש ודובכב וא ,ופוגב
 ופוג לע ,וייח לע הנגהל יאכז םדא לכ" יכ עבוקה ,דוסי-קוח ותואל 4 ףיעסב יוטיב ידיל
-ןיב םירשקב הכימת לש תובוח הנידמה לע ליטמה ,תוכזה לש יבויחה הדיצ ."ודובכ לעו
 תוכזה תא "תעלוב" הניא תוריחל תוכזה ןכל .תוריחל תוכזב יוטיב ידיל אב וניא ,םיירוד
 .הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל

 תוירלוקיטרפ תויוכז לש ןמויש לע )ג(

 – ולא םירשקל םיפקשנה םימויאבו םיירוד-ןיב םירשקב םינקז לש דחוימה ךרוצב הרכהה
 לופיטה לש ןושארה בלשה קר איה – "םּויִש" הנוכמ "הרבחו טפשמ" לש םרזב רשא ךלהמ
 הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזב ריכהל שי ךרוצה םוישל ךשמהכ .אשונב יטפשמה
 תוכזב הרכהו העפות לש יתרבח םויש לש ךילהת .םיידוחייה הינכתל םאתהב הבצעלו

 
 .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל 5 'ס 76
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 םיקלחה ינשב רבסוהש יפכ 77.הילע הנגהל םג ליבוי ךשמהבו ,וז תוכזל תועדומ םדקי
 םינוש ויהי םינוש םיסרטניא ןיב ןוזיא לש בצמב תוכזהמ ורזגייש תונורתפה ,םימדוקה
 ,תורחא תויתקוח תויוכזב וא ןויוושה וא תוריחה תודוסיב הרכהמ ורזגייש תונורתפהמ
 ,הנוש הבישח תרוצ םינמַזְמ םהב הרכההו תוכזהו ךרוצה לש םמויש םצעש םושמ תאזו

 .הנוש תולהנתה דילוהל הלוכיש
 .תופסונ תויתחפשמ תויוכזל םג רבעב עריא תויוכז לש יתוהמ ןכותב הרכה לש ךילהת

 תורשקתהל ,תוריחל תויוכזה לע תירבה-תוצראב רבעב הססוב םיאושינל תוכזה ,ךכ
 המשגהל תוכזה לע רבעב הססוב תּורוהל תוכזהו 78;ןויוושלו תימיטניא תודגאתהל ,תיזוח
 ,תיזוח תורשקתהל תוכזהמ רתוי תללוכ םיאושינל תוכזה םלוא 79.דובכלו תוריחל ,תימצע
 המודב .וללה תויוכזב םג תעגופ וז תוכזב העיגפש םגה ,ןויוושלו תימיטניא תודגאתהל
 ,הימונוטואל תוכזה רשאמ רתוי תללוכ תּורוהל תוכזה ,זרא-קרב 'פורפ הבתכש יפכ ,ךכל
 ,יסיסב ימויק ךרוצ תאטבמו ,ישונאה םויקב תשרשומ רשא תוכזב רבודמ .דובכלו תוריחל
 תיימונוטוא לש תרזגנ אלו ,תיאמצע תוכז הווהמ איה ןכלו ,תימצע המשגהו םייח ךרד
 תוירחא םימלגמה םיחפטמ החפשמ יסחיל תוכזה תא הליכמ תּורוהל תוכזה 80.ןוצרה
 81.ינכטה ןבומב ןוירפל רבעמ םידבר הב םילולכו ,תכשמתמ הגאדו

 ןויוושלו תוריחל תויוכזל הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה לש היצקודר ,המוד חורב
 הרושקו םדאה תוהזמ קלח איהש ,םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה תוהמ תא תפקשמ הניא
 .הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תיטנוולר תיטרקנוק תוכז בוציעב ךרוצ שי ןכלו ,תויכשמהל

 ירוד-ןיבה רשקה לש תוידוחייה ?ירוד-ןיב עודמ .3

 םייתרבח םירשקל אלו ,אקווד ירוד-ןיב רשקל סחייתהל שי עודמ הלאשה תלאשנ ,ףוסבל
 ?םירחא

 םייתרבח םירשק ,א קרפב בתכנש יפכ ןכש ,תטלחומ הניא וז הלאשל יתבושת ןורקיעב
-ןיבה םירשקל ,תאז םע .םינקזה תחוורל םיבושח הנקִזב תונוּוגמ תויתרבח תותשר םויקו
 ,תישאר .אלמל םילוכי םניא םהשלכ םייתרבח םירשק רשא ,בושח דיקפת שי םיירוד
 רשק לע רומשל םייושעש םיינייפואה םימרוגה לעופב יכ דמלמ רקחמה ,יתחוורה טביהב

 
77 William L.F. Felstiner, Richard L. Abel & Austin Sarat, The Emergence and 

Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming..., 15 LAW & SOC’Y REV. 631 
(1981). 

78 Kenneth L. Karst, The Freedom of Intimate Association, 89 YALE L.J. 624 (1980). 
 .ןהכ-גרבסרטש תטפושה לש ןידה-קספל 7 'ספב ,26 ש"ה ליעל ,ינמחנ א"ע 79
–199 ,197 כ טפשמ ינויע "ינמחנ תשרפ תובקעב :תוילרטינו הירטמיס לע" זרא-קרב הנפד 80

 לש ןלוחלח לעו ,וז תוכז לש הירפירפה לומ תּורוהל תוכזה לש התביל לע .)1996( 200
 דרשמ 'נ תינולפ 4077/12 ץ"גב ואר ,וילע ןתעפשהו יטרפה טפשמל תויתקוח תויוכז

 .)2013( זרא-קרב תטפושה לש ןידה-קספ ,274 )1(וס ד"פ ,תואירבה
 "טפשמה" "!?'רשק זכרמב עובשב העש' :ילארשיה טפשמב תורוהל תוכזה" ןרפז תור 81

 .)2014( 21 ,27 הקיספ תוראה יקזבמ – םדא תויוכז :תשרב
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 ,תינש .םהיאצאצ דחוימבו ,םתחפשמ-יבורק םה םתחוורל םיארחא תויהלו םינקזה םע
 החפשמה-יבורק ראש םעו םידליה םע רשקה ,םינקזה לש םייחה רופיס תביתכ לש טביהב
 רשקב רבודמ םירקמה בורב ךכ םושמו ,וייח תיברמ ןקזה תא הווילש רשק ללכ-ךרדב אוה
 וניארש יפכ ,ףוסבל .וייח רופיס תא תווטל ותלוכילו ותוהזל רתוי הקומע תועמשמ ול שיש
 וידלי יכ הסיפתה לשב תדחוימ תועמשמ לבקמ ירוד-ןיבה טביהה ,תויכשמה לש רשקהב
 תשולש לש בולישה .ומלועב תויכשמה רמשל ול םירשפאמ םמיע רשקהו םדא לש
 םירשק לש תשחכומ-יתלבה תובישחה תורמלש הנקסמל ליבומ וידחי וללה םירבדה
 .םיירוד-ןיבה םירשקל דחוימ רוקרז תונפהל םוקמ שי ,ללכב םייתרבח

 םוכיס .4

 המכב תומייקה תויוכזה לע ףיסות הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזב הרכהה ,םוכיסל
 העיגפה תמצועש הנקסמל ליבות תוכזה ירוחאמ דמועה סרטניאה תמנפה ,תישאר .םינפוא
 תורחא תויוכז ןיבל תוכזה ןיבש ןוזיאה לע עיפשיש רבד ,דחוימב השק איה םינקזב
 רשק אלל םינקזה תייסולכוא ללכל תיטנוולר תוכזב הרכהה ,תינש .םירחתמ םיסרטניאו
 תונורתפה ,תישילש .תּועיגּפ לש בצמב םיאצמנ ולא םירשק ובש בצמ לכב אלא ,הילפהל
 וללה תונורתפה .תורחא תוקוצמל םינתינה הלאמ םינוש ויהי ירוד-ןיב רשק לש תוקוצמל
 לש םיבצמב החוור לשו םייח רופיס תביתכ לש ,תויכשמה לש םיסרטניאל םוקמ ונתיי
 .הז קרפב וגצוהש תורחאה תויוכזה דצל רודל הלוכי וז ןיעמ תוכז ןכלו ,תּועיגּפ

 הנפנ ,תיתקוח תוכזכ הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזב הרכהל ןועיטה תא ונססיבשמ
 ןגהלו המישגהל ,תיתקוח תוכז ריקוהל תינוטלש תושר לע ,קרב יפ-לע .הפקיה תניחבל
 הרקוהה תא םיללוכ ,"תיתקוחה היגולירטה" הנכמ אוהש ,וללה םיביכרה תשולש 82.הילע
 העיגפה רוסיא התועמשמש ,תוכזה לש ילילשה הדיצ תא יוטיב ידיל האיבמה ,תוכזה לש
 טביהה תא שממל הנידמה תבוח תא תאטבמה ,תוכזה תמשגה תא ;הנידמה ידי-לע תוכזב
 דצ עונמל הנידמה תבוח תא אטבמה ,ןגמה טביהה תאו ;תיתקוחה תוכזה לש יבויחה
 .תיתקוחה תוכזב עוגפלמ ישילש

 הנידמל הבוח םיקמ הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תיתקוחה תוכזה לש ילילשה טביהה
 תכמותה הביבס תונבהל הבוח הנידמה לע ליטי םישגמה טביהה ;תוכזב עוגפל אל
 לע ןגהל הנידמה לש התבוח תא לולכי ,ןגמה ,ישילשה טביההו ;םיירוד-ןיב םירשקב
 .םיירוד-ןיבה םירשקב םיעגופ םיישילש םידדצ םהבש םירקמב םירשקה

 םיררוגתמ םהבש תודסומב םירוקיב לע תונוש תולבגמ ולטוה הנורוקה תפגמ תרגסמב
 רצונ ןכ-ומכ .תודסומב םיררוגתמה םינקזל םיירוד-ןיב םירשקב םיישק ומרג רשא ,םינקז
 .הלחמב תוקבדיהמ ששחה בקע הליהקב םינקז לצא םיירוד-ןיב םירשק םויקב ישוק
 תושיחממ הליהקב םינקזה לש םירשקב העיגפהו תודסומב םינקזה לש םירשקב העיגפה
 היטביה ינש לע םיירוד-ןיב םירשקל תוכזב ךרוצה תאו םירשקה לש םתועיגפ תא ןהיתש

 
 ,119 טי לשממו טפשמ "םיבלשה תשולש תרות :הב העיגפהו תיתקוחה תוכזה" קרב ןרהא 82

 .)"הב העיגפהו תיתקוחה תוכזה" קרב :ןלהל( )2018( 138–134
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 םיירוד-ןיב םירשקב ךרוצה םויש דציכ הלאשל סחייתא אבה קרפב .ילילשהו יבויחה –
 לע עיפשהל םילוכי ויה הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזב תיטפשמ הרכהו םתועיגפו
 אל םינקזה לש םתוכזב העיגפה ,קודו .םהל ץוחמו תודסומה ךותב וז הפוקתב תולהנתהה
 הרכה אקווד םלוא ,רוביצה תואירב לע הרימש לש תוביסמ העבנ אלא ,תיתורירש התייה
 שמתשהל תרשפאמ התייה תורחא תויתקוח תויוכז דגנכ התדמעהו תיתקוח תוכזכ תוכזב
 ףא ןייאל ילבמ תונושה תויוכזה ןיב יואר ןפואב תנזאמה יתקוחה טפשמה לש הדותמב
 .ןהמ תחא

 ימיב הנקִזב םיירוד-ןיב םירשק תרימשל תוכזה – טרפה לא ללכה ןמ .ג
 הנורוקה

 עקר .1

 םיכמה םילג לש תוירוזחמב םלועה יבחרב תטשפתמ הנורוקה תפגמ הז רמאמ תביתכ ןמזב
 הפגמה לש םימדקומ םיבלשב רבכ .רפסמ םינש ךשמב רבכ תאזו ,םלועה תייסולכואב
 ןכ-לע .התומתל הובג ןוכיס םיווהמ עקר-תולחמו רגובמ ליג תיטסיטטס הניחבמ יכ אצמנ
 ,ךכ .םירגובמו םיריעצ – םיינשל רוביצה תא ירוביצה חישה קליח הנורוקה תפגמ ץורפב
 דירפהל איה ...רתויב הבושחה הנבותה" יכ טנב ילתפנ זאד ןוחטיבה רש ריהצה ,המגודל
 הדכנ תא תשגופ אתבס רשאכ אוה רתויב ינלטקה בולישה לייטקוק .םיריעצל םינקז ןיב
 לש תינושארה ותבוגת ,המגודל .תורחא תונידמב םג הבוגתה התייה ךכ 83."ותוא תקבחמו
 ,רוביצה ללכל םייחה תרגש ךשמה התייה הנורוקה רבשמ לע הינטירב תלשממ שאר
 העברא ךשמב םמצע תא דדובל ץילמה אוה םהלש ,הלעמו םיעבש ינב םירגובמ איצוהל
 84.םישדוח

 םישנא לע יתיב רגס תלטה לע טילחהל תוינידמה יעבוק וטנ לארשיל הפגמה תעגה םע
 .םיעבשלו עבשו םישישל הז ליג הלעוה ,םינוידה תרגסמב ,ךשמהבו ,הלעמו םישיש ליגב
 םינקזל הצלמהב קפתסהל הלשממה המיכסה םינקזה ינוגרא לש םתודגנתה תובקעב םלוא
 ללכ לע ולחש םיללכהו ,םהילע תאז תופכל ילבמ םהיתבב רגתסהל הליהקב םירגה
 רבעמ תולבגמ םהילע ולחוהש ילבמ ,םהיתבב ויחש םינקזה לע םג ולח הייסולכואה
 הליהקב םפגב םייחה םינקז ובש בצמ לעופב רצונ םיבר םירקמב ,ןכ-יפ-לע-ףא 85.ךכל
 וצלאנ םינקז הנורוק ילוחו ,הקבדהמ הייסולכואה לש הדחפ ללגב השק תודידבל ופשחנ

 
 1 ,110 ילאיצוס ןוחטיב "העד רמאמ – הנורוקה ןדיעב ירוד-ןיב חתמו תונליג" ןולייא תאיל 83

 Liat Ayalon, There Is Nothing New Under the Sun: Ageism and םג ואר .)2020(
Intergenerational Tension in the Age of the COVID-19 Outbreak, 32 INT’L 

PSYCHOGERIATRICS 1221 (2020). 
 .83 ש"ה ליעל ,ןולייא 84
85 Re: Response by the Israeli  Israel,—Coalition s’Human Rights NGO ’Older Persons
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 ףא .םהיאצאצמו םהיתוחפשמ ינבמ םיקתונמ םהשכ םינורחאה םהייח ימי תא תולבל
 ,רוביצה ללכ לע ולטוהש הלאל רבעמ תולבגמ םהילע ולטוה אל תיטפשמה הניחבהמש
-ןיבה םהירשקו ,םתחפשמ ינבמ םיקתנלו תודידבל םיפושח ויה םה תישעמה הניחבהמ
 .ועגפנ םיירוד

 םהש הלבגהה תדימ תא רוחבל ולכיש ,הליהקב םיררוגתמה םינקזהמ לידבהל ,םלוא
 רפסמ לע תולבגה םוריח תעשל תונקתה תרגסמב ונקתוה 2020 ץרמב ,םמצע לע םירזוג
 86.תובאה-יתבבו ןגומה רוידב םירקבמה

 ,תואירבה דרשמ לש "תוהמיאו תובא ןגמ" תינכות ףקותל הסנכנ 20.4.2020 םויב
 רבשמ תובקעב םינקזב םילפטמה תודסומב הלועפ יכרד תוותהל התייה התרטמש
 תושק תוישפנ תוכלשה שי םינקזה דודיבלש ךכל תוסחייתה תמייק וז תינכותב .הנורוקה
 תודסומל תינכותה הארק ןכלו 87,ןואכידו תיביטינגוק הדירי ןוגכ ,םייתואירב םינוכיסו
 ןפואב עבקנ תינכותב ,תאז תורמל .םהיתוחפשמ ינבל םינקזה ןיב םירשק םויקב עייסל
 יאשר דסומה להנמ ךא החפשמ ינבו םיחרוא לש םירוקיב רשפאל ןיא" יכ יביטרפוא
 88."רצק ןמזל דחא החפשמ ןבל רוקיב רושיא לע טילחהל

 ךמסמ )היצילאוקה :ןלהל( לארשיב םינקזה ינוגרא תייצילאוק המסרפ 9.6.20201-ב
 תדימ תא ררבל שקיבש ם"ואה לש םדאה תויוכז תצעומ לש "ארוק לוק"ל הנעמכ ףתושמ
 ראית הז ךמסמ .הנורוקה רבשמ ךלהמב תונושה תונידמב םינקז לש םדא תויוכזב העיגפה
 יכ ןיוצ הז ךמסמב .םינקזה תיילפה דגנ היצילאוקה תולועפ תאו םינקזב העיגפה תא
 וכישמה םהמ םיברב ךא ,תודסומה בורב בצמה רפוש "תוהמיאו תובא ןגמ" תובקעב
 דודיב תודסומה ורזג תומוקמהמ קלחבו ,ךרצנש יפכמ הברהב םירימחמ םיללכ גיהנהל
 89.תויחנהה ושרדש הזמ ףירח

 לש םדאה תויוכזב קסועה ףסונ חוד אצי ,הפגמה לש ינשה לגה ןמזב ,2020 רבוטקואב
 90."תלוז" ןוגרא םעטמ יעוצקמ-בר םיחמומ תווצ ידי-לע בתכנש ,הנורוקה ןמזב םינקז
 סחייתה אוה רתיה ןיב .םינקז לע לארשיב הנורוקה לש תושקה תוכלשהל סחייתה חודה
 העיגפל ןעטנ דודיבה יבגל .םינושה תודסומב םדודיבלו הליהקב םינקז לש םתודידבל

 
 ,)העש תארוה( )תונוש תוארוהו תיב דודיב( )שדחה הנורוקה ףיגנ( םעה תואירב וצל ד3 'קת 86

 ,וצל 10 'סמ ןוקית תרגסמב הנקתוהש ,))הנורוק( םעה תואירב וצ :ןלהל( 2020–ף"שתה
 20 'סמ ןוקית תרגסמב( םיחרוא ינשל הבחרה הנקתוה 27.5.2020 םויב .15.3.2020 םוימ
 .)וצל 32 'סמ ןוקית תרגסמב( דבלב דחא חרואל הלבגהה הרזחוה 15.9.2020 םויבו ,)וצל

 ליגה תודסומ ירייד לע הנגהל הנעמ ןתמל תימואל תינכת :תוהמיאו תובא ןגמ וזמג ינור 87
https://govextra.gov.il/media/17274/elderly- )2020 תואירבה דרשמ( 93–92 ישילשה

covid19.pdf-care. 
 .32 'מעב ,םש 88
89 Israel—Coalition s’Human Rights NGO ’Older Persons, 6-ו 2 'מעב ,85 ש"ה ליעל. 
 )2020 תלוז ןוכמ( הנורוק ןמזב םינקז לש םדאה תויוכז אשונב ח"וד ולש למרכ 90

covid/-in-rights-people-https://zulat.org.il/2020/10/25/old. תא ווילש םיחמומה 
 תירונ 'פורפ ,רשכ-ןולא תירוד ד"וע ,טודא ימר ר"ד ,הליאל'ח עיבר 'פורפ םה טקיורפה
 ,בלוד-ינולישה לעי 'פורפ ,רקה הנפד 'פורפ ,ץיבודיוד בדנ 'פורפ ,דואד היאהינ ר"ד ,ןמטוג
 .דליפרלק קראמ 'פורפו קליפ ינד 'פורפ ,ראקיפ-הל ןתיא ר"ד
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 שפוחב ,תוריחב תועיגפל ןכו 91,ליג עקר לע םתיילפה בקע םינקזה לש םדאה דובכב
 ןושארה לגב יכ םש ןיוצ דוע 92.םתולהנתה יכרד תא רוחבל םהלש הימונוטואבו העונתה
 85%-בש אלא ,םיידועיסה-םיירטאירגה תודסומב ההובג התומת התייה ןכא הפגמה לש
 תלוכי התייה אלש ןוויכמ ,רמולכ .האולחתל רוקמה ויה םילפטמה םידבועה םירקמהמ
 תומוקמב האולחתה תא רצע אל החפשמה ינבמ דודיבה ,םהילפטממ םינקזה תא דדובל
 אשונ הלעוה ןוידה ךלהמב .תסנכב הנורוקה תדעווב ןויד ךרענ חודה תובקעב 93.ולא
 העמשוהו ,םינושה תודסומב םינקזה יבגל ןהו הליהקב םינקזה יבגל ןה םינקזה לש םדודיב
 רבעמ תודסומב םתוא ודדוב "האולחת ספא" לש האצותב רדהתהל ידכש תרוקיב
 םינקז םהבש םיינוציק םירקמ לע תרושקתב חווד רתוי םירחואמ םיבלשב 94.ךרצנל
 95.םתחפשמ ינבמ םדודיב בקע םהייחל ץק ומש תודסומב

 םירשקל םינקז לש תיתקוחה תוכזב הרכה דציכ – רוחאל לגלגה תא בבוסל .2
 ?הנורוקה םע םתודדומתה לע עיפשהל הרומא םיירוד-ןיב

 תיתקוח תוכזכ רכות הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזהש ךכב ונכמת םימדוקה םיקרפב
 ,םיירוד-ןיב םירשקל תויוכזב תינושאר הרכה תנמתסמ ןכא תומיוסמ תונידמב .תיאמצע
 תרגסמב ,הנודנ םהבש םירקמב ןכו 96,תוספורטופאה יניד לש םינוש םיטביהב רקיעב

 
 .27 'מעב ,םש 91
 .30 'מעב ,םש 92
 .22 'מעב ,םש 93
 שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה לש 72 הבישי לוקוטורפ ,המגודל ,ואר 94

 ירבד ,).202021.10( 6 ,23-ה תסנכה ,המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו
 ,םילוח םהל ןיא המכ ,ןגומ רויד לש תומוסרפ יתיאר דחא דצמ..." :ןרטש רזעלא תסנכה רבח
 ןגומ רויד ]רשאכ[ ...םהלש םיריידה לע םיליטמ םהש תולבגמה תא ריכמ ינא ינשה דצהמו
 רבעמ ישפנ קזנ ולש םיריידה לע רזוג אל אוה םאה ...םיקבדנ ספא םע ומצע תא גיצהל הצרי
 שיש עדוי ינא ?ךלמה קזנב הווש היהי אל רצה ארקנש המ רבכש הזכ וא תושעל ךירצש המל
 ".תואירבה דרשמ לש תויחנהל רבעמ םיכלוהש ...םינגומ םירויד

 בירעמ "'שרדנ אל' :דודיבה תויחנה דגנ םישישקה תוחפשמ" ונגב לבוי ,המגודל ,ואר 95
)30.8.2021( 862359-https://www.maariv.co.il/news/israel/Article. 

 סופורטופא יכ הינרופילק תנידמב עבקנ ode § 2351Cal. Prob. C-ה תרגסמב ,המגודל ,ךכ 96
 רושיאב אלא םיבתכמ וא ןופלט תוחיש ,םירקבמ לבקל םדא לש ותוכז תא ליבגהל לכוי אל
 העגפש תומדה אוה ומצע סופורטופאה םהבש םירקמל הנעמ ןתינ ךכ .טפשמ-תיב לש
 לש ויתויוכז תא ףוכאל ול רשפאמה סופורטופאל וצ קינעהל םג לוכי טפשמ-תיב .םירשקב
 ובש הרקמב תאזו ,םיבתכמ לש תרושקת םייקל וא ןופלטב חחושל ,םירקבמ לבקל םדאה
 .העיגפה תא רוצעל ונוצרבו ןקזה לש וירשקב עגופה רחא םדא םייק יכ םשרתמ סופורטופאה
 סופורטופאל הבוח העבקנ ,Ariz. Rev. Stat. § 14-5316-ה תרגסמב ,הנוזירא תנידמב םג
 ןקזה םע םיסחי תכרעמ להינש םדאל תורשפא שי ,תרפומ איהש הרקמבו ,םירשק דדועל
-תיב לעש תוחנמ הדימ-תומא תוטרופמ קוחב .רשקל וצ לש דעס טפשמה-תיבמ שקבל
 ,ךשמהב .ודדועל שיש רשקב וא קיזמ רשקב רבודמ םא עובקל תנמ-לע לוקשל טפשמה
ther O , andGuardianship, Conservatorship ormUnif-ה ךרעש הפיקמ המרופר תרגסמב
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 חישב םג ,ךכ לע ףסונ 97.םהידכנ םע םירשקל תובסו םיבס לש םתוכז ,יטרפה טפשמה
 Political-ב ,ךכ .הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזב תינושאר הרכה תנמתסמ םדאה תויוכז

Declaration and Madrid International Plan of Action on Ageing, הווהמה ,2002 תנשמ 
-ןיב תוירדילוס לש תובישחה הרכוה ,תונקדזהה אשונב תימואל-ןיבה הלועפה תינכות תא
 הרכה תמייק ימואל-ןיבה טפשמה רושימב 98.תוירוד-ןיב םיסחי תוכרעמ דודיע לשו תירוד
 ,םינקז תויוכזל תיאקירמא-ןיבה הנמאה תרגסמב תירוד-ןיבה תוירדילוסה לש תובישחב
 םירגובמ םישנא לש םתופתתשה תא םדקל הנידמה לע יכ עבקנ הבש ,2015 תנשמ
 חתפמ-יביכרמכ תידדהה הכימתהו תוירדילוסה קוזיח םשל תוירוד-ןיב תויוליעפב
 לש הבוחל ,רמולכ ,תוכזה לש יבויחה הדיצל תסחייתמ הנמאה 99.תיתרבחה תוחתפתהב

 
Protective Arrangements Act (Unif. Law Comm’n 2017), תובוח סופורטופאה לע ולטוה 

 .)503-ו 502 ,316 ,315 ,314 ,311 'סב( םדאה לש וירשקל הגאד ןעמשמש תונוש
 םע שגפיהל ושקיב םיבס םהבש םירקמב הניינע תחאה .תויצאוטיס יתשב הנעטנ וז תוכז 97

 םע רשקל דליה תוכז יאלבסייו יתא ,המגודל ,ואר .ךכל ודגנתה םידכנה ירוהש דועב םהידכנ
 םילוקישה לע" שגרט ןרואו ךמוס תביל ;)2007 עדימו רקחמ זכרמ ,תסנכה( 8 ותבסו ובס
 ;200 'מעב ,40 ש"ה ליעל ,ץי'צנילו ןורוד ;)2007( 168 ד ןיד תראה "תּובסה דמעמב הרכהל
 םייטפשמ םירדסהו םייטרואית םיטביה :החפשמ ינידב םיבסו םידלי יסחי ואלב הודא
 .)2021 ןליא-רב תטיסרבינוא ,"היפוסוליפל רוטקוד" ראות תלבק םשל רמג-תדובע(

 תבוט רבדב תולאשב םרקיעב םידקוממו ,םיבסה לש םתוכזב תוחפ םיקסוע ולא םירקחמ
 הימונוטואה תולובג רבדבו תיניערגה החפשמה לש המוקמ רבדב ,דליה תויוכזו דליה
 הערכה תמייק םהבש םירקמב תופכאנ םידכנל םיבס ןיב םירשקל תויוכז יכ ןייצל שי .תירוהה
 םירכשנ םה ףא םיאצוי םיבסהש רורבש יפ-לע-ףאש ךכ ,דליה םע ביטיי רשקה םויקש
 הביטקפסרפה ,)םיעבותכ( הלא ןיעמ תועיבתב הדימע תוכז םהל שיש ףאו ,דכנה םע רשקהמ
 .ךפהל אלו ,בסה םע םירשקל ותוכז חכונל דליה תבוט איה םינודנ םירבדה הנממש
 וצר םיבסו ורטפנ םירוה םהבש םירקמב איה ולא םירשק ונודנ הבש תרחאה היצאוטיסה
 לש תויוכזל רבעמ םיבס לש םתוכזב הריכה אל תונידמ ןתואב החוורה ךא םמוקמ תא אלמל
 לע( םירוהל ומכ תויתקוח תויוכז םיבסל תתל שי ולא םירקמב יכ ורבס םידחא םירקוח .םירז
 תויוכז ולבקי םיבסהש תורשפאה תחת הנמואל וא ץומיאל וחלשנ םידלי םהבש םירקמ עקר
 Roberta Kotkin, Grandparents Versus the State: A ואר .)םירוה לשכ תוירוה

Constitutional Right to Custody, 13 HOFSTRA L. REV. 375 (1985); Michelle Ognibene, 
A Constitutional Analysis of Grandparents’ Custody Rights, 72 U. CHI. L. REV. 1473 

(2005). 
 :ךכ עבקנ ,המגודל ,16 'ס תרגסמב 98

We recognize the need to strengthen solidarity among generations and 
intergenerational partnerships, keeping in mind the particular needs of both 
older and younger ones, and to encourage mutually responsive relationships 
between generations. 

 .תירוד-ןיבה תוידילוסה דודיעל םיכרד לע ץלמוה ךשמהב
American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons -Inter-ל 8 'ס 99

(A-70) ךכ עבוק: 
States Parties shall adopt measures to enable older persons to participate 
actively and productively in their community and to develop their capacities 
and potentialities. To that end, States Parties shall... [p]romote the participation 
of older persons in intergenerational activities to strengthen solidarity and 
mutual support as key components of social development. 
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 לש סרטניאב הרכהה לע דמלמ הז רבד 100.םיירוד-ןיב םירשק קזחלו םדקל הנידמה
 הפיצה הנורוקה תפגמ קר םלוא .םדאה תויוכז חישל תרדוח רשא ,ירוד-ןיב רשקב םינקזה
 הנגהל ינויח – רשקל תוכזב תונוטלשה לש העיגפב קסועה הז – תוכזה לש ילילשה ןפהש
 יבויחה ךרוצה תא םג ףיצה הנורוקה רבשמ ,ךכ לע ףסונ .הנקִזב םיירוד-ןיב םירשק לע
 101.רבשמ תעב הנקִזב םיירוד-ןיב םירשק לע הליעפ הנגהב

 לש םיירוד-ןיבה םירשקב העיגפה םע תיטפשמה תודדומתההש ןכתיי יכ הרובס ינא
 ורכוה וליא הנוש התייה ,תרוקיב הילע וחתמ םינוש תוחוד רשא ,הנורוקה תפוקתב םינקז
 תונמדזה איה הנורוקה תפגמ הז ןבומב .םלועה יבחרב תיתקוח תוכזכ םיירוד-ןיב םירשק
 תיתקוח תוכזכ תוכזה תא ססבל תורשפאה תא ןוחבל – תילארשי קר אלו – תימלוע
 אל הז קרפ לש םיאבה םיקלחב ,םוקמ לכמ .הנידמה יפלכ םינוש םירשקהב תינפומה
 חתנל שקבאו ,ילארשיה טפשמב דקמתא אלא ,הנורוקה םע תימלועה תודדומתהב קוסעא
-ןיב םירשקל תוכזה יארב םינקז לש םיירוד-ןיבה םירשקב העיגפה םע תודדומתהה תא
 .תיתקוח תוכזכ וזכ תוכז הרכוה וליא םיירוד

 םייבויחהו םיילילשה םיטביהב הנורוקה ןמזב תוכזב העיגפה תדימ יהמ ןחבי קרפה
 לוכי וז תוכז לש המויק היה תיתקוחכ תרכומ תוכזה התייה ובש םלועב דציכו ,הלש
 עוגפל הנידמה לע רוסיא תלחהב ףקתשי הזכ םלועב תוכזה לש ילילשה הטביה .עיפשהל
 םירשקו ללכב םירשק ןנוכל םינקזה תוכזב תעגופ דודיבה תוינידמ .םיירוד-ןיבה םירשקב
 םיחרואה רפסמ תא רתוי הליבגמ הנידמהש לככ ,הנורוקה לש רשקהב .טרפב םיירוד-ןיב
 הבוח הנידמה לע ליטי יבויחה טביהה .וז תוכזב רתוי תעגופ איה ןכ ,םינגומה תודסומב
 .הליהקב ןהו םינגומה תודסומב ןה םיירוד-ןיב םירשקב ךומתל

 ,תוכזה לש ילילשה טביהב ןודא קרפה לש אבה קלחב .םיינשל אופא קלוחי ןוידה
 תקספל םאתהב יתקוח חותינ םיגדאו תוכזב הנידמה לש העיגפה תא ראתא תאז תרגסמבו

 
 ,"תיתקוחה היגולירטה" יפ-לע .82 ש"ה ליעל ,"הב העיגפהו תיתקוחה תוכזה" קרב ואר 100

 .תוכזה לש םישגמה טביהב רומאכ רבודמ
 :הנורוקה ימיב םינקזה לש םדאה תויוכז תא קדבש חוד ם"ואה םעטמ אצי 2020 תנשב 101

Claudia Mahler, Report of the Independent Expert on the Enjoyment of All Human 
Rights by Older Persons, U.N. G.A. A/75/205 (2020). בצמה יכ תדמלמ חודה תאירק 

 וגהנתה תונידמה בור לכה-ךסב יכו ,םלועה תונידמ רתיב רשאמ רתוי ער היה אל לארשיב
 בצמה הבש )הירטסוא( דבלב תחא הנידמ ןייצל רחב ם"ואה חודש ןיינעמ .המוד הרוצב
 תוכזה ןיב ןזאל שיש הארוה איצוה החוורה דרשמש התייה ךכל הביסהו ,הנוש היה תודסומב
 המוישו תוכזב הרכהש יתנעט תא שיחמהל הלוכי וז המגוד .םירשקל תוכזה ןיבל תואירבל
 תוכזה תא ןזאל ךרוצה דומעי רשאכ ,רבשמ תעב םג תוטלחה ילבקמ לע עיפשהל םייושע
 :))הפסוה השגדהה( 43 'ספב ,םש( חודה תרבחמ לש הנושלב .תורחא תויוכז לומ

Despite discouraging information regarding older persons both inside and 
outside residential care homes, there were some positive signs and good 
practices. In Austria, the Federal Ministry of Social Affairs issued 
recommendations to residential care homes in which it emphasized the need 
for balance between the right to health and the right to social contact, and made 
it clear that residents could enter public spaces, as could the general public, 
because such deprivation of movement could constitute illegal deprivation of 
liberty. 
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 ראתאו ,תוכזה לש יבויחה טביהב ןודא ,קרפה לש ןורחאה קלחב ,ןכמ-רחאל .הלבגהה
 .תּועיגּפ לש בצמב םיירוד-ןיב םירשקב ךומתל הלוכי הנידמה דציכ

-ןיבה םהירשק לע הנגהל תוכזה ןיב טקילפנוקה תא רותפל הניא הז רמאמ תרטמ ,קודו
 תא רקבל אל םגו ,הנורוקה תפוקתב ףוגה תומלשלו םייחל תוכזה ןיבל םינקזה לש םיירוד
 תוידוחיי תועיגפל הליבוה הנורוקהש ןוויכמ ,תאז ףלח .רבשמה םע הנידמה תודדומתה
 ינא ,םיירוד-ןיב םירשקל םינקזה לש םתוכז לש יבויחה טביהב ןהו ילילשה טביהב ןה
 יושע ,תורחא םדא תויוכז לומ טקילפנוק לש בצמב אקווד ,וז תוכזב יתקוח ןויד יכ הרובס
 הבשחמ ינוויכ חותפל ןכו ,הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה לש הנבהה תא ךכזלו דדחל
 .םימוד םירקמב תוינידמה לע עיפשהל היושע תוכזב הרכה דציכ

 הנורוקה ימיב הנקִזב ירוד-ןיב רשקל תוכזה לש ילילשה דצה .3

 תיתקוחה העיגפה לש ןושארה בלשה חותינ )א(

 תוכזב העיגפה .םיירוד-ןיב םירשקב עוגפל הנידמה לע רסואה ,ילילשה טביהב חתפנ
 הנידמה הגיהנהש דודיבה תוינידמב יוטיב ידיל האב הז טביהב םיירוד-ןיב םירשקל
 תודסומב םירקבמה רפסמ תא תמצמצמה )הנורוק( םעה תואירב וצב היחנהה .היתודסומב
 םירוקיב ורשפאתה תמיוסמ הפוקת ךשמב 102.הנורוקה תפגמ ךשמב רפסמ םימעפ התנוש
 חכונל .דבלב דחאל םיחרואה רפסמ לבגוה ףא תומיוסמ תופוקתבו ,דבלב םיחרוא ינש לש
 םדא רשאכ קר הניא םיירוד-ןיב םירשקב תיתקוחה העיגפה יכ ןייצא הז רמאמב חותינה
 .תיתקוח תוכזב העיגפ איה ףא תפקשמ םירקבמ ינשל הנקתב הלבגהה יכו ,ןיטולחל דדובמ
 ולכי אל הזכ רדסה תחת ןכש ,יטמרד אוה םיינשל דחא רקבמ ןיב לדבהה םג ,ךכ לע ףסונ
 תעיבקש קפס ןיא .יוויל םיכירצמש ,םיניטק החפשמ ינב םע םישגפמ ,המגודל ,םייקתהל
 לולידל השעמל םורגת עובק דחא רקבמ ףתתשי ןהבש העובק תורידתב תושיגפל םידעומ
 ןב ותוא ולא םירקמבש ששח םייק ןכ-ומכ .ןקזה לש םיירוד-ןיבה םירשקה לש ןוויגה
 ךישמיש אוה ומיע רשקל תוירחאה רקיע תא לטונו ןקזב ירקיעה לפטמכ דקפתמש החפשמ
 לש הפוקתל לעופה הזכ רדסה .ומיע ושגפיי אל החפשמה ינב רתי דועב ,ןקזה םע שגפיהל
 תואצותל ליבוהל ילואו ,קוחירלו םירשק קותינל םורגל לולע םירופס תועובשמ רתוי
 גאדי דסומה םא .ךוראה חווטב םג ןקזה לש םיירוד-ןיבה םירשקה תניחבמ תוכיפה-יתלב
 אוה ןכש ,תיתרבח הניחבמ דדובמ היהי אל ןקזה ,דסומה ךותב םישנאה ןיב םירשק םויקל
 םינוּוגמה םיירוד-ןיבה םירשקה ,יתיארהש יפכ ,םלוא .דסומה ירייד רתי םע שגפיהל לכוי

 םהבש תודסומהמ קלח ,קודו .םהל ףילחת םניא דסומה ךותב םירשקו ,דחוימב םיבושח
 תודסומב רבודמש לככ .םייטרפ תודסומ םקלחו ,םייתנידמ תודסומ םניה םינקז םיררוגתמ
 הנגהב דקוממה הז – תוכזה לש ריקומה טביההמ תרזגנ הנידמה לש הבוחה ,םייתנידמ
 יטרפ אוה דסומה םהבש םירקמב םגש אלא .ןוטלשה לש הרישי העיגפ ינפמ הילע הרישי

 
 .86 ש"ה ליעל ואר 102
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 קודקדל תובישח ןיא ,ישעמ ןפואב ,ןכ-לעו ,תוכזה לע ןגהל הבוחה הנידמה לע תלטומ
 103.ותוכייתשהבו דסומה יפואב

 104.םינקזה לש תוריחבו ןויוושב תועיגפה לע תרוקיב העמשוה הפוקת התואב ,רומאכ
 תא תופפוח ןניא ולא תועיגפ עודמ בטיה השיחממ הנורוקה ימיב העיגפה לש המגודה
 יכ רמול ןתינ ןויוושב העיגפה יבגל .וז הפוקתב םיירוד-ןיבה םירשקב תיטרקנוקה העיגפה
 תומל םינקזה לש םהייוכיס יכ ירקחמ ןפואב חכוהש םושמ ,יטנוולר עקר לע ינושב רבודמ
 תורגסמב תודסומב םירוגמב רבודמ יכ רמול ןתינ דוע .רתוי םיהובג הנורוק תובקעב
 יפלכ תובוח שי םיריידלו ,םיריידה ללכ יפלכ תוירחא שי הלהנהל ןהבש ,תויביטקלוק
 םיריידה ייח לע הרימש איה תולבגהה תביס ןכלו ,םחתמ ותואב םירחאה םיריידה
 הלוע הילפה רדעהב .הילפה לש םיעינממ הדלונ אל תוינידמהש רורבו ,םחתמל םיפתושה
 יבגל םג המשרנ וז העיגפ ,תוריחב העיגפה יבגל .ללכב העגפנ ןויוושל תוכזה םא הלאשה
 עודמ רורב אל ןכ-לע .תומיוסמ תופוקתב םירגסה תרגסמב הדדּוּב רשא ,הייסולכואה רתי
 ,דועו תאז .תוריחב תעגופ םירוקיב תלבגה לש תוינידמ םינקזה תייסולכוא יבגל אקווד
 םלוא ,הלבגוה םתוריחש תודסומב םייחש םינקזל הנעמ תתל ילוא הלוכי תוריחל תוכזה
 לבא העגפנ אל םתוריח רשא ,הליהקב םינקזל גואדל הנידמה לע הבוח הליטמ הניא איה
 105.הנכסב ודמעוה םיירוד-ןיבה םהירשק

 הלש רשקה רבדב ,םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה לש העבט רבדב הקומעה הנבהה
 ולא םירשק לש םתועיגפ תדימל הלש סחיה רבדבו ,םתוהזלו םתויכשמהל ,םינקזה תחוורל
 וליפאו הבושח המזירפ איה םיירוד-ןיב םירשקל תוכזב העיגפה אקווד עודמ הריבסמ
 .הנורוקה ימיב העיגפה תניחבל תינויח

 הלבגהה תקספ חכונל תוכזה חותינ )ב(

 ןושאר בושח דעצ הווהת תיתקוח תוכזכ הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזב הרכהה
 איהו ,תטלחומ הניא איה ,תרחא תוכז לכ ומכ ,תאז םע .וז תוכזל תיטפשמ תוסחייתהב
 תיתקוחה היגולודותמה יפ-לע לועפל שי ולא םירקמב .תורחא תויוכזב שגנתהל היושע
 .הלבגהה תקספ יפל תלבוקמה

 םוריח תעשל תונקת םא הלאש תמייקש ריעא הלבגהה תקספ חותינב חתפא םרטב
 :דוסי-קוחבש םושמ תאזו ,םדאה דובכמ תורזגנה תויתקוח תויוכז לולשל תולוכי

 השינע עובקל ,תואכרעל הינפ עונמל םוריח תעש תונקת לש ןחוכב ןיא" יכ עבקנ הלשממה

 
 ליעל ,"הב העיגפהו תיתקוחה תוכזה" קרב ואר תוכזה לש ןגמהו םישגמה ,ריקומה טביהל 103

 ."תיתקוחה היגולירטה" לע בסנה ,הדילש טסקטהו 82 ש"ה
 .90 ש"ה ליעל ,ולש ואר 104
 שפוחב העיגפל הנעט םג העמשנ הנורוקה תפגמ לש יפיצפסה הרקמב ,ולא תועיגפל ליבקמב 105

 תוכזה תא תעלוב הניא העונתל תוכזהש רורב ,תוביס ןתואמו ,תוריחב העיגפה ומכ .העונתה
 תלוכי אלל ךא תולבגה אלל עונל רשפא היה ובש םלועב םגש רורב .םיירוד-ןיב םירשקל
 האב התייה אל תיתוהמה העיגפה לבא תעגפנ העונתל תוכזה התייה אל שונא-ינב שוגפל
 .ןורתפ ידיל
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 םדאה דובכ :דוסי-קוח תא רתוס הז ףיעס 106."םדאה דובכב העיגפ ריתהל וא ערפמל
 עיקפהל ,הז דוסי-קוח תונשל םוריח-תעש תונקת לש ןחוכב ןיא" יכ עבקנ ובש ,ותוריחו
 רתומ ...םוריח לש בצמ הנידמב םייקש העשב םלואו ;םיאנת וב עובקל וא ופקת תא תינמז
 ,הז דוסי-קוח יפל תויוכז ליבגהל וא לולשל ידכ ןהב אהיש ...םוריח-תעש תונקת ןיקתהל
 לע ולעי אלש הדימבו הפוקתלו היואר תילכתל ויהי הלבגהה וא הלילשהש דבלבו
 םימוד םירקמב וז הלאשמ המלעתה הקיספהש הדבועה חכונל ,םוקמ לכמ 107."שרדנה
 הלבגהה תקספב הדימ-תומא ןתואש החנה-תדוקנמ אצא 108,הלבגהה תקספ תא הנחבו
 .םיבייחמה םייונישב ,םוריח תעשל תונקתה ןיינעל םג תונוכנ

 ןושארה יאנתה .תיתקוחה תוכזב תימיטיגל העיגפל םיאנת המכ תעבוק הלבגהה תקספ
 קוחהש אוה ינשה יאנתה .וב תשרופמ הכמסה חוכמ קוח יפל וא קוחב אהת העיגפהש אוה
 לע ,ףוסבל .היואר תילכתל תישענ תוכזב העיגפהשו לארשי-תנידמ לש היכרע תא םלוה
 .תיתדימ תויהל תוכזב העיגפה

 קוחב הכמסה )1(

 הקזחה תלחהמ תעבונ קוחב ןגועת תיתקוח תוכזב עוגפל תינוטלש הטלחהש השירדה
 ךילהת .תדחוימ הקדצהב הנתומ הפקות ןכלו ללככ תקדצומ הניא תיתקוח תוכזב העיגפש
 תקיקח לש לברוסמהו ךבוסמה ךילהה ,ונייהד ,"יכילה רשכה" העיגפל קינעמ הקיקחה
 109.ועגפיי אל םדא תויוכזש חיטבי ,רוביצ יגיצנ תופתתשהב חותפ ןויד רשפאמה ,קוח
 תויוכמס תלעפהל יאנת ,"םיינושאר םירדסה" רבדב הנירטקודה חוכמ םייקה ןידה יפל
 ,הקיקחב ועבקיי תוכמסה תלעפהל םייטנוולרה םיינושארה םירדסההש אוה תוינוטלש
 הכמסה תארוהב יד ןיא יכ עבקנ דוע 110.תילהנמה תושרה לש התעד-לוקישל וראשוי אלו
 111.תויוכזב העיגפ רשפאל תיללכ

 
 .הלשממה :דוסי-קוחל )ד(39 'ס 106
 הלוחתה" ןגד בדנו רודנב לאירא ךכ לע ואר .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל 12 'ס 107

 םירמ ,קרב ןרהא( 951–950 ,945 ב ךרכ ןייטשניבור םיקילא רפס "דוסי-יקוח לש תיניינעה
 'םיאלט ישעמ'" ןהכ תיגרמ ;)0202 םיכרוע רפוס תנירו הי'צקורפ הליא ,ןוטיב-ץיבוקרמ
 – תויונמ-יתלבה תויוכזה" רמוס ללה ;)8199( 664–663 ,623 טכ םיטפשמ "םוריחה ינידב
 יבצמ" רודנב לאירא ;)1997( 295 ,257 חכ םיטפשמ "תיתקוחה הכפהמה לש הפקיה לע
 רחשו קרב ןרהא ,בוט-ןמיס-רב יתיא ,יאלוזא ןרק( 468 ,447 שיניב תירוד רפס "םוריח
 .)2018 םיכרוע ץישפיל

 2705/20 ץ"גב ;)7.4.2020 ובנ( הלשממה שאר 'נ להטנוול 2435/20 ץ"גב ,המגודל ,ואר 108
 .)27.4.2020 ובנ( הלשממה שאר 'נ רדמס

 .144 'מעב ,68 ש"ה ליעל ,הנידמ 109
 481 )5(בנ ד"פ ,ןוחטיבה רש 'נ ןייטשניבור 3267/97 ץ"גב ,לשמל ,ואר ןכ .145 'מעב ,םש 110

)1998(. 
 746 )2(חנ ד"פ ,םינפ ןוחטיבל רשה 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה 1437/02 ץ"גב ואר 111

 )4(בס ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ מ"עב "ימואלה דקפמה" 10203/03 ץ"גב ;)2004(
 תופסונ תוינפהלו רתוי בחרנ ןוידל .)2008( שיניב האישנה לש ןידה-קספל 13–9 'ספ ,715

 םיינש וכליה :תיכילה תיטופיש תרוקיבו תינכות תיטופיש תרוקיב" בוט-ןמיס-רב יתיא ואר
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 ,1940 ,םעה תואירב תדוקפ חוכמ )הנורוק( םעה תואירב וצ ןקתוה הנורוקה תפגמ בקע
 ןוקית תרגסמב .קוח ףילחמ אוה ךכשמו םוריח תעשל תונקתהמ קלח ךכיפל הווהמ רשא
 :יכ עבקנ וצל 10 'סמ

 לש להנמו ,החוור דסומ וא תואירב דסומ לש הנבמב חרוא רקבי אל )א(
 .דחא חרוא טעמל ,דסומב חרוא לש םירוקיב רשפאי אל רומאכ דסומ

... 
 רוקיב רשאל יאשר להנמה וא תורישה שאר ,הז ףיעסב רומאה ףא לע )ג(

 תודחוימ תוביסנב ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ םיחרוא לש גוס וא חרוא לש
 112.םהילע הרויש םיאנתבו

 וא ןגומ רוידב ,תובא-יתבב םיריידל רשפאל השקיב םימי םתואב ץ"גבל השגוהש הריתע
 ךות ,םייאופר םילופיטל תאצלו םהיתוחפשמ יתבב רקבל תולבגומ םע םישנאל תונועמב
 םימעטמ התחדנ הריתעה .םייתחפשמ םישגפמ לע ולטוהש תולבגמה תא תפקות איהש
 םהיניב ,םיריידל היתפמא הליג םנמוא ץ"גב 113.ועגפנש תויוכזב יתוהמ ןויד אלל ,םיינכט
 תוכזכ אל יאדוובו ,תוכזכ םיירוד-ןיב םירשקב םהלש ךרוצה תא םייש אל ךא ,םינקז

 .תיתקוח
 :םיינכט םימעטמ הקחמנש ,וז הריתעב רצק ןיד-קספב ןמלגופ טפושה בתכ ךכו

 תוחפשמה ינב םידדומתמ ומע ישונאהו ישגרה ישוקב שאר םילקמ ונניא
 ןיב יוארה ןוזיאל רשאב תונוש תועד הנכתת .תולבגמה לש אצוי לעופכ
 לש תנבומה םתגאד ןיבל ,םתואירבו םיריידה ייח לע הרימשב ךרוצה
 לצא םירוקיב לע תולבגמ ריסהל םנוצרלו םיריידה תחוורל םירתועה
 תא לוקשל םיבישמה לע .תוחפשמה יתבל םיריידה תאיצי םג ומכ ,םיריידה
 תוחפשמה דעו ,הזמ םירתועה תוברל ,רבדב םיעגונה םימרוגה לכ תורעה
 תוירחאה ,םוי לש ופוסב .ךילהל דצ וניא םא םג ןיינועמ םרוג לכו ,הזמ
 114.רדסאמה םרוגה לש ויפתכ לע תלטומ םייוארה םינוזיאה תעיבקל

 ,רמולכ ,וב תשרופמ הכמסה חוכמ קוח יפל וא קוחב הכמסה הנועט תיתקוח תוכזב העיגפ
 תוירחאה היפלש ,וצל ץ"גב לש ותונשרפ ןכל .תסנכה ידי-לע ורקיעב עבקיהל ןוזיאה לע
 תקספ תושירדב תדמוע הניא ,רדסאמה םרוגה לע תלטומ םישרדנה םינוזיאה תעיבקל
 םירוקיב עונמל תוכז םג שי רדסאמה םרוגלש איה וצל תונשרפה םא ,רמולכ .הלבגהה

 
 ןרק( 345–343 ,299 שיניב תירוד רפס "לארשיב ילרודצורפ-ימס לדומ תארקל ?וידחי

 .)2018 םיכרוע ץישפיל רחשו קרב ןרהא ,בוט-ןמיס-רב יתיא ,יאלוזא
 ןוקית( )העש תארוה( )תונוש תוארוהו תיב דודיב( )שדחה הנורוקה ףיגנ( םעה תואירב וצ 112

 .762 ת"ק ,2020–ף"שתה ,)10 'סמ
 .)21.5.2020 ובנ( םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה רש 'נ ןורימ 3046/20 ץ"גב 113
 .9 'ספב ,םש 114
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 קלחב הרקש יפכ( םוריח תעשל תונקתב ןקתוהש המל רבעמ ,וצה תרגסמב לילכ
 .םיינושארה םירדסהה רבדב ללכה תא תדגונ איה יזא ,)תומיוסמ תופוקתב תודסומהמ

 תא םייחלו תואירבל תוכזה דגנכ דימעה ץ"גב יכ וז הקיספ יבגל ןייצא בגא-תרמאב
 ישוק" דמע הלומ לאו ,"ךרוצ" הניכ אוה םייחל תוכזה תא .תוחפשמה לש ישגרה ישוקה
 ישוק .תושגר יבגל ןכ ןיאש המ ,תוילרבילה תויוכזה סיסבב םידמוע סרטניאו ךרוצ ."ישגר
 תושגרב העיגפ רבדב ןויד .גרדמב הנממ ךומנ םוקמב אצמנ אוהו ,תוכזל לוקש וניא ישגר
 הז ןיינעב .יוטיבה שפוחב העיגפ לש רשקהב ללכ-ךרדב הלוע תיתקוח תוכזב העיגפ לומ
 לש םיכרעה תכרעמ תא םירתוס םהש םושמ תושגרב םיעגופש םייוטיב תלבגהש לבוקמ
 ךרוצה תא רידגמ טפשמה-תיב רשאכ ,ןכל 115.ללכ-ךרדב ןידכ הניא םהילא ףשחנש ימ
 .התוחנ אצומ תדוקנב ותוא חינמ אוה ,ישגר ישוקכ םירשקב

 םרוגל תישפוח די רשפאמ וניאש ,הנוש ןפואב םג הנקתה תא שרפל ןתינ ,םוקמ לכמ
 תומיוסמ תופוקתב – םירקבמה רפסמ תא ליבגה םנמוא וצה ,וז תונשרפ סיסב לע .רדסאמה
 התייה דסומה להנמל הנתינש תוכזה ךא – םירקבמ ינשל תורחא תופוקתבו דחא רקבמל
 לולשל רתיה ול ןתינ אל יאדוובו ,ותתחפהל אלו ,םירקבמה רפסמ תבחרהל םיאנת עובקל
 העובקה תילמינימה היחנהב דמוע דסומה להנמ דוע לכ ,וז תונשרפ יפל .לילכ םירוקיב
 דמוע וניא וצב רומאל רבעמ םירקבמה רפסמ םוצמצ םלוא ,קוח חוכמ לעופ אוה ,וצב
 להנמל תוקינעמכ תויחנהה ושרופ םהבש תומוקמה ןכלו ,הלבגהה תקספ לש היתושירדב
 םייתקוח םילוקיש ,ייניעב .תוכמס רסוחב וגהנ ןיטולחל םירוקיב לולשל םג תוכמס דסומה
 .ףיעסה לש אשירל לבגומ רדסאמה םרוגה לש ותעד-לוקיש היפלש תונשרפה ןוויכל םיטמ
 דומעת אל ,לבגומ וניא רדסאמה םרוגה לש ותעד-לוקיש היפלש תונשרפה לבקתתש לככ
 .הלבגהה תקספ לש היתושירדב הנקתה

 וליפאו ,תוחפשמ ירוקיב חיטבהל תודסומה תא התחנה "תוהמיאו תובא ןגמ" תינכותה
 יכ עבקנ ,אסיג ךדיאמ 116.דודיבבש םילוחל תנווקמ תרושקת תוחפל חיטבהל םהמ השרד
 רושיא לע טילחהל יאשר דסומה להנמ ךא החפשמ ינבו םיחרוא לש םירוקיב רשפאל ןיא"
 ךמסמה .דסומה תלהנהל ןכ םא ןתינ תעדה-לוקיש 117."רצק ןמזל דחא החפשמ ןבל רוקיב
 לודג לקשמ תנתונש תחאה :תואירבה דרשמב תומייקש תושיג יתש ,יתעדל ,ףקשמ
 אוה גירחהו ,החפשמ ירוקיב ויהי אלש ללככ תעבוק ןכלו ,הנורוקב האולחתה תעינמל
 לש תישפנה תואירבל לקשמ תנתונש תרחאהו ;תודסומה ילהנמ ידי-לע ורתויש םירוקיבה
 ותחפשמו ןקזה לש רשקה הז ןפואב .החפשמ ירוקיב םויק חיטבהל דסומל הרומו םינקזה
 דודיבה ןורתפ תיתלהנמ הניחבמש ששח םייקו ,דסומה להנמ לש םלועה-תפקשהב יולת
 םייחל תוכזה ןיב ןוזיאהש ששחה תא הלעמ דסומה תלהנה לע תוכמתסה .רתוי לקו התפמ
 .יתואירבה לוקישה תא קרו ךא אלא ,םדאה תויוכז טביה תא לולכי אל רשקל תוכזה ןיבל

 
 ןמטטס ינד ואר תויוכזו םייתד תושגרב העיגפ לע .516–514 'מעב ,68 ש"ה ליעל ,הנידמ ואר 115

 .)2004( 5 אכ טפשמ ירקחמ "םייתד תושגר לע הנגהו תדמ שפוח ,תדה שפוח" ריפס ןועדגו
 .93–92 'מעב ,87 ש"ה ליעל ,וזמג 116
 .32 'מעב ,םש 117
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 לבקל שי ,קוח חוכמ היהת העיגפהש הלבגהה תקספ לש השירדב דומעל ידכ ,ימעטל
 הנקתב העבקנש םירוקיבה תרגסמ תא ביחרהל לוכי רדסאמה םרוגה היפלש תונשרפה תא
 לע תוירחאה לכ תא הליטמה תונשרפ ןכש ,הב עבקנש םומינימל רבעמ המצמצל אל ךא
 רשפא-יאש רורבו ,הלבגהה תקספ לש היאנתב שארמ דומעל הלוכי הניא רדסאמה םרוגה
 .הריתמ הנקתהש םומינימל תחתמ םירוקיבה תא ליבגהל

 ונממ םיפקתשמה םיכרעהו קוחה לש ותילכת )2(

 תידוהי הנידמכ לארשי-תנידמ לש היכרע תא םולהל קוחה לע ,הלבגהה תקספ יפל
 תוכזה יכ ןייצא הז ןיינעל .היואר תילכתל תושעיהל תבייח תוכזב העיגפהו ,תיטרקומדו
 רבגומה ןוכיסה בקע תאזו 118,ףוגה תומלשלו םייחל תוכזה איה הקיספב תרכומה תדגונה
-תנידמ לש היכרע תא תמלוה םייחל תוכזה .עקר-תולחמ םע וא םינקז הנורוק ילוחל
 ריידש ןוכיסה ,תודסומב הייסולכואב רבודמ רשאכ ,דועו תאז .היואר התילכתו ,לארשי

 םינקזל תודסומה ,רומאכ .דסומב םיריידה רתי לע םג עיפשהל לולע ומצע לע לטונ דחא
 תוירחא שי הלהנהל ןהבש ,תויביטקלוק תורגסמב םירוגמ אלא ,הליהקב םירוגמ םניא
 םיריידה רתי יפלכ תוידדה תובוח שי םמצע םיריידלו ,םיריידה ללכ יפלכ תירוביצו תיקוח
 םינוכיסה יבגל םדאמ הריחבה תלילשש החנה ךותמ אצנ םא םג ,ןכל 119.םחתמ ותואב
 רתי תא ןכסמ םדא ובש בצמב ,היואר הניאו תיטסילנרטפ איה ומצע לע לוטיל ןכומ אוהש
 .תיטסילנרטפ הניאו היואר וז תוכזו ,רוביצה תואירב איה תדגונה תוכזה דסומב םיריידה
 .םייואר הנקתב םיפקתשמה םיכרעהו תילכתהש הארנ ןכל

 תויתדימ )3(

 התרגסמב .םדא תויוכזב העיגפ קידצהל ידכ םייקל שיש הנורחאה איה תויתדימה תשירד
 ןחבמו ,התוחפ ותעיגפש יעצמאה ןחבמ ,ילנויצרה רשקה ןחבמ :הנשמ-ינחבמ המכ וחתופ
 .םירבטצמ םינחבמב רבודמ .רצה הנבומב תויתדימה

 הרטמל רחבנש יעצמאה ןיב ילנויצר רשק לש ומויק קדוב "ילנויצרה רשקה" ןחבמ
 תא וניטקי םירקבמל םתפישח תנטקהו םינקזה דודיב יכ קלוח ןיאש המוד ,ןכא .תשקובמה
 תויוקבדיה ויה יכ חכוה רבכ ןכש ,טלחומ ןפואב תחפת אל הנכסה .תוקבדיהל יוכיסה
 םע םיעגמה םוצמצש רורב ךא ,םילפטמו תווצ-ישנא םע עגממ האצותכ םינושה תודסומב
 .האולחתה תעינמ לש תילכתה תא תרשי םירקבמ

 תא גישהל לוכיש רחא יעצמא םייק םא קדוב "התוחפ ותעיגפש יעצמאה" ןחבמ
 תונורתפה .התוחפ תיתקוחה תוכזב ותעיגפ רשאו ןודנה ינוטלשה רדסהה לש ותילכת
 הלאמ םינוש ויהי ןויוושהו תונליגה לש םיטביהל תוסחייתה ךותמ ועצויש םייפולחה

 
 .108 ש"ה ליעל ,להטנוול ןיינע ואר 118
 םייאמצע םינקזב לופיטו םירוגמה יאנת( תונועמ לע חוקיפה תונקתל )7(33 'קת ואר 119

 ,םירקבמ תלבקל תוכז היהת ןקזל" היפלש ,2001–א"סשתה ,)םינקזל תונועמב םישושתו
 םירוקיבל תוכזב רבודמ ,אסיג דחמ ."םירחא םינקזב העיגפו הערפה םרגית אלש דבלבו
 .םירחא םינקזב עוגפל ןיא היפלש הלבגה תמייק ,אסיג ךדיאמו ,ןועמב
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 הלקה ךרדהש רורב .םיירוד-ןיב םירשקב הכימת לש םיטביהל תוסחייתה ךותמ ועצויש
 האבה לבא ,םינקזה לש םישגפמה תא ליבגהל איה דסומ להנמ תניחבמ רתויב החוטבהו
 ליבות םיירוד-ןיב םירשקב םהלש דחוימה ךרוצה לשו םינקזה תּועיגּפ לש ןובשחב
 .םהלש םדאה תויוכזב םיבשחתמה םייפולח תונורתפל

 לש ןווגמ רתאל יואר היה הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזב העיגפה חכונל ,יתעדל
 רחבייש ןורתפ לכו ,םינוּוגמו םיבר תויהל םילוכי םייפולחה תונורתפה .םייפולח תונורתפ
 תובקעב ועצויש םייתדימה תונורתפה ,רומאכ .תויתדימה ינחבמ רתיב דומעל בייח
 םינושו ,םיירוד-ןיב םירשק לע הרימש לש הרטמב םידקוממ םיירוד-ןיב םירשקב העיגפה
 .תורחא תויתקוח תויוכז לע רומשל תנמ-לע ועצויש תונורתפהמ

 תויוכזב עוגפל רתומ יכ בתכנ םינקזה לש םדאה תויוכזב תועיגפב ןדש ם"ואה חודב
 הכירצ העיגפה הלוחו העיגפ םינקז תייסולכוא לש הרקמב םג יכו ,דבלב יתדימ ןפואב
 ןובשחב איבהל שי ,יתעדל 120.ןקז לכ לש תישיאה ותריחב יפ-לע ,תילנויצפוא תויהל
 לכל תורשפא ןתמ ןכלו ,ודבל רג וניא םיריידהמ דחא לכ םינגומ םירוידבו תובא-יתבבש
 םינוש םירייד ןיב םיטקילפנוקל םורגל הלולע ול היוצרה ןוגימה תדימ לע טילחהל ןקז
 ללכ לש םתואירבל תוירחא שי דסומה תלהנהל םגו םיריידל םג ,רומאכ .דסומ ותואב
 םייתדימה תונורתפה ,םיירוד-ןיב םירשקל תוכזב רבודמ רשאכ ,םלוא .דסומב םיריידה
 ןכל .םינקזה תייסולכוא ללכ יפלכ ונווכי םהו ,םירשקה לש תיתוהמ הרימשל םינווכומ ויהי
 ךכב םיניינועמה םיריידל םירשפאמ דסומה לש םימייקה םיבאשמב דציכ ןוחבל שי
 ,םינושה תודסומב יכ ןייצל שי .םיריידה רתי תא ןכסי אלש ןפואב םהיתוחפשמ םע שגפיהל
 םיחותפ םיחטש ,האובמ ,לכוא ירדח ןוגכ ,םילודג םיללח םימייק ,םייטרפ םיתבל דוגינב
 יבר םישגפמ םילהנתמ םהבש תוליעפ ירדח ןכו ,ישפוחה ריוואב םירוקיב םירשפאמה
 ,רוקיב ירדחל םתוא בסהל ידכ ביצקת תפסות ךירצי אל ולא םיללחב שומיש .םיפתתשמ
 ועיגי םירקבמה לכ אלש ךכ ,םאותמ ןפואבו תונוש תועשב םירוקיבה לש הרדסה קר אלא
 .תינמז-וב

 ךותמו ,םיירוד-ןיבה םירשקל הנכס תמייק הנורוקה תפוקתבש ןוויכמ ,ךכ לע ףסונ
 ןקזה ןיב רבחל םיצמאמ תושעל שי יכ הרובס ינא ,ירוד-ןיבה רשקה לש ותובישחל תועדומ
 וירשק רחא ילופיט בקעמ להנל ולא תודסומב לופיטה ישנא לע ןכל .תבחרומה ותחפשמל
 תובקעב םיטעמתמ םניא םהש אדוולו ,ויאצאצ םע דחוימבו ,ותחפשמ ינב םע רייד לכ לש
 םיקתנ וענמיש ,םיילטיגיד םיעצמאב םישגפמ שיגנהל שי החפשמה ירוקיב דצל .רבשמה
 דיקפתל תודסומב םידבוע תוצקהל שי ךכ םשל .יזיפ ןפואב עיגהל ולדחש החפשמ ינבמ
 לש םיינכטה םידדצל גאדיש ליעפמ הצקוי ,המגודל .םיירוד-ןיב םירשק רומיש לש
 תא תופמל היהי ולא םינמזב ודיקפתש ילאיצוס דבוע הצקויו ,תילטיגידה תרושקתה
 לש ילרבילה טביההמ קלחכ .םרומיש רחא בוקעלו רייד לכ לש םיירוד-ןיבה םירשקה
 ,םינקזה םע דימתמ גולאיד ךות תושעיהל ךירצ םירשקה דודיע ,םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה
 רומשל םיניינועמ םה ימ םע ועבקיש םה םינקזה ,רמולכ .תיטסילנרטפ הסיפת ךותמ אלו
 ידי-לע ,המגודל – וללה םירשקה תא רמשל םהל ועייסי תודסומהו ,םיליעפ םירשק לע

 
120 Mahler, 101 ש"ה ליעל. 
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 תינכט הכימת ןתמו תילטיגיד תוניירואב עויס ,תילטיגיד תרושקת םויקל תויורשפא קופיס
 .םיילטיגידה םיעצמאב

 קפס ןיא ?ישונאה עגמל ויד בוט ףילחת שמשל םילוכי םיילטיגיד םיעצמא םאה
 לש קופיס הז ףילחתב ואצמיש םישנא ויהי םלוא ,תוידוחיי תויוכיא שי ישונאה עגמבש
 ויד בוט הז יעצמאש ורבסי םירחא .ול םיקוקז םהש תרושקתה לש יחרכהה ןיערגה
 ינב םע ישונא עגמל וקקדזי לבא רתוי בחרה לגעמה ןמ םיבורק םע םירשק לע הרימשל
 תוחפשמ ,המגודל – לכו לכמ ףילחתה תא וללשיש ויהיו ;רתויב םיבורקה החפשמה
 תילטיגיד תרושקת תומדב ףרוג ןורתפ ןכל .תילטיגיד הידמ ךרד תורשקתמ ןניאש תוידרח
 הרובס ינא .םייפואב םיישיא םעבטמ םהש ,םירשקל תויוכזל אלמ הנעמ ןתונ וניא
 םיילטיגידה םיעצמאהש ימל ורפתייש םיידועיי תונורתפ דצל םיילטיגידה םיעצמאהש
 .םינקזל ינטרפו קיודמ הנעמ תתל םילוכי הנעמ םהל םיקפסמ םניא

 ריבס סחי םייק םא ןוחבל שי ,"רצה הנבומב תויתדימה" ןחבמ ,ישילשה ןחבמה יבגל
 תולבגההו םינקזב העיגפה ,וניארהש יפכ .העיגפה תרמוחל תיתרבחה תלעותה ןיב
 םינקזה ייח לע הרימשהש קפס ןיא ,אסיג ךדיאמ .תושק ויה הנורוקה ןמזב םהילע ותשוהש
 רומשל דבב דבו םינקזה ייח לע רומשל ןתינש ךכב בשחתהב ,םלוא .הומכ ןיאמ הבושח
 תלעותהש רורב ,יתעצהש יפכ ,םירחא םיעצמאב םיירוד-ןיבה םירשקה לש םמויק לע
 ןוגכ – יתעצהש תונורתפהמ קלח יכ בל לא םשוי .תקדצומ םירשקה תרימש לש תיתרבחה
 תועשבו יבטימ ןפואב םירוקיבל םימיאתמה םיללחב החפשמ ינב לש םירוקיב תרדסה
 ללככ םיכורכ םניא לבא תונגראתה לש המ-תדימ םיבייחמ – רשפאה תדימב תורדסומ
 תילטיגיד תרושקתל יארחא אהיש ליעפמ תקסעה .ךכל םאתומ דסומה רשאכ תפסונ תולעב
 תוכורכ ויהי םיירוד-ןיבה םירשקה רומישב עייסל היהת ותרטמש ילאיצוס דבוע תקסעה וא
 ןתינש ןכתייש םג-המ ,דחוימב ההובג תויהל היופצ הניא וז ךא ,תמיוסמ תולעב ילוא
 םמייקל רשפא-יא אליממש םירחא םיקוסיעמ הנפתיש םייק םדא-חוכב שומיש תושעל
 םיבאשמ תאצקה םהמ שורדל ןתינ ,תודסומב רבודמש ןוויכמ .הנורוקה רבשמ תפוקתב
 שי הליהקב םיאצמנה םינקזלש רוכזל שי 121.תובר תוחפשמ תרשל לכותש הלודג-אל
 םתוכז לע ורתיו אל ידסומ רוידב ורחבש םינקז םתוא .םהירשק תא להנל האלמ הימונוטוא
 רבשמ ךרואלש רחאמ .ולא םירשק םהמ לולשל ןיא ןכלו ,םיירוד-ןיבה םהירשק תא להנל
 ,םיילאידיא םניאש םירדסה תחת םג ריחמ םלשל תודסומב םיאצמנה םינקזה לע הנורוקה
 םיכרצה ירוחאמ תודמועש תויוכזה תא קפסל ידכ םימיאתמ םיבאשמ תוצקהל שי

 תוהובג תויולעב רבוד וליא םג ,םוקמ לכמ .הנקזה הייסולכואה לש םייחרכההו םייסיסבה
 .תוכזה לש התובישח חכונל םהב תאשל יתעדל םוקמ היה ,רתוי

 הנורוקה ימיב ותועמשמו הנקִזב ירוד-ןיב רשקל תוכזה לש יבויחה דצה .4

 
 ,ןכ-ומכ .דסומה ירייד לכ תא ושמשי ינכט ליעפמ ותואו ילאיצוס דבוע ותוא ,המגודל 121

 ולכוי םירוקיב וכרעיי םהבש םירדחב ובצויש םירחא ןוגימ יעצמא וא סקפסרפ תוציחמ
 .)ולא םירדחב שומישל םהל ועבקייש תועשה יפ-לע( דסומל ועיגיש םירקבמה לכ תא שמשל
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 .םיירוד-ןיב םירשק םויקב ךומתלו עייסל הנידמל הבוח םיקי תוכזה לש יבויחה הדיצ
 .הליהקב םינקז לש הרקמב אקווד אהת הנורוקה תפגמ לש רשקהב רתוי תניינעמה המגודה
 הנידמה ןכלו ,הייסולכואה ראש לע ולטוהש תולבגהל רבעמ הלבגוה אל הלא לש םתעונת
 עומשל ורחבש הלא הרואכל םהו ,םיירוד-ןיב םירשקל תיתחפשמה םתוכזב העגפ אל
 ,תויניערג תוחפשמל דוגינב ,תאז תורמל .םתיבמ תאצל אלו םמצע תא דדובל תוצלמהל
 ולא םיבצמב רתוי םיעיגפ ,טרפב םיירירע םינקזו ,ללכב םינקזה ,ףתושמ תיב תוקלוחה
 העגפ אל הנידמה ולא םירקמב .הייסולכואה רתי רשאמ םיירוד-ןיבה םהירשק תניחבמ
 .היתודסומ תועצמאב םתועיגפ לע ביגהלו םינקזל עייסל הילע םלוא ,םהיתויוכזב

 דובכ לש יבויחה טביהל תוסחייתהו 122וז הייסולכוא יבגל ןמנייפ לש התשיג םושיי
 ורתונ אלא ,תודידבב וצפח אל וללה םינקזהש הנקסמל וליבוי וז הייסולכוא לש םדאה
 תופולחלו ילטיגידה םלועל םיפושח םניא םינקזהמ לודג קלח .םתועיגפ בקע םידדובמ
 לש הז בלשבש םושמ תאזו ,החפשמ ינב םע םירשק לע רומשל ושקתה ןכלו ,עיצמ אוהש
 הנידמל הבוח םיקי תוכזה לש יבויחה הדיצ .םהיאצאצמ דרפנב ללכ-ךרדב םירג םה םהייח
 הליהקב םינקזה לש םיירוד-ןיבה םהירשקב ךומתלו היתודסומ תועצמאב ברעתהל
 .ולא תוביסנב םתועיגפ בקע תאזו ,תודסומבו

 םיירוד-ןיבה םירשקה רשאכ ,תּועיגּפה תיירואית יפ-לע ,םימדוקה םיקרפב גצוהש יפכ
 תולועפל תואמגוד .ולא םירשקל גואדל הנידמה לש התבוחמ ,תּועיגּפ לש בצמב םייוצמ
 ורסאנ םהבש םיבצמב ,םיירוד-ןיבה םירשקה תא דדועל ידכ ולא םיבצמב תושעל ןתינש
 ,םישגנומ םיירוביצ םיקראפ ןוגכ ,םיירוביצ םימחתמ לש האצקה ןה ,רוגס ללחב םישגפמ
 תוליעפ ןגרואתו םהיתוחפשמ ינבל םינקז ןיב םישגפמל תוידוחיי תועש וצקוי םהבש
 שי ,םיירוד-ןיב םירשק תרימשב עייסל ידכ ,ןכ-ומכ .תויחנהה לע הרימש ךות המיאתמ
 ינבלו םהילפטמל ,םינקזה תייסולכואל תילטיגיד תוניירוא תוינכות ריבעהל
 בצמ תא רטנל תוימוקמה תויושרב החוורה ימרוג תא תוחנהל שי ,ללככ 123.םהיתוחפשמ
 לכות םתוברעתהש םיהזמ םה םאו ,םטופיש םוחתב םינקזה לש םיירוד-ןיבה םירשקה
 ךוותל ידכ םתלוכיבש לכ תושעל םהילע ,ותחפשמ ינב םע ןקזה לש וירשק רומישב עייסל
 םירשקה רומישב התרזעו החוורה לש התוברעתה 124.ורומישבו רשקה שודיחב עייסל וא
 ,רמולכ .םינקזה לש םתורישכל רשק אללו תּועיגּפל תוסחייתה ךותמ ונתניי םדודיעבו
 םירשקה לש םתועיגפ לע הבוגת ךותמ ןתינ םינקזל עויסה ,תּועיגּפה תיירואיתל םאתהב
 םירקיה םתחפשמ ינב םע ירוד-ןיב רשקב תויהל םינקזה לש םנוצר תא םישגהל תנמ-לעו
 אוה – ךפהל אלא ,םיימונוטוא-אלל וא םייולתל םתוא ךפוה וניא םינקזל עויסה .םהל
 .םהלש הימונוטואה תא ךכ םישגהלו םיירוד-ןיבה םירשקה תא םייקל םהל רשפאמ

-ןיב םירשקל תוכזה תא ורגתא המיע האיבה איהש םירגתאהו הנורוקה יכ ןכ םא וניאר
 םויש רדעהב ךא ,ועגפנ םינקזה לש םדאה תויוכזש ושח םינושה םינוגראה .הנקִזב םיירוד

 
 .1ב קרפ-תתב ליעל ואר 122
 .26-ו 8 'מעב ,90 ש"ה ליעל ,ולש ואר תילטיגיד תוניירוא חופיט לע הצלמהל 123
 .19–18-ו 7 'מעב ,םש ואר תודידבב לופיטל ךרעמ תמקה לע הצלמהל 124
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 ,תורכומ תויוכזב העיגפה תא תולתל ושקיב םה ,הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה לש
 ןפואב תוראתמ ןניא ,יתרבסהש יפכ ,ולא תויוכז םלוא .תוריחל תוכזהו ןויוושל תוכזה ןוגכ
 םימייקש םידחוימה םיסרטניאה לש דמימה תא תורסח ןהו ,העגפנש תוכזה תא יתוהמ
 ימדקאה רושימב הניא תוכזה לש הגשמהה .תויכשמהו םיירוד-ןיב םירשק ביבס הנקִזב
 םיטביההמ ןה תוארל ןתינש יפכ .תואיצמל קודה ןפואב תרשוקמ איה אלא ,דבלב
 ןיבל םניב קומע רשק םייק ,ועצוהש םייתדימה תונורתפהמ ןהו תוכזה לש םייבויחה
 קלחב .תססובמ איה םהילעש םינדאה לשו הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה לש הנבהה
 ופוסב ואצמנ ,םינקזה לש םהיתוקוצמ חטשה ינפ לא ולעש רחאלו ןמז רחאל ,םירקמהמ
 תיתקוח הרכהש ןכתיי םלוא .יתקוחה ןוידה אלל םג רתוי תונוכנ תולהנתה יכרד רבד לש
 רבכ היביכרמו תוכזה תא תונידמה יעבוק לש םתועדומל הלעמ התייה םינקזה תוכזב
 הפוקתה ךלהמב םינקזה תחוורל ילוא תמרות התייה ךכבו ,הפגמה לש םינושארה םילגב
 .השקה

 םלשנ אלו םת .ד

 תא יתעבהו ,םיירוד-ןיב םירשקל םינקזה תוכז לש המויק תא ססבל יתשקיב הז רמאמב
 סרטניאה לע תססובמ וז תוכז .ילארשיה יתקוחה טפשמב וז תוכז ןגעל ףא ןתינ יכ יתעד
 ,וייח רופיס תא בותכלו םיירוד-ןיבה וירשק תא להנל ולש הימונוטואה לע ,ןקזה תחוור לש
 .תויכשמהל תוכזה לעו

 תוכזכ ןכש לכ אל ,תיטפשמ תוכזכ םיירוד-ןיב םירשקל תוכזב הרכה דציכ יתמגדה
 יתקוחהו יטפשמה חישה לע – עיפשהל הרומא רעצמל וא – העיפשמ התייה ,תיתקוח
 הרומא התייה וז תוכזב הרכה ,ךכ .תודסומה לש םתוגהנתה לע חוקיפה לעו הנורוקה ימיב
 יסחיה לקשמה תא םאתהב לידגהלו ,םינקזב העיגפה תמצוע רבדב הנבהה תא ריבגהל
 התייה תויוכזה תויתדימ לש הקידב .םידגונ םיסרטניאו םיכרע לומ לא הב העיגפל ןתינה
 םייקל ךישמהל םהל םירשפאמ ויהש ,םינקזה רובע םייפולח תונורתפ תאיצמל הכילומ
 .ירוד-ןיב רשק

 תלטומ הנידמה לע ,םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה לש יבויחה ןפה חכונל ,דועו תאז
 ולא םינקז םא םג ,תידסומ תרגסמב אלו ,הליהקב םיאצמנש םינקזה ירשקל גואדל הבוחה
 םירשק לש תדחוימה םתועיגפ בקע ,תאז .רוביצה ראש ומכ תוריח התואמ הרואכל םינהנ
 .הנקִזב םיירוד-ןיב

 רבעמ תופסונ תויועמשמ שי הנקִזב םיירוד-ןיב םירשק לש םתובישחב הרכהל םלוא
 תויהל היושע וז תוכזב הרכה ןהבש תואמגודהמ תחא קר איה הנורוקהש ךכ ,הנורוקל
 עגונב הנורוקה תפוקתב רקה הנפד הפשחש היעבל המודב ,המגודל .תיתועמשמ
 םהבש םיבצמ ונכתיי 125,תחא הנידממ רתויב ןמצע תא תומייקמה ,תוילבולגה תוחפשמל

 
 ןדיעב תולובג יצוח םייתחפשמ םישגפמל יאנתכ תונסחתה וא תוחרזא םושיר" רקה הנפד 125

 הרושק רקה הגיצהש היעבה .)2022( ומ טפשמ תויבוגת – טפשמ ינויע םורופ "הנורוקה
 סנכיהל ולכי אל ילארשי ןוכרד םיקיזחמ םניאש םילארשי םירוהל םידלי םהבש םירקמל
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 וא םיקוח ללגב םיריגבה םהידלי תא שוגפל ולכוי אל תוילבולג תוחפשמ ןתואמ םינקז
 רכות וליא הלבגהה תקספ לש היתושירדב דומעל ושרדיי רשא ,םירחא וא הלאכ תונקת
 לש תויעב ביבס תולעל תולוכי תומוד תולאש .תיתקוח תוכזכ םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה
 ךותב קר אלו ,ויאצאצל ןקז ןיב אוה רשקה רשאכ םג םיירטינמוה םימעטמ תוחפשמ דוחיא
 טביהה ,דועו תאז .םיניטקה םהידליו גוז-ינב וא גוז-ינב תוללוכה תויניערג תוחפשמ
 לע ןכ-לעו ,רבשמ ןיא םהבש םינמזב םג יטנוולר םיירוד-ןיב םירשקל תוכזה לש יבויחה
 רשא תוינכות םדקל – םינקזב לופיטל תויארחאה החוורה תוקלחמ תועצמאב – הנידמה
 .םתוא תומדקמו םיירוד-ןיב םירשקב תוכמות

 םעו ילאידיא ןפואב ךרעיהל השק היה הפגמה ץורפ םעש רורב יכ ןייצל בושח ,ףוסבל
 םירשקה רומישל – השעמ רחאלש המכוחל קר םירומשה הלא – םייבטימה תונורתפה
-ןיב םירשקל תיתקוח תוכזב הרכה יכ חיכוהל הלוכי יניא ןכ-ומכ .הנקִזב םיירוד-ןיבה
 דחוימה ךרוצב הרכהה ,תאז םע .רבשמה תעב הנוש תולהנתה הדילומ התייה הנקִזב םיירוד
 לש םרזב רשא ךלהמ – ולא םירשקל םיפקשנה םימויאבו םיירוד-ןיב םירשקב םינקז לש
 .אשונב יטפשמה לופיטה לש ןושארה בלשה קר איה – 126"םּויִש" הנוכמ "הרבחו טפשמ"
 םאתהב הבצעלו הנקִזב םיירוד-ןיב םירשקל תוכזב ריכהל שי ךרוצה םוישל ךשמהכ
 תוכזב הרכהו העפות לש יתרבח םויש לש ךילהת ,הירואיתה יפ-לע .םיידוחייה הינכתל
 לש המנפהש תווקל שי ךכיפל .הילע הנגהל םג ליבוי ךשמהבו ,וז תוכזל תועדומ םדקי

 תעב םג הנידמה לש תונוש תוגהנתהו תולהנתהל ליבות םייתחפשמה הינכת לשו תוכזה
 .רבשמ

 

 
 הלכי אלש םא לש המגוד האבוה הז רמאמב .לארשיב הרגש םתחפשמ תא שוגפל לארשיל
 תירבה-תוצראב ןתינש התב יבאמ םישוריגל ןיד-קספ ללגב לארשי תיחרזאכ התב תא םושרל
 .ץראב התחפשמ ינב תא שוגפל הדליה הלכי אל תאז תובקעבו ,ןכ תושעל הילע רסא רשאו

 .77 ש"ה ליעל ,& Sarat Felstiner, Abel ואר םוישה תודוא-לע 126


