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 תוילרודצורפו תוידסומ תובשחמ :יטרקומד-ידוהי דוכלמ
 יניירק ליאכימ לש ורפס תובקעב

 *ןוסנורהא ירוא

 רשאמ רתוי תויהל הלוכי תיטרקומדו תידוהי הנידמ םאה
 'פורפ ביצמ וזה הלאשה תא ?"םיברעל תידוהיו םידוהיל תיטרקומד"
 A MULTICULTURAL בושחה ורפס בלב יניירק ליאכימ

ENTRAPMENT ןייפאמ רפסה .תילילש ,ללככ ,ותבושת .2021 תנשמ 
 אוה ,דחא דצמ :תינבמ תּוינשמ לבוסכ ילארשיה יתקוחה רטשמה תא
 ,רחא דצמו ;לארשיב םידוהיה רובע תוילרביל תויוכז לע הנגהב קסוע
 תורגסמב עוביק לארשיב יניטסלפה-יברעה טועימה לע הפוכ אוה
 עיצמ הז תרוקיב רמאמ .תוינאכד תחא אלו תוינרמש תויתליהק
 תידוהי" דומיצה לע שדחמ הבישח ןתועצמאבש םיכרד ןוחבל
 םיניטסלפה-םיברעה ץוליח לש ךילהת עינתהל הלוכי "תיטרקומדו
 תועצמאב ןה ,תאז .וב םייוצמ םהש יתוברת-ברה דוכלמה ןמ לארשיב
 )"תיטרקומד"ו "תידוהי"( םיכרעה תומלוע ינש ןיב רוביחה תרדגה
 יניטסלפ-יברע לוק ותועמשמש ,תוינידמ תטלחה לכב יחרכה ןותנכ
 וחיטביש םיידסומ םיחותיפ תועצמאב ןהו ;ירוביצ ןחלוש לכ ביבס
 ,לארשיב תונושה תוליהקה לש תויטפשמה תוטילאה ןיב ךשמנ רשק
 םידירפמה םישקונה תולובגה לש תמיוסמ המירפל ךכב וליעויו
 .ןהיניב

 תויוכמס .ג ?ןורתפ וא היעב – "תיטרקומדו תידוהי" .ב .תויזכרמ תומורת עברא .א
 .םוכיס .ד ?ןורתפל היעבמ – טופישה
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 תויזכרמ תומורת עברא .א

 A MULTICULTURAL ENTRAPMENT: RELIGION AND STATE יניירק ליאכימ 'פורפ לש ורפס

AMONG THE PALESTINIAN-ARABS IN ISRAEL, תטיסרבינוא תאצוהב 2021 תנשב אציש 
 .םהב קסוע אוהש םיאשונב רקחמל תויתועמשמ תומורת עברא םרות 1,'גדירבמייק

 ןיב תבכרומה םיסחיה תכרעמ לש תקתרמו הרישע ,הפיקמ הריקסב רבודמ ,תישאר
 תיטפשמה הרדסהה ןמ תטבינ איהש יפכ ,םיניטסלפה-םיברעה היחרזאל לארשי-תנידמ
 דמעמה םוחת לע הליחמ הנדוע לארשיש תֶלימה רטשממ טרפבו ,תויתד תוקיטקרפ לש
 לע םילחה םינושה םינידה לש הצממו הבחר העירי ׂשרוּפ רפסה .היבשות לש ישיאה
 ךובסה תויוכמסה ךרעמ לשו ,תוידוהי-אלה הלא לע טרפבו ,לארשיב תויתדה תודעה
 תכרעמ תא םקממ אוה .םהל םיפופכש ימ לע תונוּוגמ תויוכמס םייתדה ןידה-יתבל הנקמה
 הטפשמ לש זאו יטירבה טדנמה לש ,ינאמ'תועה רטשמה לש ירוטסיהה רשקהב םינידה
 תא ןהו םינידה תריצי תא וחנהש תויגולואידיאה תא ןה חתנמו ,לארשי-תנידמ לש
 ,הקיקחב – וחתפתה םה םתרגסמבש םיידסומה םיאנתהו תוירנירטקודה תוירוגטקה
 רפסה לש ירואיתה ביכרל .תוילאוטקלטניאהו תויטפשמה תוטילאה לש חישבו הקיספב
 לע – רז להקל יאדווב – תינכדע הביתכב םייקה רוסחמה ללגב דחוימב יתועמשמ ךרע שי

 ,לארשיב תוידוהי-אלה תודעה ברקב יתדה טופישה לש םיירוביצהו םייתכרעמה םיטביהה
 קתונמב תישעמ הניחבמ םילהונמ ןהלש ןידה-יתב רשא ,תוירצונה תודעה לש טרפבו

 .היתודסוממו הנידמה טפשממ
 הירואיתכ תויתוברת-ברה לע ינויעה חישל הבושח המורת הלעמ רפסה ,תינש

 טרפבו ,יתועמשמ יתוברת ןוויג ןהב םייקתמש תורבח לש ןוגראל תילרביל תיביטמרונ
 ותוינויחל תענכשמ היאר אוה רפסה .תוילרביל-אל תורוסמ םימייקמה םיטועימ םע הלאכ
 תודוסיל לקשמ ןתיי הז ביכר .תיביטמרונ תיתוברת-בר הזת לכב ירשקה ביכר לש
 ,תיטילופה הירוטסיהל םג-ומכ ,יטפשמ רטשמ לכ םידחיימה םיבכרומה םייגולואידיאה
 ולא םינותנ תאבה .וב םשוימ יתוברת-ברה טקיורפהש בחרמה לש תיתרבחהו תילכלכה
-בר" ,ישעמ ןפואב( "ינש רדסמ תויתוברת-בר" תונכל ןתינש המ הכירצמ ןובשחב
 םע תודדומתה ךירצמ יתוברת-בר טקיורפש ךכב הרכה :)"תויתוברת-ברה לש תויתוברת
-תואלכמל םיכפהנ םניא וסיסבבש םיירסומה םינועיטהש אדוול ידכ ,םיימוקמ עקר-יאנת
-לע תמייקה הרישעה תורפסה ,ןבומכ .הפפכהלו הטילשל יעצמאל – ךכמ רומח וא ,בהז
 םירשקהל םיילאינולוק םירשקה ןיב םילדבהל תרוויע הניא תויתוברת-בר תודוא
 לע ועיבצהב דחייתמ רפסה ךא .דועו ,תוינתא תוליהקל תויתד תוליהק ןיב ,םייתריגה
 ילארשיה רשקהב – בורה תצובק לש םייתוברתה תודוסיה לש תינטרפ הנבהבש תובישחה
-בר ךלהמ חותיפל יאנתכ – תידוהי הנידמ לש התוהמ לע ידוהי-םינפה ןוידב רבודמ
 .טועימה תוליהק לש טבמה-תדוקנמ הקדצה-רב יתוברת
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 בקונ יתרוקיב ךלהמ טקונ אוה ,רפסה לש רתויב הבושחה ותמורת ילוא וזו ,תישילש
 ,רמולכ – יטילופהו ילאוטקלטניאה םירטסניימב םייקתמה ילרבילה חישל עגונב
 םיללכ לש תודקוממ תויתרוקיב תואירקב רישע רפסה .לארשיב – ידוהיה ,עמתשמב
 ךלהמה ךא ,ויתורודל ןוילעה טפשמה-תיב לש תונוּוגמ תוקיספ לשו םייתדוקנ םייטפשמ
 יסחי לש ןנוכמה רגתאל ילארשיה םזילרבילה לש תקולחמב יונשה סחיב עגונ וב יזכרמה
 תויפוצרפ-ודב ילארשיה םזילרבילה תא םישאמ רפסה ,רמואה תריצקב .הנידמו תד
 דועב ,תיתד הייפכ דגנ קבאנ אוה םידוהיה רובע :)סונאי לש וינפב ותכירכ תא רטעמו(
 ירוביצה בחרמהש ךכמ האצותכ רצונ הז רעפ .תיתד הייפכ ןעמל לעופ אוה םיברעה רובע
 בחרמב תויתד תומרונ תטלשה לע ברעמה תוברתמ םייסלק םיחוכיו ינש רזחשמ ידוהיה
 ןיב רעפה לע ןובשחו-ןיד תתל ילבמו דרפנב ולהינ םילרבילהש םיחוכיו – ינוליח
 .תותיזחהמ תחא לכב םהיתודמע

 תויסקודותרוא-תויתד-תוידוהי תורוסמ לש ןתוחכונ תדימ וניינע דחאה חוכיווה
 הז חוכיווב .ולא תורוסמל םיסקודותרוא-אל םידוהי לש םתפפכה תדימו ירוביצה בחרמב
 הרובחת יתמוצבו םיקסע ימחתמב ,לתוכה תבחרב ,תונברה תוגרדמ לע להנתמש –
 ,ינוליחה דצה םע םיהוזמ םילרבילה – םיפסונ םיבר םירתאבו ל"הצ יחבטמב ,תותבשב
 תואסרגבו ,םנוצרמ םהב םירחוב םניאש ימ לע םייתד םינכת לש הייפכ ללוש רשא
 הזה חוכיווב ילרבילה חישה .םייתד םינכתל הנידמה לש יהשלכ הקיזל דגנתמ םג תומיוסמ
 תיסקודותרוא תּויתדב דקוממ דשח םג םיתיעלו ,ןופצמ שפוח ,תישיא הימונוטוא וניינע
 .רדגמ יסחיב עגונה לכב דחוימב ,תירסומ תויביסרגרלו תויוכזב העיגפל רוקמכ

 תורוסמה תא רמשל תויתד תוליהקל ןתניתש תוריחה תדימ וניינע רחאה חוכיווה
 םג םיתיעלו ,יפרגומדה בורהש ירוביצ בחרמב תומקוממ ןה רשאכ םג ,ןהלש תוידוחייה
 תילרבילה הדמעה ןוחצנמ האצותכ רתיה ןיב( ינוליח יפוא ול םינקמ ,יתקוחה סותאה
 ןתרוכב תא ודביאש תוידילי תוליהקל סחיב ןה להנתמש ,הז חוכיווב .)ןושארה חוכיווב
 םילרבילה ,תוקיתו תויסולכואל םייתוהז םירגתא תוביצמש תורגהמ תוליהקל סחיב ןהו

 ,תוידילי טועימ תוליהק לש דחוימבו ,טועימ תוליהק לש ןתוכזב ךמותה דצה םע םיהוזמ
 חישה .תרטשַמְמו הדיחאמ תיטסינומ היגולואידיאל תופופכ תויהל אלו ןתוהז תא רמשל
 תינורקע הדמע םג םיתיעלו ,תוברתל תוכז ,תויתוברת-בר וניינע הז חוכיווב ילרבילה
 .ןוכנה םייחה חרואל סחיב תינקפס הדמעו םזילרולפ תוכזב

 הידעתמ תא םג-ומכ ,ילארשיה םזילרבילה ינכוס תא איבמ הלאה תודמעה יתש רוביח
 םיעגפנהש ,הריתס ידיל ,םירז םיילרביל םילהק ינפל תילארשיה טפשמה תטיש לש היניגמו
 לש ינרמשה טקיורפל םיפתוש םניאש לארשי יחרזא םיניטסלפ-םיברע םה הנממ םיירקיעה
 בוציעב םיליעפ ילארשיה םזילרבילה ינכוס ,דחא דצמ .םהיתוליהקב תויתדה תוטילאה
 תירבע-תידוהי תויטננימודב ןייפאתמה הזכ ךא ,ינלבוסו יטסילרולפ ,ינוליח ירוביצ בחרמ
 ןיב םיילובמיסהו םייבחרמה ,םיילכלכה םיבאשמה ירעפמ תינבומ האצותכ ןיב( תקהבומ
 לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי-קוחב ומכ ,ןוּוכמ יטפשמ בוציעכ ןיבו ,טועימל בור
 הרכהו טועימה דוביכ ,תונלבוסה יכרע םשב – םיליעפ םה ,רחא דצמ .)ידוהיה םעה
 רחאה יפלכ ינתוהמ םזילטניירוא ךותמ ,לעופב ,ילואו( הנידמה תמקהב ול ושענש תולוועב
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 לש תופוכה תוינרמשה תועלבומל םילרבילו םינוליח םידוהי-אל תקיחדב – )יברעה
 תוהזל ובש ,יטנתוא ינויווש יחרזא ירוביצ בחרמ רדעהב .םהיתוליהקב תויתדה תוטילאה
-בר דוכלמ"ב רתונ "טועימ ךותב טועימ" ותוא ,םישנא לש םתכרעהב דיקפת ןיא תיתתיכה
 .רפסה תרתוככ ,"יתוברת

 ,םיקקוחמ לש םהיתודמעב יוטיב ידיל האב וז הריתס דציכ טוריפב הארמ רפסה
 הנידמה םהבש םירשקהה ןווגמב חיש יבצעמו םירקוח ,םייטפשמ םיליעפ ,םיטפוש
 לש הקפסהב וא הרדסאב ,תויתד תומרונ לש הפיכאב וא שוריפב תקסוע המצע תא תאצומ
 .תויתד תורשמ יאשונ לש תרוקיבב וא יונימב ןכו ,תד יתוריש

 חסנל םג רשפאמ אוה ,ףשוח חותינהש תיזכרמה תילרבילה הריתסל רבעמ ,וזמ הרתי
 דחוימ ןפואב וזה הריתסה תא םיחיצנמש םייגולואידיאה םיאנתה לע תויתרוקיב תונבות
 ,בצוע ימואלה ינויצה טקיורפה דציכ ענכשמ ןפואב םיגדמ רפסה ,ךכ .תידוהי הנידמב
 הניא ,ןעטנ ךכ ,וז הקיז .תויתד תוידוהי תוקיטקרפל תינבומ הקיז ךותמ ,ותליחתמ
 ,תיתדה הרֵפסה ןמ תומרונ ןיבל תיטרקומדה הנידמה טפשמ ןיב ישממ קותינ תרשפאמ
 2.לארשיב ישממ ינוליח-יחרזא ירוביצ בחרמ ןיימדל תורשפאה תחת תרתוח איה וזככו
 תידוהיה הנידמהש "לושמו דרפה" לש היגטרטסאה רבדב הזֵתה תא ץמאמ רפסה ,ןכ-ומכ
 ךכו ,םידרופמ םידוהי-אלה תא רמשל ידכ .הברקב םידוהי-אלה םיטועימל סחיב הצמיא
 רטשמ תא םייקל לארשי-תנידמ הפידעה ,הל םיביצמ םהש יתוהזה םויאה תא םצמצל
 תא ,ישעמ ןפואב ,הפילחמ איהש ךות ,וזמ וז תוטלשנ תוצובק דדובמה ,תֶלימה
 רטשמה לש תידוהיה תויטננימודב ינאמ'תועה רטשמה לש תימלסומה תויטננימודה
 3.ינויצה

 אוה ,תיתרוקיב-תיטילנא-תירואית איה תירקיעה ותרטמ יכ ריהצמ רפסהש ףא ,תיעיבר
 ןתמל םיכרדה לע תוינושאר תויביטפירקסרפ תובשחמ לש הרוש םג ופוס תארקל עיצמ
 יניטסלפה-יברעה טועימה יוצמ ובש יתוברת-ברה דוכלמה לש תוינעגופה תואצותה תא
 ןיבו רפסה לש יזכרמה טקיורפה הז ןיאש םושמ ןיב 4.לילכ ןלטבל אל םא םג ,לארשיב
 ןותמ הז קלח ,ןיעל הארנה דיתעב יתוהמ יוניש לש תורשפאל עגונב ןקפס ובתוכש םושמ
 תא וצלחיש שודיח וא המרופר יכילהת עינהל וב תואטובמה תורמויה תניחבמ רתויב
 5.םהב םינותנ םהש דוכלמהו הריתסה ןמ םינושה היחרזא תאו לארשי

 םייחרזא ישיא דמעמ יניד לש הקיקחל תונכתיה ןיא יכ תושרופמ עבוק רפסה ,ןכא
 תוינרמשה תוטילאה לש ןתודגנתה ללגב ןה – לארשיב יניטסלפה-יברעה טועימה רובע
 םידקת תריצי ינפמ תוידוהיה תויתדה תוטילאה לש ןששח ללגב ןהו ולא תוליהק לש
 תוקיטקרפ רעבל ידכ תילילפה הפיכאה ילכל היינפה תא ללוש םג אוה .ונרושי ימ ופוסש

 
 .60–47 'מעב ,םש 2
 .169–161 'מעב ,םש 3
 .272–241 'מעב ,םש 4
 Gideon Sapir, Book Review: A Multicultural Entrapment: Religion and State ואר 5

Among the Palestinian-Arabs in Israel. By Michael Karayanni, 36 J.L. & RELIG. 583, 
586 (2021). 
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 ילואו ,דבלב רפס ילע םירתונ הלא לעופבש םושמ רקיעב ,טועימה תוליהק ברקב תוינעגופ
 השענ הלועפב טפשמה דועב ,רתוי םימכחותמ םילכ חותיפמ תוכרעמה תא םירטופ ףא
 תומלעתהה לש רשקהב ,לשמל( תוליהק ןתואב םייכרריהה םיסחיה תחצנהל ףתוש
 6.)תיוודבה הליהקב הימגילופמ

 רהוצ םיחתופ לוקשל ןוכנ רפסהש – feeble measures“7” – םיירונימה ןוקיתה יכלהמ
 .םייתרוקיבה ויכלהממ הלועש המכשהה תאירקל הנעמב להנל דוע שרדנש רישע ןוידל
 ,תוקהבומ תויביסרגורפ תויגטרטסא םיאטבמ םקלח :םינוש םינווג םייושע םיכלהמה
 טפשמב תויללכ תומגמ לש – חרכהב תנוּוכמ אל יכ םא – היופצ האצות םה םירחא וליאו
 וליאו ,ילארשיה טפשמה תא תובצעמה )תוידוהיה( תוטילאה ןמ םיפוצמ םקלח ;ילארשיה
 .לארשיב תויניטסלפה-תויברעה תוליהקה ךותב יוניש ינכוסמ םישרדנ םירחא

 תודסומ לש םהיתודימ יפל ובצועש םיילרביל םיכלהמ לש םמושיי לע ךרבמ רפסה ,ךכ
 דילש עויסה תודיחי תמקה ,לשמל( תוידוהי-אלה תוליהקה לש הלאב םג םיידוהיה תדה
 טפשמה-יתב ןיבל וללה ןידה-יתב ןיבש תויוכמסה ךרעמ תעיבקו םייתדה ןידה-יתב
 םג תוינתוכזו תוינוליח תויטופיש תומגמ לש הגילזב לאיצנטופ ההזמ 8;)החפשמ יניינעל
 הקיספב ומכ( תוידוהי-אלה תוליהקה ברקב תוילרביל-אל תוקיטקרפב םיעגונש םימוחתל
 םירוטפ תבחרהב ךמות 9;)םימלסומ גוז-ינב ןיב ךוסכסב השיא תררוב יונימ הבייחש
 תודרִטב איה םהלש היגולויטאהש ףא תיללכ הלוחתב וחסונש םינידמ םיניטסלפ-םיברעל
 אהתש ךרדב םתונשרפב וא ,)תואקדנופה ינידב השענש יפכ( תוידוחיי תוידוהי-םינפ
 10;)ןוממ יסחי קוח לש ילאיצנרפידה יטופישה םושייה תמגוד( תוליהק ןיב תּונושל השיגר
 יחותיפ ץמאל ץראב תויניטסלפה-תויברעה תוליהקה לש םייתדה ןידה-יתב יניידל עיצמ
 תויבמופה תרבגהל ארוקו 11;בחרמב תורחא תויברע תוליהקב ושענש םייביסרגורפ הכלה
 שממ םיכשחמב םילעופש ,םיירצונה הלא דחוימב – וללה ןידה-יתב לש תויתוירחאהו

 12.הנידמה טפשמ תניחבמ
-ברה דוכלמה לע רפסה לש תיתרוקיבה הנעטל ,תישאר ,סחייתא ןלהלש תואקספב

 ,םידוהי-אלה היחרזאל תרצוי "תיטרקומדו תידוהי" המצע תא הרידגמה הנידמש יתוברת
 דוכלמ ןוקיתל תוירשפאה םיכרדה לע ןורחאה וקלחב םזוי רפסהש ןוידל ףרטצא ןכ ירחאו
 .הז

 
6 KARAYANNI, 243–241 'מעב ,1 ש"ה ליעל. 
 .244 'מעב ,םש 7
 .254–245 'מעב ,םש 8
 .261–254 'מעב ,םש 9

 .266–261 'מעב ,םש 10
 .268–266 'מעב ,םש 11
 .271–269 'מעב ,םש 12
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 ?ןורתפ וא היעב – "תיטרקומדו תידוהי" .ב

 לולכלמ ענמיהל הלכי אל תינויצה היגולואידיאה ויפלש ענכשמ ןועיט גיצמ רפסה ,רומאכ
 טפשמב ולש תוידסומהו תויביטמרונה תויועמתשהבו ,"תידוהי הנידמ" רובידה תנבהב
 תוקיטקרפ לש יתנידמ דּוסימ התייה רבדה תועמשמ .תידוהי תּויתד לש טביה ,הנידמה
 רושימב תומייקתמה תופסונ תויתד תוקיטקרפל הכימת תקנעה דצל ,תומיוסמ תויתד
 טפשמל תֶלימה רטשמ ץומיא ,ולא םיאנתב .ןהיפלכ תונלבוס יוליג תוחפל וא יתליהקה
 ,הנידמה טפשמב תידוהיה תּויתדה תא חיצנהל רשפִא אוה יכ ,שקבתמ ךלהמ היה ילארשיה
 ירלוקיטרפ טקיורפכ אל ספתיי התמקה לש ינכפהמה עוריאהש חיטבהל ךכ ידכ ךות ךא
 רמשל םידוהי-אלל םג תרשפאמש הליכמ םייח תרגסמ לש ךשמהכ אלא ,דבלב םידוהיל
 ןקחש הֶיהנ הנידמה טפשמש עגרבש אלא .יתליהקה הז ולו ,ירוביצה בחרמב םתוברת תא
 יתקוחה לדומב תמלוגמה ,תורואנה ןדיע לש תוביוחמה תחנזנשמ ,ירק – תיתדה הריזב
 הניכ רבאק טרבורש היצקנופה חרכהב העיפומ – תדהמ הנידמה תדרפהל ,יברעמה
 ןיב ,רוסאל רתומה ןיב תונחבה רוציל בייח טפשמה jurispathic(:13( "טפשמ-תגרוה"
 ללכיהל תולוכי ןניא הליהקו תוברת ,תד לש תויפולח תויביטמרונ תואידיא .רדומל ללכנה
 איה האצותה 14.תיתנידמה הפיכאה לש המילאה תּוטלחומה לע תתשומש יטילופ רדסב
 יחרזא בחרמב טלפמ ול היהיש ילבמ ,תופוכ תויתליהק תורגסמל דיחיה לש הליבכ
 .ףתושמ

-יברעה טועימה לש ולרוג יבגל יטסינימרטד יפוא תלעב הסיפת תמלגמ וז השיג
 בחרמ בייחמ ידוהיה יוהיזה :"תיטרקומדו תידוהי" המצע תא הרידגמה הנידמב יניטסלפה
 דחא לכ לובכל אוה תושעל לוכי יטרקומדה יוהיזהש ברמהו ,תּויתדל לובכה ידוהי ירוביצ
-לכלו ,תירשפא הניא יתוברת-ברה דוכלמהמ תוררחתשה ולא םיאנתב .ותדע לש תּויתדל
 ךותב םישחרתמש םירידנ םיילרביל םיעגר םתואמ תולעות ץלחל תוסנל ןתינ רתויה
 ,תורחא םילימב .תוידוהי-אלה תודעה לש תיתדה הייסקודותרואב וא תידוהיה המגידרפה
 הרכוהש תוהז – "תיטרקומדו תידוהי"כ הנידמה לש תננוכמה תוהזה ,וז הנבה יפל
 תא תפקתמה תיסיסבה המרונכ ןוילעה טפשמה-תיב ידי-לע םג שרופמ ןפואב הנורחאל
 םיניטסלפה-םיברעה לארשי יחרזאמ ענומש לושכמה יוצימ איה – 15םלוכ דוסיה-יקוח
 .ילרביל יחרזא ירוביצ בחרממ תונהיל תורשפאה תא

 תויתוברת-ברה לש תוינבמה תוקיטקרפב םג ךכל המילהבו – ילארשיה טפשמב ,תמא
 דחא לכ :ירניבו יטטס ןפואב ללכ-ךרדב ארקנ "תיטרקומדו תידוהי" דומיצה – תילארשיה
 דרפנו עודי לס גציימכו ומצע ינפב דמועכ ספתנ )"יטרקומד"הו "ידוהי"ה( דומיצה יקלחמ

 
13 Robert M. Cover, The Supreme Court, 1982 Term, Foreword: Nomos and Narrative, 

97 HARV. L. REV. 4, 53 (1983). 
 Robert C. Post, Who’s Afraid of Jurispathic Courts?: Violence and Public Reason ואר 14

in Nomos and Narrative, 17 YALE J.L. & HUMAN. 9 (2005). 
 ובנ( תויח האישנה לש ןידה-קספל 18–16 'ספ ,לארשי תסנכ 'נ ןוסח 5555/18 ץ"גב 15

8.7.2021(. 
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 יקבאמ לש םייחל הנודנ וידחי םתוא הרביחש הנידמהו ,תוקיטקרפו תונומא ,םיכרע לש
 חתמה תמגידרפ תא ומצע לע לבקמ רפסה הז ןבומב 16.םידוכלמו תודרפה ,תוריתס ,חוכ
 ,"תיטרקומדו תידוהי" דומיצה תודוא-לע חישה ימרז בור תא תנייפאמש יטננמיאה
 הנידמה יחרזא לש םתניחבמ חתמה תואצות תא ןתמלו ףושחל ידכ לעופ אוה הכותבו
 .םיניטסלפה-םיברעה

 ינמודו ,תילארשיה תיתקוחה תוהזה תחסונ לש תירשפאה הדיחיה האירקה וז ןיא ךא
 רפסהש ידוסיה דוכלמה ןמ האיצי חתפ םג ילוא ןמסתש תיפולח האירק עיצהל ןתינש
 חיצנהל אל דעונ "תיטרקומד"ו "תידוהי" לש רוביחה 17,תיפולחה האירקה יפל .ןחבאמ
 םיגשומה ינש רבדב ונתנבה תא רערעל םא יכ ,םיגשומה ינש לש עודיה ימינפה ןכותה תא
 לאידיא הגיצמה ,תילארשיה תוהזה לש תימניד הסיפת וז .הז םע הז םתומיע תועצמאב
 תא ררבל איה תילארשיה תוחרזאה תמישמ רשאו עודי וניא ונכותש 18יתפיאש יתקוח
 םירדסהל סחיב תויורשפאה לכ יתפיאש יתקוח לדומב ,ןכא .וב תומולגה תויורשפאה
 תא תוליבגמ ןניא תומייקה תואחסונהש ךכ ,"ןחלושה לע" ןה ךרדה ךשמהב ועבקתיש
 חישב וחכניש ינויחש םיביכר תונייצמ קר אלא ,הקידבה ךילהת ליבוי ןהילאש תואצותה
 עודי לדומ אצמנב ןיאש תויה ,תורחא םילימב 19.ללכה לע םילבוקמה םירדסהה תודוא-לע
 וחותיפ תמישמכ תיתקוחה הרדגהה תא ןיבהל אלא ןיא ,יטרקומד-ידוהי יטילופ רטשמ לש
 .יטנתוא ןפואב וזה תּוינשה תא ליכיש לדומ לש

 לוכי הנידמה טפשמ לש ןנוכמה טקיורפכ וזכ תיתפיאש-תיכילהת הסיפת ץומיא
 שרדנ ,ךכ .רפסה לש ויכלהמב םיעגונש םירשקהב רתיה ןיב ,תוילקידר תונקסמל ליבוהל
 לכ תא יתועמשמ ןפואב ליכי הנידמה תּוהזל תוירשפאה תויועמשמה רוריב לש ךילההש
 "תיטרקומדו תידוהי" הנידמ איה לארשי ,יביטיזופ יטפשמ ןיינעכ .הנידמה יחרזא
 םיחרזאל תוכז הנקמ הז ןותנ .דחאכ םיניטסלפה-םיברעה היחרזאלו םידוהיה היחרזאל
 לכ ביבס תויהל – יאקילבופרה הנבומב ,תוירחא םהילע ליטמ םגו – םיניטסלפה-םיברעה
 הלאכ ללוכ ,הנידמה לש םייכרעה םינכתה ןווגמל עגונב תוטלחה תולבקתמ ובש ןחלוש
 לש םניינעמ לוכיבכ םניא ןכלו "ידוהי-םינפ"ה ךוותל םיכייתשמכ םספותל לבוקמ היהש
 הערכה לכ :הלאכ םיאשונ ןיאש ךכל תחצינ היאר שמשמ רפסה .הנידמב םידוהי-אלה
 םיתיעל ,לארשיב תויניטסלפה-תויברעה תוליהקל םג תונצחה תרצוי ידוהי-םינפה רושימב

 
 )4(זנ ד"פ ,יביט 'נ הרשע-ששה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו 11280/02 ב"א ,לשמל ,ואר 16

 קרב אישנה לש ןידה-קספל )"תיטרקומד הנידמ"( 14 'ספו )"תידוהי הנידמ"( 12 'ספ ,1
)2003(. 

 "היגולודותמכ 'תיטרקומדו תידוהי' :המדקה" ןוסנורהא ירואו ץישפיל רחש ,לשמל ,ואר 17
 .)2020( 9 ,19 תיטרקומד תוברת

 .Michael C. Dorf, The Aspirational Constitution, 77 GEO. WASH. L ואר גשומה רואיבל 18
REV. 1631 (2009). 

 יתלב אל ךא בכרומ רגתא – תיטרקומדו תידוהי הנידמ" ביגש האושמו ןוסנורהא ירוא ואר 19
 ,https://shakuf.co.il/10693 )10.12.2019( ףוקש "ולרש לבוי ברל הבוגת רמאמ / ירשפא
 .https://ssrn.com/abstract=3980558 תבותכב םג שיגנ
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 ןיינע-ילעב אופא םה םיניטסלפה-םיברעה םיחרזאה 20.תויביסרגורפ םיתיעלו תויביסרגר
)stakeholders( תוהזה ,וזמ הרתי .תוילארשיה תוידוהי-םינפה תוקולחמב םיקהבומ, 
 ןמ יחרכהו הנבומ קלח םה לארשיב תוידוהי-אלה תוליהקה לש םיסרטניאהו םיכרעה
 תוהז ,ךכשמ .הנידמה לש תיתקוחה המישמה אוה וחונעפ רשא ,םלשה ילארשיה רופיסה
 איה תויניטסלפה-תויברעה תוליהקה לש יֹומֹונה ןמ תומושת תרדענש תילארשי תיתקוח
 יטפשמו יתוברת ןויסינ לע הרתווב ,הדודר םג איהו ;חלצת אל ןכלו ,הרדגהה תמרב הרסח
 .ןוּוגמו יתרוקיב ,ינשדח ןכותב תילארשיה תויתקוחה תא ןיזהל לוכיש רישע

 םימייקה םימרזה ןווגמ לע – םיניטסלפה-םיברעה םיחרזאה יגיצנ לש העובק תוברועמ
 "םיידוהי"ה הינכת תודוא-לע םייטפשמהו םייטילופה ,םיירוביצה םינוידב – םהיתוליהקב
 "תיטרקומדו תידוהי" לש תיביטרגטניא הנבהל םייוטיבה דחא אופא איה הנידמה לש
 םגש יוכיסה תא לידגת ףא איהש תווקל שי .תילארשיה תויתקוחה לש היגולודותמכ
 לש תוילרביל תואירק םגש ,רתוי יללכ ןפואבו – םינוליח םידוהי-אל לש םיסרטניא
 הנידמו תד לש תויגוסב תוטלחה תלבק תעב ולקשיי – תויניטסלפה-תויברעה תויוברתה
 .לארשי יחרזא ללכ רובע

 תוטלחהה תלבק יכילה לש םהיבצעמ לע ןה תוירחא הליטמ וזכ תוברועמל תוביוחמ
 ,םיטילחמה יונימ לעו הטלחה יפוג שויא לע םידקפומה לע ןה ,תילארשיה היטרקומדב
 .לארשיב תונושה תויניטסלפה-תויברעה תוליהקה ןמ רוביצ יגיצנו תעד ינכוס לע ןהו
 לכ לש תועפשהה תכרעהש אדוול שרדנ תוטלחהה תלבק יכילה לש םבוציע רושימב
 םימייקתמה םינוידבש ,הנידמב תויסולכואה ןווגמל תוסחייתה לולכת תינוטלש הטלחה
 ןונגנמשו ,דחאכ טועימ יגיצנו בור יגיצנ לש םלוק תעימש חטבות הטלחה לכ ינפל
 ולו ,וטו ליטהל תויניטסלפה-תויברעה תוליהקה יגיצנ לש תורשפא לולכי ומצע הערכהה
 ןוגכ – תוינידמ יעבוק םיילאיגלוק םיפוגש אדוול שרדנ יונימהו שויאה רושימב .ינושאר
 תוירוביצ תוצעומ ,יונימו רותיא תודעו ,ןונכת תודעו ,םייטופיש םינגרוא ,תסנכ תודעו
 תוליהקה לש תנוּוגמו העובק תּוגיצנ וללכי – םיירוביצ םידיגאתב םינוירוטקרידו
 :תוליהק ןתואב תורישי םיעגונש םימוחת םתואב קר אל תאזו ,תויניטסלפה-תויברעה
-ומכ ,היינבלו ןונכתל תיצראה הצעומב םינוש םיעקרמ םיניטסלפ-םיברע םיגיצנ םישרדנ
 ,למשחה תרבח ןוירוטקרידב ,ההובג הלכשהל הצעומב ,ןוחטיבהו ץוחה תדעווב םג
 תשרדנ תיתליהקה תּוגיצנה רושימב .לתוכה תשרומל ןרקב ףאו םינייד תריחבל הדעווב
 תוילאוטקלטניאה ,תויטילופה ,תוילכלכה ,תויתוברתה ,תויתרבחה תוטילאה לש תּונוכנ
 ירוביצ ןחלוש לכ ביבס ןמוקמ תא עובתל לארשיב םיניטסלפה-םיברעה ברקבש תויתדהו

 ."םיידוהי" םיאשונב קסועה הזכ ןיבו "םייברע" םיאשונב קסועה הזכ ןיב –
 

 ילרבילה חוקיפה תא וריבגהש ץ"גב תוקיספ לש תוכלשהב יניירק לש ןוידה תא ,לשמל ,ואר 20
 לע )תידוהי-םינפה תיתקוחה הקיטילופהמ קלחכ( םיידוהיה תדה תודסומ לש םתוליעפ לע
 ואר ןכ .261–256 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,KARAYANNI :םיימלסומה תדה תודסומ לש םדוקפת
 םזינימפו תוימואל ,תוחרזא :יניטסלפה טועימה לש תויתרוקיב תושיג תארקל" ןיראב'ג ןסח
-תדוקנמ תומלעתהה תא רקבמה( )2000( 83–78 ,70–64 ,53 ט םילילפ "ילארשיה טפשמב
 בוליש תודוא-לע לארשיב יטילופהו יטפשמה חישה תרגסמב תיניטסלפה-תיברעה טבמה
 .)אבצל םידרח סויגו ל"הצב המיחל ידיקפתב םישנ
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 לארשיב חתפיי ןיעל הארנה דיתעבש תורשפאל רשאב ימיספ םנמוא יניירק לש ורפס
 תיינבהל ךרדב ,ירוביצה בחרמה לש דוסיה-תונורקע לע יטנתואו ליכמ יביטרבילד ךילה
 הגלפמ הבש ,עבראו םירשעה תסנכב הנהיכש היצילאוקה .תפתושמ תיחרזא תוהז
 דמלמ ןויסינ הקפיס ,םיינזאמה-ןושל התייה יניטסלפ-יברע םירחוב רוביצ תגציימה
 הבש תיתקוח תואיצמ הנושארל הקקחנ ילארשיה יטילופה ןוימדב ,דחא דצמ .וז הניחבמ
 ,תויטילופ תומכסהל תויטנוולר תופתוש ןה םיניטסלפ-םיברע ןהירחוב רקיעש תוגלפמ
 וז .תויגוסה לולכמ לע תודע-הצוח חקו ןת תוקידצמה ,תועבצהב תושרדנ םיידי םג-ומכ
-תידוהיה הנידמה לאידיא לש תיתפיאשה האירקה יכמותל ןפוד-תאצוי הרושב
 תגציימ – ם"ער – הזה לאיצנטופה תא השמימ לעופבש הגלפמה ,רחא דצמ .תיטרקומדה
 אל איה וזככו 21,לארשיב תימלסומה הליהקה ברקמ תקהבומ תינרמש-תיתד הטילא עודיכ
 תליהקל הסחיב ,לשמל – רפסה בלבש יתוברת-ברה דוכלמב םייזכרמ םיביכר הרגתא
 חווט-ךורא יונישל םורתת וז תוסנתה םא ודיגי םימי 22.תיניטסלפה-תיברעה ב"טהלה
 .לארשיב תוירוביצ תוקולחמ לש רוריבה יפואב

 ?ןורתפל היעבמ – טופישה תויוכמס .ג

 קיתווה יוטיבה אוה ילארשיה תֶלימה רטשמ תחצנהל שמשמה יזכרמה ידסומה ןונגנמה
 דמעמה ימוחתב םייתדה ןידה-יתבל תוצקומה תוידוחייה טופישה תויוכמס :ולש רתויב
 יוארה ןורתפהש המוד רפסה לש טבמה-תדוקנמ .לארשיב תונושה תודעה ינב לש ישיאה
 תיחרזא הפולח תריצי אופא אוה לארשיב םיניטסלפה-םיברעה לש יתוברת-ברה דוכלמל
 תויהל רומא אל תידוהיה הנידמלש לככ .לארשיב םידוהי-אל לש ישיאה דמעמל האלמ
 הביס הל תויהל הכירצ אל ,הברקב תויחה תוידוהי-אלה תודעה לש תּויתדה תדימב ןיינע
 רפסה ,רומאכ ךא .ידוהי וניאש ימ רובע םייחרזא םישוריגו םיאושינ לש רדסהל דגנתהל
 לש תונכתיהה תניחבל הנופ ןכלו 23,לעופב ץמואי הזכ רדסהש ריבס אלש ךכב ריכמ
 הזה ךוותבש ינמוד .ורוערע לע אלו ,םייקה יטפשמה רטשמה לע םיססובמה ןוקית יכילהת
 ןיבל ,דחא דצמ ,לארשיב ישיאה דמעמה רטשמב תכל-תקיחרמ תינבמ המרופר ןיבש –
 דצה ןמ ,תויביסרגורפ תואצות תבוטל ותוטהל ןידע ןויסינ ךות םייקה רטשמה לש הלבק
 הנבממ וצמי רשא ,םיפסונ םיינוידו םיידסומ םיכלהמ לש הליקשל םוקמ שי – רחאה
 .תושדח תולעות תילארשיה הטיפשה לש ךובסה תויוכמסה

 
 ןמכייר תטיסרבינוא "לארשיב תיברעה הרבחב תינרמש תונכפהמ :מ"ער" ןייטשלימ לאכימ 21

https://www.runi.ac.il/research- )10.3.2021( היגטרטסאו תוינידמל ןוכמה –
21-3-10-milshtein-institutes/government/ips/activities/newsletter/michael. 

 הרבחב הליהקה תא הרישכה ב"טהלל ם"ער תודגנתה" הלדא'גמ דמחומ ,לשמל ,ואר 22
 )4.2.2022( סבולג "תיברעה

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001401099. 
 תירב קוח ואר .דבלב תד-ירסח לש תוגוזב הדקומ איה ,וז חורב הקיקח הרבע רבכ רשאכ 23

 .2010–ע"שתה ,תד ירסחל תויגוזה
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 תוידוהי-אלה תודעה לש ןידה-יתב ורבעש ךרדה תא טוריפב ראתמ רפסה ,וז חורב
 וא הריצי ודיצבש ,תויתוירחא תרבגהו היצזילמרופ לש ךילהת – הנידמה תונש ךרואל
 דחא .םירחאב תויוכמס לש העירג וא םוצמצו םימיוסמ םירושימב תויוכמס לש הבחרה
 תורחת היה םינשה ךרואל תֶלימה רטשמ לש ויפוא לע ועיפשהש םייזכרמה םיביכרה
 ךשמהב ולביקו 1995 תנשב ומקוה רשא ,החפשמ יניינעל טפשמה-יתב םע תויוכמסה
 הזה עגרה תא ראתמ רפסה .םיאשונ לש הרושב םייתדה ןידה-יתב לש וזל הליבקמ תוכמס
 ,םייערשה ןידה-יתב ברקב "תוריש תעדות" תונכל ןתינש המ חותיפב יתועמשמכ
 לש חתפ ךכב האורו 24,לארשיב םיניטסלפה-םיברעה לש לודגה בורה תא םיתרשמה
 תויחרזא תופולחל הפישח תועצמאב וללה ןידה-יתב לע תופסונ תויוצר תועפשהל הווקת
 .תויביטקרטא

 ןפואה תא םיגדהל ידכ רקיעב ותוא גיצמו ,הזה ךלהמה תא חתפמ וניא םנמוא רפסה
 ילבמ ,יניטסלפה-יברעה הדשה לע תונירקמ ידוהי-םינפה חתמב תוזכורמש תומרופר ובש
 המגודבש ןכתיי םלוא .הז הדש ךותב םיטועימה לש דוכלמל תיטנתוא הגאד ךותמ וענויש
 םימייקש הדבועה .וב קימעהל יוארש תידסומ תונשדח לש לאיצנטופל זמר יוצמ וזה
 ףפוח ןפואב םיקסוע ךא תונוש תויטפשמ תורוסמ לע םיכמסנה םינוש םימורופ לארשיב
 יגולואידיאו יכרע ןווגמ חיטבמש דוסי-ןותנ איה ישיא דמעמ לש םימוד םיאשונב
 יכ רובס וניאש ימ יבגל .)תיביטגרגא( תללוכ הייארב תכרעמה לש תויטפשמה תואצותב
 םזילרולפ ,היבו הינמ תולוספ ןה תֶלימה רטשמב יוטיב תולבקמש תויתדה תורוסמה
 םייתוברת תודוסי לש דוביכו רומיש רשפאמ אוה .ךרע לעב אצממ אוה הזכ יתאצות
 םישודיחל ,הדימלל חתפ רצוי אוה ;דיחאה יטפשמה םקרמה ךותב םינוש םייגולואידיאו
 לש לועפתל הריז קפסמ םג אוהו ;תונתשמ תוביסנב םמיע תוסנתהלו םייביטמרונ
 25.יטילופה בחרמל השיג םיתיעל םירסח רשא תוליהקו םידיחי לש םינוּוגמ םיסרטניא

 ףופכ אלא ,יטסילרולפה לולכמה ןמ ישיא ןפואב הנהנ וניא דיחי ןיד-לעב לכ ,ןבומכ
 תיגטרטסאה הלעפההו( םיפוכה תוכמסה יניד חוכמ לבכנ וילאש ךילהב תמיוסמה האצותל
-ברה דוכלמל שיגר רשא ידסומ בוציע לש רגתאה .)םימכחותמ ןיד-ילעב ידי-לע םהלש
 עופעפו תידדה הנזה ,תואכרע-הצוח חיש לש םילכ חתפל אופא אוה הזה יתוברת
 םימורופ םתוא ולכוי ןמז ךרואלש ךכ ,םינושה םימורופב םירצונה םינכתה לש )היזופיד(

 האצותכ רצונש ףתושמה עדיה ןמ חיוורהל – םהירעשב םמצע תא םיאצומה ןידה-ילעבו –
 תוכמסל הליבכבש דוכלמל רבעבמ תוחפ םיפופכ ויהיו ,הלוכ תכרעמה לש םזילרולפה ןמ
 ילבמ ךא ,םינושה םימורופה ןיב םירוביח רוציל ןכ םא םיכירצ ולא םילכ .תידוחיי תיתד
 בוטימ לש רגתא והז .םהמ דחא לכ לש תינכותה תוידוחייה שוטשטל ליבוהל
 תואכרעה רשאכ דחוימב ינויח אוה .ילארשיה תויוכמסה םזילרולפ לש )היצזימיטפוא(
 יתד ןיד :הרחתמה האכרעב השענ ינגרואה םחותיפש םימוד םיניד םשייל תושרדנ תונושה

 
24 KARAYANNI, 253–252 'מעב ,1 ש"ה ליעל. 
 Robert M. Cover, The Uses of Jurisdictional Redundancy: Interest, Ideology, and ואר 25

Innovation, 22 WM. & MARY L. REV. 639 (1981). 
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 לע םשוימש יחרזא ןידו 26;החפשמ יניינעל טפשמה-יתבב ישיא דמעמ יניינע לע םשוימש
 27.םייתדה ןידה-יתבב ירוביצהו יטרפה טפשמה ןמ תויגוס

 חיש יקיפא תריצי לש הרטמה תא ומדקיש םינוש םיידסומ םיכלהמ לע בושחל ןתינ
 .םהמ דחא לכ לש תיתוברתה תוידוחייה תא ןייאל ילבמ םירחתמה םימורופה ןיב הנזהו
 וא רתוי ,הבידנ הדימ םיכירצמ םלוכ ,תוארל רשפא היהיש יפכ .הלאכ השולש ןלהל ןייצא
-הב םלוא .תויתכרעמ דוסי-תולכשומל תוביוחמ ןֵתמל תּונוכנו ידסומ ןוימד לש ,תוחפ
 םיביצי תודסומ םגש העידיה לע תכמסנ םהלש תונכתיההו ,תטלחומ הכפהמ םהב ןיא תעב
 ,תויעוצקמ וא תויתד ,תויתוברת תֹויְסקודותרוא ףקשמ םבוציעש הלאכ ףאו ,םיקיתוּו
 "תולקמ" תלעפה לש בוליש ךותמו דודמ ןפואב םישענ םירבדה םא יונישלו ןוכדעל םינתינ
 28.םיילובמיסו םיילכלכ ,םייטילופ "םירזג"ו
 םימרוגה ןיב יופכ שגפמ רוציל אוה ןויערה – םיבכרה ןוויגו םייטופיש םיבבס .א

 תחא ךרד .םיגציימ םהש םייתוברתה םילגעמה ןמו םינושה םימורופה ןמ םיטילחמה
 תואכרעל םהיתואכרעמ םיניידו םיטפוש לש יתפוקת דוינ תועצמאב איה תאז תושעל
 טפוש לע ,לשמל ,ובשִח .םורופל םיימינפ םיטפוש םע דחי ןידב ובשֵיש ךכ ,תוליבקמ
 ןייד לע וא ;יזורד וא ירצונ ,יערש ןיד-תיבב יטופיש בכרהל ףרוצמש יחרזא החפשמ
 ןדה יזוחמ טפשמ-תיבב וא החפשמ יניינעל טפשמ-תיבב יחרזא בכרהל ףרוצמש יערש
 המ ,תוליבקמה תואכרעב השענל ופשחיי ולא םירקבמ םיטפוש 29.החפשמ רוערעב
 םימייקתמה םירחאה יומונה תא ריכהל ךרד וז אהת ,תישאר :העבראב ליעוהל לוכיש
 תולאשל תוליבקמ תוטישב תומייקה תושיגה ןמ דומלל ,ילארשיה טפשמה הדשב
 הקיזבו ,תינש ;טופישה תויוכמס לש םזילרולפה תונורתי תא תוצמלו ,תופתושמ
 טופישה לש היצזילרביל יצורע חותפל תפסונ ךרד וז אהת ,עיצמ רפסהש תונורתפל
 לש תינוליחה תרוסמה לע םיכמסנה םייטופיש תולוק בוליש תועצמאב לארשיב יתדה
 םישרדנה םייחרזא םיטפוש ףושחי שגפמה ,תישילש ;םיילארשיה החפשמה יניד

 
 ןיראק ,לחילח ןאד'גיו ;)2004( 927–926 ,913 )6(חנ ד"פ ,באכר 'נ באכר 436/01 א"ע ואר 26

 יניינעל טפשמה תיבל יערשה ןידה תיב ןיב השיא תונוזמ יניד" רחש ודיעו תפי תימרכ
 םסרפתהל יופצ( בנ םיטפשמ "תוילרביל תוצלחמב תינרמש הכפהמ לש הרופיס :החפשמ
 .)3202-ב

 :'תיטרקומדו תידוהי' הנידמב ימאלסא טופיש" וקסרטנומ לאינדו ןאדמר ובא הסומ ואר 27
 םולשיבא ;)2008( 433 אי לשממו טפשמ "יערשה ןידה הדש לש היצזימאלסאו היצטפואוק
 ,םידלי תונוזמ :יחרזאה טפשמה תיבו ינברה ןידה תיב יסחיב םיתמצ השולש" ךיירטסו

 .)2022( 217 בנ םיטפשמ "החפשמ יכוסכסב תויוניידתה רדסהל קוחהו ישוכר ףותיש
 לודגה ןידה-תיבו ופי–ביבא-לת תונבר ,לאיזוע ברה" רניזדר יחימע ,לשמל ,וושה 28

 רוערע תאכרע תפסוה לע( )2004( 129 אכ טפשמ ירקחמ "תוכרעמ עבראב הזחמ :םירוערעל
 ;)ינברה טופישה לש תלבוקמה תרוסמל דוגינב ,טדנמה תפוקתב םיינברה ןידה-יתב לעמ
 ןידה יתבב תררובכ השיאה :ילכראירטפ םזילרבילו תיטפשמ תוידירביה" ןאדמר ובא הסומ
 תררוב תונמל תורשפאה תלכה לע( )2017–2016( 53 ח טפשמב החפשמ "םייערשה
 .)םימלסומ גוז-ינב ןיב החפשמ יכוסכסב

 "לארשיב הכלהו טפשמ יסחי לע ןרוג ברהו גוצרה ברה :טפשמה םולח" יערדא הירא וושה 29
 לכב לולכל גוצרה קחצי ברה לש ותעצה לע( )2021( 78 ,67–66 ,31 ול–הל לארשי יניד
 .)תידוהיה הכלהב איקבה דחא טפוש יחרזא יטופיש בכרה
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 ךכ ,ומצע יתדה טופישה תא ןייפאמה יגולודותמה ןוויגל םהיתואכרעב יתד ןיד םשייל
 30;ירבעה ןידל תויוגש תויגולנאל וא ולש תוינרמשה תואסרגל קר וררגיי אל םהש
 תואכרעה ןמ )תידוהיה( תיטופישה הטילאה יגיצנ לע השקי שגפמה ,תיעיבר
 ךישמהלו םהיפכ-ןויקנב ץוחרל ,תויתדה תודעה לש ןידה-יתבב וחכניש ,תויחרזאה
 .ץראב תוידוהי-אלה תוליהקה ברקב יתד-אלה טועימל רצונש דוכלמה ןמ םלעתהל
 לש תיתפישחה-תיתרוקיבה )היצוויטומל( העיִנֲהל ףתושש ךלהמ והז ,הז ןורחא ןבומב
 .ומצע רפסה
 תוכמס ילעבכ םרידגהל ןתינ ןורקיעכ ,םיפרטצמה םיטפושה לש םדמעמל רשאב
 לעופב הנוהכל םינוממה םיטפוש יבגל ,לשמל ,םויכ השענש יפכ ,האלמ תיטופיש
 יולימל רקיעב תשמשמ ילארשיה ןידב לעופב הנוהכ ,תמא 31.תויחרזאה תואכרעב
 הלש ךרעה תא לולשל ןיא ךא ,יטופיש םדא חוכל תוקוקזה תואכרעב םירסח תומוקמ
 תורחא תואכרעב תיכילההו תידסומה תוברתל םינושה םיטפושה לש הפישחב םג
-תוצראב םיילרדפה טפשמה-יתבב המוד רדסה תרגסמב ,ןכא .ץראב םינוש תומוקמבו
 תא ןווגל היולג הרטמ ךותמ תוליבקמ תואכרעב הנוהכל םידיינתמ םיטפוש ,תירבה
 תונוש תויטופיש תוקיטקרפל םיטפושה תא ףושחלו הנותנ האכרעב יטופישה ןויסינה
 32.םירחא תוזוחמב תומייקתמה
 םירקבמה םיטפושל רשפאל אוה ילארשיה רשקהב רתוי יתואיצמ ילוא ךא בורק לדומ
 םהל הנקויש ילבמ ךא ,הקיספה ןובילבו תויארה תעימשב ,ךילהה לוהינב ףתתשהל
 זאש ,דיחי ןדב םילהונמש םיכילהל טרפב םיאתמ הז לדומ .ןידה תקיספב בייחמ לוק
 הטלחהה ןונגנמ תא שבשת בכרהל האלמ תיטופיש תוכמס לעב ינש טפוש תפסוה
 תוליהקה לע לקיש ךכב םג ןבומכ ץוענ הז לדומ לש ונורתי .תילארשיה הטישב ליגרה
 תיפוסה הטלחהה תוכמס תא רמשמ אוהש םושמ ,ולבקל םינושה תודסומב תוגצוימה
 .ירוקמה ןיידה/טפושה ידיב
 לש ביכר דוסימ איה תונוש תוריזמ םיטילחמ ןיב רוביחה ןויער לש הנוש טעמ הסרג
 השענש המ חורב ,החפשמ יניינעל טפשמה-יתבבו םייתדה ןידה-יתבב רוביצ יגיצנ
 םג ,םייעוצקמה םיטפושה דצל ,םינהכמ ולא ןיד-יתבב ,עודיכ .הדובעל ןידה-יתבב
 םישרדנ םניא םה .םידיבעמו םידבוע – םהב םיעיפומה םיירקיעה םירזגמה לש םיגיצנ
 ידסומה ,ילכלכה עקרה תנבהב רקיעב םורתל םירומאו ,םייטפשמה םיטביהב טולשל
 םג .וינעמנ להק יניעב ןידה-תיב לש היצמיטיגלה תא רפשלו ,םיכוסכסה לש יתרבחהו
 לע וא םיכילהה לע רוביצה יגיצנ לש תישחומה םתעפשה תא דומאל השק םא
 המוד ןפואב 33.םרומישב םעט םיאצומ ןידה-יתבב םינושה םינקחשה ,םהיתואצות
 תונושה תודעה לש םייתדה ןידה-יתבב םיניידה יבכרה דצל ויפלש ללכ עובקל ןתינ

 
 .26 ש"ה ליעל ,רחשו תפי ,לחילח ואר הלאה תוקימנידה לש ינכדע ןויפאל 30
 .1984–ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל 10 'ס 31
 .Marin K. Levy, Visiting Judges, 107 CAL. L. REV. 67 (2019) ואר 32
 הכלה םתמורתו םדיקפת :הדובעל ןידה יתבב רוביצ יגיצנ" רמש סגב תוערו בודיוד איג ואר 33

 .)2012 םיכרוע 'חאו רלדא ןפטס( 185 ןיקסוסוא-קרב הקילא רפס "השעמל
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 ןחלושל ףיסוהל אהת םתרטמש ,רוביצ יגיצנ ונהכי החפשמ יניינעל טפשמה-יתבבו
 .)יתד/יחרזא( ליבקמה הדשה לש תויתוברתהו תויביטמרונה תוכרעמה םע תורכיה
 תווהל םג לוכי רבדה ,טופיש תורשמל םישנ העש יפל םינממ ןיא םהבש ןיד-יתבב
 םוחתש הדבועה חכונל דחוימב תקעוז רשא ,תירדגמה הילפהל ןורתפ לש ותליחת
 34.רדגמ יסחיב ולוכ-לכ עגונ תוכמסה
 תויטופיש תודמעל ץוח ינקחש יונימב ,שארמ ,וחמשי אל תונושה תואכרעהש קפס ןיא
 םירשקהה ןמ קלחב .ןהיתוליהק לש ןידה-יתבו טפשמה-יתב ךותב תויטופיש-ןיעכ וא
 טופישה תנוכתמל רשאב תובייחמ תויתד תורוסמ רתוסכ ספתיהל ףא יושע רבדה
 ובלוש ןכא םעפל םעפמש בל םישל שי ,ראתמ רפסהש יפכ ,םלוא .הליהקב תרתומה
 .החלצהב וטלקנ ףא םה םיתיעלו ,םייתדה ןידה-יתב לש םתוליעפב "םיינוליח" םיביכר
-יתב דיל עויסה תודיחי תמקה אוה תונורחאה םינשב הז רשקהב רתויב טלובה הרקמה
 תורזועו( םייטפשמ םירזוע לש םבוליש איה תפסונ תינושאר המגודו 35,םייתדה ןידה
 .ינברה ןידה-יתב יניידל )תויטפשמ
 ןיב תרבחמה תיטופיש האכרעב ריכמ רבכ ילארשיה טפשמהש רוכזל שי ,ףוסבל
 תירוטדנמה הקיקחב ורוקמש ,דחוימה ןידה-תיב והז :םייתד םיניידל םייחרזא םיטפוש
 רבכ סנכתמ וניא אוה ישעמ ןפואב םא ףא ,תימשר הניחבמ ונתיא ןיידע יוצמ רשאו

 םתוכמס רבדב תוקולחמ ןורתפל קר םנמוא דעונ דחוימה ןידה-תיב 36.תובר םינש
 וליפא – תידסומה תונכתיהל היאר הווהמ אוה ךא ,םייתדה ןידה-יתב לש תידוחייה
 תודשה ןיב רבחיש יטופיש בשומ לש – יביטיזופה ילארשיה טפשמה לש יחה ןוימדב
 .םינושה םייתוברתה

 ןיב היופכ היצקארטניא רוציל תרחא תורשפא – םיקיתה בותינ לש םכחותמ לוהינ .ב
 איה ,יתדה םורופב םינוליח לש הדיכלה תמצוע תא ןתמל וז ךרדבו ,םינושה םימורופה
 .תוכמסב הפיפח לש םיבצמב םימורופה ןיב םיקיתה תקולח ןפוא לע הרקב תועצמאב
 המ-תדימב ןתימ ,2014–ה"עשתה ,החפשמ יכוסכסב תויוניידתה רדסהל קוחהש ףא
 טפשמה-יתב ןיב תויוכמסה תורחתב הכורכ התייהש תיגטרטסאה הקימנידה תא
-ילעב ידיב ןיידע דיקפמ יחכונה רטשמה 37,םייתדה ןידה-יתב ןיבל החפשמ יניינעל
 ביבס םיכוסכסב ןודי םיכמסומה םימורופה ןמ הזיא טילחהל חוכה בור תא םמצע ןידה
 אוה יכ ,םייטרפה ןידה-ילעב תא םיצעמ הז רדסה הרואכל .המודכו תרומשמ ,שוכר
 םג םורופ רוחבל תוירחאה תא םהילע ליטמ אוה לעופב ךא ,הריחבה תא םהידיב ןתונ

 
 ,)רוביצ תוגיצנ יונימ – ןוקית( )ןישוריגו ןיאושינ( םיינבר ןיד יתב טופיש קוח תעצה וושה 34

 .)ירא ןב ברימ כ"ח( 2091/24/פ ,2021–א"פשתה
 .2011–א"עשתה ,)עויס תודיחי( םייתד ןיד יתב קוח 35
 תיב" ןורימ החמש ;1947 דע 1922 ,לארשי-ץרא לע הצעומב ךלמה רבדל אפיס 55 'ס ואר 36

–א"משתה( 219 אי–י לארשי יניד "ותורידנ תמולעתו ךלמה רבדל 55 ןמיס יפל דחוימה ןידה
 טפשמו ןויע ,תוגה יקרפ :לקריט רפס "דחוימה ןידה תיבל םאיווקר" זועמ רשא ;)ג"משתה

 .)2020 םיכרוע ןייטשניבור םיקילאו תפי תימרכ ןיראק ,קרב ןרהא( 479
 תסחיימה טבמ תדוקנמ החפשמ יניד – החפשמ יכוסכסב תויוניידתה רדסה" ןלפק לאיחי ואר 37

 .)2021( 376–361 ,231 וט םירבדו ןיד "המכסהו הלועפ ףותישל תובישח
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 םידדצ ,רפסב םגדומ םגש יפכ ,תובר תוביסנב .תישפוח הניא םתריחב םהבש םיאנתב
 םישנ :תויתרוסמ תורבחב יאדווב ,תורחא םילימב – תויגוז םיסחי תוכרעמב םישלחומ
 ינידש הריחבה תא ולרטניש םייתליהקו םייתחפשמ תוחוכל םיפופכ תויהל םייושע –
 םימורופ ןיב הריחבה תורשפאש םוקמבש איה האצותה .הרואכל םהל םינקמ תוכמסה
 ,שרל געל השעמל הווהמ איה ,טועימה ךותבש טועימה תמצעהל רוקמ היהת
 תיתדה הינומגהל תופיפכב םיניינועמ םניאש ימ םייוצמ ובש דוכלמה תא השיגדהב
 .םהיתוליהקב
 ןידה-ילעב לש הריחבה תא תיחפהל אקווד אוה הז בצמל יביטיאוטניא-אל ןורתפ
 ינונגנמ םימייק .רומאה דוכלמל םישיגר רשא ,תכרעמה וא ןידה ידיב הדיקפהלו םמצע
 םורופל רשאב ינטרפ תעד-לוקיש תלעפה לע םיססובמ םקלחש ,םינוש םיירשפא בותינ
 םוקמב ,לשמל ,ךכ .יתורירש וליפאו השקונ הרירב ללכ לע םיססובמ םקלחו ,םיאתמה
 ןיב םיקית לש יארקא בותינ ןונגנמ לש תונורסחהו תונורתיה תא טוריפב יתנחב רחא
 לשו םיקית לש םינוש םיגוסש חיטבי הזכ ןונגנמ 38.תופפוח תויוכמס םע םימורופ
 תויואיצמל תיטופישה הפישחה ןורתי גשוי ךכ .םינושה םימורופל ועיגי ןיד-ילעב
 עיפשהל תויתליהק תוטילא לשו םיקזח ןיד-ילעב לש םתלוכי ןתומתו ,תונוּוגמה םייחה
 סחייתמ יארקא בותינ .יתוברת וא ילכלכ חוכ תלעפה תועצמאב היצגיטילה םוקימ לע
 ןפואב ןכומ ןכלו ,תירסומ הניחבמ םילוקשכ םינושה םייפולחה םימורופל שארמ
 ןידה-יתב םימיוסמ םירשקהבש אצממה .אוהש קית לכב ןודי םהמ דחא לכש ינורקע
 ןתינ ךא .וז השיג קזחמ 39החפשמ יניינעל טפשמה-יתבמ תוחפ אל םיילרביל םייתדה
 תוביסנב יתדה הז לע ינוליחה םורופה תא ופידעיש לדחמ-תררב יללכ עובקל םג
 הסרג .ךוסכסה ץורפ דע םיינוליח םייח ומייק גוזה-ינב ינש םא ,לשמל – תומיאתמ
 רשק אלל ,ינוליחה םורופב תוניידתה עבותה גוזה-ןבל וטו תוכז הנקַת רתוי דוע הפיקת
 םורופל תירוירפא תופידע לש הדמע אטבי הזכ ללכ םלוא .ןכיהו םדוק עבת ימ הלאשל
 ןידה לש תירואכלה תיתוברת-ברה הדמעה תא רתוסש ןפואב ,יתדה הז לע ינוליחה
 תוטילאה ברקב רתויב הזעה תודגנתהה תא ררועל םג יופצ ןכלו ,יחכונה ילארשיה
 .תוידוהי-אלה תודעה לש תויתדה

 תפישח לש העפותה לע ךרבמ רפסה – ןוילעה טפשמה-תיב דיקפת לש שדחמ ןּוימד .ג
 ילארשיה טפשמב היצזילרביל לש תומגמל תוידוהי-אלה תודעה ברקב יתדה טופישה
 רתויה-לכל רבודמש הדבועה תא הכבמ אוה ךא .תורחא תונידמב יתדה ןידבו יללכה
 ,הנומתה יונישל תוקיפסמ ןניא רשא ,םיידסומו םייתרבח םיכילהת לש יאוול-תואצותב
 .יתוברת-ברה דוכלמה ןמ םיניטסלפה-םיברעה ץוליחל תנוּוכמו תשבוגמ תינכותב אלו

 טפשמה-תיבש הארנ ,וזכ תינכותב יזכרמ קלח לוטיל םייושעש םינושה םיפוגה ןיבמ

 
 הרבח ,טפשמ( 135 תורודצורפ "ןידה ירדסב תויארקא לע :לזמב היהיש" ןוסנורהא ירוא 38
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 תא רקבל ךמסומ אוה ,םירוערעל טפשמ-תיבכ ותבשב :חתפמ-ןקחש אוה ןוילעה
 םדוקפת תא רקבל וחוכב ץ"גבכ ותבשבו ,החפשמ יניינעל טפשמה-יתב לש םדוקפת
 לש דיקפת ץמאל לוכי ןוילעה טפשמה-תיב ,וז הלופכ הדמֶעמ .םייתדה ןידה-יתב לש
 םירצונש םייטפשמה םינכתה תא ללכתמו זכרמש ףוג ,רמולכ ,תודסומה ןיב עדי ךוותמ
 היצקארטניא תמייקתמש אדוומו ,םירחאה םע םתוא ףתשמ ,םימורופה ןמ דחא לכב
 .םתדובעב תופקושמה תויביטמרונה תוכרעמה ןיב הנכ תיביטמרופסנרט
 ןוילעה טפשמה-תיב לש ודיקפתל תלבוקמה השיגה ןמ הטוס ןאכ תעצומה הסיפתה
 תועצמאב ןידה הרומכו הריתע וא רוערע תועצמאב ןוידה תואכרע לש תויועטה ןקתמכ
 ורמשל יוצרש ךרע שי םימורופב ןוויגל םא .תיללכ הלוחת ילעב םימידקת תעיבק
 תומדב תולע רציימ אוה ךא ,תונוּוגמ תויטפשמ תואצותבו תונוש תויכילה תויוסנתהב
 רדסאממ שרדנש תורישה יזא ,תידדה העפשהמ העיתרו םימורופה ןיב תינחוכ תורחת
 )םוסקמ( בּורֵמ אלא ,ןידה תדחאהו תוטלחה לוטיב חרכהב וניא םימורופה ךרעמ
 .תודפקתההו תורחתה יקזנ תתחפה ךות תכרעמב םירצוימש םייטסילרולפה ןיבוטה
 חסנל ןתרטמש תונירטקוד חותיפ תועצמאב תושעל לוכי ןוילעה טפשמה-תיב תאז תא
 םימורופה לש םתקיספב םיעיפומה םיינויערה םישודיחה תא השיגנו הריהב הרוצב
 םימורופה לש יביטמרונה ןוימדה תרגסמב ןובשחב םיאבומ ןכא הלאש אדוולו םינושה
 םימורופה ברקב דקפתמ "תועד קוש" לש ומויק חטבוי וז ךרדב .תכרעמב םירחתמה
 תויוביוחמל ,חותינה ינבמל תידדה הפישחו יטופיש גולאיד דדועמה ,םייטופישה
 .םימורופה ןמ דחא לכ םידחיימש םייטפשמה םילדומלו תויכרעה
 לודג רפסמ לש תימגדמ הנזהל שרדנ ןוילעה טפשמה-תיב ,הז דיקפתב שמשל ידכ
 שרדנ ,תורחא םילימב .םייחרזאהו םייתדה ,םינושה םימורופה ןמ תוטלחה לש קיפסמ
 זאמ :ישיאה דמעמה ינידב ןוילעה טפשמה-תיב לש ותוכמס תעיבק תומגמב םג יוניש
 דמעמה םוחתב תיחרזאה היצגיטילה לכ טעמכ ,החפשמ יניינעל טפשמה-יתב ומקוה
 םיניינעה תאבה תא השעמל רשפאמ וניאש המ ,םולשה טפשמ-יתבב תחתפנ ישיאה
 טפשמה-תיבל ,ליבקמב ."ינש לוגלג"ב רידנ רוערעב אלא ןוילעה טפשמה-תיבל וללה
 םהילע ותרוקיבו ,םייתדה ןידה-יתב לש םהיתוקיספ לע תירוערע תוכמס ןיא ןוילעה
-יתב תוטלחה דגנ תוריתעב דחוימב ךכ ;תויתקוחו תוילהנמ תוליעל תמצמוצמ ץ"גבב
 תוריתעב רשאמ רתוי ףא ברעתהלמ ריהז ץ"גב ןהבש ,תוידוהי-אלה תודעה לש ןידה
 ןוילעה טפשמה-תיב לש תידוחייה טבמה-תדוקנ תא סייגל ידכ .םיינברה ןידה-יתב דגנ
 םינכתה לש רתוי תיביסנטניא תידדה הפישח ךרוצל ,וללה טופישה תוכרעמ לכ לע
 אל ףא ,ונויעל םינוּוגמ םירקמ תאבה לש םייתטיש םילכ חתפל אופא שי ,ןהב םירצונה
-תיבל םיקית תאבהב םהלש יטרפה סרטניאה רשא ,ןידה-ילעב לש םתמזויב חרכהב
 40.דקפתמ יתכרעמ םזילרולפב ירוביצה סרטניאה תא בורל ףפוח וניא ןוילעה טפשמה
 יטפוש ידי-לע םג טקניהל לוכי טקיורפה ךא ,תידועיי הקיקחב ןגועי הזכ ךלהמש יואר
 םאובב םיליעפמ םהש ינטרפה תעדה-לוקיש תרגסמב ,םמצע ןוילעה טפשמה-תיב

 
 Steven Shavell, The Fundamental Divergence Between the Private and the Social ואר 40

Motive to Use the Legal System, 26 J. LEGAL STUD. 575 (1997). 
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 תושר תתל םאו םייתדה ןידה-יתב דגנ תוריתעב ץ"גבל השיג רשפאל םא עירכהל
 :החפשמ יניינעל טפשמה-יתב לש םהיתוקיספ לע םירוערעב ןיד-יקספ לע רוערע
 וא ליעומ ,ןיינעמ יטפשמ חותיפ ועיצהש הלא ויהי תוסחייתהל םייוארה םיקיתה
 תינורקע היגוס םילעמ רשא הלא אקווד ואלו ,תונושה םינידה תוכרעמ לש השקומ
 .ןנובתמה יניעב תחא אל אוהש ,ירסומ לוועל ששח םיררועמ וא תיפוס הערכה הכירצה
 ,םייביטמרונ תומלוע ןיב םירשג הנובכ רתוי ןוילעה טפשמה-תיב תא בצמת וזכ השיג
 .ןֵמזמ יטרקומדה-ידוהיה דוכלמהש תוברתה-תמחלמב איבצמכ תוחפו

 םוכיס .ד

 ימ לכל קומע ילאוטקלטניאו יביטמרונ רגתא ביצמ ףשוח רפסהש יתוברת-ברה דוכלמה
 ךכמ רתוי ףאו ,תירסומ הניחבמ הנגה-רב אוהש םוקמל ילארשיה טפשמה תאבהב דורטש
 תידוהי הנידמכ תילארשיה תיתקוחה תוהזה לש המגידרפל תוביוחמ רמשל ןיינועמש ימל
 הנידמה – לארשיב היפלש ,רפסה לש תיסיסבה הנחבאה לע קולחל השק .תיטרקומדו
 להונמ הילא סחיב רשאו ,הנממ הדרפה ןיאש תדהו ,הנידמל תד ןיב הדרפה ןיא – תידוהיה
 – תיטרקומדה הנידמה – לארשי דועב ;תודהיה איה ,"הנידמו תד" לע קבאמה ןכל
 ,םידוהי-אלה םיטועימה לש תיתליהקה הימונוטואלו תדה שפוחל תוביוחמב תמשבתמ
 ,רפסה לש יזכרמה יפצה לע םג קולחל השק .םשפנל תוליהק ןתואבש םידיחיה תרקפה ךות
 םיכלהממ האצותכ רקיעב שחרתי דוכלמה לש תוינעגופה תואצותה ןותימ ויפלש
 .םהלש טופישה תוברתבו םייתדה ןידה-יתב לש תויוכמסה תריזב םייטפשמ

 תידוהי" תוהז ןיימדל ךרד שי םאה :םירושימה ינשב תולאש תונימזמ ולא תונבות
 םיצעהל ךרד שי םאהו ?ותחצנהל קר אלו ,דוכלמה ןמ האיציל רוקמ איהש "תיטרקומדו
 ינא ?תילרודצורפו תידסומ תויתריצי תועצמאב דוכלמה ןוקיתל םייטפשמה םיכילהתה תא
 עיצהל הדעונ וז המישרו ,תולאשה יתש לע בויחב בישהל תוסנל ץמאמב ךרע שיש רובס
 לש התליחת וזש הווקת ינא .הזכ הנעמ לש םיירשפאה וינכת תודוא-לע הבישח ינוויכ
 יניירק לש ורפסש החיש – לארשיב הנידמו תד יסחי לעו טועימו בור יסחי לע השדח החיש
 .הב ףתתשהל שקבמש ימ לכל הבוח-תאירק רדגב אוה

 


