
 1 

 – םיימינפ םיקבאמל תינוציח תושגנתה ןיב
 טועימה לש תויתצובקה תויוכזה לע תשדוחמ תולכתסה

 לארשיב יניטסלפה-יברעה

 *ןארבו'ג-ירתות לאנמ

 טועימה לש תויתצובקה תויוכזה לש ינכדע יופימ גיצמ הז רמאמ
 הנוכמה ,דחאה .םיריצ ינשל םאתהב לארשיב יניטסלפה-יברעה
 לש רשקהב תררועתמה תושגנתהב דקמתמ ,"תינוציח תושגנתה"
 הפש ,ךוניח ןוגכ( יברעה טועימה לש תויתצובקה תויוכזה שומימ
 ריצה .הנידמה לש ידוהיה הייפוא לע הרימשה לומ לא )תוברתו

 ,דחאה :םירושימ ינשב עגונ ,"םיימינפ םיקבאמ" הנוכמה ,רחאה
 תוקיטקרפ ןיבש תוריתסב ,רחאהו ;טועימ ךותב טועימ לש תומלידב
 םיזורדו םימלסומ ,םירצונ לש תוקיטקרפ ןיב וא םייתדו םינוליח לש
 הנידמה לש יטרקומדה טביהב עגונ הז ריצ .םינוּוגמ םימוחתב
 .תיברעה הרבחה ךותב םיטרפ לש תויוכזה לע ןגהל התוביוחמבו

 תויתצובקה תויוכזה בורש איה תחאה .תונעט יתש הלעמ רמאמה
 לש תידוהיה התוהז םע תינוציחה תושגנתהה ריצב וחתפתהש

 
 .ןליא-רב תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה ,הריכב הצרמ *

 םהיתורעה לע הפיח תטיסרבינוא לש םיטפשמל הטלוקפב לגסה ירבחל תודוהל שקבא
 תבכרומ הרוצב אשונה לע בושחל יתוא וררוע רשא ,יתקלחמה רנימסה תרגסמב תוליעומה
 ןליא-רב תטיסרבינוא לש םיטפשמל הטלוקפב ירוביצ טפשמל הנדסה ידימלתל הדות .רתוי
 לש םיטפשמל הטלוקפב הילפה רוסיא ינידב סרוקה ידימלתל ,ןוסנורהא ירוא תייחנהב
 הטלוקפב ירוביצ טפשמל הנדסה ידימלתל ןכו שורית יפוי תייחנהב ביבא-לת תטיסרבינוא
-ןזור יסיאו קנלב ישי ,ךולב הרפוע לש םתייחנהב ביבא-לת תטיסרבינוא לש םיטפשמל
 תו/םיארוקל םג הדות .ייתובשחמ ןובילל ומרתש תובושחה םהיתונבות לע ,יבצ
 ירבחל ןכו ,רמאמה גורדשל תוליעומה תורעהה לע וטניפ לטימ ר"דלו תו/םיינוציחה
-ירזועל החולש הלודג הדות .הרוסמה םתדובע לע ינושלה ךרועלו לשממו טפשמ תכרעמ
 תודמעלו רמאמב רומאל תוירחאה .רקחמב הרזעה לע גנז הידוהו רמת רוא ילש רקחמה
 .דבלב ילש ןה וב תועיפומה
 .)1108/19 'סמ קנעמ( עדמל תימואלה ןרקה ידי-לע ךמתנ רקחמה
 ןייטצמה רמאמל ב"פשת תנשל הלגצ-ןוריב לאכימ םש-לע הלגצ סרפב הכז הז רמאמ
 .ה/ריעצ לגס ת/רבח לש תירבעב
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 לש וז לע אלו ,בורה תוברת לע רקיעב ןגהל ידכ ובצוע הנידמה
 ,תויתצובקה תויוכזה ןויערל ןתוהמב תואטוח ןה ךכב .טועימה
-לע התקיחש ינפמ טועימה תוברת לע ןגהל תודעוימכ ןתוא האורה

 םיקבאמה לש רשקהבש איה תרחאה הנעטה .ךפהל אלו ,בורה ידי
-בר השיג םדקמ טפשמה-תיב תיברעה הרבחה ךותב םיימינפה

 תקנעה לש העפשהה תא קמועל תנחוב הניאש ,תיתוברת
 הרבחה תא תוביכרמה תונושה תוצובקה לע תיתוברתה הימונוטואה
 םלעתמו ,תחא השקמ לאכ תיברעה הרבחל סחייתמ אוה .תיברעה
 ריקפמ אוה וז ךרדב ורחובב .הכותב םימייקה תּונושהו ןוויגהמ
 .םיטרפ לש תויוכזב עגופ ךכבו ,טועימה ךותב טועימ תוצובק
 תויוכזה לש ןפקיהל עגונב תשדוחמ הבישח ךורעל ארוק רמאמה
 .וללה םיריצה ינשב לארשיב יניטסלפה טועימה לש תויתצובקה
 לש ןתוחכונ תא ביחרהל עיצא תינוציחה תושגנתהה לש רשקהב
 ףשחיי ןנכותש ךכ ,יללכה יחרזאה בחרמה לא תויתצובקה תויוכזה
 םיקבאמה לש רשקהב .הז בחרממ קלח היהיו םיחרזאה ללכל
 ותקמנה תרגסמב דומעל טפשמה-תיבל ארוק הז רמאמ םיימינפה
 אלו ,הרבחה ךותב תוחוכה יסחי לש םתובכרומ לע תיטפשמה
 לע היתוכלשה תליקש אלל תיתוברת הימונוטוא תקנעהב קפתסהל
 .טועימ ךותב טועימ תוצובק

 תסורפת .1 :לארשיב תיניטסלפה הייסולכואה תודוא-לע תיללכ הריקס .א .אובמ
 תוכזה ןיב – תויתצובקה תויוכזה ןויער לש ותוחתפתה .ב .הקוסעתו ךוניח .2 ;תיבחרמ
 טפשמב ןויוושל תוכזה .1 :לארשי לש יתקוחה הנבמה .ג .ןויוושל תוכזל תוברתל
 הנגה ןיב – "תינוציח תושגנתה" .ד .םואלה דוסי-קוחו תויתצובק תויוכז .2 ;ילארשיה
 ;תוינתא-ילופ תויוכז .2 ;ימצע לוהינ תויוכז .1 :בורה תוהז רומישל טועימה תוברת לע
 תושגנתהה ריצב תויתצובקה תויוכזה תבחרהל האירקו םייניב-םוכיס .4 ;גוציי תויוכז .3
 תוכזה .1 :טועימ ךותב טועימ לש )רחא גוסמ( תומליד – םיימינפ םיקבאמ .ה .תינוציחה
 הימונוטוא .2 ;תיתליהק הימונוטואל תוכזה לומ )בא'גִח תייטע לש הרקמה( תד שפוחל
 הימונוטואו יחרזא טפשמ ,החפשמ יניד .3 ;קוסיעה שפוחו יוטיבה שפוח לומ תיתליהק
 .םיימינפה םיקבאמה ריצב תיתוברתה הימונוטואה ףקיה לע תשדוחמ הבישח .4 ;תיתד
 .םוכיס .ו

 אובמ

 םידילי ,םיימואל םיטועימ לש תויתצובקה תויוכזה לש ןפקיהבו ןתוהמב קוסיעה
 לש ןתוביוחמ ףקיהל רשאב תובר תומליד הלעמ תיתוברת-בר תואיצמ ךותב םירגהמו

 רתי-תויוכז תקנעה דצב ,היחרזא ללכל תינויווש תכרעמ םודיקל טפשמ תוכרעמו תונידמ
 רגתאמ הז אשונ .ןהייח תוחרוא לע ןגהל תנמ-לע התוא תוביכרמה תונושה תוליהקל
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 תאזו ,לארשיב יניטסלפה טועימה לש תויתצובקה תויוכזה לש רשקהב דחוימב בכרומו
 הלעמ רשא ,תיטרקומדו תידוהיכ הנידמה תרדגהב תעגונ תחאה הביסה .תוביס יתשמ
 הרימש ךות הכותב יברעה טועימה יכרוצ תא קפסל תוסנל הנידמה אובב םידחא םיישק
 1.ןויוושה ןורקע םשארבו ,םייטרקומד םיכרעל התוביוחמ לע םג-ומכ ,ידוהיה הייפוא לע
 ,םירצונ :תויתד תוצובק-תתמ בכרומ יברעה טועימהש הדבועב תעגונ תרחאה הביסה
 םהמ םיקלחל רשא ,םייתדו םינוליח ,םיזורדו )םיוודבה תצובק תא םיללוכה( םימלסומ
 רשא םיכרצו תושירד הז ללכבו ,תילכתב םינוש םיידוחיי םייח תוחרואו םיגהנמ שי
-ברה תואיצמה תא ךופהל ידכ םהב שי הלא לכ .ןויוושה ןורקע תא םיתיעל םידגונ
 .תבכרומל םג ךא תידוחייל לארשי לש תיתוברת

 ףסונ ךבדנ הילע ףיסוהל שקבמו 2,וז תובכרומב תקסועה הביתכל ףרטצמ הז רמאמ
 לש ןתוביוחמ ףקיה לעו תויתצובקה תויוכזה ףקיה לע תשדוחמ הבישחל האירק ךות
 .הכותב םיטרפהו טועימה תויוכז לע הנגהל טפשמה תכרעמו הנידמה

 לע ססובמ לארשיב יברעה טועימה לש רשקהב תויתוברת-ברה תומלידב ןוידה
 תויתצובקה תוקיטקרפה ןיינעב הקילמיק ליו ידנקה רקוחה ידי-לע גצוהש גוויסה
 אוה דחא גוס 4.ילארשיה רשקהל המאתה םע 3,ןהילע ןגהל תושקבמ טועימ תוצובקש
 הרבחה דצמ םיינוציח םיצחל ינפמ הצובקה לע ןגהל תונוּוכמש ,"תוינוציח תונגה" הנכמ
 ,תויתרבחו תוילכלכ ,תויטילופ תונגה הליהקל קינעהל ןתרטמש תושירד הלא .תיללכה
 ,ידועיי ןומימ ,הצובקל םירוגמ בחרמ תריגס ,הצובק התואל קר עקרק תאצקה ןוגכ
 הנכאש המ תורציימ ולא תונגה ילארשיה רשקהב .המודכו טועימל םלוה גוציי תחטבה
 טועימה לש תויתצובקה תויוכזה שומימ לש רשקהב תררועתמה "תינוציח תושגנתה"
 .הנידמה לש ידוהיה הייפוא לע הרימשה לומ לא )תוברתו הפש ,ךוניח ןוגכ( יברעה

 לש תועיבת תוללוכ הלא ."תוימינפ תולבגה" הנכמ הקילמיק רחאה גוסה תא
 תא רערעל הלולעה תימינפ תודגנתה ינפמ הילע ןגהל תונוּוכמ ןהו ,הירבח דגנכ הצובקה
 ךותמ םיטרפ לש ןויוושל תוכזב עוגפל תולולע ,אסיג דחמ ,ולא תוקיטקרפ .התוביצי

 
 הנידמב תויתוברת-בר אוה אשונב ובתכנש םינושארה םיבושחה םימוסרפה דחא 1

 ןנורו איגש יבא ,רנטואמ םחנמ( ל"ז יבצ-ןזור לאיראל ןורכיזה רפס :תידוהיו תיטרקומד
 .אשונב ומסרופש םירפסו םירמאמ לש עפש םימייק ךא ,)1998 םיכרוע רימש

 תויתוברת-ברה תואיצמב םיקסועש םירמאמ תואמו םירפס תורשע ובתכנ םינשה ךלהמב 2
 – דוחלו דחיב :לארשי תנידמ יטבש ןייטשניבור ןונמא ,המגודל ,ואר .לארשי לש תידוחייה
 ,ויתודלות :לארשיב םזילרבילה רנטואמ םחנמ ;)2017( לארשיב תויתוברת-ברו םזילרביל
 :THE HISTORY OF LAW IN A MULTICULTURAL SOCIETY ;)2019( ויתודיתע ,ויתויעב

ISRAEL 1917–1967 (Ron Harris, Alexandre (Sandy) Kedar, Pnina Lahav & Assaf 
Likhovski eds., 2002). 

3 WILL KYMLICKA, MULTICULTURAL CITIZENSHIP: A LIBERAL THEORY OF MINORITY 
RIGHTS 152 (1995). 

-םייתדע םיטועימ" רוגמלא-ןהכ לאפרו הקילמיק ליוו ואר ילארשיה רשקהב תואמגודל 4
-ןהכ לאפר( 187 תילארשיה היטרקומדב דוסי תויגוס "תוילרביל תויטרקומדב םייתוברת
 .)1999 ךרוע רוגמלא
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 ןכ-לעו ,הליהקה תוברתמ דרפנ-יתלב קלח תווהמ ןה ,אסיג ךדיאמ ךא ,טועימה תצובק
 ולא תונגה ילארשיה רשקהב .תוברתל הצובקה ירבח לש םתוכזב עוגפל הלולע ןתלבגה
 ןיב הריתס תררועתמ םהבש םיבצמ הלא ."םיימינפ םיקבאמ" ןאכ הנכאש המ תורציימ
 םיזורדו םימלסומ ,םירצונ לש תוקיטקרפ ןיב וא םייתדו םינוליח לש תוקיטקרפ
 דקמתמו ,טועימ ךותב טועימ לש תומלידב עגונ הז ריצ ,השעמל .םינוּוגמ םימוחתב
 ללכב הכותב םיטרפ לש תויוכזה לע ןגהל התוביוחמבו הנידמה לש יטרקומדה טביהב
 .טרפב תיברעה הרבחה ךותבו

 ריצב תויתצובקה תויוכזהמ תולדבנ תינוציחה תושגנתהה ריצב תויתצובקה תויוכזה
 דועב ,ךכ .ןהב דרפנ ןויד בייחמ רבדהו ,םינוש םירגתא תולעמו םיימינפה םיקבאמה
 גוסב ,ןהב הכימתבו תויתצובקה תויוכזה ןומימב ליעפ דיקפת שי הנידמל ןושארה גוסב
 לש תיטרפה הרֵפסב ןמויק רושפאב הצמתמה ,רתוי ליבס דיקפת שי הנידמל ינשה
 תומייק תינוציחה תושגנתהה ריצב תויתצובקה תויוכזהמ קלחל ,ךכל רבעמ .הרבחה
 תומאתה ,ירוביצה בחרמב הפשה תּוארנ ,לשמל( תיללכה הרבחה לע תוינוציח תונצחה
-םינפ בורל ןה תונצחהה ינשה גוסב ,תאז תמועל .)דועו הדובע תומוקמב גח ימי לש
 ןורקעב העיגפו תוילרביל-אל תויתוברת תוקיטקרפ םויק םיתיעל תוללוכו ,תויתליהק
 לש רשקהב .)דועו הימגילופ ,רסוב-יאושינ ,םירבגל םישנ ןיב הדרפה ןוגכ( ןויוושה
 תוליהקה לש תורתוס תוקיטקרפ םויק םג תוללוכ תוימינפה תונצחהה תיברעה הרבחה
-תיבב הקיזומ תעמשהל השירד ,לשמל( תוילרביל-אל אקווד ואל ןהש ,התוא תוביכרמה
 ףקיהל עגונב תולאש תוררועמ ולא תונצחה .)יזורד ובורש בושייב תירצונ תולעבב קסע
 )תוילרביל( תוקיטקרפ ןכו תוילרביל-אל תוקיטקרפ רוסאל הנידמה לש התוביוחמ
 .תורחא תויתליהק תוקיטקרפ תורתוסש

 יופימ אוה ןושארה .םיירקיע םיכלהמ ינש תושעל שקבמ הז רמאמ ,ךכל םאתהב
 שולשל םאתהב ,תינוציחה תושגנתהה ריצ לש רשקהב תויתצובקה תויוכזה לש ינכדע
 תויוכזו תוינתא-ילופ תויוכז ,ימצע לוהינ תויוכז :הקילמיק ידי-לע תוגצומה תוירוגטק
 הנבמב הנורחאב ושחרתהש םייתקוחה םייונישה עקר לע השעיי הז יופימ 5.גוציי

 תנידמ – לארשי :דוסי-קוח לש 2018 תנשב ותקיקח םשארבו ,הנידמה לש יתקוחה
 ףיקמ יטפשמ ןויד תכירע אוה ינשה .)םואלה דוסי-קוח :ןלהל( ידוהיה םעה לש םואלה
 םויכ םהילע הביתכה רשא ,טועימ ךותב טועימ לש תומלידבו םיימינפה םיקבאמב
 עגונב תומליד תוררועמה ,תושיאה ינידו תדה ימוחתב תויתצובקה תויוכזב תדקמתמ
 תויגוס גיצהל שקבא 6.ומויקל הנידמה לש התוביוחמ תדימבו ןויוושל תוכזב העיגפל

 
5 YMLICKAK, לש תויתצובקה תויוכזה לש תבחרנ הריקס .33–26 'מעב ,3 ש"ה ליעל 

-יברעה טועימה לש תויצוביקה תויוכזה" ןבס ןליא לש ורמאמב התשענ יברעה טועימה
 ינש טעמכ ורבע זאמ ךא .)2002( 241 וכ טפשמ ינויע "ּוּבאטה םוחתו ןיַאה ,שיה :יניטסלפ
 .הרומאה הריקסה תא ןכדעל שקבמ הז רמאמ ,ךכל םאתהב .זאמ הנתשה הברהו ,םירושע

 71 זכ טפשמ ינויע "ידוהיה-יברעה רשקהב תויתוברת-בר :'ונלש'ה לע" יניירק ליאכימ ואר 6
 "םייטרקומדו םיידוהי םיטשוקיר" יניירק ליאכימ ;)"'ונלש'ה לע" יניירק :ןלהל( )2003(

 Rawia Aburabia, Family, Nation Building, and ;)2006( 461 ט לשממו טפשמ
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 רשא ,ימוקמה ןוטלשהו ךוניחה ימוחתמ ,טפשמה-תיב ינפל ןוידל ועיגהש תופסונ
 לש תוקיטקרפ םויק לש תורחא תומליד ביבס תיברעה הרבחב םיימינפ םיקבאמ תופיצמ
 םיברה םייונישה חכונל דחוימב בושח הזכ ןויד .תויוכז ןיב ןוזיאו טועימ ךותב טועימ
 םיקלחבו ,רויע ,ןוליח יכילהת םיללוכה ,םינורחאה םירושעב תרבוע תיברעה הרבחהש
 םישדח םידבר השעמל םירצוי ולא םייוניש .תיתרבחו תילכלכ תודיינ םג הלש םימיוסמ
 ןנער חיש םגו )םייתד לומ םינוליח ,לשמל( תיללכה טועימה תליהק ךותב תוליהק לש
 .תיב"טהלה הליהקה לש תויוכזו םישנ תויוכז םודיקל עגונב

 רבעב הגצוה רבכ ןאכ תואבומה תויתצובק תויוכז לש םיגוס ינש לש המוד הגשמה
 תויוכזו תויתוברת-בר לש רקחמה םוחתב םיבושח םירקוח ינש לש םירמאמ ינשב
 Two – יניירק ליאכימ 'פורפ ירומ לש רושע ינפלמ ורמאמ אוה דחאה :תויתצובק

Concepts of Group Rights for the Palestinian-Arab Minority Under Israel’s 
State ’emocraticJewish and D‘Constitutional Definition as a ;7 ןמ הרמאמ אוה רחאהו 

 תוחכונה יברעה טועימל תויתצובק תויוכז ןיב" – וטניפ לטימ ר"ד לש הנורחאה תעה
 לע ןעשנ יחכונה רמאמה 8."ונממ תורדענה תויתצובק תויוכז ןיבל ידוהיה בחרמב
 לש הגשמהה טביהב ןה םיפסונ םיכבדנ הילע ףיסוהלו הרישעהל שקבמו ,םתביתכ
 ,תויוכזה יגוס ינש לש םבוציעל סחיב תולעומה תונעטה טביהב ןהו תויתצובקה תויוכזה
 .ןלהל טרופמכ

 לארשיב וחתפתהש תויתצובק תויוכז לש תוסיפת יתש גיצמ יניירק בושחה ורמאמב
 – תרחאה תאו ,)thick( "הבע הסיפת" הניכ אוה תחאה תא :יברעה טועימה יפלכ הסחיב
 טועימה יפלכ הנידמה לש הסחי תא תאטבמ הבעה הסיפתה hint(.9( "הזר הסיפת"
 לש תיתדה תוהזה תא תקזחמ איה התרגסמבו ,תויתד תוצובק לש ץמוקכ יברעה
 וז הסיפת יכ ןעוטו ףיסומ יניירק 10.תואמצעו הימונוטוא ןהל הקינעמו תונושה תוצובקה
 תויתדה תוצובק-תתב טולשל הנידמל הרשפאו ,"לושמו דרפה"ה ןורקע תא התריש
 ישוקה איה וז הסיפת לש תוכלשהה תחא ,יניירק יפ-לע 11.תיברעה הרבחה תא תוננוכמה

 
Citizenship: The Legal Representation of Muslim Women in the Ban Against the 

Bigamy Clause of 1951, 34 J. L. & RELIGION 310 (2019). ןמ יניירק לש ורפס תא ואר ןכ 
 MICHAEL KARAYANNI, A MULTICULTURAL :הז אשונב דקמתמה ,הנורחאה תעה

ENTRAPMENT: RELIGION AND STATE AMONG THE PALESTINIAN-ARABS IN ISRAEL 
(2020). 

7 Michael Karayanni, Two Concepts of Group Rights for the Palestinian-Arab 
Minority Under Israel’s Constitutional Definition as a ‘Jewish and Democratic’ 

State, 10 INT’L J. CONST. L. 304 (2012). 
 תויוכז ןיבל ידוהיה בחרמב תוחכונה יברעה טועימל תויתצובק תויוכז ןיב" וטניפ לטימ 8

 .)2020( 175 ,19 תיטרקומד תוברת "ונממ תורדענה תויתצובק
 .7 ש"ה ליעל ,Karayanni ואר 9

 .314–308 'מעב ,םש 10
 .332–321 'מעב ,םש 11
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 תועצמאב תויתדה תוליהקה לש ןתוכמס תא רגתאל םיניטסלפה תויחרזאהו םיחרזאה לש
 לש הבעה הסיפתה תגצה 12.םהיתוליהק ךותב םילובכ ורתונ םה ךכו ,םיילרביל םינועיט
 .אל ותו תושיאה יניד םוחתב םידקמתמ החותינו יניירק

 םיברעה םיחרזאל תוסחייתהה תויתצובקה תויוכזה לש הזרה הסיפתב ,תאז תמועל
 הייפואב העיגפה לובג דע תויוכז תוקנעומ התרגסמבו ,תחא טועימ תצובק לאכ איה
 בחרמ תא תעבוקש איה הנידמה לש התודהי ,תורחא םילימב 13.הנידמה לש ידוהיה
 לוכי טועימה הבש תירקיעה ךרדה ,ךכל םאתהב .טועימה לש תויביטקלוקה תויוכזה
 עגונב ותנעט תא ומיגדהב .םיילרביל םיינטרפ םינועיט תועצמאב איה ויתויוכז לע ןגהל
 םירעב טולישה ץ"גב :םיירקיע ןחוב-ירקמ העברא חותינב דקמתמ יניירק ,הזרה הסיפתל
 דוחיא ץ"גבו 16תימואל תופידע ירוזא ץ"גב 15;ןאדעק ץ"גב 14;תוברועמה
 17.תוחפשמה

 הזרה הסיפתה תא ףפוח הז רמאמב גצומה תינוציחה תושגנתהה ריצ ,םיוסמ ןבומב
 הבעה הסיפתה תא ףפוח םיימינפה םיקבאמה ריצ וליאו ,תויתצובקה תויוכזה לש
 סחיב םיירקיע םישודיח השולש םינומט הז רמאמב ,תאז םע .יניירק ידי-לע הגצוהש
 ריצב תויתצובקה תויוכזה לש ףיקמ יופימ גיצמ הז רמאמ ,תישאר .יניירק לש ורמאמל
 תויוכז( ןודנב תירקחמה תורפסב תורכומה תוירוגטק שולש יפל ,תינוציחה תושגנתהה
 ןוטלש( םימוחת המכל הקולח ךותו )גוציי תויוכזו תוינתא-ילופ תויוכז ,ימצע לוהינ

 הקיספ וגיצהב ,תינכדע הנומת קפסמ הז רמאמ ,תינש 18.)דועו הפש ,תד ,ךוניח ,ימוקמ
 יתקוחה בצמל וסחייתהבו ,יניירק לש ורמאמ םוסרפ רחאל ,ןורחאה רושעב הלבקתהש
 לש רשקהב ,תישילש .םואלה דוסי-קוח לש ותקיקח תובקעב הנתשה רשא ,יוושכעה
 ןויד ךרוע יחכונה רמאמה וליאו ,תושיאה יניד םוחתב דקמתמ יניירק ,הבעה הסיפתה
 תקסועה תירקחמה תורפסב הכ דע ונודנ אלש תויגוסב תימינפה תושגנתהה ריצב ףסונ
 .טועימ ךותב טועימ לש תומלידב

 
 .325–321 'מעב ,םש 12
 .328–321 'מעב ,םש 13
-לת תיריע 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה הלאדע 4112/99 ץ"גב 14

 ,7 ש"ה ליעל ,Karayanni ואר .)טולישה ץ"גב :ןלהל( )2002( 393 )5(ונ ד"פ ,ופי-ביבא
 .314–310 'מעב

 ,Karayanni ואר .)2000( 258 )1(דנ ד"פ ,לארשי יעקרקמ להנימ 'נ ןאדעק 6698/95 ץ"גב 15
 .316–314 'מעב ,7 ש"ה ליעל

 ,לארשי תלשממ שאר 'נ לארשיב םיברעה יניינעל הנוילעה בקעמה תדעו 11163/03 ץ"גב 16
 ,7 ש"ה ליעל ,Karayanni ואר .)תימואל תופידע ירוזא ץ"גב :ןלהל( )2006( 1 )1(אס ד"פ
 .318–317 'מעב

 ,םינפה רש 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה – הלאדע 7052/03 ץ"גב 17
 .319–318 'מעב ,7 ש"ה ליעל ,Karayanni ואר .)2006( 202 )2(אס ד"פ

 .ןלהל ד קרפ ואר 18
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 ,רתוי תמצמוצמ הרוצב תויתצובקה תויוכזה יגוס תא הגישממ ,יניירק תמועל ,וטניפ
 הלא ןיבל םיברעלו םידוהיל ףתושמה יפרגואיגה בחרמב תוחכונה הלא ןיב הניחבמו
 איה ןושארה גוסב ןוידה תרגסמב .דבלב םיברעה םיחרזאה תא ללוכה בחרמב תוחכונה
 ביחרהל שיש תנעוטו 19,הפשב תויתצובקה תויוכזה לש ןחובה-הרקמ חותינב תדקמתמ
-הרקמב תדקמתמ איה ינשה גוסה תרגסמב .ףתושמה בחרמב תיברעה הפשה תוחכונ תא
 בחרמב רתוי ברעתהל טפשמה-תיבמ תשרודו ,תררובכ תימלסומ השיא יונימ לש ןחובה
 20.)םידליו םישנ ןוגכ( טועימ ךותב טועימ תוצובק לש ןתבוטל יברעה

 אוה רחאה קלחבו ,הביחרהל שקבמו וטניפ לש התביתכ לע וקלחב ןעשנ הז רמאמ
 קר אל אוה הז רמאמב שגדה ,תישאר .םיירקיע םינבומ ינשב תאזו ,הילא סחיב שדחמ
 תינוציחה תושגנתהה ריצב תויתצובק תויוכז ןיב לידבהל יושעש ,יפרגואיגה בחרמב
 תויתצובקה תויוכזב אוה ןאכ קוסיעה אלא ,תימינפה תושגנתהה ריצב תויתצובק תויוכזל
 לש תוחרזאה תוהמ תא ןנוכמש ,יחרזאה בחרמה 21.יללכה ילארשיה יחרזאה בחרמב
 םיעפומ ינשב יוטיב ידיל אבה ,ותוהמב ידוהי בחרמ וניה ,לארשיב תויחרזאהו םיחרזאה
 ,םיגח ,ןונמה ,הפש ןוגכ ,םיידוהיה םילמסה לש תיטננימודה תוחכונב ,דחאה :םיירקיע
 22.יזיפה בחרמב תידוהיה הטילשב ,רחאהו ;דועו ךוניח ,תוברת ,ירוטסיה ביטרנ
 תויוכזה ללש לש ףיקמ יבחור חותינ תרשפאמ ןאכ תעצומה הבחרה הגשמהה
 יפרגואיג בחרמב תוחכונ ןניאש הלאכ ףא ,תידוהיה תוהזב תושגנתמה תויתצובקה
 םייזכרמ ןחוב-ירקמ ינשב תדקמתמ וטניפ דועב ,תינש .ךוניחה םוחתב ןוגכ ,ףתושמ
 ןחוב-ירקמ המכ חתנמ הז יצולח רמאמ ,)תושיא יניד לש רשקהב ןיד-קספו הפש(

 .הרמאמל סחיב ושודיחו ותמורת ךכבו ,םיריצה ינשב םינוּוגמ םימוחתמ
 הנושארה .וללה םיריצה ינש לש םתוחתפתהל עגונב תוירואית תונעט יתש ןעטא

 ןייפוא ןיינעל ,יניירק לש תחאה :ןתוא הביחרמו תומייק תונבות יתש לע תססבתמ
 ןאכ הנוכמש המ(_הזרה הסיפתה לש רשקהב תויתצובקה תויוכזה לש לבגומה
 לש תידוהיה התוהז לש תויטננימודה תא רמשל דעונש ,)"תינוציחה תושגנתהה"
 תיברעה הפשה לש הדמעמ לע תויטפשמ תונגה יכ הארמה ,וטניפ לש תרחאהו ;הנידמה
 םידוהיל ףתושמה יפרגואיגה בחרמב לבגומ ןפואב תושמוממ ןהש ךכב תונייפאתמ
 המיכסמ ינא 23.ידוהיה רוביצה ברקב תקולחמב תויונש ןתויה לשב ,לארשיב םיברעלו
 תא הביחרמ יתנעט םלוא ,וטניפו יניירק ידי-לע עצומה קימעמה חותינהו תונבותה םע

 
 .ןלהל א קרפ ואר 19
 .ןלהל ד קרפ ואר 20
 91 ,77 'מעב ,6 ש"ה ליעל ,"'ונלש'ה לע" יניירק ואר "יחרזאה בחרמה" חנומה תוהמ לע 21

 .108-ו
 תידוהיה תוהזה לש תויטננימודה לע תרמוש לארשי ובש ןפואה תודוא-לע הבחרהל 22

 םש תוינפההו 309–308 'מעב ,7 ש"ה ליעל ,Karayanni ואר ,וב קר אלו ,יחרזאה בחרמב
 .אשונב הביתכל

 .ב קרפב ,8 ש"ה ליעל ,וטניפ 23
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 תויוכז ,ימצע לוהינ תויוכז( תויתצובקה תויוכזה יגוס תשולש לע התוא הליחמו םתנעט
 ,תדב ,ימוקמה ןוטלשב תויתצובקה תויוכזה יכ הארא .)גוציי תויוכזו תוינתא-ילופ
 םע תינוציחה תושגנתהה ריצב וחתפתה רשא ,תיטילופה תכרעמב גוצייבו הפשב ,ךוניחב
 תוהזה לש התויזכרמל הנגה קינעהש ןפואב ובצוע 24,הנידמה לש תידוהיה התוהז
 הרוצב תויתצובקה תויוכזה בוציע יכ הפיסומ יתנעט ,ןכ-ומכ .יחרזאה בחרמב תידוהיה
 ןתוא האורה ,תויתצובקה תויוכזה ירוחאמ דמועה יטרואיתה ןויערל ותוהמב אטוח וז
 .ךפהל אלו ,בורה ידי-לע התקיחש ינפמ טועימה תוברת לע ןגהל תודעוימכ

-תיב יכ תסרוגו ,תיברעה הרבחה ךותב םיימינפה םיקבאמב תעגונ היינשה הנעטה
 תקנעה לש התעפשה תא קמועל תנחוב הניאש תיתוברת-בר השיג םדקמ ןוילעה טפשמה
 ,ךכ ךותב .תיברעה הרבחה תא תוביכרמה תונושה תוצובקה לע תיתוברתה הימונוטואה
 תּונושהו ןוויגהמ םלעתמו ,תחא השקמ לאכ תיברעה הרבחל סחייתמ טפשמה-תיב
 תוצובק ריקפמ אוה ,ימעטל היוצר-יתלב איהש ,וז )הלק( ךרדב ורחובב .הכותב םימייקה
 רשקהב .ענכשמו ףיקמ חותינ אלל םיטרפ לש תויוכזב עגופ ךכבו ,טועימה ךותב טועימ
 הליבקמה( הבעה הסיפתה תרגסמב יכ ןעוטה ,יניירק לש ותנעט תא תדגונ וז הנעט הזה
 ותנבות .תויתד תוליהק לש ץבקמ לאכ יברעה טועימל תסחייתמ הנידמה )ימינפה ריצל
 יפכ ,ימוקמה ןוטלשהו ךוניחה ימוחתב אל ךא ,תושיאה יניד םוחת לש רשקהב הנוכנ

 .ה קרפב הבחרהב טרפאש
 תויוכזה לש ןפקיהל עגונב תשדוחמ הבישח ךורעל ארוק רמאמה ,ךכל םאתהב

 ימינפה ריצה לש טביהב .וללה םיריצה ינשב לארשיב יניטסלפה טועימה לש תויתצובקה
 תוהמ תא קמועל ןוחבל תויגוס ןתואב םיקסופו םינד רשא טפשמה-יתבל ארוק רמאמה
 טועימ תוצובקו םיטרפ לע םתעפשה תאו ,םהינפל םיאבומה םייתרבח-םינפה םיכוסכסה
 ןויוושל תוכזב העיגפל סחייתהל וז הניחב לע .םהיניב תוחוכה יסחי לעו הרבחה ךותב
 לככ דחוימב ,םיטרפ לש תויוכזה לע ןגהל טפשמה תכרעמ לש התוביוחמ ףקיהלו

 ןאכ תגצומה תיביטרפואה הרימאה יכ שיגדא .הרבחב תושלחומ תוצובקב רבודמש
 תוסחייתה לולכתש הפיקמ תיטפשמ הקמנה קפסי טפשמה-תיבש השירדב תדקמתמ
 לש תיפוסה האצותב תקסוע הניאו ,םייתרבח-םינפה תוחוכה יסחילו ןויוושה ןורקעל
 .ופוגל הרקמ לכ לש ותובכרומל םאתהב עבקיתש ,תיטופישה הטלחהה

 לש התוחכונ תבחרה ןיינעל וטניפ לש התאירקל ףרטצא ינוציחה ריצה לש טביהב
 תויתצובק תויוכז לש ןתוחכונ תא ביחרהל שקבאו ,ףתושמה בחרמב תיברעה הפשה
 .יברעה טועימל קר ןדחייל םוקמב ,יללכה יחרזאה בחרמב )גח ימיו ךוניח ןוגכ( תופסונ

 
 קוסעי אל הז רמאמ .הנידמה לש "תידוהיה התוהז" יביכרמל ןכות תקצל וסינ תוברו םיבר 24

 תא ואר ,15 ש"ה ליעל ,ןאדעק ץ"גב תובקעב הצצש הז אשונב הביתכל .וז תקתרמ היגוסב
 .)2001( ו לשממו טפשמ תעה-בתכ לש תידועייה תרבוחב ומסרופש םיבושחה םירמאמה
 ,תיטילופ תוהז :תיטרקומדו תידוהי הנידמ" ןוזיבג תור ;םואלה דוסי-קוח ואר ןכ
 .)1995( 631 טי טפשמ ינויע "טפשמו היגולואידיא
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 וכפהי הרבחה ללכל ןתפישחו יחרזאה בחרמל תויתצובקה תויוכזה לש ןתלוחת תבחרה
 25.יתימא יחרזאו ליכמ בחרמל יחרזאה בחרמה תא

 קרפל רבועו ,לארשיב תיניטסלפה הרבחה תודוא-לע תיללכ הריקסב חתופ רמאמה
 גיצמ ג קרפ .תויתצובק תויוכזב ןוידה לש תיללכה תיביטמרונה תרגסמה תא גיצמש ,ב
 לע עיפשהל ידכ םהב שי רשאו לארשי לש יתקוחה הנבמב ושחרתהש םייונישה תא
 ךות ,"תינוציח תושגנתה" לש הירוגטקה תא גיצמ ד קרפ .תויתצובקה תויוכזה בוציע
 הנידמה לש המויק תונש ךלהמב הלבקתהש הקיקחה ,אשונב הביתכה רקיע חותינ
 תוירקיע תויגוס גיצמ ה קרפ .טפשמה-תיב ינפל ןוידל ואבוהש תוירקיעה תויגוסהו
 אבומ וירחאלו ,תיברעה הרבחה לש "םיימינפה םיקבאמה" ריצ לש רשקהב תוררועתמה
 .םוכיס

 לארשיב תיניטסלפה הייסולכואה תודוא-לע תיללכ הריקס .א

 16% םיווהמה ,םימלסומ :תוירקיע תד תוצובק שולשמ בכרומ לארשיב יברעה טועימה
 2% םיווהמה ,םירצונ ;תיברעה הייסולכואהמ %58-ו תיללכה הייסולכואהמ
 %1.6 םהש ,םיזורדו ;תיברעה הייסולכואהמ 57.%-ו תיללכה הייסולכואהמ
 םדא-חוכ רקסמ םינותנ יפ-לע 26.תיברעה הייסולכואהמ 57.%-ו תיללכה הייסולכואהמ
-כ ,ינוליחכ םהייח חרוא תא ורידגה םיברעה םיחרזאהמ 11%-כ ,2016 תנשל ס"מלה לש

 הז דדמ יפ-לע םירקחמ 27.דואמ יתדכ וא יתדכ – 31%-כו ,יתרוסמכ והורידגה 57%
 יפלכ הסחיו תיברעה הרבחה לע םירבועש םייתרבחה םייונישה תניחבל דחוימב םיבושח
 דמעמ לש תויגוס ןוגכ ,ןהיבגל יטנוולר דדמ תויהל הלוכי תוינוליחה תדימ רשא תויגוס
 זוחא יכ ןיוצ 2018 תנשמ ס"מלה לש חודב ,ךכ .תיב"טהלה הליהקה תויוכזו השיאה
 הדימב הובג היה ינוליחכ ןהייח חרוא תא ורידגהש הלא ברקמ תודבועה םישנה
 וא יתדכ ןהייח חרוא תא ורידגהש הלא ברקמ תודבועה םישנה זוחאמ תיתועמשמ
 קר אצמנ ,תאז םע 28.הסנכהה הבוגל תּויתדה תדימ ןיב םג אצמנ קהבומ רשקו ,יתרוסמכ
 וכרענש םירקחמה יוביר תורמל ,תיברעה הרבחה ברקב הז דדמ ןחבש דיחיו דחא רקחמ
 29.תידוהיה הרבחב הז רשקהב

 
–309 'מעב ,7 ש"ה ליעל ,Karayanni ואר הז בחרממ םיניטסלפה םיחרזאה לש םתורדענל 25

310. 
 הרדגהו תד :10 'סמ חוד –לארשיב הרבחה ינפ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ואר 26

 .)2018( 21 תויתד תדימ לש תימצע
 .םש 27
 .24 'מעב ,םש 28
 ,תונומא :ןקויד – םילארשי םידוהי ץ"כ אוהילאו ןוסניול הנח ,יול תימולש ,לשמל ,ואר 29

 ;)2002 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה( 2000 ,לארשיב םידוהי לש םיכרעו תרוסמ תרימש
 ,תויתרוסמ:הכלהל רבעמ "יכוניח-יפוסוליפ הוותמל םיווק :תוידוהי תוינוליח" ינבוג לבוי

 



 ב"פשת הכ לשממו טפשמ ןארבו'ג-ירתות לאנמ

 10 

 המכב יוטיב ידיל האבש ,השק הילפהמ תלבוס לארשיב תיברעה הייסולכואה
 האוושהב לארשיב תיברעה הרבחה לש היפרגומדה תא תיצמתב גיצמ הז קלח .םימוחת
 חותינל עקרכ תויסולכואה יתש ןיב םימייקה םירעפה לע עיבצמו ,תידוהיה הרבחל
 .םהל תוקנעומה תויתצובקה תויוכזה ףקיה ןיינעב םיבקועה םיקלחב ךרעייש

 תיבחרמ תסורפת .1

 םיבושייהמ םידרפומש םייברע םירפכו םירעב תררוגתמ תיברעה הייסולכואהמ 73%-כ
 םוק ינפלמ םימייק םייברעה םיבושייה לכ ,םייוודב םיבושיי העבש דבלמ .םיידוהיה
 תונושה תותדה ןיב תיבחרמ הדרפה אוצמל ןתינ תיברעה הרבחה ךותב 30.לארשי-תנידמ
 רוזאב םימקוממה םייזורד םיינגומוה םירפכ המכ םימייק ,ךכ .םיברועמ םיבחרמ םג ךא
 םיימלסומ םיבושייו 32;ןופצב םימקוממה םיירצונ םירפכ ינש 31;ןלוגהו לילגה
 םיבושיי םימייק הלא לע ףסונ 33.בגנבו שלושמה רוזאב רקיעב םימקוממה ,םיינגומוה
 בחרמ ותואב םייח תותדה שולש ינב םהבש ,לילגבו ןופצה רוזאב םימקוממה םיברועמ
 ןיב תוניוע תמייק םייברעה םיבושייהמ קלחב .תודרפנ תונוכשב בורל ךא 34ימוקמ
 35.םזילדנוולו תיזיפ תומילאל העיגמ ףא םיתיעל רשא ,תונושה תדה תוצובק

 קוחר םימקוממ ,רתוי םיפופצ םייברעה םיבושייה ,םיידוהיה םיבושייל האוושהב
 הרובחתמ םילבוסו 36ילכלכה-יתרבחה לוכשאה תיתחתב םייוצמ ,ילכלכה חוכה זכרממ

 
 םיכרוע יבצר םולשו ץ"כ ןועדג ,רגדי בקעי( 141 לארשיב שדחה ןדיעה – תוברתו תוינוליח

2014(. 
 17 י םירבדו ןיד "ירוביצל יטרפה ןיב :תווהתהב תוברועמ םירע" ןארבו'ג-ירתות לאנמ 30

)2017(. 
 .דועו סמש לד'גמ ,שיפרוח ,אכרי ,למרכ-לא תילד ,סילו'ג ,ן'ג תיב ןוגכ 31
 .אחישרתו הטוספ 32
 ,ערק רפכ ,ףוטוק-לא םוא ,רסיימ ,רמז ,ת'ג ,היברג-לא הקאב ,הווסנלק ,הריט ,הבייט 33

 ,סומסומ ,םחפ-לא םוא ,םסאק רפכ ,ןאירע-לא ,הלהס-לא ןיע ,העטרב ,הראע-הרערע
 .ארב רפכו הילו'גל'ג ,היוואעומ ,הפירשומ

 תוכרעיהל השדח הסיפת :לארשיב םייברעה םיבושייה חותיפו ןונכת יסיאמ'ח םסאר 34
 ירקחמל ןוכמה ,םולש ירקחמל ץמניטש ימת זכרמ( 55–54 הנידמהו תוימוקמה תויושרה
 .)2019 היטרקומדל ילארשיה ןוכמהו יברע-ידוהיה זכרמה ,ימואל ןוחטיב

 "ימואלה קבאמה לש היצזילקול :ולסוא ךילהת רחאל לארשיב םיברעה" סכר ילא ואר 35
 דלומה גח ץע :עובשה היינשה םעפב" יזנכשא ילא ;)ב"סשתה( 277 ,275 גמ שדחה חרזמה
 ;https://news.walla.co.il/item/3408388 )30.12.2020( !הלאוו "תפסונ םעפ תצוה ןינכסב
 )ynet )10.2.2013 "דחפב ןאכ יח ירצונה טועימה :בלצ עסמ" רוד לשימ

4343353,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L. ןיב תוחיתמ" ואר ןכ 
 )MEMRI )30.6.1999 "לארשי ייברע ברקב םירצונל םימלסומ

webaxy/item?122-ww.memri.org.il/cgihttp://w. 
 תילכלכ-תיתרבח בצמ תנומת :לארשיב תיברעה הרבחה ףסא יעורו איחי 'גאח דאדח ןירסנ 36

 .)2017 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה( 9 דיתעל טבמו
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 סמה תובטהב הערל םילפומ םייברעה םיבושייה ,ןכ-ומכ 37.היואר-אל תירוביצ
 תימואל תופידע ירוזאכ םיבושייה גוויסב 38,הנידמהמ תולבקמ תוימוקמ תויושרש
 ירוזאלו םירוגמל היינבל תוירוביצ תועקרק תאצקהבו 39)תויפסכ תובטה םיקינעמה(
 ףסונ 40.ילכלכה טביהב םתוחתפתה תא םינשה לכ ליבגה רשא רבד – רחסמו היישעת
 לש םייוושכעה םיכרצה תא תומאותה ראתמ תוינכות רדעה לש השק היעב תמייק ךכ לע
 םירוגמ יתב תונבל תוצלאנ תוטעמ-אל תוחפשמ ךכמ האצותכו ,תיברעה הייסולכואה
 תסירה לש דימתמ םויא תחת ךכ בקע תויחלו תורשואמה ראתמה תוינכותל דוגינב
 41.םהיתב

 ןונכתה םודיק" ומשש טקיורפב םינפה דרשמב ןונכתה להנִמ לחה 2000 תנשב
 השישו םישישל ראתמ תוינכות ןיכהל התייה ותרטמ ."ידוהי-אלה רזגמב יראתמה
 וז תינכות לש המושיי תא ונחבש תוחודה ןמ 42.הזכרמבו ץראה ןופצב םייברע םיבושיי
 ,טקיורפב וללכנש םיבושייה תיצחמל ראתמ תוינכות ורשוא 2011 תנש ףוס דע יכ הלוע
 םרט ורשואש תוינכותהו ,הנכה ךילהתב ןיידע תוינכותה ויה היינשה תיצחמה יבגל
 43.ומשוי

 לש ןתקוצמל תונורתפ עיצהל ודעונש הלשממ תוטלחה המכ ולבקתה םינשה ךלהמב
 2010 תנשמ 32-ה הלשממה לש 1539 'סמ הטלחה ןהיניב ,תויברעה תוימוקמה תויושרה
 רסח םוכס הצקוה התרגסמבש ,2015 תנשמ 34-ה הלשממה לש 922 'סמ הטלחה ןכו
 המשוי אל הטלחההש ןוויכמ 44.וז חותיפ תינכות יכרוצל ח"ש דראילימ 15-כ לש םידקת
 הפקות תא ךיראהל 2020 רבוטקואב הלשממה הטילחה ,םאולמב ולצונ אל םיביצקתהו
 םיביצקת ריבעהל הלשממה הבייחתה הכראהה תטלחה תרגסמב 2021.45 תנש ףוסל דע
 .תיברעה הרבחב העישפבו תומילאב קבאמ םשל רתיה ןיב ,תויברעה תוימוקמה תויושרל

 
 תוינכת ןיב :םייברע םיבושייב תירוביצ הרובחת יחרפ ןורילו ירו'חפ ירתות הסיאמ 37

 .)2012 םהרבא ןרק תומזוי( חטשב תואיצמל תויתלשממ
 .)22.5.2012 ובנ( לארשי תלשממ 'נ רסנ 8300/02 ץ"גב 38
–317 'מעב ,7 ש"ה ליעל ,Karayanni ואר ןכ .16 ש"ה ליעל ,תימואל תופידע ירוזא ץ"גב 39

318. 
 .30 ש"ה ליעל ,ןארבו'ג-ירתות ואר 40
 רקחמ זכרמ ,תסנכה( לארשיב םינבמ תסירהו תיקוח יתלב היינב הטינב תניר ואר הבחרהל 41

 .)2015 עדימו
 רזגמב םיבושי לש ילכלכ חותיפל שמוח תינכת" 32-ה הלשממה לש 1539 הטלחה 42

 .)21.3.2010( "םיטועימה
 תנומת :לארשיב םייברעה םיבושייב יראתמה ןונכתה ןיקדוהי ראזסו דייוס םיר ,אנב היאנע 43

 תוחוד הנידמה רקבמ ;)2012 יביטנרטלא ןונכתל יברעה זכרמהו םֹוקמִּב תתומע( 6–5 בצמ
 .)2013( 621–615 ,599 2013 תנשל ימוקמה ןוטלשב תרוקיבה לע

 םיטועימה תייסולכואב ילכלכ חותיפל הלשממה תוליעפ" 34-ה הלשממה לש 922 הטלחה 44
 .)30.12.2015( "2020–2016 םינשב

 םיטועימה תייסולכואב ילכלכ חותיפל הלשממה תוליעפ" 35-ה הלשממה לש 468 הטלחה 45
 .)25.10.2020( "הלשממ תטלחה ןוקית – 2020–2016 םינשב
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 תונחת תמקהו םייברעה םיבושייב הרטשמה תוחוכ לש רובגת תללוכ תינכותה
 התרטמש ,36-ה הלשממה לש 550 'סמ הטלחה םג הלבקתה הנורחאל 46.תושדח
 47.תוימוקמה תויושרה תא קזחל הז ללכבו ,תיברעה הרבחב םירעפ םצמצל

 םיבושייהמ טלחומ ןפואב םידרפומה ,םיינגומוהה םייברעה םיבושייה דצב
 םירע" םירדגומה םיינוריע םיבושייב היח תיברעה הייסולכואהמ 27%-כ ,םיידוהיה
 ולא םיבושיי 49.ימוקמ ינוריע בחרמ ותואב םייח םידוהיו םיברע םהבש 48,"תוברועמ
 50.תוירוטסיה תוברועמ םירעו תווהתהב תוברועמ םירע :םיירקיע םיגוס ינשל םיקלוחמ
 תויוכזל עגונב ןנערמו שדח יטפשמ חיש תוררועמ תווהתמה תוברועמה םירעה
 תשגה תועצמאב תאזו ,ידוהיה בחרמל העיגמה תיברעה הייסולכואה לש תויתצובקה
 תאו םיברעה םיחרזאה לש םהיתויוכז ףקיה תא ןוחבל שרדנש ,טפשמה-תיבל תוריתע
 תוחפשמ לש השירד הנודנ 2019 תנשב ,ךכ .ןקפסל הנידמה תויושר לש ןתוביוחמ ףקיה
 51.ריעב יברע יתכלממ רפס-תיב םיקהל )תיליע תרצנ רבעשל( לילגה ףונ ריעב תויברע
 העיסנ ןיגב תואצוה רזחהל לאימרכ ריעב תויברע תוחפשמ לש ןתשירד הנודנ ךשמהב
 םייברע ךוניח תודסומ ןיאש הדבועה חכונל ,םיכומס םייברע םיבושייב דומיל תומוקמל
 ימידקת ןויד ררועמ םיידוהי םיבושייל םיברע םיבשות לש רבעמה ,דועו תאז 52.ריעב
 הרדההו הילפהה תוינידמ תא הנושארל דימעמו ,םירוגמב ןויוושה תוכזל עגונב

 
 .םש 46
 דע תיברעה הרבחב םירעפ םוצמצל תילכלכה תינכותה" 36-ה הלשממה לש 550 הטלחה 47

 .)24.10.2021( "2026 תנשל
 לע ףסונ .)2013( 12 2011 לארשיב יפרגומדה בצמה הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 48

 םג שי ,"תוברועמ םירע"ב וא םיינגומוה םייברע םיבושייב תררוגתמה תיברעה הייסולכואה
 .טעומ ןרפסמ ךא ,םיידוהי םייתליהק םיבושייב תוררוגתמה תויברע תוחפשמ

 םהבש םיבושייל סחייתמ "תוברועמ םירע" חנומה ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה יפ-לע 49
 תיזכרמה הכשלה ."םיברע םיבשות לש רכינ טועימו םידוהי םיבשות לש עירכמ בור"
 )9.1.2014 ןורחא ןוכדע( םיחנומ ןולימ "ברועמ בושיי" הקיטסיטטסל
 ,הז גוויס יפ-לע ./https://www.cbs.gov.il/he/Pagesםיחנומה-לכ=aspx?k.ברועמ+בושיי
–תולעמ ,דול ,הלמר ,ופי–ביבא-לת ,הפיח ,וכע :לארשיב תוברועמ םירע הנומש שי

 תיזכרמה הכשלה ינותנ דוביע ואר .)תיליע תרצנ רבעשל( לילגה ףונו םילשורי ,אחישרת
 ,ליגו הייסולכוא תצובק ,יטסיטטס רוזא יפל ,םיברועמ םיבושייב הייסולכוא :הקיטסיטטסל
 ףוס( 2019–2011 ,ליגו ןימ ,הייסולכוא תצובק ,הפנו זוחמ יפל ,הייסולכוא ;2019 ףוס
 .2020 רבוטקואב 18 ,)הנש

 .31–29 'מעב ,30 ש"ה ליעל ,ןארבו'ג-ירתות ואר וז הנחבה תודוא-לע הבחרהל 50
 ילהנמה רוערעה .)20.4.2021 ובנ( )תיליע תרצנ( לילגה ףונ תייריע 'נ םולס 7058/19 ם"עע 51

 ארוק טפשמה-תיבש ךות ,זרא-קרב תטפושה לש תקלוחה התעד דגנ תועד בורב החדנ
 .םדקהב היגוסה תא רידסהל הייריעל

 רוערעה .)3.2.2021 ובנ( לאימרכ תייריע 'נ )ןיטק( ינולפ 49111-12-20 )'יח יזוחמ( א"ע 52
 .יזוחמה טפשמה-תיב ידי-לע החדנ יחרזאה
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 – הנידמה תוסחב םינש ךשמב הלעפוהש – םיינויצה םיבשיימה םינוגראה לש תיבחרמה
 53.תיטופישה תרוקיבה ןחבמב

 הקוסעתו ךוניח .2

 םידוהי ןיב הדרפה תמייק הנידמה םוק ןמל ,םירוגמב תיבחרמה הדרפהה לע ףסונ
 םיוסמ זוחא שי ,תאז םע .יטרפה ןהו ירוביצה-יתכלממה ןה – ךוניחה םוחתב םג םיברעל
 54.םיידוהי םייתכלממ רפס-יתבב םידמולה םיברע םידימלת לש )דואמ ןטק יכ םא(

 םהבש ,םיינושל-וד רפס-יתב תמקהל הטמלמ המזוי הלחה 1200 תנשב יכ ןייצל בושח
 םירומ םע תיברעה הפשבו תירבעה הפשב וידחי םידמול םידוהיו םיברע םידימלת
 55.םיברעו םידוהי תורומו

 םיצקומה םיביצקתב םירעפ םירכינ םייברעה הלא ןיבל םיידוהיה ךוניחה תודסומ ןיב
-יתבב ,2017 תנשל ךוניחה דרשמ לש םיימשרה םינותנה יפ-לע ,ךכ 56.דימלת לכ רובע
 עצוממה ביצקתהמ %75-ב הובג היה ידוהי דימלתל עצוממה ביצקתה םינוכיתה רפסה
 36%-ב הובג היה ידוהי דימלתל עצוממה ביצקתה םייניבה-תוביטחבו ,יברע דימלתל
 ,םיידוסיה רפסה-יתבב םימצמטצמ בוצקתה ירעפ 57.יברע דימלתל עצוממה ביצקתהמ
 דימלתל עצוממה ביצקתהמ 18%-ב הובג היה ידוהי דימלת לביקש ביצקתה םהבש
 תודסומב תויזיפה תויתשתה בוצקתל סחיב רתוי ףא םיגיאדמ םינותנ םימייק 58.יברע
-תיב ינפל הפקתנ םינוש םימוחתב ךוניחה דרשמ לש בוצקתה תוינידמ 59.ךוניחה
 איה יכ הנידמה תרהצה לשב הריתעה הקחמנ םוי לש ופוסב םלוא ,קדצל הובגה טפשמה

 
 .30 ש"ה ליעל ,ןארבו'ג-ירתות 53
 ,תסנכה( ירבעה ךוניחב רפס יתבב םידמולה םיברע םידימלת לע םינותנ רגניניו ףסא ואר 54

 .)2018 עדימו רקחמ זכרמ
 ZVI BEKERMAN & GABRIEL HORENCZYK, BILINGUAL EDUCATION IN ISRAEL: FINAL ואר 55

REPORT 4 (Ford Foundation & The Center for Bilingual Education in Israel, 2001). 
 יניטסלפה-יברעה טועימה לש רשקהב ךוניחה לע עיפשהל תוכזה לע" ןיראב'ג ףסוי ואר 56

 ךרוע היראבגא ןמייא( 55 ,49 לארשיב תיניטסלפה הרבחב םירומ תרשכה "לארשיב
2013(. 

 הלכשהו ךוניח ןו'גרפ ןבו ריסק )רנילק( הצינ ,ףייס ןמייא ,איחי 'גאח דאדח ןירסנ ואר ןכ 57
 ילארשיה ןוכמה ,159 תוינידמ רקחמ( 67–64 יוניש לש םינצינו םירעפ :תיברעה הרבחב
 .)2021 היטרקומדל

 .pdf-eyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut2012https://m.2016 ואר 58
 20–10 תיזיפה תיתשתה – ךוניחה תכרעמב םיברעל םידוהי ןיב םירעפ ףוקילב לכימ ואר 59

 קרפ לארשיב תיברעה הרבחה – עדימה ןדגוא ואר םיפסונ םינותנל .)2014 יוכיס תתומע(
 םהרבא ןרק תומזוי ,היינש הרודהמ( םידוהי ןיבל םיברע ןיב םיילכלכ-םייתרבח םירעפ :4

2013(. 



 ב"פשת הכ לשממו טפשמ ןארבו'ג-ירתות לאנמ

 14 

 ןמ רתוי ףא םילודג םירעפה לעופב יכ ןייצל בושח 60.ינויווש ביצקת תוצקהל תבייחתמ
 תא םיללוכ םניא הלא םינותנ ןכש ,ךוניחה דרשמ לש בוצקתה ינותנמ ףקתשמה
 תוימוקמה תויושרה בורש רחאמ 61.ךוניחה םוחתב תוימוקמה תויושרה לש תורבעהה
 ,ןביצקתמ רסחה תא םילשהל תולגוסמ ןה דימת אל ,תוידוהיה הלאמ תושלח תויברעה
 תייגוס לע ףסונ 62.םיידוהיל םייברעה ךוניחה תודסומ ןיב םירעפה תא לידגמש רבד
 תמגמב היוצמ תיברעה ךוניחה תכרעמב הארוהה תוכיא יכ דוע םיארמ םירקחמ ,ביצקתה
 63.הדירי

 ילאיצנרפידה בוצקתה תבחרה לע ךוניחה דרשמ טילחה 2014 תנשב יכ ןייצל שי
 ,2019 תנשב לחה תינכותה םושיי 64.םינושה רפסה-יתב ןיב םירעפה תא םצמצל דעונש
 תריגסל התמורתו התחלצה תדימ תודוא-לע דמלל לוכיש םינותנ דסמ ןיידע ןיא ךא
 65.תידוהיל תיברעה הרבחה ןיב םירעפה

 םיברעה םידימלתה לש םיגשיהה לע םג םיעיפשמ ביצקתה ירעפ ,עיתפמ-אל ןפואב
-תדועתל תואכזה רועיש ,םהיגשיהב תדמתמה היילעה תורמלו 66,םידוהיל האוושהב
 67.תידוהיה ךוניחה תכרעמבש הזמ הברהב ךומנ ונדוע תיברעה ךוניחה תכרעמב תורגב
 ידוהיה ךוניחב םידימלתה ברקב הטיסרבינואה לש ףסה-יאנתב םידמועה רועיש ,ןכ-ומכ
 םג םילדבה םימייק 68.יברעה ךוניחב םידימלתה ברקב םרועישמ קהבומ ןפואב הובג
 יכ םיארמ 2013 תנשמ םינותנ .תד יפ-לע םיגשיהה תמרב תיברעה ךוניחה תכרעמ ךותב
 לע – םיזורדה ברקב ;72.3% לע דמוע םירצונה ברקב תורגב-תדועתל תואכזה רועיש

 
 דרשמ 'נ לארשיב יברעה ךוניחה יניינעל הנוילעה בקעמה תדעו 2814/97 ץ"גב ואר 60

 לע ךוניחה דרשמ תא הפקת וז הריתע .)2000( 233 )3(דנ ד"פ ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה
 עקרמ םידימלתל עויס טקיורפב םיברע םידימלת בולישל םיביצקת הצקמ וניא אוהש ךכ
 םתרישנ תא עונמל ,םהינויצ תא תולעהל ,םהיגשיה תא רפשל דעונש השק ילכלכ-יתרבח
 הקחמנ הריתעה .הנידמב םידימלתה ראש לש וזל םתמר תא תוושהלו ךוניחה תכרעממ
 .תיברעה הייסולכואל טקיורפ ותוא לש ביצקתהמ 20% הצקת יכ העידוה הנידמהש רחאל

 תואצוהמ 75% ןמממ ךוניחה דרשמ ויפלש ,matching-ה ןורקע יפל בצקותמ ךוניחה םוחת 61
 .ימוקמה הביצקתמ רתונה עברה תא המילשמ תימוקמ תושר לכו ,ךוניחה

 "ךוניחה תכרעמב םיברעל םידוהי ןיב םירעפ תריגס :הדמע ריינ" םהרבא תומזוי 62
)202012.7.( http://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_576115.pdf. ואר ןכ 

 .72–71 'מעב ,57 ש"ה ליעל ,ןו'גרפו ריסק ,ףייס ,איחי 'גאח דאדח
 .88–80 'מעב ,םש חותינהו םיאצממה תא ואר הבחרהל 63
 .59 'מעב ,םש 64
 .61 'מעב ,םש 65
 ,59 ש"ה ליעל ,ףוקילב ואר ךוניחב החלצהה תלוכי ןיבל ביצקתה ירעפ ןיב רשקה ןיינעל 66

 .9–8 'מעב
 בצמ תנומת :לארשיב יברעה ךוניחה תכרעמ" יקצינדור קיראו איחי-'גאח דאדח ןירסנ 67

 .)2018( 21 ,19 הדשה טע "דיתעה ירגתאו
 .םש 68
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 רתויב ךומנה רועישה .58.4% לע דמוע אוה םימלסומה םידימלתה ברקב וליאו ;72.2%
 69.)55.5%( בגנב תיוודבה הייסולכואה ברקב דדמנ

 תודסומב םיברעה רועישב תרכינ רופיש תמגמ המשרנ 2000 תנש ןמל יכ ןייצל בושח
 תנשב ,ךכ .תויאמדקאה םישנה זוחאב תרכינ היילע לשב רתיה ןיב ,ההובג הלכשהל

 ,ךוניח תונש 16-מ רתוי ויה 34 דע 25 יאליג ברקמ תויברעה םישנהמ 29%-ל 2016
 םישנה ברקמ תויאמדקאה רועיש ,השעמל 2000.70 תנשב דבלב 10%-ל האוושהב
 תמועל 29% – םיברעה םירבגה ברקמ םיאמדקאה רועיש לע םויכ הלוע תויברעה

 וויה םיברעה םיטנדוטסה ,ההובג הלכשהל הצעומה ינותנ יפל ,ךכ לע ףסונ 71.20%
 רועיש – )2018/19( ט"עשת םידומילה תנשב ןושאר ראותל םידימלתה ךסמ 17.7%

 72.הייסולכואב םקלחל ברקתמש
 תלוכיו הקוסעתה לע רישי ןפואב םיעיפשמ תיברעל תידוהיה הרבחה ןיב םירעפה

 ,ךכ .םהלש תילכלכהו תיתרבחה תודיינה ייוכיס לעו םיברעה םיחרזאה לש תורכתשהה
 םהלש היצרגטניאה ידדמ ,לארשיב הקוסעתה קושב םיבלושמ םיברעה םיחרזאהש ףא
 יוטיב ידיל אב רבדה .םידוהיה םהיתימע לש הלאמ תיתועמשמ הדימב םיכומנ
 ברקב 66.9% תמועל ,םיברעה ברקב 46% :הדובעה חוכב רתוי הכומנ תופתתשהב
 תופתתשהה רועישמ רקיעב עבונ הז לדבה .1948 תנשמ ביקע רתונש רעפ – םידוהיה
 .)תוידוהי םישנ ברקב 66%-ל האוושהב ,27%( הדובעה קושב תויברע םישנ לש ךומנה
 יתועמשמ ןפואב רתוי םדקומ ליגב הדובעה קוש תא בוזעל םג םיטונ םיברע םידבוע
 םידיקפתב םיקסעומ םיברעה םיחרזאה ,ןכ לע רתי 73.םידוהיה םהיתימע רשאמ
 יושעה רבד 74,תועש יפל תרוכשמב 50%-כ לש רעפ םע ,רכשה תניחבמ תוחפ םילמגתמ
 תויברע תוחפשמ ןיב ילכלכה-יתרבחה דמעמב םייתועמשמה םירעפה תא םג ריבסהל
 75.תוידוהי תוחפשמל

 תיזכרמה הכשלה הכרעש 2019 תנשמ רקחמ ,ליעל הקוסעתהו ךוניחה ינותנ דבלמ
 לש םידדמ 50-ב םיברעה לש םבצממ בוט םידוהיה לש םבצמ יכ דמלמ הקיטסיטטסל

 
 .םש 69
70 THE ARAB POPULATION IN ISRAEL: FACTS & FIGURES 2018, 4–6 (Myres-JDC-

Brookdale, 2018). 
 .םש 71
 .44 'מעב ,57 ש"ה ליעל ,ןו'גרפו ריסק ,ףייס ,איחי 'גאח דאדח 72
73 Nabil Khattab & Sami Miaari, On the Reserve Bench: Palestinian Employees in 

Israel, PALESTINIANS IN THE ISRAELI LABOR MARKET: A MULTI-DISCIPLINARY 
APPROACH 11 (Nabil Khattab & Sami Miaari eds., 2013). 

 .םש 74
 ללכב םקלח לעמ הברה – תוינעה תוחפשמה ללכמ 38% תווהמ תויברע תוחפשמ 75

 'מעב ,70 ש"ה ליעל ,THE ARAB POPULATION IN ISRAEL .)13%( תוילארשיה תוחפשמה
8. 
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 לע ףסונ ,םיללוכ םידוהי תבוטל םירעפ ואצמנ םהבש םייחה תוכיא ידדמ 76.םייח תוכיא
 תישיא החוור ,הביבס ,תויתשתו רויד ,תואירב ,ישיא ןוחטיב םג ,הקוסעתו ךוניח
 םידדמ 9-ב 77.דועו הילפה תשוחת ,הליהקו תוברת ,יאנפ ,תירמוח םייח תמר ,תיתרבחו

 הדובעל העגה ךשממ ןוצר-תועיבש ,תואירבה תכרעמב ןומא ,רתיה ןיב ,םיללוכ רשא –
 ירועיש – םידדמ 3-ב .םידוהיה לש הזמ בוט םיברעה לש םבצמ – רוידה יתוריש תולעו
 תשוחת ןכו הרידב עירפמש ינוציח שערל תופשחיה ,17–15 יאליג ברקב הדימל
 78.תוצובקה יתש ןיב ןויווש םייק – החפשמ ינבמ הכרעהה

 תאצקהב הילפהמ םג םילבוס םיניטסלפה לארשי יחרזא ,ליעל רומאל רבעמ
-הדשב םיעסונה ןוניסב )racial profiling( יעזג ןויפאמ 79;תד תודסומ תמקהל םיביצקת
 תוימוקמ תויושרב םיירוביצ םינקתמלו םיבאשמל תינויווש-אל השיגמ 80;הפועתה
 הרבחה ךותב רוטיש-תתמו 82;רתי-רצעממו רתי-רוטישמ ,תינררב הפיכאמ 81;תוידוהי

 
 ,לארשיב םייח תוכיא ידדמב םיברעל םידוהי ןיב םירעפ" הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 76

 )19.1.2021 תרושקתל העדוה( 1 "2019
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/023/33_21_023b.pdf. 

 .3 'מעב ,םש 77
 .םש 78
 ובנ( תותדה רש 'נ לארשיב תויברעה תותומעה דוחיא – הא'גיתיא 1399/00 ץ"גב ואר 79

 םינפה רש ,תותדה רש דגנ ,הא'גתא ןוגרא םשב ,הלאדע זכרמ שיגהש הריתע( )25.3.2001
 הלפמ תד ינבמ לש םצופישלו םרומישל ,םתיינבל דעוימה ביצקתהש הנעטב ןוכישה רשו
 2.5%-כ קר םהל םיבצקומ רשא ,לארשי-תנידמב םירצונהו םיזורדה ,םימלסומה תא הערל
 םידדצה ;20%-ל בורק הייסולכואב ולא תותד ינב לש םקלחש ףא ,ללוכה ביצקתה ןמ
 יטפשמה זכרמה – הלאדע 240/98 ץ"גב ;)ביצקתה טוריפל טפשמה-תיב תעצהל ומיכסה
 הריתע( )1998( 167 )5(בנ ד"פ ,תותד יניינעל רשה 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל
 הנעטב רצואה רשו תותדה רש דגנ םירצונו םיזורד ,םימלסומ תד יגיהנמ השימח םשב
 %2-כ ותוצקהב ,תויברעה תויתדה תודעה ינב תא הערל הלפמ תותדה דרשמ ביצקתש
 יכ עבקנ ןידה-קספב – התחדנ הריתעה ;הייסולכואהמ %20 םתויה ףרח ,םיטועימל דבלב
 שקובמה דעסה ךא ,תויברעה תויתדה תודעה תא הערל הלפמ םנמוא תותדה דרשמ ביצקת
 יביצקת תאצקהב הילפהה תודוא-לע הבחרהל .)ותוחדל שי ןכלו ,יפיצפס אלו ,יללכ אוה
 )2012( 59–57 תוליעפ תונש 15 :הלאדע ואר יללכ ןפואב תד תויוכזו תד

w/Publications/15_Years_https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/files/Hebre
Report.pdf. 

 Badi Hasisi, Yoram Margalioth & Liav Orgad, Ethnic Profiling in ואר הבחרהל 80
Airport Screening: Lessons from Israel, 1968–2010, 14 AM. L. & ECON. REV. 517, 

 ובנ( מ"עב לארשיל ריוא יביתנ לע לא 'נ יבלש 07-16528 )'יח םולש( א"ת ;517 (2012)
 תורייתו הפועת רייארשי 'נ טיבס ובא 13-07-1230 )צ"לשאר םולש( א"ת ;)6.4.2010

 .)21.9.2015 ובנ( מ"עב
 א"ת ;)14.1.2021 ובנ( לאגי רוצ – ריאי בכוכ תימוקמה הצעומה 'נ רוסנמ 8956/17 א"ע 81

 תויקוח הנודנ ובש( )19.7.2009 ובנ( םיקפוא תיריע 'נ יחאלמ 2386/08 )ש"ב םולש(
 תיוודב החפשמ לש התסינכ הענמנ הייטעבש םיקפוא לש תינוריעה הכירבה לש התוינידמ
 .)ןמז ותואב הב תיתד תידוהי החפשמ תייהש לשב הכירבל

-ברל הקינילקה ;)2014( 21-ה האמה לש לארשיל ליעי רוטיש 'חאו סרדנואס הקיס'ג 82
 ;)2017 הדמע ריינ( םלועהמ םיחקלו לארשיב בצמ תנומת :גנילייפורפ ןווגמו תויתוברת
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 םירידמ רשא ,םידוהי םיחרזא ידי-לע תיטרפה הרֵפסב םג הערל םילפומ םה 83.תיברעה
 85.םירוגמ יבחרממו 84תיטרפ תולעבב םינקתממ םתוא

 .לארשיב תויתצובקה תויוכזה לש ןתוהמ תא חתנל שי התרגסמבש תואיצמה יהוז
 החתפתהש תויתצובק תויוכזב ןוידה לש תיביטמרונה תרגסמה תא גיצמ אבה קרפה
 .אשונב תירקחמה תורפסב

 תוברתל תוכזה ןיב – תויתצובקה תויוכזה ןויער לש ותוחתפתה .ב
 ןויוושל תוכזל

 לש רואית – תירואית תחאה :תוירקיע תויועמשמ יתש שי "תויתוברת-בר" חנומל
 תיטילופ הדיחי ךותב וידחי תויח תוימואלו תוינתא ,תויתד תוליהק הבש תואיצמ
 םירושעב וחתפתהש תוירואית – תיביטמרונ תרחאהו ;הנידמה איה אלה ,תרדגומ
 )accommodation( המאתה קפסל ןתרטמש תיטילופה היפוסוליפה םוחתב םינורחאה
 תיטפשמהו תיטילופה תוינידמה תרגסמב תונוש טועימ תוצובק לש תושירדלו םיכרצל
 86.תוילרביל תויטרקומד לש

 
 ילארשיה ןוכמה ,18 רדסל העצה( ןויוושב התעיגפו םירצעמה יוביר תוינידמ אירול איג
 :םייברעה םיבושייב רוטישו העישפ ,תומילא ןח-ןיול תורו ילע דאהונ ;)2018 היטרקומדל
 JESSICA SAUNDERS ET ;)2019 םהרבא תומזוי( 2018 – יתליהקהו ישיאה ןוחטיבה ח"וד

AL., EFFECTIVE POLICING FOR 21ST-CENTURY ISRAEL (2d ed. 2013). שורית יפוי ואר ןכ 
 םדא תויוכז לע ןתעפשהו ימואלה ןמזה לש תויטופיש תוסיפת :'תקתקתמ הפוקת'"
 .)2017 םיכרוע ןבס ןליאו קירז ףיאר( 291 ימואל ךוסכסו טועימ ,טפשמ "לארשיב

83 Thabet Abu Ras & Amnon Be’eri Sulitzeanu, Roots of Crime Wave in Arab Cities of 
-of-https://abrahaminitiatives.org/roots(Oct. 10, 2019),  NITIATIVESIBRAHAM A, Israel

israel-of-cities-arab-in-wave-crime. 
 .)1.9.1996 ובנ( הילק ץוביק 'נ הנמאענ 11258/93 )ם-י םולש( א"ת 84
 מ"עב תוירוביצ תודובעו תיחרזא הסדנה תיפורג 'נ ח"בה 43211-05-17 )א"ת םולש( א"ת 85

 םירוגמ לארשי תקרב .ס.י 'נ יוילח 43352-05-17 )א"ת םולש( א"ת ;)23.5.2017 ובנ(
 תויוכזל הדוגאה 17-03-65737 )'יח םיילהנמ( ם"תע ;)17.7.2019 ובנ( מ"עב יוניבו
 16-10-3941 )'יח םולש( א"ת ;)11.4.2018 ובנ( לארשי יעקרקמ תושר 'נ לארשיב חרזאה
 אבס 1789/10 ם"עע ;)15.3.2017 ובנ( מ"עב הינבו תועקשה תומזי א"מת .א.ט 'נ טבלזומ
 םירוגמל תוריד לש ןקוויש תויקוח הנודנ ובש( )7.11.2010 ובנ( לארשי יעקרקמ להנימ 'נ
 ם"אתב העיבתה בתכ תא ואר ןכ .)ימואלה-יתדה ידוהיה רוביצל ופיב ימ'גע תנוכש זכרמב
 )16.12.2012 ובנ( מ"עב תועקשהו ןינב ףידח השמ 'נ יראוה 1749-12-12 )'יח םולש(
 לאנמ ואר הבחרהל .)םידוהיל וכע ריעב םירוגמ תוריד קווישב הילפהל הנעטב שגוהש(
 תועלבומ תורציימכ תימצע היינבל תותומעה :ריעב הרדהו הטרפה" ןארבו'ג-ירתות
 .)2017( 459–454 ,443 ומ םיטפשמ "תודרפומ תויבחרמ

 ,ISSENTD, 41 Multiculturalism: A Liberal PerspectiveJoseph Raz  67 ואר הבחרהל 86
IFFERENCES DULTURAL C :URISDICTIONSJULTICULTURAL M, HACHARSYELET A(1994); 
OLITICS OF PXAMINING THE E :ULTICULTURALISMM; (2001) IGHTSRS ’OMENWAND 
ETHINKING R, AREKHPHIKHU Bed., 1994);  (Amy Gutmann ECOGNITIONR
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 ,תונוש תוליהקל םיכייתשמ םיטרפש הנבהה תדמוע ולא תוירואית לש ןסיסבב
 תללוכה ,תוברתל תוכזה תועצמאב תימצע הרדגהל םתוכז תא םישמממ םה ןתרגסמבש
 לידבהל 87.דועו שובל ,םיגהנמ ,תפתושמ הירוטסיה ,םיסקט ,ךוניח ,תד ,הפש
 תיּברְמ הנגה קפסל תשקבמו זכרמב טרפה תא המש רשא ,תילרבילה הירואיתהמ
 תא תוריבעמ תויתוברת-ברה תושיגה ,ויניעב םיבוטה םייחהו ולש הימונוטואה שומימל
 88.הרימשלו םודיקל יוארש ילוגס ךרע תלעבכ ,הליהקה לא דבוכה-זכרמ

 טועימה תוברתל הנגה קפסל תלגוסמ הניא תילרבילה הירואיתה ,ולא תושיג יפ-לע
 הבש תיתוברת-בר תואיצמב ןכש ,בורה תוברתב תוללובתהו תובלתשהל םיצחל ינפמ
 תצובק לש תוברתל תוכזה ,יחרזאה בחרמה בוציעבו הנידמב חוכה ינונגנמב טלוש בורה
 תצובקל סחיב התוחנ הדמעב תאצמנ טועימה תצובקש םושמ ,תאז .תקחשנ טועימה
 גישהל ןתלוכיב תעגופ ךכו טועימה תוצובק לע היכרעו התוברת תא הפוכ רשא ,בורה
 וקסע ולא תושיג ,ךכל םאתהב 89.הליהקה לש םייסיסב םיכרע לע רומשלו ימצע שומימ
 הילע הנגהלו הליהקה ךרע לע הרימשל הלועפ תייגטרטסא חותיפב תוקסוע ןדועו
 90.תּונוש סיסב לע הלש הימונוטואב ריכהל השירדה תועצמאב

 הירבח ידי-לע אלו ,הצובקה ידי-לע תוקזחומה תויוכזב האור םזילרבילה ,םתמועל
 – תילרבילה השיגה סיסבב 91.ןויוושל תוכזה לעו טרפה תוריח לע םויא םושמ ,םיטרפכ

 
240 –216, 239 HEORYTOLITICAL PIVERSITY AND DULTURAL C :ULTICULTURALISMM

(1996);  ONSCIOUSCOLOR C ,DENTITYI ,ULTUREC ,ACER, PPIAHANTHONY A); 2(200
MULTICULTURAL STATES: RETHINKING DIFFERENCE AND IDENTITY (David Bennett ed., 

 תוינפהה דחוימבו א קרפב ,8 ש"ה ליעל ,וטניפ ואר אשונב הפיקמ הריקסל .(1998
 .8 םיילוש-תרעהב אשונב הרישעה תורפסל תופיקמה

 הנידמב תויתוברת-בר "תוברתל תוכזהו םזילרביל" לטרבלה השמו תילגרמ ישיבא ואר 87
 ןנורו איגש יבא ,רנטואמ םחנמ( 93 ל"ז יבצ-ןזור לאיראל ןורכיזה רפס :תידוהיו תיטרקומד
-תנידמבו תילרביל הרבחב תוברתל תוכזה" קינבוטנוג ןושרג ;)8919 ,םיכרוע רימש
 יכ ןייצמו ,תוברתל תוכזה תא ביחרמ ףא הקילמיק .)2003( 23 זכ טפשמ ינויע "לארשי

 תועמשמ הקינעמו םייטרפהו םיירוביצה םייחה ימוחת תא הפיקמה םייח ךרד איה תוברת
 .76 'מעב ,3 ש"ה ליעל ,YMLICKAK .םיטרפ לש תישונאה תוליעפל

88 GAD BARZILAI, COMMUNITIES AND LAW: POLITICS AND CULTURES OF LEGAL 
IDENTITIES (2003); Charles Taylor, The Politics of Recognition, in 
MULTICULTURALISM: EXAMINING THE POLITICS OF RECOGNITION 25, 25–26 (Amy 

Gutmann ed., 1994). 
89 WILL KYMLICKA, CONTEMPORARY POLITICAL PHILOSOPHY: AN INTRODUCTION 327 

(2d ed. 2002). 
 .378 'מעב ,םש ואר 90
 בייחמה אשונ – םזילרבילל תיתוברת-ברה הירואיתה ןיבש חתמה תודוא-לע בתכנ תובר 91

 :וז תובכרומב וקסעש םייזכרמה םיאקיטרואיתה ינש תא ואר הבחרהל .דרפנ רמאמב ןויד
Chandran Kukathas, Are There Any Cultural Rights?, 20 POL. THEORY 105 (1992); 
CHANDRAN KUKATHAS, THE LIBERAL ARCHIPELAGO: A THEORY OF DIVERSITY AND 
FREEDOM (2003); BRIAN BARRY, CULTURE AND EQUALITY: AN EGALITARIAN 

CRITIQUE OF MULTICULTURALISM (2001). 
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 לאידיא דמוע – היחרזאל הנידמה ןיב םיסחיה תא הרידסמה תיטילופ הירואיתכ
 ,תרוויע הרוצב היחרזא תויוכז לע הנגה קפסל הנידמה לע ויפלש ,"הוושה תוחרזאה"
 לש תישעמה האצותה יכ תנעוט תיתוברת-ברה הירואיתה .םואלו ןימ ,תד לדבה אלל
 שומימ לש רשקהב התוחנ הדמעב תואצמנה טועימ תוצובק לש הילפה איה הז לדומ
 םהיתויוכז תא שממל םהל רשפאיש ,רחא תוחרזא לדומ םדקל שי ןכלו ,תוברתל ןתוכז
 .תיּברְמ הרוצב

 "יתוברת-בר םזילרביל" הנוכמה םרז חמצ וללה תושיגה יתש ןיב בשייל ןויסינב
)ulticulturalismMiberal L(, לע 92.הקילמיק םאיליו ידנקה רקוחה ידי-לע חתּוּפ רשא-
 דרפנ-יתלב קלח הווהמו טרפה לש וייחל תועמשמ הקינעמה םייח ךרד איה תוברתה ,ויפ
 תצובקל תוידועיי תויוכז תקנעהל תילרביל הקדצה תמייק ןכל .ולש תישונאה היווההמ
 תיזכרמה תרגסמה איהש ,טרפה לש ותוברת תא תורמשמ הלאש םושמ ,טועימה
 93.םתוא האור אוהש יפכ םיבוטה םייחה תאו ולש הימונוטואה תא שממל ול תרשפאמה
 םיטרפ רובע תיתליהקהו תיתצובקה תוכייתשהה לש התויזכרמב הריכמ וז השיג ,רמולכ
 94.םהלש םיבוטה םייחהו הימונוטואה שומימל יזכרמ ילככ התובישחבו

 טועימ – טועימ תוליהק לש תוצובק שולשל קינעהל הקילמיק עיצה ךכל םאתהב
-Group( תיתצובק תונחבומ תויוכז לש תורוצ שולש – רגהמ טועימו ידילי טועימ ,ימואל

Differentiated Rights(.95 לש תויוכז איה תונחבומה תויוכזה לש הנושארה הצובקה 
 לוהינל הימונוטוא ולבקי 96)םירגהמ אל ךא( םידיליו םיימואל םיטועימ – ימצע ןוטלש
 םהל ורשפאי רשאו טועימה תוברת רומישל תדחוימ תובישח םהל שיש םיאשונב ימצע
-ירוביצ ןומימל תוינתא-ילופ תויוכז איה היינשה הצובקה 97.תיללכה הרבחהמ לדביהל
 םירוטפ ןכו )המודכו םילביטספ ,ךוניח ,תונמוא ןוגכ( םייתוברת םיעפומ לש יתכלממ
 לשב הדסק תשיבחמ םינעונפואל רוטפ ןתמ ןוגכ( תויללכ תומרונמו םייתקיקח םירדסהמ
 תליהק לש התוברת לע הנגהה דבלמ 98.טועימה תוצובק שולשל םינתינה ,)תיתד הנומא
 יחרזא לכל תונתינה טרפה תויוכז לע ףסונ וקנעויש ,תויוכז לש הז גוס תרטמ ,טועימה
 בלתשהל םהל רשפאלו הליהקה ירבח לש יתוברתה םדוחייב ריכהל איה ,הנידמה

 
 .3 קרפ דחוימב ,3 ש"ה ליעל ,YMLICKAK :הקילמיק לש ינונקה ורפס תא ואר 92
 ,יברעה טועימה" רלפוטש הליג ואר יתוברת-ברה םזילרבילה תודוא-לע תבחרנ הריקסל 93

 טועימ ,טפשמ "תיטרקומדו תידוהי הנידמב תיתוברת-ברה הירואתהו ידרחה טועימה
 .)2017 םיכרוע ןבס ןליאו קירז ףיאר( ב קרפ ,11 ימואל ךוסכסו

 לע תססובמה ,רנטואמ ידי-לע החתופש גושגשה לש םזילרבילה תיירואית תא םג ואר 94
 הז םע הז תידדה תולת לש םיסחיב םייוצמכ םדאה-ינב תא תספותש תינתליהק היגולוטנוא
 ש"ה ליעל ,רנטואמ .תּורבִח יכילהת םירבוע םה ןהבש הרבחהו תוברתה ידי-לע םינָנוכמכו
2. 

 .33–26 'מעב ,3 ש"ה ליעל ,YMLICKAK ואר 95
 .31–27 'מעב ,םש ואר הבחרהל .הז רמאמ תרגסממ גרוח ולא תונחבהב ןויד 96
 .31–30 'מעב ,םש 97
 .םש 98
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 )דחוימבו( םג םהינייפאמ לע הנגה תועצמאב וז תוהז לע הרימש ךות תיללכה הרבחב
 תוצובקל תודחוימ גוציי תויוכז איה תישילשה הצובקה 99.תיללכה הרבחה םע עגמ תעב
 יזכרמבו תיטילופה תכרעמב םתבוטל םיבשומ ןּוירש ,לשמל – יטילופה ךילהב טועימ
 תויוכז לש הז גוס 100.ילוכו הדובע תומוקמב תנקתמ הילפה לש תוינידמ םודיק ,חוכ
 .םלרוג בוציעב םיפתושל םכפוהלו םיטועימה לש תיטילופה םתשלוח לע רבגתהל דעונ

 101םייתנידמ םייטפשמ םירדסה םינשה ךלהמב ולבקתה ולא תוירואיתל ליבקמב
 םיטרפ לש תויתצובק תויוכז לע םג ,ןויוושל תוכזה דצב ,ןגהל ודעונש 102םיימואל-ןיבו
 תוינידמ תמייק ןהבש םלועב תונידמ המכמ הנוש ןפואב .טועימ תוצובקל םיכייתשמה
 טועימל עגונב םייתוברת-ברה םירדסהה ,הרודס הרוצב הקיקחב תנגועמה תיתוברת-בר
 ורבע םקלח .הרודס הבשחמ וא רבחמ טוח אללו םיאלטכ וחתפתה לארשיב יברעה
 תובקעב הרשפ לש האצות םה םירחא ;)החפשמ יניד ,לשמל( יטירבה טדנמהמ השוריב
 דועב ;)ךוניחה םוחתב םירדסהה ןוגכ( תידוהיה בורה תצובק ךותב םיימינפ םיקבאמ
 תורישמ רוטפה ןוגכ( יברעה טועימה יפלכ הלוקש תיתלשממ תוינידממ םיעבונ םירחא
 ,רתיה ןיב ,עפשוה ולא םירדסה לש םבוציע .)םלוהה גוצייה ןורקע לש ונוגיעו יאבצ
 .אבה קרפב גצויש ,לארשי-תנידמ לש יתקוחה הנבמהמ

 לארשי לש יתקוחה הנבמה .ג

 התרדגה תובכרוממ הלועה חתמה עקר לע ולבקתה לארשיב םייתוברת-ברה םירדסהה
 יוטיב ידיל אב הז חתמ 103.הלש ידוחייה יתקוחה הנבמהו תיטרקומדו תידוהי הנידמכ
 שממל התוביוחמ לומ ,אסיג דחמ ,תידוהיה תימואלה התוהז תא רמשל התוביוחמב

 
 .םש 99

 .256–247 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ןבס לצא אשונה לש הצממהו תבחרנה הגצהה תא ואר 100
 .Canadian Charter of Rights and Freedoms (1982) :תידנקה הקוחל 27-ו 25 ,23 'ס ואר 101
 Convention for the Protection of – םדא תויוכזל תיפוריאה הנמאל 214-ו 13 ,5 'ס ואר 102

Rights and Fundamental FreedomsHuman  )הסנכנו הררשוא( )1950-ב המיתחל החתפנ 
 269 ,31 א"כ ,תוינידמו תויחרזא תויוכז רבדב תימואלניב הנמאל 27 'ס ;)1953-ב ףקותל
 רבדב הזרכהה ;)1992-ב ףקותל הסנכנו 1991-ב הררשוא( )1966-ב המיתחל החתפנ(
 Declaration on the – ינושל וא ינתא ,ימואל טועימל םיכייתשמה הלא לש םהיתויוכז

Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic 
Minorities )ןיבה םירדסהה ןיבל וחתופש תוירואיתה ןיב סחיל .)1922-ב המיתחל החתפנ-

 ,Minority Rights in Political Will Kymlicka ואר ם"ואה ידי-לע ולבקתהש םיימואל
Philosophy and International Law, in THE PHILOSOPHY OF INTERNATIONAL LAW 377 

(Samantha Besson & John Tasioulas eds., 2010). תורהצה םה םירדסה םתואמ קלח 
 הרתונ ןתוקפנ ךא ם"ואב תורבחה תונידמה ידי-לע וררשואש תונמא םה םירחאו ,תויללכ
 .ימוקמה ןידהמ קלחל וכפהנ אל ןה דוע לכ תלבגומ

 .ג קרפ ,93 ש"ה ליעל ,רלפוטש ואר הבחרהל 103
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 .אסיג ךדיאמ ,ןויוושל תוכזה ןשארבו ,םדא תויוכז לע הרימש לש םייטרקומד תונורקע
 ילארשיה רטשמה ןויפאב ןוידה 104.ובשייל תונויסנ לעו הז חתמ לע ובתכ תוברו םיבר
 לארשיש ןאכ ןועטל תרמייתמ יניא יכ ןייצא תוריהבה ןעמל ךא ,רמאמה תולובגמ גרוח
 םינממס םייקמה יטרקומד רטשמ איהש רתויה-לכל אלא ,תילרביל היטרקומד איה
 תא תמדקמה תילרביל הקיקחבו טפשמה-יתב תוקיספב יוטיב ידיל םיאבה ,םיילרביל
 ,קוריה וקל רבעמ שוביכ רטשמ ררוש דוע לכ 105.ןלהל אבומכ ,ןויוושה ןורקע
 לש תימוימוי הרפה ךות יאבצ רטשמ ידי-לע תיחרזא הייסולכואב הטילש תמייקתמו
 .תילרביל הנידמכ לארשי ןויפאב בר ישוק שי ,םדא תויוכז

 התוהזל הנידמה לש תידוהיה התוהז ןיב חתמה ,רמאמה אשונ לש רשקהב
 ןויוושל םתוכז תא שממל םישקבמ םיברעה םיחרזאהש לככ ררועתמ תיטרקומדה
 ,םתוהז לע הרימשל תויתצובק תויוכז שממל םישקבמ םה רשאכ םגו 106,םיטרפכ
 תוהזה לש תויטננימודה לע םייאמכ םיתיעל ספתנש דעצ – ירוביצה בחרמב דחוימב
 ,בצעמ רשא ,םואלה דוסי-קוח לש ותקיקח עקר לע םצעתמ ףא הז חתמ 107.תידוהיה

 
 תימואל הנידמכ לארשי" רגרבצלז-זוע הינפו ןוזיבג תור ;24 ש"ה ליעל ,ןוזיבג ואר 104

 תשגופ תודהישכ 'חאו ןרטש 'צ הידידי ;)2012( 328 ,293 די םיקסעו טפשמ "תילרבילו
 טפשמו תוהז :ןבל-לוחכ טפשמ רדיק רינ ;)2015 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה( הנידמ
 .)2017( סומלופ לש םינש האמ – לארשיב

 ;93 ש"ה ליעל ,רלפוטש ואר תילרביל היטרקומדכ לארשי לש הייפוא תודוא-לע הבחרהל 105
 תוימואל )ומוה(ו תויביטמרונ )ומוה( ןיב :ב"טהל תויוכז לש הקיטילופה" סורג לייא
 לארשיל שי םאה" הנידמ קרב ;)2013( ב קרפ ,101 ה טפשמ ישעמ "תיריווק הקיטילופל
 הליג ;)2021( 5 דמ טפשמ ינויע "תיתוהמ היטרקומד לעו תיכילה היטרקומד לע ?הקוח
 טפשמ ינויע "תילארשיה היטרקומדב םימלבו םינוזיאו תילרביל-ימס תויתקוח" רלפוטש
 .)2021( 171 דמ

 תידוהיה תובשייתהה ףיעס תונשרפ :םואלה דוסי קוח" ןארבו'ג-ירתות לאנמ ואר הבחרהל 106
 םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי-קוח לע םירמאמ רטנמוק "ןויוושה ןורקע יארב
 תבותכב שיגנ ,)2202-ב םסרפתהל יופצ ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה( 11 ידוהיה

https://www.idi.org.il/articles/33430 )דוסי-קוח לע רטנמוקה :ןלהל םירמאמה ץבוק 
 .)םואלה
 תולוכיש תוידוהי-םינפ תויגוס לש רשקהב םג ררועתמ הז חתמש קפס ןיא יכ ןאכ ןייצא
 וא תיב"טהלה הליהקה לש תושירד ןוגכ ,הנידמה לש יתדה-ידוהיה הייפוא תא רגתאל
 :'הפי םוי רקובב תבש'" ןידרוג לחר ואר הבחרהל .םישנ לש תויוכז ןויוושל תושירד
 "םייתדה םילאוטירבו תסנכה תיבב תופתושל תיסקודותרואה הליהקב םישנ לש ןקבאמ
 תינור ;)2007 תוכרוע 'חאו זרא-קרב הנפד( 158–149 ,143 םזינימפו רדגמ ,טפשמב םינויע
 :תינרדומה הכלהבו ל"זח רקחב ירדגמ חותינל יטסינימפ חותינ ןיב" יש-ריע
 ;)2018( 268–254 ,249 בל לארשי יניד "ןחבמ הרקמכ תוירבגה תיינבהו תוילאוסקסומוה
 :לארשיב האגה הליהקה תויוכז "תירוטסיה הריקס :האג תוינימו ןימ" רונ רמייהדרונ רפוע
 ןולאו יקסנישול ביני ,ןרטשנגרומ בניע( 44–33 ,23 תירדגמ תוהזו תינימ הייטנ ,טפשמ
 .)2016 םיכרוע לארה

 בחרמב ןתוחכונ ןיבל ירוביצה בחרמב תויתצובקה תויוכזה לש ןתוחכונ ןיב הנחבהל 107
 ואר ,םיברעלו םידוהיל ףתושמה בחרמב תויצוביקה תויוכזה לש ןתרדסה ןפואלו ,יטרפה
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 עיפשמו ,תילארשיה תיחרזאה הליהקה לש התוהמו היתולובג תא ,םיפסונ םיקוח םע דחי
 תגצהל הנפא םרטב ,ןכל .הכותב תונושה תוצובקהו םיחרזאה לש םהיתויוכז לע
-תנידמ לש יתקוחה הנבמה תא תויתיצמתב הז קלחב גיצא ,םייתוברת-ברה םירדסהה
 שומימ ןיבש חתמב תודקמתה ךות ,םירדסה םתוא םיבצועמו םירוזש וכותבש ,לארשי
-לע םילימ המכב ליחתא .הנידמה לש תידוהיה התוהז לע הרימשה ןיבל ןויוושה ןורקע
 .ילארשיה טפשמב ןויוושה ןורקע לש ודמעמ תודוא

 ילארשיה טפשמב ןויוושל תוכזה .1

-תיב ידי-לע רכוה םר דמעמ תלעב תיתקוח תוכזכ ןויוושל תוכזה לש יטפשמה הדמעמ
 דובכ :דוסי-קוח קקוח 1992 תנשב 108.הנידמה לש הימי תישארב דוע ןוילעה טפשמה
 רתויב בורקה רדסהה תא הווהמו תויסיסב חרזא תויוכז לע ןגמ רשא ,ותוריחו םדאה
 עבק ,הז בושח הקיקח רבדב הנגוע אל ןויוושל תוכזהש ףא .םלועב םדא תויוכז תוקוחל
 תא שיגדהו ,דוסיה-קוחבש דובכל תוכזהמ תרזגנה תוכזב רבודמ יכ ןוילעה טפשמה-תיב
 :קרב טפושה )סומידב( ןוילעה טפשמה-תיב אישנ ןייצ ךכ 109.תיתקוח תוכז התויה
 וז השיפת .ומצע ינפב הרטמ הווהמה ,ישפוח רוצי אוה םדא לכ יכ חינמ םדאה דובכ"
 ךכמ רוזגל ילבמ ,םדאה דובכ לש גשומב ריכהל ןיא .םדא ינב ןיב ןויווש תבייחמ
 ןויווש והז ;םדאה תויוכזב ןויוושה והז .םדא ינב ןיב ןויוושה תא ,תיחרכה הנקסמכ
 110."תרצוי איהש תויונמדזהבו הקינעמ הנידמהש תובטהב

 רוסיא תנירטקוד םג הרכוה ןויוושל תוכזה לש תיתקוחה התונוילע סוסיב דצב
 לע ףסונ 111.דועו ךוניח ,תואירב ,ןיינק ,החוור – םינוּוגמ טפשמ ימוחתב הילפהה
 ןויווש םדקל ודעונש הקיקח ירבד המכ ולבקתה ןוילעה טפשמה-תיב לש הפנע הקיספ
 לע ןהו תוילהנמ תויושר לע ןה םילח רשאו ,תוצובק ןיב הילפהה תא םצמצלו םיטרפ ןיב
 ללשב הילפהה רוסיא ןורקע תא םויכ רידסמה ירקיעה הקיקחה רבד 112.םייטרפ םימרוג

 
 הפופכה ,תויתצובק תויוכז לש הזרה הסיפתה תוחתפתהל .ב קרפב ,8 ש"ה ליעל ,וטניפ
 .314–308 'מעב ,7 ש"ה ליעל ,Karayanni ואר ,תידוהיה תויטננימודה רומישל

 הגצהל .ןויוושל תוכזה לש הדמעמ תוחתפתה לש הפיקמ הגצהמ העיריה ןאכ הרצק 108
-תיב תקיספב ןויוושל תיתקוחה תוכזה" הנידמ קרב ואר ןודנב הצממו הקימעמ ,תבחרנ
 קרפ ,63 זי לשממו טפשמ "יתקולח קדצו ירוביצה סרטניאה ,םדאה דובכ :ןוילעה טפשמה
 .)2016( א

 .69 'מעב ,םש 109
 .)2002( 518 ,517 ז טפשמה "םדאה דובכ" קרב ןרהא 110
 ןלהל .ןויוושל תוכזה לש התויזכרמ לע ודמעש ןידה-יקספ לכל תונפהלמ העיריה הרצק 111

 ,רסנ ץ"גב ;)1995( 94 )4(טמ ד"פ ,ןוחטיבה רש 'נ רלימ 4541/94 ץ"גב :םהמ ןטק קלח
 ץ"גב ;)2012( 1 )3(הס ד"פ ,לארשי תסנכ 'נ רלסר 6298/07 ץ"גב ;38 ש"ה ליעל

 ואר ןכ .)22.8.2013 ובנ( ןוחטיבה רש 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיאל העונתה 5823/12
 .71 'מעב ,108 ש"ה ליעל ,הנידמ

 .םש ואר ןויוושל תוכזה לע הנגהה לש התוחתפתה לע 112
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 םיתורישב ,םירצומב הילפה רוסיא קוח אוה לארשיב יטרפה טפשמה תרגסמב םימוחת
 הקיקחל ףרטצמ הז קוח .2000–א"סשתה ,םיירוביצ תומוקמלו רודיב תומוקמל הסינכבו
 תאזו 113,תודקוממ תויגוסב יטרפה טפשמב הילפהה רוסיאו ןויוושה ןורקע תא תנגעמה
 – טפשמה-תיב ידי-לע םינורחאה םירושעב וחתופש – תויטפשמ תונירטקוד לע ףסונ
 םיקוח 114.םייטרפ םיפוג לע ירוביצה טפשמה םוחתמ םיכרעו תובוח ליטהל תורשפאמה
 ,עזג ןוגכ ,תויתצובק תויוכייתשה לש הכורא המישר סיסב לע הילפה רוסיא םיללוכ ולא
 ולא תוצובקש הנבה ךותמ העבקנ וז המישר 115.דועו תולבגומ ,רדגמ ,אצומ ץרא ,תד
 ולא תוצובק םע םינמנה םיטרפ לש הרדה ןכלו ,תנוּוכמ הילפהמ תובר םינש ךשמב ולבס
 116.הלוספ הילפה לש ךלהמכ תיתצובקה םתוכייתשה ךמס-לע תישענ איהש ששח הלעמ

 הליהקל תוכזב תובר םימעפ שגנתהל הלולע ןויוושל תוכזה תיתוברת-בר תואיצמב
 ובש בצמב ,המגודל ,הרוק ךכ 117.)בורה לש ןהו טועימה לש ןה( תוברתל תוכזבו
 היינבל תוירוביצ תועקרק קוויש םידעיימ )תויטרפ תורבח םג-ומכ( היתודסומו הנידמה
 118.םיידוחייה הייח תוחרוא לע ןגהל דעונ רבדהש הנעטב תמיוסמ הצובק רובע םירוגמל

 
 קוח ;1993–ג"נשתה ,הייחנ יבלכב םיוולמה ןורוויע םע םישנא תיילפה רוסיא קוח ואר 113

 ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח ;1988–ח"משתה ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש
 תדבועל הווש רכש קוח ;1951–א"ישתה ,השאה תויוכז יוויש קוח ;1998–ח"נשתה
 שיש םהינימל הקיקח ירבדב םידקוממ םירדסה לע ףסונ ,תאז .1996–ו"נשתה ,דבועלו
 1965–ה"כשתה ,הינבהו ןונכתה קוחל 1ה קרפ ואר .ןויוושה ןורקע תא םדקל ידכ םהב
–ט"כשתה ,ןיעקרקמה קוחל ג59 'ס ואר ןכ .)"םיירוביצ םינינבב םיכנל םידחוימ םירודיס"(

 ,תולבגומ םע םדאל רשפאמ הז ףיעס ."תולבגומ םע םדאל תומאתה" ותרתוכש ,1969
 ראש לש םתמכסה אלל ףתושמה שוכרב תומאתה עצבל ,םישרדנה םירושיאה תגשה רחאל
 ואר ןכ .יטרפ ןיינקל השילפל רתיה ןתמ ךות תיתרבח היגוס תרדסהל המגוד יהוז .םיריידה
 לש טבמ תדוקנמ יטרפה רזגמב הילפה רוסיא" הנידמ קרב לצא םירדסהה תמישר תא
 .)2003( 17 ש"ה ,37 ג טפשמ ילע "תילכלכ הירואת

 תנקת תנירטקוד ,תיביטמרונה תוילאודה תנירטקוד ,םיזוחב בלה-םות תנירטקוד ןוגכ 114
 זרא-קרב הנפד ואר .טפשמה-תיב לש הפנע הקיספ תועצמאב וחתופש ,דועו רוביצה
 טפשמה תירק "הטקשה הכפהמה :ןיקיזנה ינידבו םיזוחה ינידב םדא תויוכז" דעלג לארשיו

 תא תונגעמה תויטפשמה תונירטקודה תא םרוביחב םינומ רשא ,)ט"סשתה( 24–18 ,11 ח
 .יטרפה טפשמה תרגסמב םדאה תויוכז

 .1988 תנשב ופסוה תונורחאה תוצובקה יתש 115
 תומוקמל הסינכבו םיתורישב ,םירצומב הילפה רוסיא קוח תעצהל רבסהה ירבד תא ואר 116

 ירוביצ םוקמל הסינכ םדאל רשפאל בוריסב" םהיפלש ,370 ח"ה ,2000–ס"שתה ,םיירוביצ
 היבגל שיש הצובק דחוימבו ,הצובקל ותוכייתשה לשב קר ,רצומ וא תוריש ול קפסל וא
 'מעב ,םש ואר ןכ ."םדאה לש ודובכב השק העיגפ םושמ שי ,רבעב הילפה לש הירוטסיה

 .קוחל 3 'סל רבסהה ירבד תא ,371
 לש ורפס תובקעב :תודגאתהל תוכזה ןיבל תוברתל תוכזה ןיב לדבהה לע" וטניפ לטימ 117

 תורדגל תויטפשמ תומוח ןיב :תויתוברת תוצובקו רוידב הילפה' קינבוטנוג ןושרג
 .)2016( 498 ,497 ט םירבדו ןיד "'תויתרבח

 ץ"גב ;)1989( 297 )4(גמ ד"פ ,לארשי יעקרקמ להנימ 'נ ןטיבא 528/88 ץ"גב ,לשמל ,ואר 118
 ,ןוכישהו יוניבה דרשמ 'נ תוברתו ךוניח ,ןופצמ ,תד שפוחל "ישפוח םע" תתומע 4906/98

 .)2000( 503 )2(דנ ד"פ
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 הווש השיג תלבק םהמ ענומו תרדגומ הצובקל םיכייתשמ םניאש םיטרפ רידמ הזכ דועיי
 םירבג רובע םיעוריא םייקל תשקבמ הצובק ובש בצמ איה תרחא המגוד .באשמ ותואל
 הצוחנ וז הדרפהש הנעטב םירבגל םישנ ןיב ירוביצה בחרמב הדרפה רמשל וא דבלב
 ןיבל ןויוושל תוכזה ןיב ןזאל שרדנ טפשמה-תיב ולא םיבצמב 119.התוברת רומישל
 הנורחאל .תיטפשמ הניחבמ תקדצומ ןויוושל תוכזה תלבגה םא ןוחבלו ,הליהקל תוכזה
 ידי-לע יולגו רישי ןפואב תלעפומ תויהל הליחתמו ,הגרד הלוע הרדהה תקיטקרפ
 לע הנגה םשב רתיה ןיב ,םיירוביצה הינקתמב שומישה תרגסמב תוימוקמ תויושר
 120.ןהינימל תויתליהקו תויתצובק תוקיטקרפ

 הילפהה רוסיאו ןויוושה ןורקע לש ודמעמב יטפשמה ןוידה ,ןלהל ביחראש יפכ
 תובקעב דחוימב ,ימואלה רשקהב טועימ–בור יסחיב עגונה לכב ףקות הנשמ לבקמ
 121.םואלה דוסי-קוח לש ותקיקח

 םואלה דוסי-קוחו תויתצובק תויוכז .2

-םינשל ףסוותהו ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי-קוח קקחנ 2018 ילויב
 דוסיה-יקוח תצובקל ףסוותמ הז קוח ,דקוממ ןפואב .םימייקה דוסיה-יקוח רשע
 ,תיחרזאה הליהקה לש התוהמל ,הנידמה לש הייפואל עגונב םייתוהמ םירדסה םיעבוקה
 הכותב םיטרפה לש תויטילופה תויוכזה ףקיהל ןכו ,היחרזא יפלכ הנידמה לש הסחיל
 :דוסי-קוח תא תללוכ וז הצובק .הכותב םיטועימה לש תויתצובקה תויוכזה ףקיהלו

 .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחו קוסיעה שפוח
 תמייק הקיקחב רבכ הז ורדסוה םואלה דוסי-קוח לש ויפיעס רקיע ,םנמוא

 אוהש בחרמכ ילארשיה יחרזאה בחרמה לש ויפואו ותוהמ תא תושיגדמה 122,הקיספבו
 

 ,ואר תוימוקמ תויושר ידי-לע תלעפומה ירוביצה בחרמב םישנל םירבג ןיב הדרפהה ןיינעל 119
 ובנ( הלופע תיריע 'נ לארשיב םישנה תלודש 17029-08-19 )'צנ םיילהנמ( ם"תע ,לשמל

 )'יח םיילהנמ( ם"תע ;םירבגלו םישנל םידרפנ םיעוריא םויקב רבוד םש ,)11.8.2019
 םויקב רבוד ובש ,)25.8.2019 ובנ( הפיח תייריע 'נ לארשיב םישנה תלודש 46461-08-19

 םישנל םירבג ןיב הדרפהה :ש"מעויה" יתשק רוא םג ואר .דבלב םירבגל ידועיי עוריא
 )20.6.2019( ץראה "תיקוח הניא תענומ הגיהנ יסרוקב

1.7396856-http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium; ןוזרב 8010/16 ץ"גב 
 .)12.7.2021 ובנ( לארשי תנידמ 'נ

 ןיינעל( )7.10.2020 ובנ( עברא תירק תימוקמה הצעומה 'נ ןורקוש 3865/20 ץ"גב ואר 120
 .)הייחש תכירבב םירבגל םישנ ןיב הדרפה

 )3.12.2020( היטרקומדל ילארשיה ןוכמה "םואלה קוח יקזנ" סקופ רימע ואר 121
https://www.idi.org.il/articles/33021. 

 קוחב תורדסומ ,הנידמה ילמסב תוקסועה ,םואלה דוסי-קוחל 2 'ס תוארוה ,המגודל ,ךכ 122
 ןיינעל ,םואלה דוסי-קוחל 3 'ס תוארוה ;1949–ט"שתה ,הנידמה ןונמהו למסה ,לגדה
 דוסי-קוחל 4 'ס תוארוה ;לארשי תריב םילשורי :דוסי-קוחל 1 'סב תונגועמ ,לארשי תריב
-קוחל 6-ו 5 'ס תוארוה ;ךלמה רבדל 82 ןמיסב תונגועמ ,הנידמה תפשב תוקסועה ,םואלה
 קוחל 1 'ס תוארוהב תונגועמ ,ידוהיה םעה םע רשקהו תויולג ץוביק ןיינעב ,םואלה דוסי
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 תמר תא הלעהו יטפשמה םדמעמ תא גרדש דוסי-קוחב םצוביק םלוא ,ותוהמב ידוהי
 תלוכיב תעגונ תחאה .תוירקיע תוכלשה יתש ךכל שי .תיתקוח המרל םהילע הנגהה
 םלוטיב וא םיוניש תעכ ןכש ,בחרמה תוהזל עגונב וללה םירדסהה תא לטבל וא תונשל
 בצמה תמועל ,תאז 123.תסנכה ירבח לש בורב לבקתהש דוסי-קוחב קר םירשפאתמ
 ,הילמס וא הנידמה ןונמה יוניש ובש ,םואלה דוסי-קוח לש ותקיקח ינפל ררשש יטפשמה
 ולכי ,ןותבשהו החונמה ימיל תויברעה תויתדה תוליהקה לש ןהיגח תפסוה וא ,לשמל
 124.ליגר קוח לש לוטיב וא יוניש תועצמאב תושעיהל

 תוינידמב וא הליגר הקיקחב םינגועמ ויה רבעבש םירדסה לש םתאלעה םצע ,תינש
 םיכרעהו ,דוסי-יקוח לש םהיתוארוהל םתופיפכ תא הלטיב תיתקוחה המרל תיתלשממ
 ,םירחא םייתקוח םיכרעב תורחתהל םייושעה םייתקוח םיכרעל וכפהנ םהב םינגועמה
 תררועתמ םא ,תעכש עמשמ .ןויוושה ןורקע רזגנ םהמש ,ותוריחו םדאה דובכ ןוגכ
-תיב ,)תידוהי תובשייתה( רחא יתקוח ךרעל )ןויוושה( דחא יתקוח ךרע ןיב הריתס
 רחאה לע רבוג םהיניבמ ימ טילחהלו )יכנא תמועל( יקפוא ןוזיא תושעל שרדיי טפשמה
 דחאב עגונה יטפשמ ךוסכסב רבודמש לככ תיתועמשמ הכלשה יהוז 125.ןיינעה תוביסנב
 תויוכזה לע עיפשהל םילולע רשאו תירוביצו תיטפשמ תקולחמ וררועש םירדסהה ינשמ
 .םיברעה םיחרזאה לש תוינטרפהו תויתצובקה

 איה תירבע" יכ עבוקה ,םואלה דוסי-קוחל 4 ףיעסב ןגועמה הז אוה דחאה רדסהה
 דוסיה-קוח )ג( ק"סב 127."הנידמב דחוימ דמעמ תיברעה הפשל" יכו 126"הנידמה תפש
 ינפל תיברעה הפשל לעופב ןתינש דמעמב עוגפל ידכ הז ףיעסב רומאב ןיא" יכ עבוק
 הנשמ םואלה דוסי-קוחל 4 ףיעס ,ילמרופה יטפשמה טביהב ."הז דוסי-קוח לש ותליחת
 דע 1922 ,לארשי-ץרא לע הצעומב ךלמה רבדל 82 ןמיסב ןגועמה יביטמרונה רדסהה תא

 
 תאו הזה ןורקיעה תא השיגדמש טפשמה-תיב לש הקיספ לע ףסונ( 1950–י"שתה ,תובשה
 תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי 'נ ןמיינ 2/84 ב"ע :תויולג ץוביקל הנידמה לש התוביוחמ
 דרשמ 'נ דרופסרב 7265/8 ץ"גב ;)8519( 298 ,225 )2(טל ד"פ ,הרשע-תחאה תסנכל
 הנשה-חול ןיינעל ,םואלה דוסי-קוחל 8 'ס תוארוה ;))1989( 845 ,793 )4(גמ ד"פ ,םינפה
 דוסי-קוחל 9 'ס תוארוה ;1998–ח"נשתה ,ירבעה ךיראתב שומישה קוחב תונגועמ ,ירבעה
 ,1949–ט"שתה ,תואמצעה םוי קוחב תונגועמ ,ןורכיזה ימיו תואמצעה םוי ןיינעל ,םואלה
 האושל ןורכזה םוי קוחבו ,1963–ג"כשתה ,לארשי תוכרעמ יללחל ןורכזה םוי קוחב
 החונמה ימיב תוקסועה ,םואלה דוסי-קוחל 10 'ס תוארוהו ;1959–ט"ישתה ,הרובגלו
 .1951–א"ישתה ,החונמו הדובע תועש קוחל 7 'סב תונגועמ ,ןותבשהו

 .םואלה דוסי-קוחל 11 'ס 123
 םעה לש םואלה תנידמ לארשי :דוסי-קוחל 11 ףיעס – תושקונ" תובנ יזוס ואר הבחרהל 124

 .106 ש"ה ליעל ,םואלה דוסי-קוח לע רטנמוקה "ידוהיה
-קוח לע רטנמוקה "םירחאה דוסיה-יקוח יארב םואלה קוח" ןוסנורהא ירוא ואר הבחרהל 125

 .106 ש"ה ליעל ,ןארבו'ג-ירתות ;106 ש"ה ליעל ,םואלה דוסי
 .םואלה דוסי-קוחל )א(4 'ס 126
 .םואלה דוסי-קוחל )ב(4 'ס 127
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 דמעממ תיברעה הפשה לש הדמעמ תא ךפוהו 128,)ותצעומב ךלמה רבד :ןלהל( 1947
 129."דחוימ דמעמ" ותוא לש ותוהמל ןכות קצוי וניא ךא ,דחוימ דמעמל ימשר

 םהיתויוכז לעו תיברעה הפשה לש הדמעמ לע הז רדסה לש ותעפשה ןיינעל
 רדסה ישעמה טביהב יכ ןעוט ישקב ,ךכ .תוקולח תועדה יברעה טועימה לש תויתצובקה
 וילא 130.שממ לש יוניש םושמ 4 ףיעסב ןיא ןכלו ,גהונה בצמהמ הברה הנשמ וניא הז

 םויכ תמייקה השיגל סחיב םיניד רומיש ףיעס הווהמ הז רדסה יכ ןייצמש ,דתו ףרטצמ
 ונוניכל רבוע היהש יפכ תיברעה הפשה לש הדמעמ תא לפכשמ אקווד אוה יכו ,הקיספב
 תויוכזה ףקיה לע עיפשהל ידכ הז קוחב ןיא ,םתניחבמ ,ןכ-לע 131.םואלה דוסי-קוח לש
 ןורקיעל םאתהב ולא תויוכז ובצוע וינפל םג ןכש ,הפשל יברעה טועימה לש תויתצובקה
 .תימשרה הנידמה תפשכ תירבעה הפשה לש התונוילעו התויזכרמ רבדב

 לש יטפשמה הדמעמב תיתועמשמ העיגפ עגופ הז רדסה יכ תנעוט ,םתמועל ,וטניפ
 הפשה לש )תיקוחמ לידבהל( תיתקוח תונוילע עבוק אוהש םושמ ,תיברעה הפשה
 םשרדיהבש איה הז רדסה לש תישעמה תועמשמה ,הדידל 132.תיברעה וז לע תירבעה
 תא שרפל ויטפושו ןוילעה טפשמה-תיב תוטפוש וכרטצי ,ןודנב יטפשמ ךוסכסב ןודל
 עוגפל ךכבו ,תירבעה הפשה לש התונוילעל ףופכש הזככ "דחוימ דמעמ" חנומה
 133.הפשל יברעה טועימה לש תויתצובקה תויוכזב

 7 ףיעסב ןגועמה ,תידוהיה תובשייתהה לש יתקוחה דמעמב עגונ רחאה רדסהה
 ,ימואל ךרע תידוהי תובשייתה חותיפב האור הנידמה" יכ עבוקה ,םואלה דוסי-קוחל
 הלולע הז ףיעס לש ותונשרפ ."הלש סוסיבו המקה םדקלו דדועל תנמ לע לעפתו
-אלה םיחרזאה לש םתובשייתה תייגוס לע ןויוושה ןורקע לש ותלוחת ףקיה לע עיפשהל
 היהש יפכ ,תידוהי תובשייתהמ קלח תויהל םישקבמה – םיברעה רמולכ – םידוהי

 
 ךלמה רבדל 82 ןמיס היה םואלה דוסי-קוח תלבקל דע הז רשקהב עבוקה רדסהה 128

 הפשה תא החיכנה אל הנידמה לעופב .תיברעה הפשל ימשר דמעמ קינעמש ,ותצעומב
 ,תיברעה הפשב םימסרופמ םניא תומושרהו םיימשרה םיספטה .ירוביצה בחרמב תיברעה
 ץ"גב שרדנ רשאכ םג .תויריעהו תוימוקמה תויושרה לש תוימשרה תועדומה אל םגו
-דח הטלחה תתל ליכשה אל אוה ,תיברעה הפשה לש הדמעמ ןיינעל תורמסמ עובקל
 ,14 ש"ה ליעל ,טולישה ץ"גבב רנרוד תטפושה לש התדמע טעמל ,אשונב תיעמשמ
 .תירבעה הפשל הווש ימשר דמעמ שי תיברעה הפשל יכ תשרופמ הרוצב העבקש

 הפשה לש דחוימ דמעמל ימשר דמעמ ןיב :העוסש הפש" וטניפ לטימ ואר הבחרהל 129
 .)2021( ד קרפ ,267 ,20 תיטרקומד תוברת "לארשיב תיברעה

 )2011 תינויצ היגטרטסאל ןוכמה( ?לארשיב תימשר הפש תיברעה םנמאה ישקב דעיבא 130
s.org.il/papers/arabic.pdfhttps://iz. 

 "םואלה דוסי-קוח תובקעב תיברעה הפשה לש יטפשמה הדמעמ" דתו 'ס דמחומ ואר 131
 לש יטפשמה הדמעמ" דתו 'ס דמחומ ;106 ש"ה ליעל ,םואלה דוסי-קוח לע רטנמוקה
 .)IL Blog-S-ICON )7.1.2020 "םואלה דוסי-קוח תובקעב תיברעה הפשה

 הפשה לש יטפשמה הדמעמ תא הערל הנשמ ןכ םואלה דוסי-קוח עודמ" וטניפ לטימ 132
 .)ICON-S-IL Blog )31.10.2018 "לארשיב תיברעה

 .םש 133



 לארשיב יניטסלפה-יברעה טועימה לש תויתצובקה תויוכזה ב"פשת הכ לשממו טפשמ

 27 

 םנמוא וקסע אל רשא ןיד-יקספ ינש הנורחאב ונתינ הז רשקהב 134.עודיה ןאדעק ץ"גבב
 .םואלה דוסי-קוחל 7 ףיעס לש ותונשרפל וסחייתה ךא תובשייתהה תייגוסב רישי ןפואב
 ,תוירקב םולשה טפשמ-תיבב ריכב םשר ידי-לע 2020 רבמבונב ןתינ ןושארה ןידה-קספ
 רפס-יתבל םיברע םידלי לש תועסה ןומימב לאימרכ תייריע בויחל הריתע קחמ רשא
 תא ססבל הדעונש תידוהי ריע הניה לאימרכ יכ ןייצו ףיסוה םשרה 135.ריעל ץוחמ
 תועסה ןומימ וא תיברעה הפשב רפס-תיב תמקהו ,לילגב תידוהיה תובשייתהה
-תיב 136.הנויבצב עוגפלו ריעב יפרגומדה ןזאמה תא תונשל םילולע םיברע םידימלתל
 תידוהיה תובשייתהה חותיפ יכ עבקו ,םואלה דוסי-קוחל 7 ףיעסל הנפה טפשמה
 יואר לוקיש תווהל ידכ םהב שיו ,דוסי-קוחב ןגועמה ימואל ךרע םניה הסוסיבו
 תעיבקו רפס-יתב לש םתמקה ןיינעל הז ללכבו ,תינוריעה םילוקישה תכרעמב יטננימודו

 .ריעל ץוחמ לא תועסה ןומימל עגונב תוינידמ
 דוסי-קוחל 7 ףיעס לש היוארה ותונשרפל רשאב תקולחמ הררוע וז בגא-תרימא

 תונשרפמ תוגייתסה עיבה הלשממל יטפשמה ץעויה 137.ןויוושה ןורקע לומ לא םואלה
 תרגסמב 138.םיברעה םיחרזאה לש ןויוושל םתוכזב עוגפל ידכ הב שיש ,קוחה לש וז
 קלח הפיחב יזוחמה טפשמה-תיב אישנ שידקה ,םשרה תטלחה דגנ שגוהש רוערעה
 .םואלה דוסי-קוח תוארוהב וניינעש אמק טפשמה-תיב לש וקומינל וניד-קספמ דחוימ
 ,וקקוחש םירחא דוסי יקוח לטבל הרומה ףיעס םואלה קוח תוארוהב ןיא" יכ שיגדה אוה
 אישנה ןייצ ןכ 139."דועו קוסיעה שפוח :דוסי קוח ;ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח ןוגכ
 140."דוסיה ןמ היוגש ומושיי יכרדלו קוחה תוארוהל אמק טפשמ תיב לש ותונשרפ" יכ

 
 ןמציו רושע ;106 ש"ה ליעל ,ןארבו'ג-ירתות ואר הבחרהל .15 ש"ה ליעל ,ןאדעק ץ"גב 134

 האור הנידמה' :ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי-קוחל 7 ףיעס" הנידמ קרבו
 "'הלש סוסיבו המקה םדקלו דדועל תנמ לע לעפתו ,ימואל ךרע תידוהי תובשייתה חותיפב
 קוחל 7 ףיעסל שוריפ תעצה" גרבדנז םייח ;610 ש"ה ליעל ,םואלה דוסי-קוח לע רטנמוקה
-ןיול תינור ;106 ש"ה ליעל ,םואלה דוסי-קוח לע רטנמוקה "'תידוהי תובשייתה' :םואלה
 תוברת "?תוקולחמה תא בשייל ןתינ םאה – םואלה דוסי קוחל 7 ףיעס" רענש םדאו רונש
 .)2021( 127 ,20 תיטרקומד

 .)24.11.2020 ובנ( לאימרכ תייריע 'נ )ןיטק( ינולפ 12092-06-18 )'רק םולש( ם"את 135
 .ז 'ס ,6 'ספב ,םש 136
 לש ותקיספ בגא – !וידחי םיינש וכלי – ןויוושל תוכזהו םואלה קוח" גרבדנז םייח ואר 137

 ;https://cutt.ly/7lxqXIP )1.2027.92( "לאימרכ לש הנויבצל עגונב תוירקב טפשמה תיב
 )18.1.2021( טפשמה תיב ןיזגמ "םואלה דוסי קוחל רתוימ יתימדת קזנ" ףראש לואש
-esit-your-increase-that-posts-great-writing-for-magazine.co.il/tips-https://www.court

traffic. ב תסנכה לש דליה תויוכזל תדחוימה הדעווב םייקתהש דחוימה ןוידה תא ואר ןכ-
 .רומאה ןידה-קספ תובקעב 2020 רבמצדב 7

 ץראה "'היוגש תונשרפ' :םואלה קוח סיסב לע הנתינש הקיספ לע ש"מעויה" לגיפש הענ 138
)16.12.2020( -16/ty-12-https://www.haaretz.co.il/news/law/2020

fe7f70470000-a1ff-d62c-e63e-article/.premium/0000017f. 
 .7 'מעב ,52 ש"ה ליעל ,לאימרכ תיריע א"ע 139
 .8 'מעב ,םש 140



 ב"פשת הכ לשממו טפשמ ןארבו'ג-ירתות לאנמ

 28 

 הניאש וזכל םואלה דוסיה-קוחל 7 ףיעס לש תונשרפה תא םצמצל הארנכ הסינ אוה ךכב
 .ושומימ לע ןויוושה ןורקע לש ותלוחתמ תערוג

 רוערעב םג םואלה דוסי-קוח לש ותונשרפו ודמעמ ולע ליעלש םירקמה ינש לע ףסונ
 יזוחמה טפשמה-תיב לש הארוה לוטיב ןיינעב ןוילעה טפשמה-תיבב ןודנש יחרזא
 תרגסמב םהיתונברוק לש החפשמה ינבל םיעגַפְמ לע עדימ רוסמל כ"בשה תא תבייחמה
 :דוסי קוח" יכ תימע טפושה ןייצ רוערע ותואב .ול דצ הניא הנידמהש יחרזא ךילה
 םע ובירב ןבואר תא שמשל דעונ אל ,הנידמה לש םייתוהזה םינייפאמב וניינעש ,םואלה
 תושרה לומ לא טרפה לש ובירב ןיינקה תוכזל עגונב םירבדה ינפ םה ךכ םא ...ןועמש
 141."תירוביצה תושרה דגנכ הניאש העיבתב רמוחו לק ...תירוביצה

-תיב החד ,םואלה דוסי-קוח לש ותקיקח רחאל םינש שולש ,2021 ילויב ,תאז דבלמ
 יברעה טפושה לש תקלוחה ותעד דגנכ םיטפוש הרשע לש בורב – ןוילעה טפשמה
 תויטפשמה תונעטה רקיע 142.ותויתקוח תא ופקתש תוריתעה תא – ןידב בשיש דיחיה
 הפשל עגונב םימייק םירדסהב העיגפב ,קוחב ןויוושה ןורקע לש ןוגיע רדעהב ודקמתה
 ךלמה רבדב עובקה רדסהה ןיבל םואלה דוסי-קוחל 4 ףיעס ןיב הריתס( תיברעה
 ןיבל םואלה דוסי-קוחל 7 ףיעס ןיב הריתס( תובשייתהה תייגוסל עגונבו )ותצעומב
 אוה ףקתנש ףסונ רדסה .)הז אשונב ןויוושה ןורקע לש ותלוחת ןיינעל תמייקה הקיספה
 תנידמב תימואל תימצע הרדגהל תוכזה שומימ" יכ עבוקה ,םואלה דוסי-קוחל )ג(1 ףיעס
 לש תויתצובקה תויוכזה שומימב העיגפל חתפ וחתופב ,"ידוהיה םעל ידוחיי לארשי

 דוסי-קוחב רתויב יתייעבה ףיעסה אוה ,ייניעב ,הז ףיעס יכ ןאכ ריעא .יברעה טועימה
 שמממ רשא ,יברעה טועימה לש ותדלומ הז בחרמ תויהמ םלעתמ אוהש םושמ ,םואלה
 143.תימצע הרדגהלו תוברתל ותוכז תא אוה םג וב

 ,תועד בורב ,ןוילעה טפשמה-תיב עבק םידומע םייתאמכ לש ףיקמו ךורא ןיד-קספב
 שי יכו ,ויתוארוהב ברעתהל וא םואלה דוסי-קוח לש ותולטב לע תורוהל םוקמ ןיא יכ
 תונורקעה םעו םירחאה דוסיה-יקוח םע דחא הנקב הלועה ,תמייקמ תונשרפ ושרפל
 דוסי-קוחש ךכ לע דמע טפשמה-תיב ,ןכ-ומכ .תילארשיה טפשמה תטיש לש םיכרעהו
 לש התוהז יביכרמ תא ןגעל דעונ רשא ,לארשי לש תשבגתמה התקוחב קרפ אוה םואלה
 םינגועמה ,הנידמה לש תיטרקומדה התוהז יביכרממ עורגל ילבמ תידוהי הנידמכ הנידמה
 ,בורה יטפוש תמועל .ונתטישב םיגהונה םייתקוחה תונורקעבו םירחאה דוסיה-יקוחב
 םואלה דוסי-קוחל 7-ו 4 ,)ג(1 םיפיעס תוארוה יכ טועימ תעדב עבק ארק טפושה

 
 .)26.1.2021 ובנ( 5 'ספ ,תינולפ 'נ לארשי תנידמ 1604/19 א"ע 141
 .)8.7.2021 ובנ( לארשי תסנכ 'נ ןוסח 5555/18 ץ"גב 142
 טפשמה תיב םא םג ,וזה ץראב םיחרוא אל ונחנא" ןארבו'ג-ירתות לאנמ ואר הבחרהל 143

 )15.7.2021( סבולג "תרחא רובס ןוילעה
6https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=100137827. ס לש ותועמשמ ןיינעל' 
 לע רטנמוקה "םואלה קוחב תימצעה הרדגהה ףיעס" ינש לבוי ואר םואלה דוסי-קוחל )ג(1
 .106 ש"ה ליעל ,םואלה דוסי-קוח
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 לש םיפיסה-תומא תא תועזעזמו הנידמה לש תיטרקומדה תוהזה תביל תא תוללוש
 .תולטב ןניד ןכלו ,יתקוחה הנבמה

 תועמשמ ןכו ,םואלה דוסי-קוח לש תוישעמה תויטפשמה תוכלשהה יכ םכסא
 דוסי-יקוחל סחיב ולש תמייקמה תונשרפה ןיינעל ןוילעה טפשמה-תיב לש העיבקה
 תויתצובקה תויוכזה לש ןתוהמב קסועה יטרקנוק הרקמ עיגי רשאכ ורהבתי ,םירחא
 טפשמה-תיב לש וחתפל ואבוה רבכש םירקמל המודב ,יברעה טועימה לש תוינטרפהו
 תויוכזה תוחתפתה תא ןוחבל שי ובש יללכה הנבמה והז ,ןפוא לכב .ותקיקח ינפל
 .הבחרהב ןלהל גיצא ןתואש ,יברעה טועימה לש תויתצובקה

 תוהז רומישל טועימה תוברת לע הנגה ןיב – "תינוציח תושגנתה" .ד
 בורה

 וחתפתהו ולבקתהש תויזכרמה תונירטקודהו םירדסהה תא גיצמ רמאמה לש הז קלח
 רבדב הקילמיק םאיליו לש לדומה לע ססבתהב הנידמה לש המויק ירושע תעבש ךלהמב
 תויוכזה ףקיהל עגונב םייטפשמה םירדסהה יופימ .תונחבומ תויתצובק תויוכז
 ר"ד ידי-לע םירושע ינש קוידב ינפל השענ לארשיב יניטסלפה טועימה לש תויתצובקה
 תוירקיע תויתצובק תויוכז שש חתינ אוה ילנימסהו ףיקמה ורמאמב 144.ןבס ןליא
 הפשב ךוניח תכרעמ םויק )2( 145;תיברעה הפשה דמעמ )1( :יברעה טועימל תונקומש
 תוריש תבוחמ יתצובק רוטפ )4( 147;תיתד תוכייתשה יפ-לע תושיא יניד )3( 146;תדרפנ
 האצקהו גוצייל תויוכז )6( 149;תינורטקלאה תרושקתה םוחתב תויוכז )5( 148;יאבצ
 150.םידחוימ

 םישודיחהו םייונישל םאתהב ונכדעלו ןבס לש יופימה לע ףיסוהל הצרא הז רמאמב
 תויוכזב דקמתא הז קרפב .םינוש חותינו יופימ עיצא םג ךא ,םינורחאה םירושעהמ
 הרבחה לש םיינוציח םיצחל ינפמ יברעה טועימה לע ןגהל תונוּוכמה תויתצובקה
-לע .הנידמה לש תידוהיה התוהז םע "תינוציחה תושגנתהה ריצ" יתיניכש המ – תיללכה
 רמשל דעונ ,"תוינוציח תונגה" הנכמ אוהש ,תויתצובק תויוכז לש הז גוס ,הקילמיק יפ

 
 .244 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ןבס 144
 .269–260 'מעב ,םש 145
 .280–278 'מעב ,םש 146
 .285–280-ו 275–271 'מעב ,םש 147
 .277–276 'מעב ,םש 148
 .288–285 'מעב ,םש 149
 .305–288 'מעב ,םש 150
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 םהל רשפאל תנמ-לע ,בורה לש תויטננימודה ינפמ התוברתו טועימה תצובק לע ןגהלו
 151.תיללכה הרבחב תיתימא תובלתשה

 תונחבומה תויתצובקה תויוכזה תיירואיתש יביטמרונה סיסבהמ לידבהל יכ ןעטא
 ימצע לוהינ תויוכזל עגונב לארשיב יברעה טועימה לש רשקהב םירדסהה ,וילע תנעשנ
 ,יטילופה גוצייבו הפשב ,ךוניחב תוינתא-ילופ תויוכזל עגונבו ,תדבו ימוקמה ןוטלשב
 תויטננימודה לע הרימשו הנידמה לש תידוהיה התוהז םע ןילמוג-תוסחייתה ךות וחתופ
 תולבגומ ולא םימוחתב תויתצובקה תויוכזה ,ךכמ האצותכ .יזיפהו יחרזאה בחרמב הלש
 לש וז לע םוקמב ידוהיה בורה לש ותוברת לע תוניגמ ילסקודרפ ןפואבו ,ןנכותב
 .ימצעה לוהינה תויוכזב ליחתא .טועימה

 ימצע לוהינ תויוכז .1

 םיימואל םיטועימ לש תיתוברתה הימונוטואה תא שממל ודעונ ימצע לשממל תויוכז
 םהב רכינש םימוחת ינש רקוס הז קלח .םייאמצע ןוטלש תודסומ םויק ידי-לע םידיליו
 ,האראש יפכ ,ודעונ רשא – תדו ימוקמ ןוטלש – ימצע לוהינ תויוכז לש םיוסמ יוטיב
 .יזיפה בחרמב תידוהיה הטילשה תא רמשל

 ימוקמ ןוטלש )א(

 תועצמאב איה ,הקילמיק יפ-לע ,ימצע לוהינל תוכמס תקנעהל תוירקיעה םיכרדה תחא
 ,הנידמה ךותב תנחבומ הירוטירט לע טופיש תוכמס טועימל תרבעומ ובש ילרדפ הנבמ
 םינטק םייתנידמ םיבחרמב 152.הדנקבש קביווקלו דרפסב הינולטקל הקנעוהש וז ןוגכ
 רוזיב תועצמאב םג תושעיהל הלוכי ימצע לוהינ תויוכז תקנעה ,לארשי ןוגכ ,רתוי
 .תוימוקמה תויושרל תינוטלש תואמצע תקנעהו תויוכמס

 הזככ ספתנו ,ויבשות לש תוימוימויה תויעבב קסוע ימוקמה ןוטלשה ,יללכ ןפואב
 שפוחו תוריח ,הימונוטוא ,תילכלכ תוליעי ,ירוביצ שפוח ,םייתליהק םיכרע םישגמה
 יוניפ ,בויב ,םימ תקפסה ןוגכ םיינכט םיתוריש ןתמ דבלמ ,ילארשיה רשקהב 153.הריחב
 םייתוהמ םיניינע תרדסה לע םג תדקפומ תימוקמה ןוטלשה תכרעמ ,המודכו הפשא

 
151 YMLICKAK, 27 'מעב ,3 ש"ה ליעל. 
 .םש ואר תופסונ תואמגודל 152
 טפשמ :'ימוקמ'ה לש ומוקמ" קנלב ישי לש ינונקה ורמאמ תא ואר הז ןיינעב הבחרהל 153

 ,)2004( 216–215 ,197 דל םיטפשמ "לארשיב יבחרמ ןויווש-יאו רוזיב ,ימוקמה ןוטלשה
 הנפמו תימוקמה תושרה לש התוהמ תנבהל רשאב תומייקה תושיגה תא רקוס אוה ובש
 .ןיינעב תיטרואית הביתכל
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 תוימוקמה תויושרה ,ךכ 154.תימוקמה הליהקה לש םיכרצהו םיכרעה תא םימישגמה
 ןוגכ תויתוהמ תולאשב טילחהלו ,םיקסעה יושיר םוחת תא רידסהל תוכמסומ לארשיב
 םג ןה 155.ריזח רשב רכממו ירוביצה בחרמב תבשה דמעמ ,תבשב תויונח תחיתפ
 ,תסנכ-יתב ,תואווקמ ןוגכ – רוביצ יכרוצל הרומת אלל םינבמ תאצקה לע תוטילחמ
 הייסולכואה בכרה לע רבד לש ופוסב העיפשמ רשא – דועו םייתליהק םיזכרמ ,רפס-יתב
 ךוניח תודסומ לש םנומימו םתמקה לע תורוהל תוכמסומ םג ןה 156.ימוקמה בחרמב
 תוריצי םיתיעל םיגיצמ רשא ,תוברת תודסומ לש ןכו 157,)םיידוהיו םייברע( םהינימל
 158.תוליהק לש ןהיתושגרב תועגופה הלאכ וא םייתליהקו םייתוברת םינייפאמ תולעב
 ןעבוכב ימוקמה בחרמה האריי ובש ןפואה תא םג תורידסמ תוימוקמה תויושרה

 
 "יתרבח קדצ-יאו ימוקמה ןוטלשה טפשמ :'קדצה םוקמ'" יבצ-ןזור )יסיא( רכששי ואר 154

 ,ויתודלות :לארשיב םזילרבילה רנטואמ םחנמ ואר ןכ .)2004( 449 ,417 חכ טפשמ ינויע
 .)2019( 335–333 ויתודיתע ,ויתויעב

 קינעהל ךמסומש אוה תימוקמה תושרה שאר ,1968–ח"כשתה ,םיקסע יושיר קוח יפ-לע 155
 רש 'נ תיללכה םיאמצעהו םירחוסה תודחאתה 3660/17 ץ"גנד ואר הבחרהל .קסע ןוישר
 953/01 ץ"גב ;)ביבא-לת ריעב תבשב תויונח תחיתפ ןיינעב( )26.10.2017 ובנ( םינפה
-יקוח לש םתויקוח תניחב ןיינעב( )2004( 595 )5(חנ ד"פ ,שמש-תיב תייריע 'נ ןיקדולוס
 סרטניאל ימואל למסמ :ריזח לש ולוגלג" זרא-קרב הנפד ;)ריזח תריכמ םירסואה רזע
 Issachar Rozen-Zvi, ‘Pigs in Space’: Geographic;)2003( 403 גל םיטפשמ "?יתד

Separatism in Multicultural Societies, CURRENT LEGAL ISSUES VOLUME 8: LAW AND 
SOCIOLOGY 225 (Michael Freeman ed., 2006). 

 וא הרומת אלל םינבמו תועקרק תאצקה להונ" 5/2001 םינפה דרשמ ל"כנמ רזוח ואר 156
 ד"פ ,תובוחר תייריע 'נ ךודולוס 10907/04 ץ"גב ואר ןכ .)12.9.2001( "תילמס הרומתב
 'נ עלס 662/11 ם"עע ;)תובוחרב ינרות שרדמ-תיב לש ותמקה ןיינעב( )2010( 331 )1(דס
 בושייב הווקמ תמקהל השירד ןיינעב( )9.9.2014 ובנ( םידרו רפכ תימוקמה הצעומה שאר
 ןיינעב( )13.2.2013 ובנ( וידואלק 'נ תובוחר תיתדה הצעומה 2846/11 ם"עע ;)םידרו רפכ
 .)תובוחר ריעב הווקמ תמקהל תודגנתה

 תוימוקמה תוצעומה תדוקפל )4(14-ו )1(14 'ס ;]שדח חסונ[ תויריעה תדוקפל ט149 'ס 157
 יתכלממ רפס-תיב תמקהל חרזאה תויוכזל הדוגאה םעטמ השירדה תא ואר .]שדח חסונ[
 ךוניחל תוכזב העיגפ – הפיחב יברע יתכלממ ס"יב לש ותחיתפ תעינמ" :הפיחב יברע
 דעלגו ירבנע רמתיא ;https://law.acri.org.il/he/5655 )206.3.20( חרזאה תויוכזל הדוגאה
 )1.7.2006( בירעמ nrg "?יביטנרטלאה ס"היב תא ליצי ימ" ןמסורג

http://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART1/442/863.html. 
 הכורעתל עגונב הפיח ריעב ררועתהש ןויד .]שדח חסונ[ תויריעה תדוקפל 243 'ס 158

 .הז חתמל המגוד אוה )McJesus( "ושי'קמ" הריציה הגצוה הבש הפיח ןואיזומב תיתונמוא
 רשא ,ריעב תירצונה הליהקה לש )תונגפהב הוּולמ( הזע תודגנתה הררוע הכורעת התוא
 תויוכזל הדוגאה 2211/19 ם"עע ואר .לספה תרסה תא השרדו היתושגרב העיגפל הנעט
 לש הדיקפת תודוא-לע הבחרהל .)11.11.2020 ובנ( הפיח תייריע שאר 'נ לארשיב חרזאה
 תאצקה" ןבס ןליא ואר יתוברתה רשקהב ימוקמה בחרמה בוציעב תימוקמה תושרה
 ןורטאית :יוניש תרבועה העוסש הרבחב תוברת לע העפשהו תושגרב העיגפ ,יוטיב יבאשמ
 :םזילרולפ לש םייא" קנלב ישי ואר ןכ .)2010( 473 גל טפשמ ינויע "תדרחתמ ריעב ינוריע
 .)2011( 85 ו םירבדו ןיד "לארשיב םינוליחו םייתד ןיב בולישו תודרפיה
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 םיתיעלו 160)ברועמ בחרמב( םוסרפה תפש לע תוטילחמ 159,םיימוקמ ןונכת תודסומכ
 ידי-לע ,לשמל( םייתליהק םיסרטניא םהב םיברועמש םירקמב ,םוסרפה ןכות לע ףא
 162.דועו 161,)תוצוח יטלשמ םישנ תונומת תטמשה

 הימונוטואל יוטיב הווהמ לארשיב ימוקמה ןוטלשה ,ןייצמ רנטואמש יפכ ,רמולכ
 163.תוברתל תוכזה תא ומוחתב תושמממש תונושה תויתוברתה תוצובקה לש תיתליהק
 לש תויתצובק תויוכז תשמממה וזככ ימוקמה ןוטלשה תכרעמ תא ןוחבל יתרחב ןכ-לע
-לע 164.ןכ תושעל אל ינונקה ורמאמב רחבש ,ןבס לש ותדמעל דוגינב תאזו ,ימצע לוהינ
 ,ימוקמה ןוטלשה דבורב טועימל ןותנ רשא יצוביק "חוכ" לש ישממ דמימ םייק ,ויפ
 תליהקש המצועה תלאש ןיב ןיחבהל שקבמ ןבס 165.תויברעה תוימוקמה תויושרה ןהש
 הרומאה הנחבהה .הל תודמועה תויצוביקה תויוכזה תלאש ןיבל הצובקכ הב הכוז טועימ
 חוכש אוהו ,ףסונ םעטמ םג תקזחתמ תויצוביקה תויוכזה ןיבל תיצוביקה המצועה ןיב
 .)תיצוביק תוכזמ לידבהל( טרפ תוכז לש הלעפה ךותמ תורישי שבגתהל יושע יצוביק
 טועימה רובע יצוביק חוכל רוקמ תשמשמ רחביהלו רוחבל טרפה תוכז ,לשמל ,ךכ
 חותיפו תויברעה תוימוקמה תויושרב תגשומה הטילשה לשב תאזו ,לארשיב ימואלה
 166.תימוקמ תּוגיהנמ התוא ךותמ תיצרא-ללכ הגיצי הגהנה

 תויוכזה לש רשקהב תוימוקמה תויושרה לש ןתוהמ תנבהל ףסונ דבור םייק ,ימעטל
 ימוקמה ןוטלשה ןיבש םיסחיה דבור אוהו ,ימצע ןוטלשל תויוכז תואטבמכ תויתצובקה
 קסוע הז דבור .השומימלו תוברתל תוכזל יטנרהניא ןפואב רושקה ,יזכרמה ןוטלשל
 תויונח תחיתפ םאה :ימוקמ ןיינע תויהל יואר המו ימוקמ ןיינע אוה המ הבושחה הלאשב
 ןורטאית תמקה ,תיברעה הפשב םייתכלממ רפס-יתב תמקה ,תבשב הרובחת ,תבשב
 שיש םיימוקמ םיניינע םה הנהכו הנהכ דועו םיוסמ ירוביצ דועייל עקרק תאצקה ,ינוריע
 ןוטלשה תועצמאב תיצראה המרב םרידסהל שי אמש וא תימוקמה המרב םרידסהל

 
 תוצעומה תדוקפל 12 'ס ;]שדח חסונ[ תויריעה תדוקפל 249-ו א198 'ס ,המגודל ,ואר 159

 .)םיימוקמה םידעווה תוכמס לש רשקהב( ]שדח חסונ[ תוימוקמה
 'נ מ"עב םינלבק םיסדנהמ םאר 105/92 א"ע ואר ןכ .]שדח חסונ[ תויריעה תדוקפל 246 'ס 160

 .)םאר ןיינע :ןלהל( )1993( 189 )5(זמ ד"פ ,תיליע תרצנ תייריע
 ונממ וכתחנש קרב ינבב טלש הריסה לע לא – תירוביצ תרוקיב ירחא" רקוט יתנ ואר 161

 ,TheMarker )24.3.2019( 656https://www.themarker.com/advertising/1.7047 "םישנ
 וגצוי אל םהיפלש תוצוחה טוליש תרבח םע קרב-ינב תייריע לש םימכסה לע חוודמה
 .ריעה יבחרב םישנ תונומת

 ןיינעב( )5.6.2019 ובנ( םילשורי תייריע 'נ "ןוזח" תעונת 3801/19 ץ"גב ,לשמל ,ואר 162
 ואר ןכ .)םילשורי תייריע ידי-לע תיב"טהלה הליהקה דגנ תוצוח יטלש לש ןייפמק תרסה
 .334 'מעב ,154 ש"ה ליעל ,רנטואמ

 .םש 163
 .245 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ןבס 164
 .םש 165
 .253 'מעב ,םש 166
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 תשרפב תאש רתיב הלעו ,יטפשמהו ירוביצה חישב רידת אצמנ הז בושח ןויד ?יזכרמה
 תדוקפ ןוקיתל הליבוהש ,ביבא-לתב תבשב תויונח תריגסל רזעה-יקוח לש םתפיכא
 לש הז םג ,יצוביקה חוכה ,אסיג דחמ ,ךכ 167.םינפה רשל וטו תוכמס תפסוהלו תויריעה
 אוה ,אסיג ךדיאמו ,םייתליהק םיכרע שומימ לע ןומא ,תויברעה תוימוקמה תויושרה
 םימוחתה לע טילחמש ,)הנידמה( יזכרמה ןוטלשה ידי-לע תובתכומה תולבגהל ףופכ
 לע – ךכמ בושחו ,וז ותוכמס ףקיה לע ,םרידסהל ךמסומ היהי ימוקמה ןוטלשהש
 תויושרה לש ןהיתויוכמס ףקיה תניחבש תבשוח ינא וז הביסמ .ול וצקויש םיביצקתה
-לע דומלל ןתינ ותועצמאבש יזכרמ ילכ הווהמ ןבחרמ בוציעב עגונה לכב תוימוקמה
 .הז קלח דקמתי ךכבו ,הנידמה םעטמ טועימל קנעומה ימצעה לוהינה ףקיה תודוא

 ךותב תימוקמ תושר לש דמעמ םייברעה םיבושייה לכ ולביק הנידמה םוק רחאל דיימ
 וללכו דואמ םימצמוצמ ויהש ,זאד םינפה רש ידי-לע וזרכוהש םיילפיצינומה תולובגה
 ימוקמ לשממ תויוכז יברעה טועימל וקנעוה לוכיבכ ךכב 168.דבלב יונבה חטשה תא
 תורחאו תוימוקמ תוצעומכ קלח – תימוקמה ןוטלשה תכרעמ תועצמאב ימצע
 תויוכמסה רוזיב ךילהת ףא-לעו ,רתוי תבכרומ לעופב תואיצמה ,תאז םע 169.תויריעכ
 ,םירושע השולשמ רתוי רבכ שחרתמה ,)תויברעה קר אלו ,ןתוללכב( תוימוקמה תויושרל
 תויושרב הטילשה תא ,םינושה הלשממה ידרשמ תועצמאב ,הידיב הנידמה הרמש
 תויושרה יביצקתב יקלח ןפואב ןיידע תטלוש איה ,ךכ 170.םימוחת ןווגמב תוימוקמה
 דרשמו 172;ךוניחה דרשמ רושיאב תינתומ רפס-תיב תמקה לע הטלחהה 171;תוימוקמה
 םירכינ הנורחאלו ,םהינימל תוברת תודסומ )יקלח ןפואב יכ םא( בצקתמ תוברתה
 תועצמאב םייתוברתה םינכתב ברעתהל תוברתה דרשמ לש ותוכמס ביבס םיקבאמ
 173.ןומימה תיינתה

 
 לש םתריגסו םתחיתפ ןיינעב רזע יקוח( תוימוקמה תויושרה יניד ןוקיתל קוח תעצה ואר 167

 תוימוקמה תויושרה יניד ןוקיתל קוח ;162 ח"ס ,2017–ח"עשתה ,)החונמ ימיב םיקסע
 .2018–ח"עשתה ,)החונמ ימיב םיקסע לש םתריגסו םתחיתפ ןיינעב רזע יקוח(

 ינויע "יתרבח קדצ-יאו ימוקמה ןוטלשה טפשמ :'קדצה םוקמ'" יבצ-ןזור )יסיא( רכששי 168
 .)2004( 437 ,417 חכ טפשמ

 .םש 169
 ןוטלש :תרזובמ תויתכלממ" קנלב ישי ואר םהיתוכלשהו רוזיבה יכילהת לע הבחרהל 170

 .)2004( 347 חכ טפשמ ינויע "ירוביצה ךוניחב ןויווש-יאו תודרפיה ,ימוקמ
 תוימוקמה תויושרה לע תולטומה תולבגהה תועצמאב יאמצעה ביצקתב תטלוש איה 171

 ןוזיאה יקנעמ לש םפקיה לע טילחמש אוה רצואה דרשמ ,ןכ-ומכ .הנונראה םוחתב
 .םהינימל

 15–14 'ספ ,ךוניחה רש 'נ יביטנרטלא ךוניחל ראויח תתומע 282/14 ץ"גב ,לשמל ,ואר 172
 .51 ש"ה ליעל ,םולס ןיינע ;)7.8.2014 ובנ(

 תובקעב הפיחב "ןאדימלא" יברעה ןורטאיתהמ ינוריעה ביצקתה תלילש תודוא-לע ןוידה 173
 לש שנועב אשונה ינוחטב ריסא לש ויתויווח תא תראתמש ,"ליבקמה ןמזה" הגצהה תנרקה
 םיניינע לש םבוציעבו םתרדסהב תברועמ הנידמה ובש ןפואה תא שיחממ ,םלוע-רסאמ
 ץ"גב ואר .ןבחרמ תא רידסהל תוימוקמה תויושרה לש ןתוכמס לע םיעיפשמה םייתוהמ
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 ןתאצקהב תטלושה איהו ,תועקרקה לש םיירקיעה םילעבה איה הנידמה ,ךכמ בושח
 ןונכתב תטלוש הנידמה ,ןכ-ומכ 174.םייברעה םיבושייה ורדוה ונממש ךילה –
 הב היינבה יזוחא רבדבו עקרק לש הדועיי יוניש רבדב הטלחההש םושמ ,תועקרקה
 םיווהמ יזכרמה ןוטלשה יגיצנ רשא ,םייצראהו םייזוחמה ןונכתה תודסומ ידיב הנותנ
 תוימוקמה תויושרל עגונב דחוימב יטירק אשונ אוה ןונכתה םוחת ,השעמל 175.בור םהב
 היינבו ןונכת תודעוול םיפופכ ,םירע עברא טעמל ,םייברעה םיבושייה לכ ןכש ,תויברעה
 .)תוידוהיה( תוירוזאה תוצעומה לש ימוקמה טופישה םוחתב תואצמנה תויבחרמ
 לש המויק תונש םיעבש ךלהמב ולמע ,םידוהי םיגיצנמ רקיעב תובכרומה ,ולא תוצעומ
 םיידוהיה םיבושייב היינבה חותיפ תועצמאב בחרמה דוהיי לש תוינידמ םודיקל הנידמה
 הז רדסה 176.םייברעה םיבושייה תחנזה ךות ,םישדח םיידוהי םיבושיי תמקהו םימייקה
 תא תורידסמה ראתמ תוינכות םדקלו חתפל םייברעה םיבושייה לש םתלוכי תא ליבגה
 בור וזה הביסהמ .םהיבשות יכרוצל םאתהב םהלש טופישה םוחתב עקרקה ישומיש
 לש םיילכלכה-םייתרבחה תולוכשאה םלוס תיתחתב םימקוממ םייברעה םיבושייה
 לש ןתיינב תרדסה תא תוליבגמ רשא תוינכדע-אל ראתמ תוינכותמ םילבוס 177,ס"מלה
 178.רחסמו היישעת יחטש לש םחותיפ תאו תושדח רויד תודיחי

 
 בגר ירימ'" ףארע אהוס ;)22.7.2019 ובנ( תוברתה דרשמ 'נ ןאדימלא ןורטאת 6488/17

 )23.7.2019( תימוקמ החיש "'לוק היהי לארשיב םיניטסלפלש הצור אל
-https://www.mekomit.co.il/%D7%A1%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%AA

%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%90%D7%9F/-%D7%90%D7%9C; יזנכשא ריאי 
 ץראה "'היטרקומדב אל ינאש יתנבה' :'ליבקמה ןמזה' הגצהה יאמב – ןורוויעה לע"
)10.6.2015( -10/ty-06-ter/2015https://www.haaretz.co.il/gallery/thea

f3af22000000-a5ff-df98-f1aa-article/.premium/0000017f. 
174 Amnon Lehavi, Residential Communities in a Heterogeneous Society: The Case of 

Israel, in PRIVATE COMMUNITIES AND URBAN GOVERNANCE: THEORETICAL AND 
COMPARATIVE PERSPECTIVES 95, 101–09 (Amnon Lehavi ed., 2016). 

 לארשיב םיברעו םידוהי ןיב בחרמה תקולח :ןויווש-יאו ןונכת ,תועקרק לאחתפי ןרוא ואר 175
content/uploads/2014/09/karkaot-https://adva.org/wp- )2000 הודא זכרמ ,הדמע ריינ(

shivion.pdf-e-tihnun; םיברע–םידוהי יסחיו תיעקרק הטילש ,יבחרמ ןונכת" לאחתפי ןרוא 
 ינוריעה ןונכתה ןוי-ול טרבויו ןיראב'ג ףסוי ;)1994( 78 ,55 ,23 רוזאו ריע "לילגב
 .)1998( 16–12 לארשיב םייברעה םיבושיב

 .ג קרפב ,30 ש"ה ליעל ,ןארבו'ג-ירתות ואר הבחרהל 176
 ,1835 'סמ םוסרפ( 2019 לארשיב תוימוקמה תויושרה הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ואר 177

2021( 
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2021/local_authorities19_1835/h_pri

nt.pdf. 
 ש"ה ליעל ,ןיקדוהיו דייוס ,אנב ואר םייברעה םיבושייב ןונכתה תויעב לש הפיקמ הריקסל 178

 Sharon Karni-Kohn, Violations of Civil and Political Rights in the Realm םג ואר .43
of Planning and Building in Israel and the Occupied Territories (Bimkom, 2014), 

report.pdf-content/uploads/shadow-http://bimkom.org/eng/wp. 
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 ףקיה לבגוה ,יללכה בחרמהו הביבסה לע העפשה הרכינש לככ ,הזה ןבומב
 עקרקב תירוביצ תולעב תועצמאב תויברעה תוימוקמה תויושרה לש הימונוטואה
 םתבחרה הענמנ ךכבו ,יצראהו יזוחמה גרדה ידיב ןונכתה תויוכמס תראשהו
 תוידוהיה תויושרל םג-ומכ – תויברעה תוימוקמה תויושרל ,אסיג דחמ ,ךכ 179.םחותיפו

 ,אסיג ךדיאמ 180;ימוקמה ןוטלשה תכרעמ תועצמאב תוימוקמ לוהינ תויוכמס וקנעוה –
 ובצוע תימוקמה ןוטלשה תכרעמ לש רשקהב יברעה טועימה לש ימצעה לוהינה תויוכז
 .ידוהי בחרמכ ותוהז תא ךכל םאתהבו ,בחרמב תידוהי הטילש רמשמש ןפואב

 תוליהקל קויד רתיל וא יניטסלפה טועימל ימצע לוהינ תויוכז ונתינ ובש ףסונ םוחת
 .ןלהל טרופמכ ,תדה םוחת אוה ,הנידמה םוק ינפל דוע ,ותוא תוביכרמה תויתדה

 תדב ימצע לוהינ תויוכז )ב(

 טופישה תוכמס )1( :םימוחת המכל קלחל שי תדה םוחתב ימצעה לוהינה תניחב תא
 לוהינ )3( ;תד יתוריש ןתמו םייתד ןיד-יתבב תד ישנא יונימ )2( ;ישיאב דמעמה יניינעב
 םירדסהה דצבש םושמ ,תונושה תותדה ןיב ןיחבהל שי וז הניחבב .הדעה יסכנ
 .הדע לכ רובע םילדבנ םירדסה םג שי םיפתושמה

 תטיש לע םיססובמה ,לארשיב ישיאה דמעמה יניד ,טופישה תוכמסל עגונב
 תחא לכו דחא לכ ,וז הטיש יפ-לע 181.הבחר תואמצעמ םינהנ ,תינאמ'תועה "תֶלימ"ה
 ,םישוריג ,םיאושינ ןוגכ ,ישיאה דמעמל רושקה לכב םתד לש םייתכלהה םיקוחל םיפופכ
 תיאמצע לוהינ תוכמס תנתינ ךכל םאתהב 182.םידלי תקזחהו שוכר תקולח ,תונוזמ
 תא טופשל )םיידוהיה הלאל םג-ומכ( םייזורדהו םיירצונה ,םייערשה םייתדה ןידה-יתבל
 ידי-לע תבצקותמה תיתד טופיש תכרעמ יפ-לע תד התואל םיכייתשמה םיטרפה
 הטעומה ותוברעתה חכונל תקזחתמ וז םתואמצע ,אבה קרפב האראש יפכ 183.הנידמה
 .םתוכמסב קדצל הובגה טפשמה-תיב לש תיסחי

 – םינוליח רקיעב – תוגוז לבוכ אוה ןכש ,הבר תרוקיב החתמנ "תֶלימ"ה רדסֶה לע
 תכירע רשפאמ וניא אוה ,ןכ-ומכ .םתנומאמ קלח חרכהב הווהמ וניאש ,יתדה ןידל
 םינבמ לע םיססובמה ,ישיאה ןידב םירדסה םיבר םירקמב ,ךכמ בושח .םייחרזא םיאושינ

 המכ ולבקתה םינשה ךלהמב .םישנה לש ןויוושל תוכזב השק העיגפ םיעגופ ,םייגרדִמ
 .תושיאה יניד לע יחרזאה ןידה תא וליחהו השיאה דמעמ תא ורידסה רשא הקיקח ירבד
 ןיב םיכוסכסב ןודל ךמסוהש ,החפשמ יניינעל טפשמה-תיב תמקה אוה םהיניבש ירקיעה

 
 תונידממ ועיגהש םירגהמב וסלכואש חותיפה-תורייעב הטילש ןונגנמ םג התוויה וז תכרעמ 179

 .469–466 'מעב ,168 ש"ה ליעל ,יבצ-ןזור ואר .ברע
 .)2013( 206–205 דיתעו הווה :ימוקמ ןוטלש יניד רגניז םולש 180
 .6 ש"ה ליעל ,"'ונלש'ה לע" יניירק ואר הבחרהל 181
 .272 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ןבס ואר הבחרהל 182
 .332–321 'מעב ,7 ש"ה ליעל ,Karayanni ואר הבחרהל 183
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 רבדב םירדסה ,םישוריג ירדסה םיללוכ ולא םיכוסכס .יחרזאה ןידה יפ-לע החפשמ ינב
 יניינעל טפשמה-תיב תמקהל 184.דועו תוספורטופא ,םידלי תרומשמ ,הייהש ינמז

 ימצעה לוהינה תויוכמס ףקיה לעו יברעה טועימה תויוכז לע םג העפשה התייה החפשמ
 טפשמה תיב קוחל 5 ןוקית תרגסמב ןכש 185,תושיאה יניד םוחתב םייתדה ןידה-יתב לש
-יתבל )תידוחיי תמועל( הליבקמ טופיש תוכמס התנקוה ,2001 תנשמ ,החפשמ ינינעל
 םיאושינ םניאש םיניינעב םייתייסנכהו םייערשה ןידה-יתבלו החפשמ יניינעל טפשמה
 לוהינה בחרמ םצמוצ םויה דעו הנידמה םּוקמ יכ חכוויהל ןתינ הזה ןבומב 186.םישוריגו
 ויפ-לע ןיידתהל ורחב אלש תוגוז לע יתדה ןידה לש ותלוחת ףקיה תניחבמ תדב ימצעה
 ןיידע רתונ םישוריגו םיאושינ יניינעב ןוידה ךא ,יחרזא יטופיש דסומל ונפ אלא
 187.םייתדה ןידה-יתב לש תידעלבה םתוכמסב

 השענ םייזורדהו םייערשה ןידה-יתבל םידאקה יונימ ,ןידה-יתבב םייונימל רשאב
 ,תותדה רש ,םיטפשמה רש תושארב םידאק תריחבל הדעווה תועצמאב הנידמה ידי-לע
 היגוסב .תסנכ ירבח השולש דועו ןידה-יכרוע תכשל גיצנ ,יזורד/יערשה ןידה-תיב אישנ
 2017 תנשב יכ ןייצא הז רשקהב 188.ימצע לוהינ תויוכז תודע ןתואל ןיא ,ןכ םא ,וז

 הלשממה לש התודגנתה תורמל ,תאז .יערשה ןידה-תיבל הנושאר תידאק השיא התנומ
 תנשב השגוהש ,םייערשה ןידה-יתבב טופיש ידיקפתב םישנ גוצייל קוח תעצהל זאד

 לש ןתודגנתה לשב םויה-רדסמ הדרי העצהה 189.םיברע תסנכ ירבח המכ ידי-לע 2015

 
 יניינעב ןודל ךמסוהו רשכוהש םולש טפשמ-תיב אוה החפשמ יניינעל טפשמ-תיב ,השעמל 184

 .1995–ה"נשתה ,החפשמ ינינעל טפשמה תיב קוח יפ-לע החפשמ
 .282 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ןבס 185
 Karin ואר םינושה ןידה-יתב לש םתוכמס לע הז ןוקית לש ותעפשה תודוא-לע הבחרהל 186

Carmit Yefet, Israeli Family Law as a Civil-Religious Hybrid: A Cautionary Tale of 
Fatal Attraction, 2016 U. ILL.. L. REV. 1505; ודיעו תפי תימרכ ןיראק ,לחילח ןאד'גיו 

 לש הרופיס :החפשמ יניינעל טפשמה תיבל יערשה ןידה תיב ןיב השיא תונוזמ יניד" רחש
 .)2022-ב םסרפתהל יופצ( םיטפשמ "תוילרביל תוצלחמב תינרמש הכפהמ

 רבדל 54–51 'יס ;1953–ג"ישתה ,)ןישוריגו ןיאושינ( םיינבר ןיד יתב טופיש קוחל 2 'ס 187
 .ותצעומב ךלמה

 .282 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ןבס ואר 188
 ,2015–ה"עשתה )ידאק דיקפתל השיא תריחב – ןוקית( םידאקה קוח תעצה ואר 189

 תרבחו לולהב ריהוז תסנכה רבח ,'גירפ יוואסיע תסנכה רבח םה הימזויש( 1861/20/פ
 רבמצדב 6-ב הקיקח יניינעל םירשה תדעווב הנודנ העצהה .)ןאמילס אמות הדיאע תסנכה

 המכב בצמה תנומתו עקר – םייערש ןיד-יתבב תוידאק יונימ יסייסח הדאר ואר .2015
 )7.12.2015 עדימו רקחמ זכרמ ,תסנכה( תונידמ
-80d0-e511-5488-/MMM/cdfd2e2bhttps://fs.knesset.gov.il/globaldocs

00155d0acb9e_11_9634.pdf-80d0-e511-5488-00155d0acb9e/2_cdfd2e2b. ואר ןכ 
 תידאק הנושארל הרחב םידאק תריחבל הדעווה" ירוח יק'גו רגניטא ריאי ,רבלופ ןורש
 דאיא ;https://www.haaretz.co.il/news/law/1.4041725 )25.4.2017( ץראה "השא
 ןאיב "תירוביצה הדמעהו הכלהה :יערשה ןידה תיבב ידאק דיקפתב השיא יונימ" הקלאחז

11, 3, 6 )2017(. 
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 םישנ יונימל השירד הירחא רורגת וזכ הקיקח יכ ששח ועיבהש ,תוידרחה תוגלפמה
 םיטפושו םירמכ יונימ ןיינעל דחוימ רדסה ןיא ,תאז תמועל 190.םיינברה ןידה-יתבל
 ןפואבו הפוריאב הדעה יגיצנ ידי-לע ללכ-ךרדב םינוממ םה ןכלו ,םייתייסנכה ןידה-יתבל
 191.תירצונה הדעה ידי-לע יאמצע

 הדעה ידי-לע םיקנעומ םה תירצונה וזל ןכו תימלסומה הליהקל ,תדה יתוריש ןיינעל
 תד יתוריש םילבקמ רשא ,תיזורדה הדעהו תידוהיה בורה תליהקמ לידבהל תאזו ,המצע
 ,ןייצמ יניירקש יפכ ,רמולכ 192.הנידמה ידי-לע ומקוהש םייתנידמ תודסומ תועצמאב
 לש הימונוטואו תואמצע לש הבר הדימ תרכינ ליעל םינושארה םימוחתה ינשב דועב
 ףקווה יסכנ לוהינ לש רשקהב 193,)םידאק יונימל עגונב טעמל( םייתדה ןידה-יתב
 לולידו תימואל הטילש לש הסיפת תאטבמה ,דבלב תיקלח הימונוטוא תקנעומ ימלסומה
 194.תונושה תודעה לש ןחוכ

 רדסה תא הליחה הנידמהש הדבועה יכ דדחאו וז הנבות לע ךבדנ דוע ףיסוא
 יסכנ לע אלו ,תועקרקמ רקיעב בכרומש ,ימלסומה שדקהה יסכנ לע אקווד תודקפנה
 תידוהיה תוהזה לש תויטננימודה לע הרימשה תויזכרמ תא בוש השיגדמ ,ירצונה שדקהה
 .יברעה טועימל םיקנעומה םייתוברת-ברה םירדסהה תעיבק לע התעפשה תאו בחרמב
 םוק רחאל דיימ ורבעוהו םידקפנכ וזרכוה )ימלסומה ףקווה( ימלסומה שדקהה יסכנ
 םיירצונה םישדקהה יסכנ לוהינ וליאו 195,םידקפנ יסכנל סופורטופאה לוהינל הנידמה
 טועימה ךותב רתויב הלודגה הצובקה איה תימלסומה הליהקה .הדעה ירבח ידיב רתונ
 ,תועקרק טעמ-אל התולעבב שי וזככו ,תינאמ'תועה הירפמיאה לש אצאצה איה .יברעה
 לוהינ תייגוסב התטילשל התוא אקווד ףיפכהל הנידמה לש ךרוצה תא ריבסמה רבד
 תוירצונה ברעמה תונידמל תרבוחמה ,תירצונה הליהקהמ לידבהל ,ןכ-ומכ .תועקרקה
 ויה התמקה תפוקתב ,הנידמה םע םיקודה םירשק ןהל שיש ,)תירבה-תוצראו הפוריא(
 והשלכ סרטניא היה אלו ,תוימלסומ ןבורש ,ברע תונידמ םע םירוכע םיסחי לארשיל
 ,תירצונה הליהקל הנתינש תפדועה תואמצעה תא הריבסמ וז הדוקנ .ןמיע םיסחי רמשל
 .שדקהה יסכנ לוהינל עגונב תוחפל ,תימלסומה וזל האוושהב

 תעגונה ,ןוידה לש תרחא תיווזמ ךא ,רמאמה לש ד קרפב בוש הלוע הז אשונ
 עגונב םג הלוע המוד הנקסמ ,ןלהל האראש יפכ .טועימ ךותב טועימ לש תומלידב

 
 .םש 190
 .97 'מעב ,6 ש"ה ליעל ,"'ונלש'ה לע" יניירק םג ואר 191
 .283 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ןבס 192
 .308–307 'מעב ,7 ש"ה ליעל ,Karayanni ואר 193
 .97 'מעב ,6 ש"ה ליעל ,"'ונלש'ה לע" יניירק 194
 סכנ והמ ךכל םאתהבו ,דקפנ והימ רידגמה ,1950–י"שתה ,םידקפנ יסכנ קוחל 1 'ס ואר 195

 :5 קרפ לארשיב תיברעה הרבחה – עדימה ןדגוא ואר הז רדסה תודוא-לע הבחרהל .דקפנ
 ,5 ש"ה ליעל ,ןבס ואר ןכ .)2013 םהרבא ןרק תומזוי ,היינש הרודהמ( תועקרקה תייגוס
 .284–283 'מעב
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 תוהזה לש תויטננימודה לע הרימשל עגונב תוינתא-ילופה תויוכזהמ קלח תרדסהל
 .יחרזאה בחרמב תידוהיה

 תוינתא-ילופ תויוכז .2

 :תוינתא-ילופ תויוכז יברעה טועימל וקנעוה םהבש םיירקיע םימוחת העברא ןלהל גיצא
 םינורחאה םימוחתה ינשבש דועב .יאבצ תורישמ רוטפו ,החונמו גח ימי ,הפשה ,ךוניחה
 ןפקיהב תולבגומ ולא תויוכז הפשהו ךוניחה ימוחתב ,תואלמ תויתצובק תויוכז ונתינ
 .יחרזאה בחרמב תידוהיה תויטננימודה תא תורמשמו

 ךוניחב תויתצובק תויוכז )א(

 ןויוושל תוכזה ,ךוניח לבקל תוכזה :םיירקיע םיביכר השולש תללוכ ךוניחל תוכזה
 הב שיש ,תישילשה תוכזב דקמתי הז קלח 196.ךוניחה תינכות תא עובקל תוכזהו ךוניחב
 ,האראש יפכ .הז רמאמ אשונל ךכיפל הרושק רשאו תוברתל תוכזה שומימ לש םיטביה
 טועימה לש ךוניחל תיתצובקה תוכזה ,םימדוק םירקחמ לש םהיתונקסמל המודב
 רומאה לע ףיסומ הז קלח 197.םתוברת תא תרמשמ הניאו ,דואמ תלבגומ איה יניטסלפה
 תוהזה תא רמשמש ןפואב ובצועו תאש רתיב ולא תויוכז ולבגוה הנורחאב יכ ותוארהב
 תויוכזל עגונב תמייקה הביתכהמ תלדבנו הנוש הנבותב םכסמו ,הנידמה לש תידוהיה
 .ךוניחב תויתצובקה

 – םיירוביצ רפס-יתבב דומלל תורשפא שי ,םידוהיל ומכ ,םיברעה םיחרזאל
-יתב" םינוכמה( םייטרפ וא )"םיימשר םירכומ רפס-יתב" םינוכמה תודסומ( םייתכלממ
-םייתד רפס-יתב םה םייברעה םייטרפה רפסה-יתב בור 198.)"םיימשר-אל םירכומ רפס
 ,תונושה תוירצונה תודעה ידי-לע ןכמ-רחאל דיימ וא הנידמה םוק ינפל ומקוהש םיירצונ
 ולא רפס-יתב .םיזורדו םימלסומ ,םירצונ – תותדה לכמ םידימלת 33,000-כ םיללוכ םהו
 יאנת םיליעפמ םקלח ןכלו ,םייתכלממה םייברעה רפסה-יתבמ רתוי םיבוט םיבשחנ
-םייתד םייטרפ רפס-יתב המכ ומקוה ךליאו 2000 תנשמ 199.םישקונו םייתורחת הלבק
 .תימלסומה הליהקהמ םידימלת רקיעב םידמול םהבש ,שלושמה רוזאב םיימלסומ

 
 'מעב ,56 ש"ה ליעל ,ןיראב'ג ואר תונושארה תויוכזה יתש לש ןפקיה תודוא-לע הבחרהל 196

51–55. 
 .61 'מעב ,םש ואר 197
 ןמייאו ןיראב'ג ףסוי ואר יתכלממ-אלהו יתכלממה ךוניחה הנבמ תודוא-לע תבחרנ הריקסל 198

 ,16 ,13 ,5 תעד יוליג "תויורשפאו תויוכז :לארשיב יברעה ךוניחל הימונוטוא" הייראבגא
19 )2014(. 

 .6 ש"ה ליעל ,"'ונלש'ה לע" יניירק 199
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 תיסחי הימונוטואמ םיירצונה רפסה-יתב ונהנ הנידמה לש תונושארה היתונשב
 ירצונ רפס-תיב לש הימונוטואב ריכה ןוילעה טפשמה-תיב ,ןכ-ומכ 200.יגוגדפה טביהב
 ט תותיכ תלעפהל ןוישיר תכראהב רבוד ובש ,רחא הרקמבו 201,שובל דוק לע טילחהל
 לש תובישחה תא ביבא-לתב םיילהנמ םיניינעל טפשמה-תיב שיגדה ,ימלסומ רפס-תיבב
 םג-ומכ ,טועימה לש תימואלהו תיתוברתה תשרומה תא רמשל תנמ-לע הימונוטוא ןתמ
 ,1969–ט"כשתה ,רפס יתב לע חוקיפ קוח קקוח 1969 תנשב ,תאז םע 202.ותוהז תא
 רפסה-יתב לש םידומילה תינכותב תיתוהמ הרוצב ברעתהל ךוניחה רשל רשפאמה
 וחוקיפ תחת םילעופ ,םיירוביצה הלא םג-ומכ ,םייטרפה רפסה-יתב םויכ ,ךכ .םייטרפה
 תודעווה ידי-לעו וידי-לע תעבקנה םידומילה תינכותל םיביוחמו ךוניחה דרשמ לש
 תובר םינש ךשמב 204.םידוהי םירבחמ ןבורב תובכרומ רשא 203,ותרגסמב תולעופה
-רדסל םאתהב ,םידוהי םיגיצנ ידי-לע םייברעה רפסה-יתב לש םידומילה תינכות העבקנ
 הירוטסיההו תיברעה תוברתה תשרומב תובשחתה אללו םהידי-לע טלחוהש םויה
 .תיניטסלפה תימואלה

 תובייחמה תונקת ולבקתה רשאכ ,1996 תנשב השחרתה )הרואכל( הבושח תינפת
 שוביגב ךוניחה רשל ץעייתו תיברעה הרבחב ךוניחה בצמ תא ןחבתש הצעומ תמקה
 םיברעה לארשי יחרזא לש הוושה םדמעמ תא חיטבתש ...תיגוגדפו תיכוניח תוינידמ"
 אל הזה םויה םצע דע םלוא 205."םתשרומבו יתוברתהו ינושלה םדוחייב תובשחתה ךות
 ,טילחמ אלו ,ץעיימ ףוג הניה ,תונקתה ןושלמ הלועכ ,אליממ רשא 206,הצעומה המקוה
 207.הדיצמ המכסה לכ אלל ךוניח ינכות עובקל השעמל לוכי ךוניחה רשו

 
–279 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ןבס ואר םינשה םע וללה רפסה-יתב לש הימונוטואה םוצמצ לע 200

280. 
 .)1994( 206–204 ,199 )5(חמ ד"פ ,ךוניחה רש 'נ ןיראב'ג 4298/93 ץ"גב 201
 ךוניחה דרשמ 'נ ימסאוקלא ינסוח ידיסח תתומע 35243-03-10 )א"ת םיילהנמ( ן"מע ואר 202

 .64 'מעב ,56 ש"ה ליעל ,ןיראב'ג ;)2002( 464 ךוניחל תוכזה ןיבר םרוי ;)6.2.2011 ובנ(
 תקיספ :'טועימ ךותב טועימ' תוצובקו םיטרפ לש תדה שפוח" ןח ןבא-קירדומ יליה ואר ןכ
 רפס "םדאה תויוכז רבדב תילסרבינואה הזרכהב הלבגהה תקספ יארב ןוילעה טפשמה תיב
 תא תחתנמה ,)2020 םיכרוע ןח ןבא-קירדומ יליהו ינש לבוי( 150–149 ,135 תודיפל תור
 הימונוטואה ןיבש סחיה לש טביהב )17.9.2014 ובנ( תסנכה 'נ ןייטשניבור 3752/10 ץ"גב
 לש הימונוטואב העיגפה ןיבל םיידרחה רפסה-יתבב םהידלי ךוניח לע טילחהל םירוהה לש
 .הדובעה קושב םהייח ךלהמב בלתשהל םידליה

 עדומ וא בושק היה אוהש חוטב אל ןכלו ,ידוהי ךוניח רש דימת דמע ךוניחה דרשמ שארב 203
 .278 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ןבס ואר .תיברעה הרבחב םיידוחייה ךוניחה יכרוצל

 DAVID KRETZMER, THE LEGAL STATUS OF THE ARABS IN ISRAEL 1–154, 169–72 ואר 204
(1990). 

 ת"ק ,1996–ו"נשתה ,)יברעה ךוניחל תצעיימ הצעומ( יתכלממ ךוניח תונקתל )1(5 'קת 205
1407. 

 םירתועו ןיראב'ג ףסוי ר"ד תסנכה רבח ידי-לע ךוניחה רש דגנ הריתע השגוה תאז תובקעב 206
 .יברעה ךוניחל תצעיימ הצעומ תמקה לעו תונקתה םושיי לע תורוהל השירדב םיפסונ
 יכ )לארשי-תנידמו ךוניחה דרשמ ,ךוניחה רש( םיבישמה תרהצה תובקעב הקחמנ וז הריתע
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-תדוקנמ והשלכ ירוטסיה עוריא לש ןויצ לכ תללוכ הניא םידומילה תינכות לעופב
 הייסולכואה תא דקפש ןוסאה תא למסמה ,הבכנה םוי ןויצ ןוגכ ,תיניטסלפ טבמ
 םיפלאו וסרהנ םייברע םיבושיי תואמ רשאכ ,לארשי-תנידמ םוק רחאל תיניטסלפה
 טועימה לש םינייפאמהו הירוטסיהה ,תוברתה 208.םשוכר תא ודביאו םיטילפל וכפהנ
 הרתי 209.הנידמב ךוניחה תינכות תא רידסמה הקיקח רבדב םירדגומ םניא ףא יניטסלפה
 עודיה ,2011–א"עשתה )40 'סמ ןוקית( ביצקתה תודוסי קוח קקחנ 2011 תנשב ,וזמ
 ביטרנה תא לולכל םייברע ךוניח תודסומ לש םתלוכיב עגפ רשא ,"הבכנה קוח"כ
 ךימסמ הז קוח ןוקיתש םושמ ,תאז .ךוניחה תכרעמ תרגסמב םהלש יתוברתה-ירוטסיהה
 תודסומ ללוכ( ףוג לכב םייתכלממה הכימתה וא ןומימה תא תיחפהל רצואה רש תא
 "תיטרקומדו תידוהי הנידמ"כ לארשי לש המויק תא תללוש רשא הלועפ לעופה )ךוניח
 210."לבא םויכ הנידמה תמקה םוי וא תואמצעה םוי" תא תנייצמ וא

 םניא ונממ 52.5% רשא ,ידוהיה רוביצה ברקב הזע תקולחמב תאצמנ וז היגוס
 הרבחה לש הנוצרל וז הדמע ךיישמ החומס 211.םיניטסלפל הבכנ התרקש םינימאמ
 הלולע היקזנבו הב הרכה רשא ,הבכנה תושחרתהל עגונב המשא לכמ רענתהל תידוהיה
 םיבושייה םוקישל ,לארשיל םיברעה םיטילפה לש הבישה תוכזב הרכהל השירד רורגל
 ףא-לע יכ שיגדא 212.הנידמה לש ידוהיה הייפוא שוטשטל ךכ תובקעבו ,םיסורהה
 רפסה-יתבב תיניטסלפה הירוטסיהה לש ביטרנה דומילש תבשוח יניא ,ולא תוששח
 ,תישאר .תוביס יתשמ תאזו ,המויק םצע לע וא הנידמה לש המויק תקדצה לע םייאמ
 הנידמה לש הייפואב העיגפה רבדב ידוהיה רוביצה לש תוששחה יכ םיארמ םירקחמ

 
 רש 'נ ןיראב'ג 3985/17 ץ"גב ואר .הצעומל םידמעומ רותיאל לועפל לחה ךוניחה דרשמ
 השקב םירתועה ושיגה ,המקוה אל הצעומהו הנש הרבעשמ .)11.9.2017 ובנ( ךוניחה
 תבצה ךות םדוקה ןידה-קספ םויק לע תורוהל השירדב טפשמ תיב ןויזב תדוקפל םאתהב
 םויב .תצעיימה הצעומל תויודמעומ תשגהל העדוה םוסרפל םיפופצ םינמז-תוחול

 ךוניחה רש 'נ ןיראב'ג 3985/17 ץ"גב ואר .תסנכה רוזיפ לשב וז השקב התחדנ 29.1.2019
 .)29.1.2019 ובנ(

 הצעומה ןיב תויוכמסב ינושה תא רקוס רשא ,64 'מעב ,56 ש"ה ליעל ,ןיראב'ג ואר 207
 .יתד-יתכלממ ךוניחל הצעומה ןיבל יברע ךוניחל תצעיימה

 .63–62 'מעב ,םש 208
 .61 'מעב ,םש 209
-יתלבכ "הבכנה קוח" לע זירכהל השקבב ןוילעה טפשמה-תיבל הריתע השגוה קוחה דגנ 210

 השענ םרט ןכש ,ידמ תמדקומ איה יכ קספו הריתעה תא החד ןוילעה טפשמה-תיב .יתקוח
 יסקודותרואה יברעה ןוכיתה ירגוב 3429/11 ץ"גב .והשלכ יפיצפס ףוג דגנ שומיש קוחב
 .).201215. ובנ( רצואה רש 'נ הפיחב

 ןוכמה( 61 2012 לארשיב םידוהי–םיברע יסחי דדמ :םילכה תא םירבוש אל החומס ימס 211
 .)2013 היטרקומדל ילארשיה

 .םש 212
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 םינוידה 213.ךוניחה תכרעמב הבכנה ביטרנ לש ונויצ תייגוסל רשק ילב םימייקתמ
 םיסכנה אשונלו םיטילפה תייגוסל ,1948 תנשב םיבושיי תסירהל עגונב םימייקה
 ,תינש .רפסה-יתבב הבכנה ביטרנ דומילל רשק ילב ירוביצה חישב םילוע "םישוטנ"ה
 קלח םהש םיירוטסיה םיעוריאל ,תיחרכהו הבושח ,תפסונ תיווז גיצמ הבכנה ביטרנ
 הנידמה תמקה לש הירוטסיההמו יברעה טועימה לש תימואלה היווההמ דרפנ-יתלב
 הז ביטרנ לש ותוחכונ 214.)4819 תמחלמב םימחול רקיעב ,םידוהי םג ווח התואש(

 רנטואמש יפכ ,תוצובקה יתש ןיב חיש-ודו תורבדיה ךילהת לש ומויק תליחתל תינויח
 םתצובק לש תואמצעהש ךכב ריכהל תידוהיה תימואלה הצובקה ישנא לע" :ןייצמ
 רשפאל שיו ,תיברעה תימואלה הצובקל םיכייתשמה ולא לש םנוסאב הכורכ התייה
 215."םהלש הירוטסיהב הבכנה לש המוקמ תא ןייצל וזה הצובקה ישנאל

 ךוניחב תוינתא-ילופ תויוכזמ םינהנ םיברעה םיחרזאה ןושאר טבמב ,ןכ-לע רשא
 הליהקל ידועיי ירוביצ ךוניח לולסמ המיקה הנידמהש ךכב ,דחאה :םיטביה ינשב
 תודסומ לש םמויק תרשפאמ איהש ךכב ,רחאהו 216;אלמ יתלשממ ןומימב תיברעה
 רפסה-יתב תא תבצקתמ הנידמה ,וזמ הרתי .םייתכלממה הלא דצב םייטרפ ךוניח
 לדג 2010 תנש ןמלו ,םימייקמ םהש םיאנתל םאתהב םינוש םירועישב םייברעה םייטרפה
 םלוא 217.30%-כב םייתייסנכה תודסומל ךוניחה דרשמ ידי-לע רבעוהש ללוכה ביצקתה
 ןנכות לע טילחהל םייניטסלפה-םייברעה ךוניחה תודסוממ הימונוטוא לכ תללשנ לעופב
 םנמוא םה 218.םתוברת תא רמשל םתלוכי תמגפנ םאתהבו ,םהלש דומילה תוינכות לש
 רומיש ךרוצל םידומילה תינכותל ןכות תקצל תוכמס רדעהב ךא ,תיברעה הפשב םידמול
 תכרעמ לש הבוצקתו המויק םצע ,תיניטסלפה הירוטסיההו הרישה ,תונמואה ,תוברתה
 .תונחבומ תויתצובק תויוכז תוקנעומ המשלש הרטמה תא םיקפסמ םניא תדרפנ ךוניח
 דחא ביטרנ לש ותויזכרמ תא רמשל הדעונ הבכנה ביטרנ לש ודומיל תמיסח ,וזמ הרתי

 
 ןיבל םידוהי ןיב םיסחיב תומגמ :9 קרפ לארשיב תיברעה הרבחה – עדימה ןדגוא ואר 213

 .)2013 םהרבא ןרק תומזוי( 26–25 לארשיב םיברע
 לש ןוינחב ,ןאכ" זר םדא :הרוטנטב חבטה אשונב םינורחאה םימוסרפה תא ,לשמל ,ואר 214

 )19.1.2022( ץראה "םיחא רבק אצמנ ,רוד ףוח
-MAGAZINE-https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium.HIGHLIGHT

 תנשמ הירוטסיה ,הרוטנט :לארשיבו הניתשלפב גלשו םיסנ" וניפנוק ןולא ;1.10550254
 ואר תידוהי טבמ-תדוקנמ הבכנה ביטרנ תגצה לע תרוקיבל .)2013( 16 ,121 םינמז "1948

 "תונברוקה לש םלוק ילב הירוטסיה בותכל רשפא יא :הרוטנטמ חקלה" וניפנוק ןולא
 )25.1.2022( תימוקמ החיש
 ./https://www.mekomit.co.ilלב-הירוטסיה-בותכל-רשפא-יא-הרוטנטמ-חקלה/

 .352 'מעב ,154 ש"ה ליעל ,רנטואמ ואר 215
 בלשמה( בלושמהו יתדה ,ינוליחה :םילולסמ השולש שי ידוהיה רזגמב ,האוושה םשל 216

 .)םייתדו םינוליח
 .)2017 עדימו רקחמ זכרמ ,תסנכה( 3 בצמ תנומת – םייתייסנכה רפסה יתב יאלבסייו יתא 217
 .272 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ןבס ;61 'מעב ,56 ש"ה ליעל ,ןיראב'ג 218
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 רומישל םיירקיעה םיעפומה דחא אוהש ,ינויצה ביטרנה אוהו ,הנידמה םוק רבדב דיחיו
 .תילארשיה תוהזה תא ןנוכמש יחרזאה בחרמב תידוהיה תויטננימודה

 וקנעוהש תויתצובקה תויוכזה םג ,בחרמב ימצעה לוהינה תויוכזל המודבש אצוי ךכ
 תוהזה לע הרימש לש הנוילעה הרטמה תא תתרשמש הרוצב ובצוע ךוניחה םוחתב
 ןכל 219.םייאמכ ספתנש ,רחא ירוטסיה ביטרנ לש ותקיחמ ךות ,הנידמה לש תידוהיה
 אלא ,טועימה תוברת תא רמשמש ישממ ןכות ילב ,דבלב תוינרוצ תויתצובק תויוכז הלא
 .בורה תוברת תא רמשמש ןכות לעב אקווד

 הפשב תויתצובק תויוכז )ב(

 הדמעמ תא רידסהש ירקיעה יביטמרונה רוקמה ,םואלה דוסי-קוחל 4 ףיעס תקיקחל דע
 הפש לש דמעמ הל קינעהש ,ותצעומב ךלמה רבדל 82 ןמיס היה תיברעה הפשה לש
 תונש םיעבש ךשמב ,לעופב ,הז ימשר דמעמ תורמל 220.תירבעה הפשה דצל תימשר
 םיבושייב ,יטרפה בחרמב רקיעב תחכונ תיברעה הפשה התייה ,הנידמה לש המויק
 תוזרכה ,ךכ 221.יללכה בחרמבו םיידוהיה םיבושייב תוחפו ,תוברועמה םירעבו םייברעה
 ולחה תונורחאה םינשב קרו ,דבלב תירבעב ןבורב תומסרפתמ הלשממה לש תוימשר
 222.תילגנאבו תירבעב בותיכ םע דחי ,תיברעב םיטלש םישיבכב עיפוהל

 תיריע 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה הלאדע 4112/99 ץ"גב
 עגונב יזכרמהו החנמה ןידה-קספ אוה 223)טולישה ץ"גב :ןלהל( ופי-ביבא-לת
 השירדב ןד אוה .יברעה טועימה לש הפשה תויוכז לש יטפשמה ןדמעמ תועמשמל
 תונוכשב ,תוברועמה םירעה ךותב ,תיברעבו תירבעב ,םיינושל-וד בוחר יטלש ביצהל
 רבדל 82 ןמיס םא הבושחה הלאשב ןד אוה יללכ ןפואב .תיברע הייסולכוא ןהב ןיאש
 סחיב תקולחמ העלגתה םיטפושה ןיב .תיטרפ-תילרביל וא תיתצובק תוכז ןגעמ ךלמה
 תויושר לש ןתוביוחמ ףקיה יבגלו לארשיב תיברעה הפשה לש יטפשמה הדמעמל
 בורה יטפוש ידי-לע טלחוה רבד לש ופוסב .ירוביצה בחרמב התוחכונ תחטבהל ןוטלשה
 ןויוושל תוכזה תאו הפשה שפוחל תוכזה תא שרפל שי יכ )רנרוד תטפושהו קרב אישנה(
 שומיש םג אלא ,םייללכה םיתורישל הווש השיג קר אל חיטבהל תנמ-לע ,בחר ןפואב

 
 לע :תילארשיה תוירוביצב תיניטסלפה הבכנה לוסב חאמסו לאמ'ג למא ואר הבחרהל 219

 תיניטסלפ תיברעה הרבחל יתרושקת זכרמ – םאלעא( 7 תוירחאהו תושחכתהה תורוצת
 .)2014 לארשיב

 .261–260 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ןבס ואר הבחרהל 220
 .ב קרפב ,8 ש"ה ליעל ,וטניפ ואר ןכ .267–264 'מעב ,םש ואר הבחרהל 221
 llan Saban & Muhammad Amara, The Status of Arabic in ;187–186 'מעב ,םש ואר 222

Israel: Reflections on the Power of Law to Produce Social Change, 36(2) ISR. L. 
REV. 5, 22–26 (2002). 

 .14 ש"ה ליעל ,טולישה ץ"גב 223
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 ךא .תיברעה הפשב בותיכ ףיסוהל תוימוקמה תויושרה תא ובייח ךכבו ,םהב הווש
 224.תיתצובק תוכזכ קהבומ ןפואב השרופ אל הפשל תוכזה ,הריתעה תלבק תורמל

 תויוכז אשונב תוחפ אל בושח ןיד-קספ ןתינ ןכל םדוק רפסמ םינש ,םנמוא
 ןקלחש ,תופסונ תוריתעל תלדה תא חתפש אוה טולישה ץ"גב יכ הארנ םלוא 225,הפשה
 םסרפל השירדב ,םדא תויוכז ינוגרא ידי-לע תורחאו םייטרפ םישנא ידי-לע ושגוה
 טעמל 227.תיברעב םיירוביצ תומוקמב םיטלש ביצהלו 226תיברעב םיימשר םיכמסמ
 םיבישמהש רחאל וקחמנ וא טפשמה-תיב ידי-לע ולבקתה תוריתעה לכ ,דחא הרקמ
 ןידה-יקספ לכ 228.תירבעה דצב תיברעה הפשב ומסרופי העדומה וא טולישה יכ ועידוה

 
 ,Taking Language Rights Meital Pinto ואר ןידה-קספ תועמשמ לש ףיקמ חותינל 224

Seriously, 25 KLJ 231 (2014); די םיקסעו טפשמ "הפש תויוכז לש ןתוכזב" וטניפ לטימ 
 .314–310 'מעב ,7 ש"ה ליעל ,Karayanni ואר ןכ .)2012( 639

 לש ותויקוח הפקתנ ,1993 תנשב ןתינש ,ןיד-קספ ותואב .160 ש"ה ליעל ,םאר ןיינע ואר 225
 .תיברעה הפשב טלשו העדומ םוסרפ ענמ השעמל הכלה רשא רזע-קוח

 השירדב הריתע( )18.6.2019 ובנ( ךוניחה דרשמ ל"כנמ 'נ חלאס 4069/19 ץ"גב ואר 226
-תוחול לשב התחדנ היפרגואיגב תבשקותמה תורגבה תניחבמ םיקלח תיברעל םגרתל
 םידעומב תוניחבה תא םגרתל ךוניחה דרשמ לש תובייחתה םע ךא ,םיפופצה םינמזה
 ובנ( בויבו םימל תיתלשממה תושרה 'נ 'תושו ליאו ףשאנ 4926/08 א"ע ;)םיאבה

 עודיי תבוח לולכת םימה קוחב תמייקש עומישה תוכזש השירדב הריתע( )9.10.2013
 ךירצ הנמזהה םוסרפש העיבק ךות ,הלבקתה תיברעה הפשב םג ירוביצ עומיש רבדב
 34577-01-12 )ם-י םיילהנמ( ם"תע ;)תיברעה הפשבו תיברעה תונותיעב םג תושעיהל
 )23.12.2012 ובנ( םילשורי הינבו ןונכתל תיזוחמה הדעווה 'נ םדא תויוכזל םילשורי זכרמ
 )םילשורי ריעה חרזמב םייברע םירפכ ינש ןיב( ימואל ןג תמקהל תינכותש השירדב הריתע(
 ןונקתה תוברל ,תינכותה יכמסמ לכ לש תיברעל םוגרת ךות( תיברעה הפשב םג םסרופת
 ,םוגרתה תלועפ םייתסתש רחאל דע תויודגנתה תשגהל הכרא ןתניתשו ,)םיחפסנהו
 אוהו ,תינכותה יכמסמ לכ םוגרת תא בייחמ וניא הינבהו ןונכתה קוח יכ העיבק ךות ,התחדנ
 – י"בא 2203/01 ץ"גב ;)82 ןמיסמ תעבונש תיללכה תוכמסה אלו ,הז ןיינעל עבוקה קוחה
 ובנ( ימואל חוטיבל דסומה 'נ לארשי – .יא.יס.יד דליה תויוכזל תימואלניבה הדוגאה

 תיברעה הייסולכואהש םיספט תיברעל םגרתל :תושירד שולש ולעוה ובש( )7.1.2009
 חרזמב הייסולכואל רשפאל ,ימואל חוטיבל דסומה לש םילשורי חרזמ ףינסב תאלממ
 תועדוהה תא חולשלו ,תיברעב ימואלה חוטיבל םישגומה םיספטה תא אלמל םילשורי
 רחאל ;תיברעה הפשב םילשורי חרזמב ימואל חוטיבל דסומה םעטמ םיחלשנה םיבתכמהו
 יכ ימואל חוטיבל דסומה תיל"כנמ העבק ,טפשמה-תיב לש וצ ןתמו ךורא יטפשמ ךילה
 טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה – הלאדע 792/02 ץ"גב ;)תופשה יתשב היהי שומישה
 לש הארוה דגנ הריתע( )26.6.2003 ובנ( לארשיב טפשמה יתב להנמ 'נ לארשיב יברעה
 תיברעמ תירבעל םיכמסמה םוגרת תא ןממל םידדצה תא תבייחמה טפשמה-יתב תלהנמ
 ךכב ךרוצהש םוקמ" יכ העבקו התטלחהמ הב הרזח תלהנמהש רחאל ,הקחמנו הרתייתה
 ץ"גב ;)םוגרתה תא טפשמה-יתב תלהנמ ןממת ,"טפשמה תא להנל תרחא ךרד ןיאו רורב

 תוגלפמה םשר 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה – הלאדע 989/99
 ,תיברעה הפשב ןותיעב ףא תושדח תוגלפמ םושיר םוסרפל השירדב הריתע( )22.2.1999(
 .)השירדל המיכסה הנידמהש רחאל הקחמנ ,תירבעב קר אלו

 השירד( )10.6.2019 ובנ( מ"עב לאומש ןג גנילואב 'נ ינולפ 29062-10-15 )'יח םולש( א"ת 227
 .)גנילואבה םחתמב תיברעב טוליש תגצהל

 .267 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ןבס ואר תיברעה הפשה לש הדמעמ רוגתא לש הקיטקרפה לע 228
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 82 ןמיס חוכמ תיברעה הפשה לש ילמרופה הדמעמב וריכה ןוילעה טפשמה-תיב לש
 לכל חיטבהל שי היפלש ,ןויוושל תינטרפה תוכזה לע ותתשוה ךא ,ותצעומב ךלמה רבדל
 טועימה לש תיתצובקה תוכזה לע אלו ,הנידמה יבאשמל השיגל הוושה תוכזה תא חרזא
 .ותוברתו ותוהז לע הרימשל

 רשא ,םואלה דוסי-קוחל 4 ףיעס תומדב שדח רדסה םייק םויכ ,םדוקה קרפב רומאכ
 ךות ,דחוימ דמעמל ימשר דמעממ תיברעה הפשה לש יטפשמה הדמעמ תא הנשמ
 תיברעה הפשה דמעמ תא רמשמ שדחה רדסהה םא םג .םייקה ווק-סוטטסה לע הרימש
 לש תויתצובקה תויוכזה ףקיה תא םצמצ 82 ןמיס לש לעופב םושייה ,הכ דע בצועש יפכ
 תוחכונה תא קזיחש ןפואב ,וטניפו יניירק וארהש יפכ ,הפשב יברעה טועימה
 תידוהיה תוהזה לש םיירקיעה םיעפומה דחא הווהמש ,תירבעה הפשה לש תויטננימודהו
 229.יחרזאה בחרמב

 החונמ ימיו םיגח )ג(

 םיגחה םוחת אוה יברעה טועימל תואלמ תויתצובק תויוכז תוקנעומ ובש ירקיעה םוחתה
 םידבועל תנתינ ,1951–א"ישתה ,החונמו הדובע תועש קוח יפ-לע ,ךכ .החונמה ימיו
 םיברעה םיחרזאל הרומש ךכבו ,םהלש םיגחהו החונמה ימי לע רומשל תוכזה םיקסעלו
 הנידמה לש םיימשרה םיגחה ,תאז םע 230.םהלש םיגחהו החונמה ימיב דובעל אל תוכזה
 תויטננימוד עבוק קוחה ,רמולכ ,תבשה אוה ימשרה החונמה םויו ,םיידוהי םיגח םה
 ימיל תיאכז תיתד הצובק לכש ףא ,ןכל .יללכה בחרמב םיידוהיה םידעומה לש תידעלב
 םהלש החונמה ימי תא םילצנמ םניא םידוהי-אלה םידבועהמ קלח ,הלש םייתדה החונמה
 םירקמב 231.)תבש( םיידוהיה החונמה ימיב שפוחב םיאצמנ אלא ,)ןושארו ישיש(

 ,יברעה טועימה תויוכז תא םירגתאמ ולא םירדסה )תוברועמה םירעב רקיעב( םימיוסמ
 רשאכו 232,תבשב וכעב תיברע תולעבב םיקסע תחיתפ הרסאנ רשאכ ,לשמל ,הרקש יפכ
 תוריתעה וקחמנ םירקמה ינשב 233.תבשב לאימרכב הגיהנ ירועיש םייקל רוסיא לטוה
 .םירוסיאה תא ולטיב תונורחאהש רחאל ,תויריעה דגנ ושגוהש

 יאבצ תורישמ רוטפ )ד(

 סייגתהל תיללכ הבוח הלח ,1986–ו"משתה ,]בלושמ חסונ[ ןוחטב תוריש קוח יפ-לע
-תורישמ םירוטפ לארשיב םיברעה םיחרזאה הנידמה םוק ןמל ,תאז םע .יאבצ תורישל

 
 .314–310 'מעב ,7 ש"ה ליעל ,Karayanni ;ב קרפב ,8 ש"ה ליעל ,וטניפ 229
 .החונמו הדובע תועש קוחל )2()ב(7 'ס ואר 230
 .)2014 דבועל וק( תויוכז ירסח תודבועו םידבוע – הדובעה קושב םיברע אלוקינ רידג 231
 .)15.7.2007 ובנ( וכע תייריע 'נ ואד 4326/07 ץ"גב 232
 .)1.1.2009 ובנ( לאימרכ תייריע שאר 'נ תאחרפ 692/08 )'יח םיילהנמ( ם"תע 233
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 235.אבצל תסיוגמ 1956 תנשב לחה רשא ,תיזורדה הייסולכואה טעמל 234,הבוח
 ידי-לע רתיה ןיב ,ןוילעה טפשמה-תיב ינפל רפסמ םימעפ הפקתנ הז רוטפ לש ותויקוח
 ,המצע הנידמה ידי-לע ןתינ רוטפהש ףא יכ ןייצל בושח 236.םמצע םיברעה םיחרזאה
 דימת טעמכ םהש ,אבצ יאצויל תונתינה תובטה המכ םיברעה םיחרזאהמ םיללשנ
 יכ םיברע םיחרזא ידי-לע ןעטנ םהבש םירקמ םתוא לכב .)םיזורדו( םידוהי םיחרזא
 .תוריתעה תא יתטיש ןפואב ןוילעה טפשמה-תיב החד ,הערל םתוא תולפמ ולא תובטה
 הילפה םושמ ךכב ןיא ךא ,אבצ יאצויל תופידע תוקינעמ ולא תובטה םנמוא יכ עבקנ
 בירקהו אבצב תרישש ימל תוידעלב תובטה קינעהל הנידמל רתומ ןכש ,תיקוח-יתלב
 237.הכרעה תואכ תאזו ,התנגהל וייחמ םינש

 המואל םתוכייתשהב תובשחתה ךותמ רוטפה תא ולביק םיברעה םיחרזאה ,םנמוא
 םהש ששחמו ,לארשי םע קבאמב אצמנ רשא ,טרפב יניטסלפה םעלו התוללכב תיברעה
 שארב תרשמ הז רדסה דבב דב ךא ,םלומ ןיוזמ קבאמ תעב תירסומ המלידב ואצמיי
 םירדסה תמועל ,ןכ-ומכ 238.הילע ןגמו הנידמה לש ינוחטבה סרטניאה תא םג הנושארבו
 םיברעה םיחרזאה ןיב הנחבהל קדצומ סיסב הווהמ אבצהמ רוטפל עגונב רדסהה ,םירחא
 239.תובטה ןתמב םידוהיל

 גוציי תויוכז .3

 םירגהמ ,םיימואל םיטועימל םלוהו ינויווש גוציי חיטבהל ודעונ גוציי תויוכז ,רומאכ
 תכרעמב םתבוטל םיבשומ ןּוירש ידי-לע ,לשמל – יטילופה ךילהה תרגסמב םידיליו
 240.הדובע תומוקמב תנקתמ הילפה לש תוינידמ תלעפהו ,חוכ יזכרמבו תיטילופה

 
 .277–276 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ןבס ואר רוטפה ןתמל םילוקישה ןיינעל 234
 4 הדובעה קושב םתובלתשהו ל"הצב תיזורדה הדעה ינב בוליש 'ץיבוניבר הירמ ואר 235

 .)2008 עדימו רקחמ זכרמ ,תסנכה(
 ,5 ש"ה ליעל ,ןבס ואר ןוילעה טפשמה-תיב ידי-לע ונתינש תונושה תוטלחהה תגצהל 236

 .277–276 'מעב
 ובנ( תרצנ – לארשי יעקרקמ להנמ 'נ תרצנ תייריע 21030-11-12 )'צנ םיילהנמ( ם"תע 237

 ובנ( לארשי יעקרקמ להנמ 'נ יסמש 201/09 )'צנ םיילהנמ( ם"תע ;)24.1.2013
 .)13.12.2006 ובנ( ןוכישהו יוניבה רש 'נ הראשב 11956/05 ץ"גב ;)20.12.2009

 .276 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ןבס ואר 238
 לש ןתמקה ןיינעל ,2021 ראורבפב ,הלאדע ןוגרא ידי-לע חלשנש ןורחאה בתכמה תא ואר 239

 תבותכב הייפצל ןתינ ,לילגה ףונ ריעב אבצ ישנאל קרו ךא תודעוימה םירוגמ תונוכש
https://www.adalah.org/he/content/view/10246. 

 האצקהל םג ךכ ךותב סחייתמו ,רתוי הביחרמ הרוצב גוצייה תויוכז תא ןחוב ןבס יכ ןייצא 240
 ,5 ש"ה ליעל ,ןבס ואר .תועקרק תאצקהלו הריגהה ינידל םג הז ללכבו ,םיירמוח ןיבוט לש
 ןוגכ ,םיילמס ןיבוט תאצקה לש אשונה תא םג לילכמ אוה תאז תרגסמב .293–288 'מעב
 םיאשונ לולכלמ יתענמנ ןאכ .295–293 'מעב ,םש .ילוכו לגדה ,ןונמהה ,תימשרה הפשה
 העיגפה תייגוסל רתוי יטנוולר םהב ןוידה ימעטלש ןוויכמ ,גוציי תויוכז לש הירוגטקב ולא
 .תויתצובקה תויוכזה לש ןפקיה תלאשל אלו ,יתצובק סיסב לע הילפההו ןויוושה ןורקעב
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 רשקהב גוציי תויוכז לש היגוסב הנידמה לש התוינידמ תניחבב עגונה לכב ,ימעטל
 תכרעמב גוציי )א( :הנוש םהב הנידמה תוינידמש םימוחת ינש ןיב ןיחבהל שי ילארשיה
 תומוקמב גוצייו חוכה יזכרמב םלוה גוציי )ב( ;היתודעוובו תסנכב םירבח לש תיטילופה
 .ןושארה םוחתה תגצהב ליחתא .ירוביצה תורישב הדובע

 תיטילופה תכרעמב םלוה גוציי )א(

 ללכב יטילופה ךילהב םיברעה םיחרזאה גוצייל ןּוירש בייחמש הקיקח רבד לארשיב ןיא
 ןויסינ לש הכופה המגמ אקווד תרכינ הנורחאל ,אוה ךופהנ ;טרפב תסנכל תוריחבבו
 קוחל 62 'סמ ןוקית לבקתה 2014 תנשב ,ךכ .יטילופה ךילהב םתוברועמ תא םצמצל
 – לעופב( 3.25%-ל 2%-מ תסנכל תוריחבב המיסחה זוחא תא הלעמש ,תסנכל תוריחבה
 תונטק תוגלפמ תיטילופה הפמהמ םילעהל דעונ הז ןוקית ,השעמל 241.)םיטדנמ העברא
 ,לעופב 243.תויברעה תוגלפמה רקיעב ויה הלא 242.דבלב םיטדנמ השולשמ ובכרוהש
 תוגלפמה לש ילרוטקלאה חוכה תמצעהל אקווד הז ןוקית םרג תוריחב תוכרעמ שולשב
 לש ותושארב "תפתושמה המישרה" איה אלה ,תחא המישרל ודחאתה רשא ,תויברעה
 רחאל דיימ 2015 תנשב וכרענש ,םירשעה תסנכל תוריחבב ,ךכ .הדוע ןמייא תסנכה רבח
 ;םיבשומ 13-ל 11-מ תויברעה תומישרה לש ללוכה םיטדנמה רפסמ הלע ,קוחל ןוקיתה
 ;2019 רבמטפסב וכרענש ,םייתשו םירשעה תסנכל תוריחבב םג רמשנ הז רפסמ
 לש םיטדנמה רפסמ ספיט ,2020 ץרמב וכרענש ,שולשו םירשעה תסנכל תוריחבבו
 15.244-ל תויברעה תומישרה

 האצות התייה םיברעה תסנכה ירבח לש םרפסמב היילעה יכ דדחל בושח ,תאז םע
 ש"דח ןוגכ( תוינוליח-תוילרביל תוגלפמ הכותב הליכהש ,תחא המישרל םדוחיא לש
 דדומתהל הצלאנ רשאו ,)ם"ער( תויטסילטנמדנופ-תוימלסומ תוגלפמ םע דחי )ד"לבו
 ידיל ואיבה ףוסבלש ,תויגוס ללשל עגונב םיימינפ םיחוכיוּו םילשכ טעמ-אל םע ךכ בקע
 המישרה תא וביכרהש תוגלפמה ודדומתה ןהבש תוריחבה תוכרעמ יתשב 245.הקוריפ

 
 .347 ח"ס ,2014–ד"עשתה ,)62 'סמ ןוקית( תסנכל תוריחבה קוח 241
 .תולשב רסוחל הנעטב התחדנ הריתעה ךא ,קדצל הובגה טפשמה-תיב ינפל ףקתנ הז ןוקית 242

 .)12.3.2015 ובנ( לארשי תנידמ – הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ןמטוג 3166/14 ץ"גב ואר
 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה "המצעהל המיסחמ – תויברעה תוגלפמה" רדנאלב הנד 243

)201421.12.( https://www.idi.org.il/articles/4340. 
 תבותכב ,תסנכה רתאב ואר ,17.3.2015-ב וכרענש ,םירשעה תסנכל תוריחבה תואצות תא 244

https://main.knesset.gov.il/mk/elections/pages/electionsresults20.aspx. תואצות תא 
 תוריחבה תדעו רתאב ואר ,17.9.2019-ב וכרענש ,םייתשו םירשעה תסנכל תוריחבה
 ./https://votes22.bechirot.gov.il תבותכב ,22-ה תסנכל תיזכרמה

 המישרה לוציפל םיזרזה דחא התייה תיב"טהלה הליהקה תויוכז ביבס תקולחמה ,לשמל ,ךכ 245
 ,)הרמה ילופיט רוסיא – ןוקית( םיגולוכיספה קוח תעצה לע העבצהה תובקעב תפתושמה
 התחדנ הרמה ילופיט רוסיאל קוחה לע העבצהה" סיל ןתנוהי .254/23/פ ,2020–ף"שתה
 )15.7.2020( ץראה "תפתושמה המישרה תודגנתה לשב
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 ירבח רפסמו ,המיסחה זוחא תא הרבע ישוקבו ם"ער תגלפמ הדנדנתה ,דרפנב תפתושמה
 וללה תוגלפמה םאש דואמ ןכתיי 246.םיטדנמ 10-ל דרי תוגלפמה לש ללוכה תסנכה
 היילעה חכונל דחוימב ,ןהלש םיטדנמה רפסמב תפסונ הדירי לוחת דרפנב ץורל וכישמי

 247.ןוקיתה תרטמ שממתת ךכבו ,ללוכה תוגלפמה רפסמב תדמתמה
 תושקב םע דדומתהל תוצלאנ תויברעה תוגלפמה תוריחב תכרעמ לכב ,ךכ לע ףסונ

 ירבחמ תבכרומה ,תיזכרמה תוריחבה תדעו .ןמעטמ םידמעומ דגנו ןדגנ תושגומה הליספ
-תיבמ טפוש דמוע השארב רשאו תונהכמה תונושה תוגלפמה תא םיגציימה תסנכ
-לע תשגומ תויהל הלוכיש ,הליספ תשקב לכ תודוא-לע הטילחמש איה ,ןוילעה טפשמה
 תושגומ תושקבה 248.השקבה לע ומתח הדעווה ירבחמ שילשש דבלבו ,םרוג לכ ידי
 ףתתשת אל םידמעומ תמישר" יכ עבוקה ,תסנכה :דוסי-קוחל )א(א7 ףיעס לע ססבתהב
 הישעמב וא היתורטמב שי םא ,תסנכל תוריחבב דמעומ םדא היהי אלו תסנכל תוריחבב
 וא שרופמב ,ןינעה יפל ,ויתויואטבתהב תוברל ,םדאה לש וישעמב וא המישרה לש
 ;תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש המויק תלילש )1( :הלאמ דחא ,עמתשמב
 דגנ ,רורט ןוגרא לש וא ביוא תנידמ לש ,ןיוזמ קבאמב הכימת )3( ;תונעזגל התסה )2(

 ."לארשי תנידמ
 תכרעמ לכ תרגסמב ,רומאכ תושגומ תסנכה :דוסי-קוחל א7 ףיעס לע ךמתסהב

 תוכרעמב ,לשמל ,ךכ 249.תויברע תומישרו םידמעומ תליספל תושקב המכ ,תוריחב
 לשו 250ףיסכ רפוע לש ,ד"לב–מ"ער לש םתליספל תושקב ושגוה תונורחאה תוריחבה
 הדעו רומאכ איהש ,תוריחבה תדעו ידי-לע דמעומ תליספל השקב 251.קבזי אביה
 השקבב ןודי רשא 252,ןוילעה טפשמה-תיב לש רושיא תבייחמ ,התוהמב תיטילופ

 
1.8996995-https://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium; המישרב" ירוח יק'ג 

 ץראה "החלצה רסוחב ,ב"טהלל סחיה לע תקולחמה תא ריתסהל םיסנמ תפתושמה
)28.7.2020( 1.9026331-https://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium. 

 תדעו רתאב ,23.3.2021-ב וכרענש ,עבראו םירשעה תסנכל תוריחבה תואצות תא ואר 246
 ./https://votes24.bechirot.gov.il תבותכב ,42-ה תסנכל תיזכרמה תוריחבה

 דדומתהל יתוא בייִחו וז הבושח הרעה יינפל ריעהש לע איגש ריאי ר"דל תודוהל שקבא 247
 .המיע

 .1969–ט"כשתה ,]בלושמ חסונ[ תסנכל תוריחבה קוחל א63 'ס 248
 םירמאמ תורשע ובתכנ רחביהלו רוחבל תוכזב ותעיגפ לעו הז ףיעס לש ותוהמ לע 249

 רמת :תואמגוד שולש ןלהל .תחא םיילוש-תרעהב םגיצהל השקש םיבושח םיימדקא
 "תיתרבח תוירדילוסו תוחרזא ,תונמאנ לע :'תוחרזא ןיא תונמאנ ילב'" סדנרב-יקסבוטסוה
 "יתגלפמה עצמה לש יטפשמה דמעמה" תובנ יזוס ;)2016( 11 ,11 ירוביצה בחרמה
 טפשמ ,קוחה ןוטלש :רודרי תכלהל הנש םיעברא" הנידמ קרב ;)2007( 395 בי טפשמה
 327 בכ טפשמ ירקחמ "תיטרקומדו תידוהי הנידמב ימיטיגלה חישה תולובגו עבטה
)2006(. 

 .)18.7.2019 ובנ( ףיסכ 'נ 21-ה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו 1806/19 ב"א 250
 .)9.2.2020 ובנ( קבזי 'נ 23-ה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו 852/20 ב"א 251
 .תסנכל תוריחבה קוחל )ב(א63 'ס 252
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 לכב םג ןודי הזכ לדוגב בכרה .רתוי לודג יגוז-יא רפסמ וא םיטפוש העשת לש בכרהב
 תשקב רשיא ןוילעה טפשמה-תיב ,םנמוא 253.תיזכרמה הדעווה תטלחה לע רוערע
 א7 ףיעסל תמצמוצמ תונשרפ קינעמ אוהש ךות 254,םירקמ ינשב קר תומישר לש הליספ
 לש יטילופה גוצייה לע םייאל ךישממ הז רדסהש הארנ םלוא 255,תסנכה :דוסי-קוחל
 .תויברעה תוגלפמה

 לש תויתצובק תויוכז ןתמ-יא קר אל איה יטילופה גוצייל רשאב המגמה יכ הארנ ,ךכ
 לככ ,תסנכב יטילופה וחוכ תא ליבגהל תונויסנ אקווד אלא ,יברעה טועימל ינויווש גוציי

 םיבושחה תודסומה דחאב תידוהי תוגיצנ לש תויטננימוד לע רומשל תנמ-לע הארנה
 ןמל יכ דוע ןייצא .הנידמה לש הייפואל עגונב םירדסהו תוטלחה תולבקתמ ובש ,רתויב
 ,םיטדנמ לש טעומ רפסמב וכז ךא תוריחבב תויברעה תוגלפמה ודדומתה הנידמה םוק
 ברקב ךומנה העבצהה זוחאב תעגונ ךכל הביסה .הייסולכואב םרועיש תא םאות וניאש
 םירשעה תסנכל דע 256.תוינויצה תוגלפמל העבצה םע בולישב תיברעה הייסולכואה
 קלח דימת אלא ,הלשממהמ קלח םלועמ תויברעה תוגלפמה ויה אל עבראו

 לע הדקשו 1992 תנשב המקוה רשא ,ןיבר תלשממ תפוקתב וליפא 257.היציזופואהמ
 אלו ,הל ץוחמ הלשממב וכמתו םסוח שוג וויה םה ,םיניטסלפה םע ולסוא ימכסה םודיק
 דעצ – תיברע הגלפמ הללכש הלשממ הנושארל העבשוה 2021 ינויב קר 258.הכותמ
 .תואבה םינשב ויתוכלשה תא ןוחבל דוע שיש ,תילמסו תיתוהמ תועמשמ לעב

 הדובע תומוקמבו חתפמ-ידיקפתב םלוה גוציי )ב(

 םדקל ודעונש 260הקיקח ירבדו 259תויתלשממ תוטלחה המכ ולבקתה תונורחאה םינשב
 ןכ .ירוביצה תורישב )261תופסונ תוצובק לש ןכו( יברעה טועימה לש םלוה גוציי

 
 .תסנכל תוריחבה קוחל )ה(א63 'ס 253
 365 )3(טי ד"פ ,תישישה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר-בשוי 'נ רודרי 51/6 ב"ע 254

 )4(גמ ד"פ ,הרשע-םיתשה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו 'נ םולש ןב 2/88 ב"ע ;)5196(
221 )1989(. 

 תומישר תליספ לע תעדל םתיצרש המ לכ" סקופ רימעו ינש לבוי לש הריקסה תא ואר 255
 )17.2.2021( היטרקומדל ילארשיה ןוכמה "םידמעומו

https://www.idi.org.il/articles/29631. 
 .םש 256
 תויברעה תוגלפמה ירבח ולכי אל רבעב ,ןכ-ומכ .298–297 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ןבס ואר 257

 ןתללק ילע'" ןרטש 'צ הידידי ואר ןכ .299 'מעב ,םש ואר .תסנכב תודעו המכב ףתתשהל
 .)0920( 29 ,13 בי לשממו טפשמ "תוילארשיה תויוהזה רגתאו ןוילעה טפשמה-תיב :'ינב

 )1.11.2018( ץראה "תיברע-תידוהי תופתושב יולת ונלש דיתעהש ןיבה ןיבר" זר םדא 258
1.6614279-https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium. 

 תורישב םיברעה לארשי יחרזא בולישו ןויוושה םודיק" 31-ה הלשממה לש 414 הטלחה 259
 היסולכואה ינבל םלוה גוציי" 31-ה הלשממה לש 2579 הטלחה ;)6.8.20031( "הנידמה
 לש 4436 הטלחה ;)11.11.2007( "הנידמה תורישב תיסקר'צהו תיזורדה ,תיברעה
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 יונימ בויח ןוגכ ,חתפמ-תודמעב יברע גיצנל םוקמ ןיירשל ודעונש הקיקח ירבד ולבקתה
 םירוטקריד יונימו 262לארשי יעקרקמ תצעומל תיזורדה וא תיברעה הרבחה ברקמ רבח
 השבגתה יכ עבק קדצל הובגה טפשמה-תיב ,ךכ לע ףסונ 263.תויתלשממ תורבחב םיברע
 264.ןידב וזכ הבוח ןיא רשאכ םג ירוביצה תורישב םיברעל םלוה גוציי לש תיללכ הבוח
 ףוגה לש תישעמה תובישחבו ףוגה תוהמב יולת וזכ הבוח לש הפקיה יכ עבקנ דוע
 265.גוצייל תיאכזה הצובקה תניחבמ

 תא ףפוחה םלוה גוציי לש היוצרה האצותה תא ובינה םרט ולא םירדסה ,תאז תורמל
 תוריש תוביצנ לש חוד יפ-לע ,ךכ .תיללכה הייסולכואב יברעה טועימה לש יסחיה וקלח
 %13.2.266 לע דמוע התורישב םיקסעומה ברקב םיברעה רועיש ,2020 תנשמ הנידמה
 יכ הלוע 2022 ראוניב תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ ידי-לע םסרופש חודמ ,ןכ-ומכ
 ,םיברע 14 קר שי תויזוחמה ןונכתה תוכשלבו ןונכתה להנִמב םידבועה 400 ךותמ
 קדצל הובגה טפשמה-תיבל תוריתע המכ ושגוה הז רעפ לשב 267.דבלב 3.5% ,רמולכ
 תורישב םיברעה םיגיצנה רפסמ תא לידגהל היתודסומלו הנידמל תורוהל השקבב
 רפסמ תלדגהל תביוחמ איה יכ הזירכה הנידמהש רחאל וחדנ תוריתעה בור .ירוביצה
 268.אלמה ומושייל דע ןמז ךרואש ךילהת והז ךא ,םיברעה םיגיצנה

 ךרוצ שיש םושמ ,ךובס וניה םלוהה גוצייה ןורקע לש ומושיי ךילהת ,יללכ ןפואב
 הרשכהב ןיפולחל וא דיקפתה תושירד לע םינועה םירושיכ ילעב םידמעומ תאיצמב
 ךוניחמ בורל תולבוס טועימ תוצובק .הנודנה הדובעל ומיאתיש ידכ םיטרפ לש תידוחיי
 לשבו ,תלבגומ איה ההובג הלכשהל תודסומל םהלש השיגה תורשפא ,הכומנ המרב

 
 תורישב תיסקר'צהו תיזורדה ,תיברעה הייסולכואה ינבל םלוה גוציי" 31-ה הלשממה
-ה הלשממה לש 5054 הטלחה ;)25.1.2009( "ידרשמניב תווצ תוצלמה רושיא – הנידמה

 "הפיכא – הנידמה תורישב תיסקר'צהו תיזורדה ,תיברעה היסולכואה ינבל םלוה גוציי" 31
)15.3.2009(. 

 .78 ח"ס ,2000–א"סשתה ,)11 'סמ ןוקית( )םייונימ( הנידמה תוריש קוחל א15 'ס 260
 .תיפויתאה הליהקה ינבו תולבגומ םע םישנא ,םידרח ,םישנ ןוגכ 261
 .2017 תנשב ףסוהש ,1960–ך"שתה ,לארשי יעקרקמ תושר קוחל 1ה4 'ס 262
 .2000 תנשב ףסוהש ,1975–ה"לשתה ,תויתלשממה תורבחה קוח 1א18 'ס 263
 39–38 ,15 )5(הנ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה 6924/98 ץ"גב 264

)2001(. 
 .42–41 'מעב ,םש 265
 הנידמה תורישב גוצייו ןוויג ח"וד :הנידמה תוריש תא םינווגמ הנידמה תוריש תוביצנ ואר 266

 .)2021( 2020 ,פ"שת–ט"עשת תנשל
 13 היינבהו ןונכתה תודסומב תיברעה הרבחה ינבל םלוה גוציי יחרזמ-םוגלא תנסא 267

 .)2022 עדימו רקחמ זכרמ ,תסנכה(
 ץ"גב ;)24.8.2017 ובנ( הלשממה 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה 8318/10 ץ"גב ואר 268

 ד"פ ,לארשי תלשממ-שאר 'נ יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה ,הלאדע 10026/01
 רש 'נ לארשיב תויברעה תויושרה ישארל יצראה דעווה 9472/00 ץ"גב ;)2003( 31 )3(זנ

 .)15.11.2001 ובנ( םינפה
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 לשב ובש הטוש לגעמ ןאכ רצונ חתפתהל ידכ םתושרל םידמועה םיבאשמה טועימ
 269.ןּוירשה תורמל םייואר םידיקפתל עיגהל םהמ רצבנ טועימ תצובקל םתוכייתשה

 רבד אצמנב ןיא יכ ןייצל בושח ,ירוביצה תורישה םוחתב םיבושחה םירדסהה תמועל
 הטלחה תלבק ינפל םייברע חתפמ-ימרוג םע תוצעוויה תבוח םימיקמה היחנה וא הקיקח
 תודעווב םלוה גוציי תבוח וא טרפב יברעה רוביצה יניינעבו ללכב תינוטלש
 ןוגכ 271,םיאשונ המכב הז ןיינעב יוניש רכינ הנורחאל יכ הארנ ,תאז םע 270.תויתכלממ
 לופיטהו 273תיברעה הרבחב עשפב לופיטה 272,תויברעה תוימוקמה תויושרה םוקיש
 ליעפ קלח םילטונ םיברע םיגיצנ םתרגסמבש 274,תיברעה הרבחב הנורוקה רבשמב
 .תוטלחהה תלבק יכילהב

 תינוציחה תושגנתהה ריצב תויתצובקה תויוכזה תבחרהל האירקו םייניב-םוכיס .4

 ,ימוקמ ןוטלש :םימוחת ללשב תונחבומ תויתצובק תויוכז המכ תוקנעומ יברעה טועימל
 .ירוביצה תורישב םלוה גוצייו יאבצ תורישמ רוטפ ,החונמו גח ימי ,הפש ,תד ,ךוניח
 הלעמ תקדקודמ הניחב ,יאבצ תורישמ רוטפה ןיינעו החונמה ימיו םיגחה תייגוס טעמל
 תויוכזה שומימ ,הפשה םוחת לש דקוממה רשקהב יניירקו וטניפ וקיסהש המל המודב יכ
 תוהז לש תויטננימודה לע הרימשלו הנידמה לש ידוהיה הייפוא לע הנגהל ףופכו לבגומ
 ןה ,טועימה תוברת לע ונגי ולא תויוכזש םוקמב יכ אצוי ךכב .יזיפהו יחרזאה בחרמב וז

 תונלבוס טעמ ךא וב שיש בחרמ רצונ ךכו ,התוא תורמשמו בורה תוברת לע תוניגמ
 275.תיניטסלפה תוברתה תוחכונל

 
 תוינידמ בוציעל םיפוגב םישנ ןווגמ לש םלוה גוציי" יזנכשא ןוהט תנעו שורית יפוי 269

 גוצייו םייניב יווצ ,ץ"גב" שורית יפוי ;)2013( 190–186 ,171 וט לשממו טפשמ "תימואל
 .https://yofizohar.wordpress.com/2/010/10/09 )9.10.2010( יניבל יניב "םלוה

 .299 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ןבס 270
 .300 'מעב ,םש 271
 .74–59 'מעב ,34 ש"ה ליעל ,יסיאמ'ח ואר 272
 ,תיברעה הרבחב תומילאהו העישפה רוגימל תדחוימה הדעווה לש 1 הבישי לוקוטורפ ואר 273

 ,סאבע רוסנמ תסנכה ירבח ,רתיה ןיב ,םינמנ הדעווה ירבח םע .)25.3.2020( 32-ה תסנכה
 .חירמ לאמכ ריד'עו ראמע דמח

 24-ה תסנכה ,תיברעה הרבחה יניינעל תדחוימה הדעווה לש 4 הבישי לוקוטורפ ואר 274
 .תיברעה הרבחב הנורוקה הנוממ ,ףיס ןמייא לש ותריקס ןיינעל ,)30.6.2021(

 ראבב םיסובוטואב תיברעב הזירכה הקספוה ,ריעה שאר תשקבל" ירכז ןב גומלא ואר 275
 ריני ;ion/1.3137537https://www.haaretz.co.il/news/educat )29.11.2016( ץראה "עבש
 :הדואפ הרדסל תיברעב תומוסרפ ריסהל ושרד םיבשות" ןונ ןב איגשו לאיתיא באוי ,הנגי
 הריא ;https://news.walla.co.il/item/3123262 )30.12.2017( !הלאוו "'ונתוא תודיחפמ'

 !הלאוו "תיברעב תמוסרפל תוינעזג תובוגת :'הקיתשב רובעי אל הז'" קילגרמיא
)11.7.2016( https://finance.walla.co.il/item/2978030. פ"ה ואר ןכ )283/04 )'יח יזוחמ 
 תורוהל השקיבש הריתע התחדנ םש ,)23.11.2005 ובנ( הפיח תטיסרבינוא 'נ ןא'חוד
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 תויתצובקה תויוכזה לש ןפקיהו ןתוהמ תודוא-לע תשדוחמ הבישח בייחמ הז בצמ
 וללה תויתצובקה תויוכזה לש ןקוזיחל וארק רבכ יינפל םירקוח .יברעה טועימה לש
 לש היעפומ תבחרה לש תובישחה לע הדמע וטניפ 277.הפשהו 276ךוניחה ימוחתב
 ,התוחכונל תודגנתה הלגתמ ובש ,ידוהי-יברע ףתושמ בחרמב אקווד תיברעה הפשה
 םיברעלו םידוהיל תפתושמ תיתוברת-בר תרגסמ תווהל לוכי הזכ בחרמש םושמ
 ןכו ,הפשה דבלמ תופסונ תויתצובק תויוכזל סחיב וז הנבות ביחרהל שקבא 278.לארשיב
 בחרמ וניהש ,)ףתושמה יזיפה בחרמה לע קר אלו( יללכה יחרזאה בחרמה לע הליחהל
 ,וב בלתשהל דבלב תמצמוצמ תורשפא יברעה טועימל ריתומ רשא ,ותוהמב ידוהי
 279.תפתושמ תילארשי תיחרזא תוהז ןנוכלו ומיע תוהדזהל

 לוהינל תויוכזב טרפבו ,תויתצובקה תויוכזה חישב ייניעב םיירקיעה תונורסחה דחא
 לע ןגהל תודעוימה תויוכזב רבודמש אוה ,תוינתא-ילופה תויוכזהמ קלחבו ימצע
 תוארנ תויוכז רדגב ןה ןכ-לעו ,הרבחה ללכ לע תולחומ ןניא ןה .בורהמ קתונמב טועימה
)visible( ותוברת לע רמושו חתפתמ טועימה הז ןפואב .טועימל רקיעב )בוטה הרקמב 

 תוברתל תפשחנ הניאש ,בורה תצובקמ קחרה )תיּברְמ הרוצב תושמוממ תויוכזה ובש
 רשאכ דחוימב יתייעב אוה הז בצמ .דבלב תמצמוצמ הרוצב הילא תפשחנ וא טועימה
 ןיב בר רוכינ הב םייקש 280,תילאוטקילפנוקו תעסושמ תיתוברת-בר תואיצמב רבודמ
 תוברתהו הירוטסיהה תא ריכמ טועימה רשאכ טרפב ,וז תא וז תושגופ ןניאש ,תוליהקה
 לבקמ רבדה .טועימה לש תוברתהו הירוטסיהה תא ריכמ וניא ןורחאה ךא בורה לש
 .וב טועימה לש תוהדזה וא םויק רשפאמ וניאש יחרזא בחרמב רבודמ רשאכ ףקות הנשמ

 ךוניחה ינכות בוציעב הימונוטואו תואמצע קינעהל האירקל רבעמ ,ימעטל ,ןכל
 תא םהב לולכלו תיברעה הרבחב םיחמומו םיגיהנמ ידי-לע םייברעה רפסה-יתבב
 הירוטסיהה ,תוברתה לע ףסונ – הז ביטרנ בוליש לע לומעל שי ,יניטסלפה ביטרנה
 תכרעמב דחוימבו ,יללכה יחרזאה בחרמב – לארשיב תיניטסלפה הרבחה לש םיגחהו
 ביטרנהו הירוטסיהה דומיל תלבגה ,ילארשיה רשקהב קר אלו ,ללככ .תיללכה ךוניחה

 
 יכ עבקנש ךות ,ידדצ ןיינבב םוקמב ,ישארה ןיינבב דלומ גח ץע ביצהל הפיח תטיסרבינואל
 .םייתוברת םינמיס לש ההז םושיי שרוד וניא ןויווש

 .35–34-ו 28–27 'מעב ,198 ש"ה ליעל ,הייראבגאו ןיראב'ג לש םתעצה ,לשמל ,ואר 276
 .198 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,וטניפ 277
 .םש 278
 ואר ןכ .198–197 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,וטניפ ;108-ו 89 ,72 'מעב ,6 ש"ה ליעל ,יניירק ואר 279

 ינויע "לארשיב יחרזאה תורישה אשונב םינוידה לע :תובוחו תויוכז ,תוחרזא" קירז ףיאר
 תוירדילוסו תוחרזא ,תונמאנ" סדנרב יקסבוטסוה רמת ;)2015( 318–316 ,289 זל טפשמ
 ןויווש ,תוחרזא לע :יאנת לע תוחרזא "הילפאה לש היצמיטיגלהו תונמאנה חיש :תיתרבח
 .)2016 םיכרוע ןיראב'ג ףסויו רזל-יקצסוא הרש( 47–46 ,31 תינעגופ הקיקחו

 םתריצי :תילארשיה תויתוברת ברב תחכשנה היצפואה" ןארבו'ג-ירתות לאנמ ואר הבחרהל 280
 יופצ( רנטואמ 'פורפ לש ותשירפ דובכל רפס "םיגשגשמו םיפתושמ םיבחרמ לש
 .)2022-ב םסרפתהל
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 תפישח אלל ,תויתצובקה תויוכזה לש תרגסמה תועצמאב ,ומצע טועימל טועימה לש
 ךכבו ,תוצובקה ןיב היצקארטניאו חיש-וד םויק תרשפאמ הניא ,בורה תצובקל ותוברת
 תופתושמ תיחרזא תוכייתשהו תיחרזא תוהז לש ןתריצי תורשפא תא דואמ הליבגמ
 תודעוימש ,תויתצובקה תויוכזה לש ןתרטמל תאטוח איה ,ךכמ בושח 281.תוליכמו
 םינגוה תובלתשה יאנת תועצמאב הרבחב בלתשהל טועימה תצובק ירבחל רשפאל
 ,הב ובשחתיו התוא ודבכי ,ותוברת תא וריכי םייתרבחה תודסומה ללכ יכ וחיטביש
 282.בורה תוברת םע השענל המודב

 בחרמל םיפסונ םילמס תפסוה ,הנידמה תוהזב עגפת וז העצהש םידרטומל ,קודו
 וז ןכש ,הנידמה לש תידוהיה התוהז לש תויטננימודב עגפת אל )יחרזאה םגו יזיפה(
 קוח םה םהיניבמ םיירקיעהש ,םירחא םיבר הקיקח ירדסה תועצמאב בטיה רמשית
 תויתצובקה תויוכזה תבחרה 1952.283–ב"ישתה ,תוחרזאה קוחו ,1950–י"שתה ,תובשה
 ידוהיה בורה ןיב תיחרזא תוירדילוס תריצי לש ךילהת םדקתו יחרזאה בחרמה תא רישעת
 תנידמב ידוהיה ךוניחה" :קדצבו תנייצמ ןוזיבגש יפכ ,וזמ הרתי 284.יברעה טועימל
 הקומעה תקולחמה ןמו טקילפנוקה לש הירוטסיהה ןמ םלעתהל לוכי וניא לארשי

 דדומתהל םידימלתה לש םתלוכי תא השילחמ קר תאזכ תומלעתה .ותוא הוולמ ןיידעש
 ויהיש יוכיסה תא הניטקמ םג איהו ,יברע–ידוהיה תומיעב תורושקה תויעבה םע יוארכ
 לש תושגר היפלכ שוחל תאז לכבו לארשי תנידמ לש היתולועפ תא רקבל םילגוסמ
 וזו – רתוי תבכרומו הרישע איהש לככ רתוי החוטבו רתוי הקזח תוהזה תשוחת .תוכייש
 285."היניע דגנל דימת תוארל הכירצ ךוניחה תכרעמש הדבוע

 ףיסוהל שי ימעטל ,תיללכה ךוניחה תכרעמל תויתצובקה תויוכזה תבחרה לע ףסונ
 ,הנידמה לש םיימשרה םיגחה תמישרל טועימה תצובקל םיידוחיי רשא םייזכרמ גח ימי
 תרגסמב םריאשהל םוקמב ,םיימשרה תודסומבו הדובעה תומוקמב תוחפה-לכל
 ידי-לע השענ רבכ הז ןוויכב ךרובמ דעצ .תויתצובקה תויוכזה לש תמצמוצמה
 ללכל םינתינה שפוחה ימי ןיינעל םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהו הפיח תטיסרבינוא
-לא דיעבו רטִפ-לא דיעב ,תיחרזאה הנשה שארב ,דלומה גחב תויטנדוטסהו םיטנדוטסה
 םיחרזאה ללכל רשפאתו ,יחרזאה בחרמה תא איה ףא רישעת וז הפסוה 286.אחדא
 .טועימה תוברתל ףשחיהל

 
 .םש ואר הז רשקהב ילש העצהל 281
282 WILL KYMLICKA, POLITICS IN THE VERNACULAR: NATIONALISM, MULTICULTURALISM, 

AND CITIZENSHIP 162 (2001). מעב ,93 ש"ה ליעל ,רלפוטש לצא הריקסה תא ואר ןכ' 
15–16. 

 .319–318-ו 309 'מעב ,7 ש"ה ליעל ,Karayanni ואר 283
 .199 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,וטניפ 284
 72 ,50 ,13 תלכת "היוצרה התומדו תינורקע הקדצה :תידוהיה הנידמה" ןוזיבג תור 285

)2002(. 
  תבותכב הפיח תטיסרבינוא לש ב"פשת םידומילה תנש חול תא ואר 286

 ./2019-2020https://shnaton.haifa.ac.il-ףשת-םידומילה-תנש-חול/
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 תויוכזהש לככ ,תולבגומ תויתצובקה תויוכזה ובש ,תינוציחה תושגנתהה ריצ תמועל
 יפכ ,רתוי בחרנ ןפקיה יכ רכינ ,הצובקה ירבח יפלכ תוימינפ תולבגה תוללוכ תויתצובקה
 .תשדוחמ הבישח תשרדנ ןרשקהב םגו ,אבה קרפב הארנש

 טועימ ךותב טועימ לש )רחא גוסמ( תומליד – םיימינפ םיקבאמ .ה

 תונצחה םג שי ,תיללכה הרבחה לע תויתצובקה תויוכזל שיש תוינוציחה תונצחהה דצב
 תולבגה" ןתוא הנכמ הקילמיק רשא ,התוא םיביכרמה םיטרפהו הליהקה יפלכ תוימינפ
 םימעפ ."םיימינפ םיקבאמ" םתוא הנכמ ,ילארשיה רשקהב ,ינא וליאו 287,"תוימינפ
 ,תוילכראירטפ תויתד תוליהק ידי-לע רקיעב תולעפומה ,תוימינפ תולבגה ןתוא תובר
 םיטרפ יפלכ )דועו רסוב-יאושינ ,םישנ תלימ ןוגכ( תוילרביל-אל תוקיטקרפ םויק תוללוכ
 תוצובק יפלכ םג םויכו ,םידליו םישנ יפלכ רבעב( הליהקה ךותב תושלחומ תוצובקו
 הסיפתל תודגונמ ןקלחש ,ולא תולבגה 288.)תיב"טהלה הליהקהמ םיטרפ ןוגכ ,תופסונ
 .ןתעינמב וא ןתרתהב הנידמה לש הדיקפתל רשאב תובכרומ תומליד תולעמ ,תילרבילה

 יתוברת-ברה חישה ובש ןפואל עגונב תובר תורוקיב דילוה ולא תולבגהב קוסיעה
 תוצובק-תתו םיטרפ לש תולוק קיתשמ טועימ תוצובקל תויתצובק תויוכז לש הקנעההו
-םינפ םירדסה תלטה ךות ,םיטרפ לש הימונוטואבו האיציה תוכזב עגופו ,הליהקה ךותב
 תודדומתהב ןוידה תרגסמב 289.םתוא םילפמ רשאו םהילע םילבוקמ םניאש םייתליהק

 
287 YMLICKAK, 170-ו 120 ,36–35 'מעב ,3 ש"ה ליעל. 
 ךות ,טועימ תוצובק לש תוקיטקרפ חותינב םייצולחהו םייזכרמה םירמאמה דחאב 288

 ולא תוילכראירטפ תוליהק ובש ןפואה לע ןיקוא-רלומ העיבצה ,תויתד תוצובקב תודקמתה
 דגנ תאצוי איה ,1999 תנשמ ,הז הרמאמב .םישנ תורידמו תולפמ רשא תוליהק ןתוהמב ןה
 הילפההו הרדהה יכ הארמו ,תיטרפה הרֵפסב הנידמה תוברעתה תא ריתמ וניאש ,הקילמיק
 ,תיטרפה הרֵפסב אקווד תושחרתמ ,ולא תוליהק לש הווהב ןנוכמ דוסי איהש ,םישנ לש
 Susan Moller Okin, Is Multiculturalism Bad for Women?, IS .הנידמה יניעמ קחרה

MULTICULTURALISM BAD FOR WOMEN? 7 (Joshua Cohen, Matthew Howard & 
Martha C. Nussbaum eds., 1999). 

 תמדקמ איה יכ תנעוט תויתוברת-ברה הירואיתה דגנ תיטסינימפה תרוקיבה ,המגודל ,ךכ 289
 ךות תוברתה ךותב תטלוש רשא תילכראירטפה הטילאה לש תיתוברת תימצע הרדגהל תוכז
 Madhavi Sunder, Cultural Dissent, 54 STAN. L. REV. 495 ואר .םישנ לש ןתרדה

 םיאורה םיילרביל םימרז לע הז ללכבו ,יתוברת-ברה חישה לע תפסונ תרוקיבל .(2001)
 ;91 ש"ה ליעל ,BARRY ואר ,היחרזא ללכ ןיב אלמ ןויווש גיהנהל רומאה ףוג הנידמב

NANCY FRASER & AXEL HONNETH, REDISTRIBUTION OR RECOGNITION? A POLITICAL-
PHILOSOPHICAL EXCHANGE (2003); Ayelet Shachar, Two Critiques of 
Multiculturalism, 23 CARDOZO L. REV. 253, 253–73 (2001); AYELET SHACHAR, 

 IGHTSRS ’OMENWIFFERENCES AND DULTURAL C :URISDICTIONSJULTICULTURAL M
(2001). 
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 שי 290,"טועימ ךותב טועימ לש תומליד" תירקחמה תורפסב ונוכש ,וללה תועיגפה םע
 הצובקהמ האיציב הריחבה תוכז לע רומשל הנידמה לש התוביוחמ לע םידמועה םירקוח
 לעש ךכ לע םידמוע םירחאו 291;ולא תוקיטקרפל – תיסחי הבחר – הנגה ןתמל סיסבכ
 ךותב תושלחומ תוצובקב תועגופש תוקיטקרפל דבלב תמצמוצמ הנגה קפסל הנידמה
 292.ןויוושל תוכזב תועגופש הלאכ דחוימב ,הרבחה

 ךותב טועימ תוצובק לע ןתייפכ םיתיעלו תוילרביל-אל תוקיטקרפ לש ןמויקל רבעמ
 אוהו ,ףסונ גוסמ םיקבאמב עגונ ילארשיה רשקהב םיימינפה םיקבאמה ריצ ,טועימ
 תא םיתיעל תורתוס רשא תוינטרפ תוילרביל תויוכז שממל תוליהקו םיטרפ לש תושירד
 תושירדב רבודמ בורל .תיברעה הרבחה ךותב תורחא תוליהק לש םיכרצהו םיסרטניאה
 שפוחל וא תדמ שפוחל ,תד שפוחל םתוכז תא שממל םיניינועמה םיטרפ לש תוינטרפ
 תוחרוא לש ידוסי יוניש שורדל ילבמו תויתרבח תומכסומ לע רערעל ילבמ ,קוסיעה
 293.הליהקה לש םייחה

 הנידמה לש התוירחא ףקיה תלאשו טועימ ךותב טועימ לש תומלידה ,ךכל םאתהב
 הרבחה לש רשקהב ףקות הנשמ תולבקמ תוצובק ןתואל תיטפשמ הנגה קפסל
 .הילע םירבועש םייונישה חכונל ,הנורחאה תעב דחוימב תאזו ,לארשיב תיניטסלפה
 ,םיאמדקאה זוחאב היילעב םיוּולמה ,היצזינרדומו רויע יכילהת םיללוכ ולא םייוניש
 םייתלשממ-אלה םינוגראה לש םתוליעפב היילעב ,הקוסעתה קושל םישנ לש האיציב
 294.םיידוהי םיבושייבו םירעב םירוגמל רבעמבו )הלאכ קר אל ךא ,םישנ ינוגרא רקיעב(
 םע םיפתושמ םיבחרמב םיררוגתמ םיברעה הנידמה יחרזאמ קלח ,א קרפב ליעל רבסומכ
 ןיב םירעפ םימייקו ,םידרפומ םיבחרמב םיררוגתמ םירחא דועב ,תידוהיה הליהקה
 היילעל וליבוה ולא םיכילהת .ןוליחה ינייפאמב ןכו הלכשהה תמרב תונושה תוצובקה
 תויוכז ,תדמ שפוחלו תד שפוחל תוכזה ןהיניב ,טרפה לש תויוריחלו תויוכזל תועדומב

 
290 Moller Okin, 22-ו 12 'מעב ,288 ש"ה ליעל;  ,Halev-Avigail Eisenberg & Jeff Spinner

Introduction, in MINORITIES WITHIN MINORITIES: EQUALITY, RIGHTS AND DIVERSITY 
Morondo Dolores  );Halev eds., 2005-Eisenberg & Jeff Spinner 2, 5 (Avigail–1, 1

Minorities Frameworks, Intersectionality and Human -ithinW-MinoritiesTaramundi, 
ULTURAL C-THNOE in, Rights: Overlapping Concerns or Ships Passing in the Night?

(2017)ch. 8  IGHTSRUMAN HIVERSITY AND D. 
 Chandran Kukathas, Are There Any Cultural Rights?, 20 POL. THEORY 105 ואר 291

(1992). 
292 Moller Okin, 288 ש"ה ליעל; BARRY, 91 ש"ה ליעל; Joseph Raz, Multiculturalism, 11 

RATIO JURIS 193, p. 200 (1998). 
 Meital Pinto, The Right to Culture, the Right to Dispute, and the Right to םע וושה 293

Exclude: A New Perspective on Minorities Within Minorities, 28 RATIO JURIS 521 
 םירקמה .טועימה תוברת תא תונשל ןיינועמה טועימ ךותב טועימב תקסוע וטניפ .(2015)

 בורל – תיברעה הליהקהמ םישנא לש תדקוממ השירדב םיקסועו ,םינוש הז קלחב ונודייש
 .תוינטרפ תויוכז שומימל – הכותב טועימל םיכייתשמה הלאכ

 .3 קרפב ,34 ש"ה ליעל ,יסיאמ'ח ואר 294
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 הנבותה תא ודדיח ולא םיכילהת ,ךכמ בושח 295.תיב"טהלה הליהקה תויוכזו םישנ
 תוקיזחמה ,תונוּוגמ תוצובקמ תבכרומ אלא ,תחא השקמ היושע הניא תיברעה הרבחהש
 .םיילרביל םיכרעל סחיב תונוש תודמעב

 טפשמה-תיב ינפל ןוידל ועיגהש םייתרבח-םינפה םיקבאמה תא גיצמ הז קרפ
 קוסיעהו יוטיבה שפוח ,םיירצונ רפס-יתבב בא'גִח תייטע :םיירקיע םימוחת השולשב
 הנעטה .תושיאה יניד םוחתב םייתדה ןידה-יתב לש הימונוטואהו ,ימוקמה ןוטלשב
 תידוחייה תיתצובקה הקימנידל סנכיהלמ ענמנ טפשמה-תיבש איה הז קרפ לש תירקיעה
 הימונוטואה תא הפידעמה תיתוברת-בר השיג םדקמ ,וינפל תאבומה היגוסב תררועתמה
 הצובקב העיגפ ידיל םיתיעל איבמ ךכבו ,תוילרביל תויוכז תחטבה לע הצובקה לש
 .תענכשמו תססובמ תיטפשמ הקמנה אלל הרבחה ךותב תשלחומה

 תוננוכמה תוצובקה ןיב תוחוכה יסחי וללה םימוחתהמ דחא לכב יכ תוארהל שקבא
 .לדבנו דרפנ יטפשמ ןויד ימעטל בייחמ רשא רבד ,םינוש םה תיברעה הרבחה תא
 "טועימ" חנומה ,)ללכבו( תיברעה הרבחה ךותב טועימל בור ןיב תוחוכה יסחי תניחבב
 וא תילכלכ ,תיטילופ הניחבמ תרדומ רשא תיברעה הרבחה ךותב הצובק-תתל סחייתמ
 296.הצובק-תת התוא לש הרועיש לש ירפסמה דמימהמ םלעתמו ,ןודנה רשקהב תיתרבח
 אלמ קלח תולטונ ןניאו חוכ תודמעמ יללכ ןפואב תורדומ טועימ תוצובק דועב ,ךכ
 .םיילפכ תועגפנו תורדומ השעמל טועימ ךותב טועימ תוצובק ,םיחרזאה םייחב

 תימלסומה הליהקה ןיב םייתצובק-םינפ םיקבאמב רבודמש לככ ,ךכל םאתהב
 טועימ התויה ףא-לע תטלשה הצובקה איה תירצונה הליהקה ,ךוניחה םוחתב תירצונל
 תודסומל הסינכה ינונגנמב תטלוש רשא הצובקה התויהב ,תיברעה הרבחה ךותב ירפסמ
 תונושה תוצובקה ןיב תוחוכה יסחי תניחב ימוקמה ןוטלשה םוחתב ;םייתרקויה ךוניחה
 תעיבקל יזכרמ אוהש ,ומצע בושייה לש ידוחייה הייסולכואה בכרהל סחייתהל תבייח
 תושיאה יניד לש רשקהב וליאו ;ימוקמה בחרמב הצובק לכל שיש יטילופה חוכה
 בר חוכ םיקינעמה ,םיילכראירטפ םיכרע ידי-לע בורל םיטלשנ הלאש ןוויכמ ,םייתדה

 
 תיתצובק-םינפה תּונושה תשחמהל תניוצמ המגוד איה 2020 ץיקמ זרא לא תניחט תשרפ 295

 ולוהינ תא השריש תרצנ ריעהמ השיא לש התולעבב לעפמב רבודמ .תיניטסלפה הרבחב
 םיברע ב"טהלל בשקו עויס וק תמקהל םיפסכ םורתל הטילחה איה .רטפנ הלעבש רחאל
 םייתד םימרז לש האירק העמשנ תאז תובקעב .לארשיב ב"טהלה ןעמל הדוגאב תויברעו
 ומייא ףא הרבחה לש םיציפמהו ,םיפדמהמ םריסהלו הרבחה ירצומ תא םירחהל םיינרמשו
 האג הניחט" ףייס-ובא רדאח ואר .קשמב תולודגה תותשרל הירצומ תא קפסל קיספהל
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium- )9.7.2020( ץראה "האג הליהק ןעמל

 )11.7.2020( ץראה "חילשה קר איה זרא לא הניחט" ירוח יק'ג ;1.8982754
1.8987149-https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium; לש קבאמה" גניר ןדיע 

 )12.7.2020( ץראה "ונלוכ לש ןחבמה אוה רהז הילו'ג
1.8988487-https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium; םירופיצ יתש" ראסנ ןיהאש 

 )14.7.2020( ץראה "םיב"טהלו הניחט ,תחא הכמב
https://www.haaretz.co.il/debate/hebrew/1.8992419. 

 .523 'מעב ,293 ש"ה ליעל ,Pinto ואר 296
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 תווש ןתויה ףא-לע הז רשקהב טועימ תצובק ןה םישנ ,םישנל רשאמ םירבגל רתוי
 .םירבגה תצובקל תירפסמ הניחבמ

 רשקהב יטפשמ ןוידל ועיגהש םיקבאמה יכ ןייצא ,תונושה תויגוסה תא גיצא םרטב
 רסוח ןהיניב ,תוביס המכ ךכל שיש תרעשמ ינא .דואמ םיטעמ םה יברעה יתרבח-םינפה
 תויעב ןורתפ םשל )תידוהיה( טפשמה תכרעמל תונפל ןוצר רסוח 297,תכרעמב ןומא
 םינשב ,תאז םע 298.תויטפשמה תויוכזל תועדומ רסוח םג ילוא םיתיעלו ,תויתרבח-םינפ
 םישנ ינוגרא ידי-לע רקיעב לבומש ,הז חור-ךלהב ךרובמ יונישב ןיחבהל ןתינ תונורחאה
 ילוא ךשמהבו ,ירוביצ ןוידל תויתרבח-םינפ תויגוס םילעמ רשא ,תיב"טהלה הליהקהו
 299.יטפשמ ןוידל םג

 תיתליהק הימונוטואל תוכזה לומ )בא'גִח תייטע לש הרקמה( תד שפוחל תוכזה .1

 תויתנידמה טפשמה תוכרעמ תא הקיסעמה תויתועמשמה תויתוברת-ברה תויגוסה תחא
 לש םתויקוח תניחבב תעגונ ,תימואל-ןיבה טפשמה תכרעמ תא םג-ומכ ,הפוריאב
 בחרמב )תוימלסומ רקיעב( םישנ לש םינפו שאר יוסיכ לע תולבגה םיליטמה םירדסה
 תוסכל ןהל רשפאל םישנ לש ןהיתועיבת ביבס תולועה תוירקיעה תומלידה 300.ירוביצה
 ןורקע לע הרימשה ןיבל תוברתלו ןויוושל ןתוכז שומימ ןיבש רגתאב ודקמתה ןשאר תא
 תוקיטקרפל קינעהל יוארש הנגהה ףקיהבו ,הנידמה לש תוילרטינה וא תוינוליחה
 תונידמ ןתוא 301.ירדגמה ןויוושב תועגופ הלא רשאכ ילרביל-אל טועימ לש תויתוברת
 ילקידרה םאלסאה לש ותפיאשל יוטיב הווהמ םישנ לש ףוגו שאר יוסיכ דודיע יכ תונעוט
 302.הכלה-תונידמ לש ןנוניכ ידיל איבהלו יטרקומדה רטשמה לש ותוביצי תא רערעל

 
 – היטרקומדל ילארשיה ןוכמה( 59 2020 תילארשיה היטרקומדה דדמ 'חאו ןמרה רמת 297

 .)2020 תוינידמו להק תעד רקחל יברטיו זכרמ
 ואר יטפשמ ןועיט תלשבה ןיבל תויטפשמ תויוכזל תועדומ ןיב רשקה תודוא-לע הבחרהל 298

 Austin Sarat &William L.F. Felstiner, Richard L. Abel , :אשונב ינונקה רמאמה תא
The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming..., 15 

631 (1980) .EVR .COS &AW L. 
 םיררועמ תיניטסלפהו תיברעה הרבחב Me Too ינצינ" בעס חאלפ ןירישו לוסב ןאנ'ז ואר 299

 )25.11.2021( ץראה "עויסה ינוגראב הריהז הווקת
https://www.haaretz.co.il/haaretz21/1.10415588. רבכ ונל ונת'" הירכב ןימסי ואר ןכ 

 )1.8.2019( ץראה "הנושארה תיב"טהל-תיברעה האחמב ופתתשה םיניגפמ 200-כ :'תויחל
1.7614259-https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium. 

 םיינזאמה תופכ יתש לע חנומ ןויוושה רשאכ" סדנרב-יקסבוטסוה רמת ואר תבחרנ הריקסל 300
-ב םסרפתהל יופצ( א קרפ ,הכ םיקסעו טפשמ "ימלסומה שארה יוסיכ לש ןחובה הרקמ –
 םישנל שאר-יוסיכ תייטע לע תולבגה תלטה – הלערה ירוחאמ" רלפוטש הליג ;)2202
 .)2009( ב קרפ ,191 בי לשממו טפשמ "תוילרביל תונידמב

 .192 'מעב ,םש 301
 .193 'מעב ,םש 302



 לארשיב יניטסלפה-יברעה טועימה לש תויתצובקה תויוכזה ב"פשת הכ לשממו טפשמ

 57 

 ןתנגהל תאצל הנידמה לע ןכלו ירדגמה ןויוושב תועגופ ולא תומרונ יכ ןעטנ ךכ לע ףסונ
 303.הליהקה ילבכמ ןררחשלו םישנה לש

 הנידמה ןיב רשקה תניחבב ודקמתה יפוריאה רשקהב וררועתהש םייטפשמה םינוידה
 לע רוסיאה תלטה לש תוכלשההמ ומלעתהו ,טועימ תוליהקל תוכייתשמה םישנה ןיבל
 תאצל ןתלוכיב עגפת הז רוסיא תלטהש תורשפאהמו יתליהק-ןיבה רשקהב םישנה
 תויטפשמה תוקדצההו תועדה 304.םירבגה ןהיתימעל תווש תויהלו ירוביצה בחרמל
 ,רמולכ( דבלב שארה יוסיכ :יוסיכה תדימל תורושק תולבגה ןתוא לש ןתויקוח ןיינעל
 רוסיא ;)הקרוב תייטע( ףוגה לכ יוסיכ לומ )תירבעב הלער וא תיברעב בא'גִח תייטע
 305.יתדימ בשחנ הקרובה תייטע רוסיא דועב ,קדצומ-יתלב בורל בשחנ ןושארה

 ןכלו ,שאר-יוסיכ תייטע לע תולבגה הקיקחב ןיא ,הפוריאמ לידבהל ,לארשיב
 תא תוקיסעמה הלאמ תורחא תומליד ררועמו םינוש םינפ לבקמ וז היגוסב קוסיעה
-תיב ינפל ןוידל עיגה בא'גִח תייטע לע ולטוהש תולבגה לש ןתויקוח תניחב .תשביה
 תולבגה וליטהש םייטרפ תודסומב ועגנ תושרפה שולש .דבלב תוישרפ שולשב טפשמה
 לטוהש רוסיאב וקסע ןהמ םייתש :םמוחתב בא'גִח תייטעל עגונב תוימלסומ םישנ לע
 םוקמל הלבקל יאנתכ הלטוהש הלבגהב קסע רחא הרקמו ,םיירצונ רפס-יתב ינש ידי-לע
 תומלידב וקסע תונושארה תוישרפה יתש .הינתנ ידוהיה בושייב האפרמב הדובע
 ןהבו 306,ירצונ בור ךותב ימלסומ טועימ לש ךוניחה םוחתב ילארשיה רשקהל תוידוחיי
 טועימ לומ ידוהי בור יסחיב הקסעש ,הנורחאה השרפהמ הנוש ןפואב טפשמה-תיב קספ
 תכרעמ תניחבל ךבדנ דוע תופיסומ ולא תוישרפ ,ןלהל טרופיש יפכ .ימלסומ-יברע
 טלשנה ,ךוניחה םוחתב טועימה תצובק ךותב תוליהק יתש ןיב תוחוכה יסחיו םיסחיה
 היה ימעטלו ,ויתוטלחהב הז ףסונ ךבדנמ םלעתה טפשמה-תיב .תירצונה הליהקה ידי-לע
 .תעדה תא ול תתל וילע

 
 .םש 303
 לע יתנידמה רוסיאה תעפשהמ תומלעתהב םולגה קזנבו הז רוגסמ לש תויתייעבב ןוידל 304

 ליעל ,סדנרב-יקסבוטסוה לש בושחה ןוידה תא ואר ןתליהקל םישנה-םיטרפה ןיב רשקה
 .2ב קרפ-תתב ,300 ש"ה

 תוקדצומ המעטלש ,הקרוב תייטע לע תולטומה תולבגה ןיב הניחבמ רלפוטש ,לשמל ,ךכ 305
 םישנ היפלש תיטסילטנמדנופ תילכראירטפ תיתד הסיפת ףקשמה גהנמב רבודמש םושמ
 תייטע לע תולטומה תולבגה ןיבל ,ןפוג תא ריתסהל תובייח ןכלו ןהילעבל תודבעושמ
 עוגפל םילוכי םניא םייתנידמ םיסרטניאש םושמ ,התעדל ,תוקדצומ ןניא רשא ,בא'גִח
 ואר .המוד הנחבה הרמאמב תכרוע סדנרב-יקסבוטסוה .ג קרפב ,םש ואר .תוברתל תוכזב
 .םוכיסה קרפב ,300 ש"ה ליעל ,סדנרב-יקסבוטסוה

 בור הווהמ תימלסומה הליהקה םנמוא ,ןלהל חותינב עיצאש יפכו ,ליעל יתרבסהש יפכ 306
 םייטרפה רפסה-יתבו ךוניחה םוחת לש ידוחייה רשקהב ךא ,יברעה טועימה ךותב
 םחוכ תניחבמ טועימ םיווהמ םה ,תירצונה הליהקה ידי-לע םיטלשנ רשא ,םיירצונה
 .יטילופה
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 307.ךוניחה רש 'נ ןיראב'ג ץ"גב אוה ןוילעה טפשמה-תיבל עיגהש ןושארה הרקמה
 ,תרצנב "ףזו'ג ןס" ירצונה רפסה-תיבל הלבקתה רשא תימלסומ הדימלת התייה ןיראב'ג
-ומכ .רפסה-תיבב בא'גִח תוטעל השקיבו ,תילותקה-תינוויה הדעה לש התולעבב אצמנה
 ןיב הדרפה ירדסה עובקל השקיבו ,תד ימעטמ תויוליעפ המכב ףתתשהל הבריס איה ןכ
 םייקש הנעטב ןכ תושעל הל רשפאל בריס רפסה-תיב 308.הייחש ירועישב תונבל םינב
 לש יטסילרולפ ףתושמ םויק רשפאתש תילרטינ הביבס רוציל דעונש ,דיחא שובל דוק
 םידומע העברא לש ,רצק ןיד-קספב 309.דסומב וידחי תודמולה תונושה תותדה יתש
 רבודמש הדבועה חכונל יכ ועבוקב ,הריתעה תא קדצל הובגה טפשמה-תיב החד ,דבלב
 לש תדה שפוח לע תרבוגה ,תיכוניח הימונוטואמ הנהנ רפסה-תיב ,יטרפ דסומב
 ,תירצונה הדעה ינב םניאש םידימלת לבקל ביוחמ וניא רפסה-תיב יכ עבקנ דוע .תרתועה
 תלבקל )תדה שפוחב םיעגופ םה םא םג( םיאנת עובקל תוכמסה אולמ ול שי יכו
 לע תססובמה תפתושמ תיכוניח תכרעמ םויק רשפאל תנמ-לע םירצונ-אל םידימלת
 שפוחו תדה שפוח ויה ,ימשר רפס-תיבב רבוד וליא יכ ריעה טפשמה-תיב 310.םזילרולפ
 .רפסה-תיב לש הימונוטואה םג םהיניב ,םירחא םיסרטניא לע םירבוג ןופצמה

 הדבעש ,ירמנ המשו תימלסומ הרומ ידי-לע השגוהש העיבתב קסע ינשה הרקמה
 םינשה םע רשאו ,םילשוריבש "טדימש" ירצונה רפסה-תיבב םינש עבשו םירשע ךשמב
-תיב להנמל התנפ ירמנ 311.בא'גִח תוטעל ליחתהל הטילחהו הקודא הייתדל הכפהנ
 ,התחדנ התשקב םלוא ,שאר-יוסיכ םע רפסה-תיבל עיגהל ליחתהל תושר תשקבב רפסה
 ורמאנש םירבדה ףא-לע .ןירוטיפ ייוציפ םולשת הז ללכבו ,תונוש תועצה הל ועצוהו
 עידוהש ,להנמה לש ורדחל הארקנ איה .בא'גִחה םע רפסה-תיבל ירמנ העיגה ,השיגפב
 .התיבה החלשנו ,שארה-יוסיכ תא הטוע איה דוע לכ דמלל לכות אל איה יכ הל

 הבו ,םילשוריב הדובעל ירוזאה ןידה-תיבל העיבת ירמנ השיגה תירקתה תובקעב
 הווהמ התד תווצמכ שאר-יוסיכ תייטע לשב רפסה-תיבמ הקוליס יכ ,רתיה ןיב ,הנעט
 לע התיילפה יכ ירמנ הנעט ןכ-ומכ .תד עקר לע הילפה רדגב וניהו ,ןידכ אל םירוטיפ
 הרבע הווהמו ,1951–א"ישתה ,השאה תויוכז יוויש קוח תוארוהל תדגונמ התד עקר
 תא החד ןידה-תיב 312.הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוחל 15 ףיעס תוארוה יפ-לע תילילפ
 דוק םייק רפסה-תיבב יכ עבקו ,ליעל ראותש ןיראב'ג ץ"גב לע תוכמתסה ךות התעיבת

 
 .)1994( 199 )5(חמ ד"פ ,ךוניחה רש 'נ ןיראב'ג 4298/93 ץ"גב 307
 .201 'מעב ,םש 308
 .םש 309
 ,300 ש"ה ליעל ,רלפוטש ואר ןוילעה טפשמה-תיב אטיבש הסיפתה לש בחרנ חותינל 310

 Michael Karayanni, Groups in Context: An Ontology of a ואר ןכ .215–212 'מעב
Muslim Headscarf in a Nazareth Catholic School and a Sephardic Ultra-Orthodox 

Student in Immanuel, 41 LAW & SOC. INQUIRY 973, 978–80 (2016). 
 .)23.8.2010 ובנ( תונבל טדימש רפס תיב – ירמנ 9022-06-10 )ם-י ירוזא( ע"ס 311
 .3 'ספב ,םש 312
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-תיבב תודבועו תודמולש תונושה תוצובקה ןיב תודחאו ןויווש לע רומשל דעונש שובל
 יהוז ךא ,הרומה לש תד שפוחל תוכזב העיגפ םושמ ךכב שי םנמוא יכ עבקנ דוע .רפסה
 יכ עבקנ ןכ-ומכ .יטרפ ךוניח דסומ לש תנגומה לוהינה תוכמס חכונל תקדצומ העיגפ
-תיב ךותב קר בא'גִח תייטעל הסחייתה הלטוהש הלבגההש םושמ ,תיתדימ העיגפ יהוז
 ,התדובעמ הרטפתה השעמל ,התוגהנתהב ,ירמנ יכ עבקנ ,ףוסבל .ול ץוחמ אלו ,רפסה
 .התנעטכ הרטופ אלו

-לע השגוהש העיבת לביק ביבא-לתב ירוזאה ןידה-תיב ,ליעל םירקמה ינש תמועל
 ךכ לשב הינתנב םייניש תאפרמב הדובעל הלבקתה אלש תימלסומ םייניש תאפור ידי

 .הילפה ןיגב םייוציפ םולשתל השירדב האפרמה תא העבת איה 313.בא'גִח הטוע איהש
 לע ןגהל אקווד הדעונ בא'גִחה תרסהל השירדהש הנעטב וננוגתה האפרמה ילעב
 ןיב חתמהו ינוציקה ינוחטבה בצמה יכ הנעטו ,תוחוקל לש תומודק תועד ינפמ תדבועה
 ןידה-תיב .תוחוקל םע םיטקילפנוקל ליבוהל םילולע ויתובקעב ררושה םיברעל םידוהי
 ןיגב הדובעל םידמעומ תייחד יכ עבק ובש ,דואמ בושח ילרביל יתוהמ ןיד-קספ בתכ
-אל הלועפ הניה דוסי תוללושמ תומודק תועד לע תוססובמה ויתוחוקל לש תופדעה
 םיתיעלו ,םהל םימודל רובחל םיטונ םיטרפ םנמוא יכ ףיסוה דוע .היוצר-אלו היואר
 ןויוושה לע רומשל תבייח תילרביל תיטרקומד הרבח ךא ,תומגיטסמ םיענּומ םה תובורק
 םג החד ןידה-תיב .דועו תינימ הייטנ ,עבצ ,תד ,ןימ סיסב לע הילפהה רוסיא ןורקע לעו
 התואל קספו ,בא'גִחה תרסהל השירדה תא קידצמ ינוציקה ינוחטבה בצמהש הנעטה תא
 .ח"ש 40,000 ךסב םייוציפ האפור

 תוישרפה יתש תמועל ךא ,ימונוטואו יטרפ דסומב רבוד תוישרפה שולשב ,השעמל
 טפשמה-תיב .תילרביל – תרחא השיג טפשמה-תיב טקנ ןורחאה הרקמב ,תונושארה
 תודסומה לש הימונוטואה תא ופידעה םילשוריב הדובעל ירוזאה ןידה-תיב ןכו ןוילעה
 םה םתקיספב .ןהלש תדה שפוח לעו הרומהו הדימלתה לש הימונוטואה לע םיירצונה
 תוצובקה לש םינייפאמהו תוחוכה יסחי תא ןוחבלו הרוקה יבועל סנכיהלמ וענמנ
 השקמ היה ןוידה לש הז םוחית ,ןלהל טרפאש יפכ .ךוניח לש ידוחייה רשקהב תונושה
 ןיראב'ג לש תד שפוחל תוכזה לע רפסה-תיב לש הימונוטואה לש הפדעהה תקדצה תא
 314.ירמנו

 :ךכ הנייצב ,ןיראב'ג ץ"גבב ןידה-קספ לע תרוקיב העיבה הרמאמב רלפוטש

 תימואלה תוהזה ידבור תא וניד-קספב עינצמ ןוילעה טפשמה-תיב
 הדבועה תא ריכזמ וניא אוה ,ךכ .השעמה רופיס ירוחאמ םירתתסמה
 ,יניטסלפ-יברע יטרפ רפס-תיבבו תיניטסלפ-הייברע הרענב רבודמש

 
 .)8.9.2019 ובנ( מ"עב קינילק ןש וינ – דימאחמ 23-01-17 )א"ת ירוזא( ש"עס 313
 האצותה תא קידצהל הלוכי הניאו תיתייעב ץ"גב לש ותקמנה יכ ןייצמ ורמאמב יניירק םג 314

 ,תיפוסה האצותה תקדצהל תרחא הקמנה עיצמ אוה ורמאמ ךשמהב ןכלו ,עיגה הילאש
 ואר .התוהז לע ןגהל ידכ תלעופש תטלש-אל הצובק איה תירצונה הצובקה היפלש

Karayanni, 980–978 'מעב ,310 ש"ה ליעל. 
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 תא םימילשמ םייטרפ רפס-יתב הבש תיברע ךוניח תכרעממ קלח הווהמה
 ךוניחה תכרעמ ןיבל הניב רשאו ,תנתונ הניא תיתכלממה תכרעמהש המ
 אקווד יכ ןועטל ןתינ ,תאז ףא תאז אל .הרורב הדרפה תמייק תידוהיה
 תמיחת לע הדפקההו ילארשיה ירוביצה בחרמב תוילרטינה רדעה
 םיעינמה םה תיניטסלפה-תיברעה וז ןיבל תידוהיה הליהקה ןיב תולובגה
 תוילרטינ שורדל יניטסלפה-יברעהו יטרפה ילותקה רפסה-תיב תא
 יאמצע יניטסלפ-יברע בחרמ רוציל תנמ-לע ,וידימלת ברקב תודיחאו
 315.הדיחא תיניטסלפ-תיברע תוהזו

 הגיצמ איה ימעטל ,רלפוטש לש התרוקיב םע )יקלח ןפואב( המיכסמ ינאש יפ-לע-ףא
 וא טועימ–בור יסחי לש רשקהב תרגסממ איה התואש ,היגוסה לש רצ דחא טביה
 ןוידהמ רדענש רחא חותינ .יפוריאה רשקהב תומלידה רוגסמל המודב ,טועימ–הנידמ
 הליהקה ןיב ילארשיה רשקהב םייתליהק-ןיבה םיידוחייה םיסחיב עגונ יטפשמה
 ןעוט יניירקש יפכ .ריבסא .ךוניח לש ידוחייה םוחתב תימלסומה הליהקה ןיבל תירצונה
 תשרפב ותקיספל ןיראב'ג תשרפב טפשמה-תיב תקיספ ןיב הוושמ אוה ובש ,ורמאמב
 הרידמה הצובקה תוהזל תעדה תא תתל שי הרדה טקא לש ותויקוח תניחבב 316,לאונמע
 ןיב יתוהמ לדבה םייק ,יניירק יפל .תרדומה וז ןיבל הרידמה הצובקה ןיב תוחוכה יסחילו
 ןיבל ,לאונמע תשרפ לש הרקמב היהש יפכ ,תינומגה הצובק ידי-לע תלעפומה הרדה
 יפכ ,התוהז לע ןגהל הרטמב )nonruling( תטלש-אל הצובק ידי-לע תלעפומה הרדה
 תוחוכה יסחיל ללכ טפשמה-תיב סנכנ אל הנורחאה השרפב 317.ןיראב'ג תשרפב היהש
 איהש ,תירצונה הליהקה ןיבל ,ןיראב'ג תכייתשמ הילאש ,תימלסומה הליהקה ןיב
 םג ןכ השע אל טפשמה-תיב יכ ןייצאו ףיסוא 318.םיירצונה רפסה-יתב לש םילעבה
 ןפואב טפשמה-תיב עיגה הילאש תיפוסה האצותה תא קידצהל ידכ ,ןכל .ירמנ תשרפב
 תליהקכ תירצונה הליהקה תא גווסל עיצמ יניירק ,לאונמע תשרפב ותקיספ םע בשייתיש
 ךוניחה תודסומ ימוחתב דיחא שּובלל התשירדב רשא ,תטלש-אל תיתד טועימ
 319.תידוחייה התוהז תא רמשל תשקבמ איה התולעבבש

 
 .214 'מעב ,300 ש"ה ליעל ,רלפוטש 315
 :ןלהל( )2009( 398 )2(גס ד"פ ,ךוניחה דרשמ 'נ "הכלהכ רעונ" תתומע 1067/08 ץ"גב 316

 תודימלתל ידרפס אצוממ תודימלת ןיב הדרפהה תויקוח הנודנ ובש ,)לאונמע תשרפ
 .)"ףזו'ג ןס" רפס-תיבל המודב( ימשר-אל רכומ ידרח רפס-תיבב יזנכשא אצוממ

317 Karayanni, 975 'מעב ,310 ש"ה ליעל. 
 םיירצונה רפסה-יתבל טפשמה-תיב לש ותוסחייתה תא םג רקבמ יניירק .976 'מעב ,םש 318

 ,םש .םיירוביצכ םגווסל שי םיידוחייה םהינייפאמ חכונל יכ ןעוטו ,םייטרפ רפס-יתב לאכ
 לש הרדגהה תוהמ ןיינעל טפשמה-תיב לש הערכהה תא רקבמ אוה דוע .789 'מעב
 הליחמ אלו ,םילדבהו תּונוש הליכמ אקווד תיטסילרולפ השיג יכ ןייצמו ,םזילרולפ
 .979–978 'מעב םש .תודיחא

 האצותה ,וז הרוצב ןיראב'ג תשרפב יטפשמה קבאמה תא טפשמה-תיב רגסמ וליא ,ותנעטל 319
 .986–980 'מעב ,םש םייקמ אוהש ףיקמה חותינה תא ואר .תקדצומ התייה
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-אל הצובקכ תירצונה הליהקה גוויסל עגונב יניירק לש ותנקסמ םע המיכסמ יניא
 הליהקה ,תישאר .תוירקיע תוביס יתשמ תאזו ,ךוניחה םוחת לש דקוממה רשקהב תטלש
 לש הלבקה יאנתב תטלושה איהו ,םייתרקויה ךוניחה תודסומ לש םילעבה איה תירצונה
 תונשב םיימלסומה רפסה-יתב תמקהל דע רשא ,םירומה תריחבב ןכו םידימלתה
 םג ךא תויגשיה לע םיססובמה םישקונ ןוניס ינונגנמ לש םהידסחל םינותנ ויה םייפלאה
 בחרמה לש הארמב תטלוש םג הליהק התוא 320.תירצונ תיתד תוכייתשהל הפדעה לע
 תּונוש לבקמ וניאש הזכ ךא הרואכל דיחאו ילרטינ שובל דוק תועצמאב ,ירפס-תיבה
 םירעפה חכונל םג ףקות הנשמ םילבקמ םירבדה .תודיחא םע בשייתהל לוכיש רבדכ
 םייתכלממה רפסה-יתב ןיב םירעפה םג 321.םימלסומל םירצונ ןיב םיידומילה םיגשיהב
 ךוניח תמרב ץפחש ימלסומל תורשפא םיריתומ םניא םיידוהיה הלא ןיבל םייברעה
 ,םיילמרופ ןוניס ינונגנמב לקתנ אוה םש ,םיירצונה תודסומל לבקתהל תוסנל אלא ההובג
 ינלבוס וניאש שובל דוקב בויחה תמגוד ,םיילמרופ-אל ןוניס ינונגנמבו ,הלבק יאנת ןוגכ
 .בא'גִח תייטעל

 לע ןגהל םיירצונה תודסומה לש םנוצרל יוטיבכ הלבקה ןונגנמ תא גיצמ יניירק ,תינש
 ךות ,םהילא הלבקה יאנתב ולא תודסומ לש הטילשהש םנמוא המיכסמ ינא .םתוהז

 טלחהב הדיעמ 322,)60%-כ( םכותב תירצונה הליהקה ינב לש םיוסמ זוחא לע הרימש
 הצובקכ ברה םחוכ לע םג דיעמ הטילש לש הז דוסי ךא ,םתוהז לע רומשל םנוצר לע
 הניחבמ טועימ תצובק יהוזש הדבועה .ךוניחה םוחתב תיברעה הרבחה ךותב תינומגה
 הצובקב רבודמש חרכהב הדיעמ וא החיכומ הניא התוהז לע ןגהל תניינועמה תירפסמ
 תוינומגה תוצובק םג ירה יכ – ךוניחה םוחת לש דקוממה רשקהב תוחפל – תטלש-אל
 ,ךוניחה םוחתב תוליהקה יתש ןיב םיסחיה לש רשקהב ,ןכל .ןתוהז לע ןגהל תוניינועמ
 ינונגנמב תטלוש רשא ,תיטילופ הניחבמ הקזחה הצובקה ייניעב איה תירצונה הליהקה
 .השלחה איה תימלסומה הליהקה וליאו ,חוכה

 הקמנהב רסחה ןוידה קוידב אוה תושיגה יתש ןיב ליעל אבומה ןוידה ,ןפוא לכב
 םיקבאמב םינד םה רשאכ ףיצהל םהל ארוק הז רמאמ רשאו ,טפשמה-יתב לש תיטפשמה
 יסחיל הפיקמ הרוצב סחייתתש ,וזכ הקמנה .תיברעה הרבחה לש םייתרבח-םינפ
 .היהתש תיטפשמ האצות לכל רתוי ענכשמו ןתיא סיסב הווהת ,תוחוכה

 עגונ ,ליעל גצוהש ימדקאה ןוידהמ ןהו יטפשמה ןוידהמ ןה רדענה ,ףסונ רוגסמ
 הליהקה ךותב םיימינפה םיסחיה לש רשקהב טועימ ךותב טועימ לש תומלידב
 תרתוס איה דחא דצמש םושמ ,דחוימב תבכרומ איה בא'גִחה תייטע תייגוס .תימלסומה
 ,תוילכראירטפ תויתד תומרונ לש ןמויק לשב ,רחא דצמ ךא ,ירדגמה ןויוושה ןורקע תא
 בחרמב םישנה לש ןתופתתשה תא רשפאיש ירקיעה טלפמה תווהל לוכי בא'גִחה

 
 .984 'מעב ,םש 320
 .ךוניחה םוחתל עגונב ליעל 2א קרפ-תתב הריקסה תא ואר 321
322 Karayanni, 984 'מעב ,310 ש"ה ליעל. 



 ב"פשת הכ לשממו טפשמ ןארבו'ג-ירתות לאנמ

 62 

 הכלה היפלש ,ותקיספ לש תוכלשהל ללכ סחייתמ וניא טפשמה-תיב 323.ירוביצה
 תוביוחמש תודימלתו תורומ לע בא'גִח תייטע רוסאל לוכי יכוניח דסומ השעמל
-תיבב דמלל וא דומלל תורשפאה תא ןהמ עונמל ךכבו ,הייפכב ןיבו ןוצרמ ןיב ,התוטעל
 .יתרקוי רפס

 הליהקה ךותבו תימלסומהו תירצונה תוליהקה ןיב תוחוכה יסחי תניחבש קפס ןיא
 טפשמה-תיב תא בייחת רשא ,הטושפ-אלו תרגתאמ הכאלמ איה המצע תימלסומה
 תבייחתמ איה ימעטל ךא ,רתוי תובכרומ תויטפשמ תוקדצה תונבלו ףיקמ רקחמ ךורעל
-ברה תויגוסב הקימעמ הרוצב ןודל טפשמה-תיב תא בייחת איה .ןיינעה תוביסנב
 םג( הנידמה לש התוביוחמ ףקיהב ןויד ךירצת איה – ךכמ בושחו ,תוררועתמה תויתוברת
 לע הרימשב תאטבתמ וז הנגהש ןיב ,הכותב םיטועימל תילרביל הנגה קינעהל )תידוהיה
 ןורקע לע הרימשב תאטבתמ איהש ןיבו בא'גִחה תייטע רוסיאו ירדגמה ןויוושה ןורקע
 רשא ,תינריתמ תיתליהק השיג טקונ טפשמה-תיב עגרכ .ותייטע תרתהו תדה שפוח
 עדומ ןפואב רחוב אוהש ךות ,היואר הקדצהה אלל הליהקה חבזמ לע טרפה תא הבירקמ
 הכותב םיטועימה לע ןגהל הנידמה לש התוביוחמ ףקיהל וא ילרבילה ןוידל סנכיהל אל
 324,דימאחמ ןיינעב ןידה-קספ חכונל תקזחתמ וז הנקסמ .תולפמ תויתליהק תומרונ ינפמ
 .ןודנב תטרופמו הרורב תילרביל הדמע טוקנל טפשמה-תיב רחב ובש

 השקתמ ימצעלשכ ינא .ללכו ללכ הטושפ המישמ הניא היגוסב הערכהה יכ ןייצא
 תד לכבו הרוצ לכב – שאר-יוסיכ תייטע ,אסיג דחמש םושמ ,ןודנב תצרחנ הדמע לבקל
 ןויוושה ןורקע תא ימעטל תדגונ ,םירבג לע אלו ,דבלב םישנ לע הווצמכ תלטומה –
 ידיל איבי ןכא הזכ רוסיא המכ דע החוטב יניא ,אסיג ךדיאמו ;הרסואל שיו ירדגמה
 ,דואמ הכובס היגוס יהוזש קפס ןיא ןכל .ןתיבב ןתליבכל אקווד ליבוי אלו ,םישנ רורחש
 תילעומה תרוקיבה ,קודו .היטביה לכ תא ןוחבלו קמועל החתנל שי ךכ םושמ אקווד ךא
 ןיינע לש ופוגל רשא( טפשמה-תיב עיגה הילאש תיפוסה האצותל תנוּוכמ הניא הז קרפב
 ןודל ןוצרה רסוחלו תינטשפה תיטפשמה הקמנהל אלא ,)רומאכ ,המיע ההדזמ אקווד ינא
 .םייתרבח-םינפ םיקבאמב קמועל

 קוסיעה שפוחו יוטיבה שפוח לומ תיתליהק הימונוטוא .2

 לש ןמויקב עגונ םיימינפה םיקבאמה תיירוגטק לש רשקהב ררועתמה ףסונ אשונ
 הז אשונ .תויברעה תוימוקמה תויושרה ךותב תושגנתמו תורתוס תויתליהק תוקיטקרפ
 ,איפסע בושייב תקסוע תחאה :תוירקיע תויגוס יתשב טפשמה-תיב ינפל ןוידל אבוה
 – תויתד תוליהק שולש םויכ וב תוררוגתמש ,יתדה ובכרה תניחבמ ינגורטה בושיי אוהש

 
 ש"ה ליעל ,סדנרב-יקסבוטסוה לצא תיפוריאה הקיספה דגנ תילעומה תרוקיבה תא ואר 323

 .2ב קרפ-תתב ,300
 .313 ש"ה ליעל ,דימאחמ ןיינע 324
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 םוא תימלסומה ריעב תקסוע תרחאהו ;תודרפנ תונוכשב – םימלסומו םירצונ ,םיזורד
 תכרעמו הנידמה לש ןתוביוחמל עגונב תומליד וררועתה םירקמה ינשב .םחפ-לא
 יוטיב שפוחל תוכזה לע הנגה ךות ,טועימ ךותב טועימ לש תוקיטקרפ רשפאל טפשמה
 עובקל הכותב בורה לשו תימוקמה תושרה לש הימונוטואה לומ לא ,קוסיעה שפוחו
 תונושה תויתדה תוליהקה ןיב תוחוכה יסחי ,הארנש יפכ .המוחת ךותב םירדסה
 .ךוניחה םוחתבש הלאמ םינוש םייברעה םיבושייב

 ותשקב רשאכ ,1971 תנשב ןוילעה טפשמה-תיב ינפל ןוידל עיגה ןושארה הרקמה
 הפק-תיב/הדעסמב הלילה תועשב ז'ג תקיזומ עימשהל ןוישיר לבקל ירצונ קסע לעב לש
 תובקעב הלבקתה הצעומה תטלחה 325.איפסע תימוקמה הצעומה ידי-לע התחדנ ולש
 ,רפכב גוניע-יתב רוסאל השירדב תיזורדה הדעה ינב ברקמ רפכה יבשות לש תוינפ
 לע רומשל הדעונ איהש ךכב הקמונ הטלחהה .םהיגהנמו םתרוסמ תא םידגונ םה רשאב
 שילשכ תע התואב התוויהש ,תירצונה הליהקה ןיב םיתומיע עונמלו רוביצה םולש
 לעב .רפכה יבשותמ םישילש ינשכ זא התוויהש ,תיזורדה הליהקה ןיבל ,רפכה יבשותמ
 אל עודמ ריבסהל הצעומל הרויש וצ ןתמל השקבב ןוילעה טפשמה-תיבל הנפ קסעה
 .םיפירח תואקשמ רוכמלו םיינולס םידוקיר םייקל ףאו ,הקיזומ עימשהל ןוישיר ול ןתניי
 רשאו ןיינעל םירז םהש ,םייתדעו םייתד םילוקיש לע הססבתה הצעומה תטלחה ,ותנעטל
 תדב םילחה םירוסיאהו םיגהנמה יכ רתועה ןעט דוע .םהב עירכהל תכמסומ הצעומה ןיא
 שקיב ירצונה קסעה לעב ,רמולכ 326.ירצונ בשותכ וילע לוחל םירומא םניא תיזורדה
 בורה יגהנמ םע תובשייתמ ןניאש תוקיטקרפ םייקל ותוכז לע ןגהל טפשמה-תיבמ
 .יזורדה

 עבקו ,הצעומה תטלחה תא טפשמה-תיב רשיא ,םידומע העברא לש ,רצק ןיד-קספב
 :ונושלב .בושייה לש וייח ןונגסו ויפוא לע רומשל תימוקמה הצעומה לש התוכז יכ
 ךישמהל םיבשותה לש רחבנה ףוגה ןוצר תא לולשל ונמצעל קודיצ םיאור ונניא"
 חור יפלו ורקיעב ירפכ רוזאכ ,םהלש בושיה לש דחוימה ויפָאו ונויבצ לע רומשלו
 תרוסמו םיגהנמ ,םייח תוחרוא ילעב הדעו תד ינב םהש ,ויבשות לש לודגה בורה תוברתו

 טועימ יסחי טפשמה-תיב ןחב אל ןאכ םג ,ןיראב'ג ץ"גבל המודב 327."םנימב םידחוימ
 לש רשקהב ,תיברעה הרבחה ךותב טועימ תווהמ תוצובקה יתשש ףא .טועימ ךותב
 התויהב ,תיזורדה הליהקל סחיב טועימ הווהמ תירצונה הליהקה הזה יפיצפסה בושייה
 ךכבו ,בושייב בורה ןוצר לע ותטלחה תא ססבל רחב טפשמה-תיב .יטילופ חוכ תרדענ
 תייוותהב טלושה ,בורל סחיב התוחנ הדמעב אליממ אצמנ רשא ,טועימה תא ריקפה
 אלו ,קסעה לעב לש ותוכזב ןויד לכ ךרענ אל ןיד-קספ ותואב .בושייב ירוביצה בחרמה
 לע רומשל ךכבו בושייב קחורמ רוזאב תומיוסמ תוקיטקרפ םייקל תורשפאה הנחבנ
 .בורה תושגר

 
 .)1971( 591 )2(הכ ד"פ ,היפסוע תימוקמה הצעומה שאר 'נ ןולה 166/71 ץ"גב 325
 .592 'מעב ,םש 326
 .594 'מעב ,םש 327
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 בכרומ ןיד-קספ טפשמה-תיב ןתנ ,2004 תנשמ ,ןיקדולוס ץ"גבב ,הרקמ ותוא תמועל
 בושייב םיקלח לש ןוצרהו תוכזה ןיבש יוארה ןוזיאב ןויד ךורעל חרט ןכא ובש ,רתוי
 הרקמ ותואב 328.םירחא לש םהיגהנמ תא תורתוסה תונוש תוקיטקרפ םייקל "ברועמ"
 תויושרה קוח יפ-לע ןתוכמס חוכמ – תויריע המכ וקקוחש רזע-יקוח לש םתויקוח הנודנ
 וירצומו ריזח רשב תריכמ הרסאנ םהבש – 1956–ז"ישתה ,)תדחוימ הכמסה( תוימוקמה
 לש קוסיעה שפוחל תוכזב קסע יטפשמה ןוידה .המוחתב םיקלחב וא ריעה ימוחת לכב
 ,ולא םירצומ םיכרוצש ימ לש תדהו ןופצמה שפוחב ןכו ,ריזח רשב תריכמב םיקסועה
 למס תא ריזחב האורו בושיי ותואב ןכוש רשא רוביצ לש ויתושגרב העיגפה לומ לא
 תונוכשל בושייה תקולחל תורשפא ןוחבל טפשמה-תיב עיצה השרפ התואב .האמוטה
 יאנוש" הניכ קנלבש המ םה ןהיבשות בור םא ריזח תריכמ רוסאל רשפא היהי ןהבש
 ךלה טפשמה-תיב ,םנמוא 329."ריזח יבהוא" הב שיש הנוכשב ותריכמ תא ריתהלו "ריזח
 הנויבצ תא ףקשל הכירצ" הערכהה יכ ןייצו ףיסוה אוה םלוא ,"עבוק בורה" ןורקע יפל
 אתווצב םייחה תדימ תא ;םינוש תובוחרלו םירוזאל ,תונוכשל התקולח תא ;ריעה לש
 ורכמיי וירצומו ריזח רשב םא ועגפיי םהיתושגרש םיבשות ןיב ,תונושה תונוכשה ךותב
 ורכמיי אל וירצומו ריזחה רשב םא ועגפיי םהיתויוכזש הלא ןיבל ,םתבריקב
 330."םתבריקב

 ינגורטה בחרמ ךותב תונוש תוליהק לש םיכרצהו תויוכזה שומימ ןיב ןוזיאב קוסיעה
 רגתאמ קוסיע אוה – ימלסומ-יזורד-ירצונ וא יתד-ינוליח-ידוהי ,יברע-ידוהי – ברועמ
 הנגהל ותשירד תאו טועימה לש וינועיט תא חונזל טפשמה-תיבל ול לא ךא ,טושפ-אלו
 הנשמ םילבקמ םירבדה ,רומאכ .ןשומימל תוישממ תויורשפא תניחב אלל ויתויוכז לע
 יברע בחרמב דחוימב ,תרחא קוספל ןתינ יכ דיעמש ,ןיקדולוס ןיד-קספ לצב ףקות
 לככ ,ךכ .תודרפנ תונוכשב ללכ-ךרדב תוררוגתמ תונושה תותדה ובש ינגורטה
 הצובק לש םייחה תוחרואב תעגופ הניא איה הבש ,תדרפנ הנוכשב תמקוממ הדעסמהש
 .שקובמכ התלעפה תא לוקשל ,תוחפה-לכל ,רשפא היה ,תרחא

 םייקתהל רומא היהש ,ראפנ רמאת רפארה לש עפומ לוטיבב קסוע ינשה הרקמה
 רשו בתוכש יתאחמ רפאר אוה ראפנ .םחפ-לא םוא תימלסומה ריעב 2019 טסוגואב
 הרבחה לש תוילכראירטפה תויתרבחה תומרונה תא םירקבמו םירגתאמה םיריש
 םיברעה ןיב ןויוושה םודיקל ,םישנ תויוכזב הכימתל האירק ךות ,לארשיב תיניטסלפה
 םחפ-לא םוא תייריע העידוה ,עפומה יטרפ םוסרפ רחאל 331.שוביכה םויסלו םידוהיל
 ,םייתדה םיטרדנטסב םידמוע םניא ראפנ לש ויריש יכ הנייצב ,ולטבל התטלחה לע

 
 .155 ש"ה ליעל ,ןיקדולוס ץ"גב 328
 .113 'מעב ,158 ש"ה ליעל ,קנלב 329
 ליעל ,קנלב ואר הז ןיד-קספ לש בחרנ חותינל .622 'מעב ,155 ש"ה ליעל ,ןיקדולוס ץ"גב 330

 .118–101 'מעב ,158 ש"ה
 )16.10.2016( ץראה "'תילארשי תוחרזא םע יניטסלפ ינא' :םושרת" םשל ןתיא 331

https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/1.3253432. 
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 םניאש תונויערו םיחנומ ,םייוטיב םיללוכו ,ריעה לש םייתוברתהו םייכוניחה ,םיירסומה
 עפומה לוטיב תובקעב 332.היבשות לש יתרבחהו יתוברתה חורה-ךלה תא םימאות
 הריתע ,חרזאה תויוכזל הדוגאה תועצמאב ,םחפ-לא םוא לש םידחא םיבשות ושיגה
 תא רשפאל הייריעה שאר תא בייחל השירדב הפיחב םיילהנמ םיניינעל טפשמה-תיבל
 תוברת תודסומב םילעומש םיעפומהו תוריציה ןכותב תוברעתהמ ענמיהלו עפומה םויק
 :ןלהלכ התייה הייריעה תבושת 333.הכימת הנממ םילבקמו הייריעה תולעבב םיאצמנה
-לא םוא ריעב דחוימה ןידעה יתרבחה םקרמה לעו רוביצה םולש לע רומשל תנמ לע"
 334."ןודנבש העפוהה םייקל םכתשקבל תונעיהל ןוכנל האור ינניא ,םחפ

 אוהש ךות ,הייריעה תטלחה לש הלוטיב לע טפשמה-תיב הרוה טרופמ ןיד-קספב
 תויזכרמה דוסיה-תויוכזמ קלח התויהב ,יוטיבה שפוחל תוכזה לש התונוילע תא שיגדמ
 םינכתב ברעתהל תוכמס תושרל ןיא יכ תטפושה העבק התטלחהב .לארשיב םדאה לש
 ןותנ ינוריע יתוברת דסומל יכו ,הייריעה ןומימב תוגצומ ןה םא םג ,תויתוברת תוריצי לש
 םילוקישה יכ עבקנ ןכ .וב גצומש יתונמואה ןכותל רשקב ימונוטואו יאמצע תעד-לוקיש
 םניא הרקמ לכבו ,םייד םיססובמ ויה אל רסומו תוברת ,הרבח ,תד יכרעל םיסחייתמה
 העיגפ לשב יוטיבה שפוח לש יהשלכ הלבגה םיקידצמה םיגירח םייוטיב םיווהמ
 תופצל ןיינועמה לכש ,רוגס םלואב םייקתהל ןנכותמ עוריאה ,ךכ לע ףסונ 335.תושגרב
 ףשחנ וניא רפארה לש ויריש תעימשב ץפח וניאש ימו הסינכ סיטרכ שוכרל לוכי וב
 תונקל ותמזוימ רחובש תיטרקומד הרבחב רוביצ יכ השיגדה רבואט תטפושה 336.םהל
 337.ולש הריחבה תוכז לע הנגהל יאכז ןמוא לש עפומל םיסיטרכ

 יסחיו תיתצובק-םינפה הקימנידה לש הניחב וא חותינ ללכ אל ןידה-קספ ,םנמוא
 היבשות ןיבל )ראפנ לש הקיזומה ינכרצ( םינוליחה םחפ-לא םוא יבשות ןיב תוחוכה
 טפשמה-תיב טקנ הבש הנושארה םעפה וז התייה ךא ,)ויריש ינכותל םידגנתמה( םייתדה
 לש התובישח תשגדה ךות ,יניטסלפ יתצובק-םינפ קבאמ לש רשקהב תילרביל הדמע
 תושגר לע הנגהה לעו תיתליהקה הימונוטואה לע התונוילעו יוטיבה שפוחל תוכזה
 איה רשאב ,ייניעב ,תכרובמו היואר ,הצימא הניה רבואט תטפושה לש התטלחה .רוביצה
 הנידמה לש ןתוביוחמ לע – טפשמה-תיב לש תומדוק תוקיספמ לידבהל – תדמוע
 הימונוטואה תטילשל וריקפהל םוקמב טועימה ךותב טועימה לע ןגהל טפשמה תכרעמו
 רוביצה לש תוינטרפה תוילרבילה תויוכזה לע הרימשל תרכינ תובישח תמייק .תיתליהקה
 תמייקש לככו ,תויתצובקה ויתויוכז לע הרימשה דצב וכותב תוצובק לשו יברעה

 
 ובנ( 6 'ספ ,םחפ לא םוא תייריע שאר 'נ הנ'גאחמ 47393-08-19 )'יח םיילהנמ( ם"תע 332

22.8.2019(. 
 .םש 333
 .10 'ספב ,םש 334
 .21 'ספב ,םש 335
 .22 'ספב ,םש 336
 .םש 337
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 יטמוטוא ןפואב קוספל אלו ,ןיינעב ףיקמ ןויד ךורעל שי ,םייתשה ןיב הריתסו תושגנתה
 .תויתצובקה תויוכזה תבוטל

 תיתד הימונוטואו יחרזא טפשמ ,החפשמ יניד .3

 טפשמה-יתב לש תידעלבה םתוכמסב םיאצמנ םישוריגו םיאושינ ,ג קרפב רומאכ
 תחא לכש ,ולא טפשמ תוכרעמ .)םייזורדהו םיירצונה ,םיימלסומה ,םיידוהיה( םייתדה
 תוכזב ,תד שפוחל תוכזב תועגופ ,התדע לש יתדה ןידהו תוכלהה יפ-לע תקסופ ןהמ
 םיניינועמ םניאש םירחאו םינוליח תוגוזו םיטרפ לש אשניהל תוכזבו ןופצמה שפוחל
 תוכרעמ ןתויהב ,ןכ-ומכ .יתדה ןידה יפ-לע )שרגתהל ןכמ-רחאלו( אשניהל
 םיקוח םנמוא םימייק 338.םישנה תויוכזב השק הרוצב בורל תועגופ םג ןה ,תוילכראירטפ
 תויוכז יוויש קוח אוה םהיניבמ בושחהש ,רדגמ סיסב לע ,רתיה ןיב ,הילפה םירסואה
 ךכ 339,םישוריגו םיאושינ לע ותלוחת תא גייסמ קוח ותואל 5 ףיעס םלוא ,השאה
 .הז רשקהב תיקוח הנגה אלל תורתונ םישנהש

 )תוידוהיה בורל( םישנה לש ןתנגהל תאצל ןוילעה טפשמה-תיב תא עינה הז בצמ
 החפשמה ינידב ןנוכמ ןיד-קספ בשחנה ,ילבב ןיד-קספ םהיניב ,םיטלוב ןיד-יקספ המכב
 תכלה תא ליחהל שי יכ טפשמה-תיב עבק ,1994 תנשמ ,הרקמ ותואב 340.לארשיב
 ותעיבקל דוגינב ,ינויווש ןפואב יגוזה שוכרה תא קלחלו גוז-ינב ןיב תיחרזאה ףותישה
 יללכל ינברה ןידה-תיב ףפכוה ךכב 341.תישוכר הדרפהל עגונב ינברה ןידה-תיב לש
 הנגהה תבוחל ינברה ןידה-תיב תפפכה .קוחב עובקה ןויוושה ןורקעלו יחרזאה טפשמה
 ץראהמ האיצי בוכיע וצ לוטיבב קסעש ,בל ןיד-קספב בוש השגדוה םדאה תויוכז לע
-םולשל יטופיש ךילה לש לוכיס עונמל ידכ ינברה ןידה-תיב ידי-לע השיא דגנ אצוהש
 עגונב ףסונה ןוידב 2021 ינויב ןתינש בושחה ןידה-קספ תא דוע ןייצל שי 342.תיב
 תיבב התוכז תא ,יתדה ןידה יפ-לע ,השיאמ לולשל ינברה ןידה-תיב לש ותטלחהל
 עבק םיטפוש העשת לש בחרומ בכרהב 343.תינימ תונמאנ-יא לשב ףתושמה םירוגמה
 תבייחמה ילבב תכלהל דוגינב ,יתדה ןידה יפל קספ ןידה-תיב יכ ןוילעה טפשמה-תיב

 
 .)2012( 63 ,53 י טפשמ ילע "לארשי תנידמב קדצו טפשמ ,םישנ תויוכז" רלפוטש הליג 338
 .םש 339
 .)1994( 221 )2(חמ ד"פ ,לודגה ינברה ןידה תיב 'נ ילבב 1000/92 ץ"גב 340
 ירדק-ןירפלה תור ;338 ש"ה ליעל ,רלפוטש ואר ןידה-קספ לש ותובישח לע הבחרהל 341

 כ טפשמ ינויע "בלו ילבב תובקעב םיינברה ןידה-יתבו צ"גב :לארשיב יטפשמ םזילרולפ"
683 )1997(. 

 ואר .)1994( 149 )2(חמ ד"פ ,ופי–ביבא-לתב ירוזאה ןידה תיב 'נ בל 92/3914 ץ"גב 342
 .65–64 'מעב ,338 ש"ה ליעל ,רלפוטש

 .)24.6.2021 ובנ( םילשוריב לודגה ינברה ןידה תיב 'נ תינולפ 8537/18 ץ"גנד 343
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-תיב ןד ולא ןיד-יקספ לע ףסונ .ותוכמסמ גרח ךכבו ,יחרזאה ןידה יפל קוספל ותוא
 344.םייחרזא םיאושינבו רוביצב םיעודי לש תויוכזב םג ןוילעה טפשמה

 םישנ לש ןויוושל תוכזה תונוילע תא השיגדמו תדדחמ רשא הקיספה רקיע ,השעמל
 ןידה-תיב לש ותוכמס לש רשקהב תוידוהי םישנב תעגונש הקיספ איה תושיא ינידב
 תושיא ינידו הנידמ–תד יסחי אשונב תימדקאה הביתכה רקיע םג ,וז ףא וז אל 345.ינברה
 תימדקאה הביתכה תא ליבומה ירקיעה רקוחה 346.תוידוהי-םינפ תויעבב תזכרתמ
 ליאכימ אוה תיברעה הרבחה לע םתעפשה תאו הנידמו תד אשונב םירדסהה תא תנחובה
 היתוכלשה תא ונחובב 347.םיבושחו םיבר םיינונק םירמאמו םירפס םסרפ רשא ,יניירק
 יניד םוחתב יברעה טועימה ירבח לש תוילרבילה תויוכזה לע "תֶלימ"ה תטיש לש
 ךותב השעמל םילובכ םיברעה רבגהו השיאה יכ תטרופמ הרוצב הארמ יניירק ,תושיאה
 יברעה דיחיל הריתומ הניא תילארשיה טפשמה תכרעמו ,םהלש םייתדה םירדסהה
 348.ידוהיה דיחיל שיש יפכ ,תיחרזא המרונ יפ-לע ןיידתהל הפולח

 הנחבנ אל יתעידי בטימל רשא תחא היגוס ,יניירק לש ףיקמהו בחרה קוסיעה תורמל
 תדימב תעגונ ,רמאמה לש הז קרפל הרושק רשאו ,םירחא ידי-לע וא וידי-לע הכ דע
 לש םייתדעה ןידה-יתב לש הימונוטואב ברעתהל ןוילעה טפשמה-תיב לש ותונוכנ
 תוריתעה לכ תא רתאמש רקחמ יתכרע וז הלאש לש התניחב ךרוצל .םיברעה םיחרזאה
 2021 רבמצדל דעו הנידמה םּוקמ )ץ"גב :ןלהל( קדצל הובגה טפשמה-תיבל ושגוהש
 תועצמאב ךרענ רקחמה .םייזורדהו םיירצונה ,םייערשה :םייברעה ןידה-יתב תשולש דגנ

-יתב תשולשמ דחא לכ דגנ ושגוהש תוריתע שופיח ידי-לע ,ובנ רתא לש שופיחה עונמ
 תוטלחה םהב ונתינש ןידה-יקספ לש םינייפאמה תא ןוחבל תנמ-לע .דרפנב ןידה
 לש ןוניס השענ ,)המודכו הכרא ןתמל תושקבב תוינכט תוטלחה תמועל( תויתוהמ
 ורתונש 349םיווצהו ןידה-יקספ לש דודיק השענ אבה בלשב .םייניב-תוטלחהו תויוליפכ
 תקזחהו תרומשמ ,תונוזמ ,םישוריג ,םיאושינ( יטפשמה אשונה :םיאבה םירטמרפה יפל

 
 .65–64 'מעב ,338 ש"ה ליעל ,רלפוטש לצא הריקסה תא ואר 344
-תרעהב ,8 ש"ה ליעל ,וטניפ ואר ןודנה רשקהב ונתינש ןידה-יקספ לש הפיקמ המישרל 345

 .127 םיילוש
346 Karayanni, 322 'מעב ,7 ש"ה ליעל. 
347 MICHAEL KARAYANNI, CONFLICTS IN A CONFLICT: A CONFLICT OF LAWS CASE STUDY 

ON ISRAEL AND THE PALESTINIAN TERRITORIES (2014); Michael Karayanni, 
Multiculturalism as Covering: On the Accommodation of Minority Religions in 

Israel, 66 AM. J. COMP. L. 831 (2018). 6 ש"הב ליעל םירכזואמה וימוסרפ תא ואר ןכ. 
 ,Michael Karayanni ואר תפסונ הבחרהל .ג קרפב ,6 ש"ה ליעל ,"'ונלש'ה לע" יניירק 348

Tainted Liberalism: Israel’s Palestinian-Arab Millets, 23 CONSTELLATIONS 71 
(2016); Michael M. Karayanni, The Separate Nature of the Religious 
Accommodations for the Palestinian-Arab Minority in Israel, 5 NW. J. INT’L. HUM. 

RTS. 41 (2006). 
 םהב ונתינש םיווצ המכ ויהש ךכמ תעבונ רקחמב םלילכהלו םיווצ ןנסל אל הטלחהה 349

 .תויתוהמ תוטלחה
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 בכרהה ירבח רפסמ ;)הקיחמ/הייחד/הלבק( תיפוסה הטלחהה ;הנודנש היגוסה ;)םידלי
 .1 הלבטב םיעיפומ ופסאנש םינותנה .ןידה-קספ לש םידומעה רפסמו

 
 םייברעה ןידה-יתבל סחיב ץ"גב לש תוטלחהה ינייפאמ :1 הלבט

 ןידה-יתב 
 םייערשה

 ןידה-יתב
 םייתייסנכה

 ןידה-יתב
 םייזורדה

 64353 211352 649351 350ורתואש תוריתע רפסמ

 33 34 121 םיווצ + ןיד-יקספ

 10 3 22 ולבקתה
 19 24 70 וחדנ
 )הרשפ 1-ו( 3 7 29 וקחמנ
 1 0 0 בחרומ בכרה

 ינפ-לע םיׂשרּפתמש ןיד-יקספ
 םידומע םישולשמ רתוי

1 0 1 

 םינשה רשעב ולבקתהש תוריתע
 תונורחאה

63354 13 6 

 
 ץ"גב תוטלחה ןיב םילדבנ םינייפאמו םיפתושמ םינייפאמ שי יכ הלוע רקחמהמ

-רחאלו ,םיפתושמה םינייפאמה תא ןלהל גיצא .ןידה-יתב תשולשמ דחא לכב תועגונה
 .דרפנב ןיד-תיב לכל סחיב ץ"גב תוטלחה לש םיידוחייה םינייפאמה תא גיצא ןכמ

-יתב דגנ תוריתעהמ שילשמ רתוי ,יערשה ןידה-תיב דגנ תוריתעהמ תיצחמכ ,תישאר
 ,רמולכ .ןורחאה רושעב ושגוה יזורדה ןידה-תיב דגנ תוריתעהמ עברכו םיירצונה ןידה
 תוריתעב ץ"גבל םיניידתמ לש היינפב תיללכ היילע תמייק תונורחאה םינשבש הארנ

 ,תינש .םיברעה םיחרזאה לש םייתדעה ןידה-יתב לש םהיתוטלחה תא תורגתאמש
 ושגוה תויברעה תודעה לש םייתדה ןידה-יתבל עגונב ץ"גבב ןוידל ועיגהש תוריתעה

 
 ,תוריתעכ ובנ תכרעמ ידי-לע וגווס תוטעמ-אל תושקב יכ הלע ןוניסה תרגסמב יכ ןייצא 350

 .הלבטב היינשל הנושארה הרושה ןיב רעפה ןאכמו
 .תחא הבוגתו םיווצ 7 ,יאנת לע וצל תוריתע 3 ,ןיד-יקספ 291 ,תוטלחה 356 ןכותמ 351
 .תוטלחה 73-ו ,םיווצ 2 ,תונעט יבתכ 2 ,ןיד-יקספ 35 ןכותמ 352
 .םיווצ 5-ו תוטלחה 28 ,ןיד-יקספ 31 ןכותמ 353
 ,)8.1.1991 ובנ( םירוערעל יערשה ןידה תיב 'נ ינולפ 280/89 ץ"גבב הטלחהה לע ףסונ 354

 םא ונממ רורב אלש דואמ רצק ןיד-קספב רבודמש ינפמ הירוגטק םושל הגווס אל רשא
 .התחדנ וא הלבקתה הריתעה
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 יאשונב ןודל ןידה-יתב לש םתוכמס ףקיה תא רקיעב ורגתאו ,דחאכ םירבגו םישנ ידי-לע
 .םיניטק תרומשמו תונוזמ ,םישוריג ,םיאושינ

 קרו ,םיטפוש השולש לש בכרהב ונודנ ןידה-יתב תשולש דגנ תוריתעה לכ ,תישילש
 השימחל בכרהה בחרוה ,יזורדה ןידה-תיב דגנ הריתע השגוה ובש ,דחא הרקמב
 ,4819–ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )א(26 ףיעס יפ-לע 355.םיטפוש
 ןינעב ןוידה תליחת ינפל ,תורוהל יאשר אישנל הנשמה וא ןוילעה טפשמה תיב אישנ"
 הטלחהה בורלו ,"םיטפוש לש רתוי לודג יגוז יתלב רפסמ ינפל היהי וב ןוידהש ,םייוסמ
 .תרכינ תובישח תלעב תיטפשמ היגוסב רבודמ רשאכ תלבקתמ בכרהה תבחרה לע
-תיבש תובישחל עגונב תויהת הלעמ בחרומ בכרהב הנודנ תחא הריתע קרש הדבועה
 ןיינעה רסוח דבלמ .םייברעה םייתדה ןידה-יתב דגנ תושגומה תוריתעל הנקמ טפשמה
 תובישח תלעב היגוס הכ דע האבוה אלש תויהל לוכי הז ןותנל רחא רבסה ,ץ"גב לש
 םיחרזאה לצא ןוצרו תּונוכנ ןיאש םושמ רתיה ןיב ,בחרומ בכרהב ןויד הקידצמש
 םיניינעב םהלש םייתדה ןידה-יתב לש תוטלחה ףוקתלו טפשמה-תיבל תונפל םיברעה
 ףיקמו ךורא ימידקת ןיד-קספ ןתינ ובש הרקמב םג יכ ריעא הז רשקהב .םיבושח
 .דבלב םיטפוש השולש לש בכרהב ןיינעה ןודנ )ךשמהב וילע ביחראש(

 ןידה-יתב דגנ תוריתעב ויתוטלחהב ביחרהל טיעממ ןוילעה טפשמה-תיב ,תיעיבר
 ןידה-תיב דגנ תחא הריתעבו 356יערשה ןידה-תיב דגנ תחא הריתעב קר ,ךכ .םייברעה
 ראש לכ ;םידומע םישולשמ רתוי ינפ-לע וׂשרפנש םיטרופמ ןיד-יקספ ונתינ 357יזורדה
 ,ינברה ןידה-תיב דגנ תוריתעב ונתינש ןידה-יקספל האוושהב .רתוי םירצק ןידה-יקספ
 ,תישימח .טלחהב גירח ןותנ והז ,םידומע לש תובר תורשע ינפ-לע וׂשרפנ םהמ םיברש
 םייברעה ןידה-יתב לש תוטלחה דגנ ושגוהש תוטעמ תוריתע קר יכ הארמ רקחמה
 22 קר ולבקתה םייערשה ןידה-יתב דגנ ושגוהש תוריתעה 112 ןיבמ ,ךכ .ולבקתה
 ,)9%( דבלב 3 ולבקתה םייתייסנכה ןידה-יתב דגנ ושגוהש תוריתעה 34 ןיבמ ,)18%(
 .)30%( 10 ולבקתה יזורדה ןידה-תיב דגנ ושגוהש תוריתעה 33 ןיבמו

 ברעתהל תוכמסה יכ שיגדהו טפשמה-תיב רזח ויתוטלחה לכב ,ךכ לע ףסונ
 םייזורדהו םיירצונה ,םייערשה ןידה-יתב הז ללכבו – םייתד ןיד-יתב לש םהיתוטלחהב
 הקיספה יפ-לעו הטיפשה :דוסי-קוחל )4()ד(15-ו )ג(15 םיפיעס ירדגל תלבגומ –
 עוריאכ תספתנ ףא םינושה ןידה-יתבל הימונוטואה תקנעה 358.םינשה ךרואל החתפתהש

 
 .)2004( 256 )4(חנ ד"פ ,יערמ 'נ )יערמ( רדב 9611/00 ץ"גב 355
 :ןלהל( )27.6.2013 ובנ( םירוערעל ןוילעה יערשה ןידה תיב 'נ תינולפ 3856/11 ץ"גב 356

 .)יערשה ןידה תיב 'נ תינולפ ץ"גב
 :ןלהל( )2006( 159 )4(ס ד"פ ,וכעב םירוערעל יזורדה ןידה תיב 'נ תינולפ 2829/03 ץ"גב 357

 .)יזורדה ןידה תיב 'נ תינולפ ץ"גב
 ובנ( םילשוריב םירוערעל יערשה ןידה תיב 'נ יסאומ 11230/05 ץ"גב ,לשמל ,ואר 358

 )2(הנ ד"פ ,םילשוריב םירוערעל יערשה ןידה-תיב 'נ הזמח 9347/99 ץ"גב ;)7.3.2007
 ץ"גב ;)1.2.2021 ובנ( םירוערעל יערשה ןידה תיב 'נ ינולפ 7357/20 ץ"גב ;)2001( 592

 .)5.2.2006 ובנ( םילשוריב םירוערעל הובגה יערשה ןידה תיב 'נ תינולפ 9740/05
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 רוערע תאכרעכ בשוי וניא אוה יכ םג ןייצמ טפשמ-תיב 359.תרכינ תובישח לעב ירוטסיה
 םהש תונשרפב ברעתהל ךמסומ וניא אוה יכו 360,םייתדה ןידה-יתב לש םהיתוטלחה לע
 )2( ;תוכמסמ הגירח )1( :םיבצמ השולשל הרומש ותוברעתה אלא ,יתדה ןידל םינתונ
 תדגונ יתדה ןידה-תיבב ןידה-תערכהש םוקמ )3( 361;יעבטה קדצה ירקיעב העיגפ
 362.יתדה ןידה-תיבל תנוּוכמה קוח תארוה

 טפשמה-תיב לש ותשיג ןיב הפיקמ האוושה ךות ,ליעל םינותנה לש קימעמ חותינ
 תכירע בייחמ ,םיינברה ןידה-יתבל ותשיג ןיבל םייברעה םייתדעה ןידה-יתבל ןוילעה
 – םינורחאה םינייפאמה תשולש יבגל םינותנה ,תאז םע .רחא רמאמ רוביחו ףיקמ רקחמ
 תוחפל ,םיארמ – וחדנש תוריתעה רועישו ןידה-יקספ לש םידומעה רפסמ ,בכרהה לדוג
 תיברעה הרבחב תושיאה יניד לש רשקהב תויתרבח-םינפה תויגוסה יכ ,םירבדה ינפ לע
-תיב ידוהיה רשקהב דועב ,ןכ-ומכ 363.ידוהיה רשקהב ומכ בל-תמושתב תוכוז ןניא
 דחוימב – יתדה ןידה דצב יחרזאה ןידה תלחה לש לעה-ןורקע לע דמוע ןוילעה טפשמה
 הימונוטואה לע דמוע ןוילעה טפשמה-תיב יברעה רשקהב – םישנ תויוכזל רושקה לכב
 וטרפויש ,םירופס םירקמב טעמל ,ימינפה ןידב תוברעתה-יא לעו םייתדעה ןידה-יתב לש
 .ךשמהב

 יתרחב ,הלאמ הלא םילדבנ תותדה שולש לש ןידה-יתב םהבש םינייפאמה תניחבב
 טילחה םהבש םירקמה ןכש ,ןוילעה טפשמה-תיב ידי-לע ולבקתהש תוריתעב דקמתהל
 תודעה לש ןידה-יתבל וסחי לע רתוי הבוט הרוצב םידמלמ ברעתהל טפשמה-תיב
 .ברעתהל אל רחב אוה םהבש םירקמה ןמ תונושה

 יערשה ןידה-תיב )א(

 :םיאבה םיאשונב ולבקתהש תוריתע 22-ב ולטוב יערשה ןידה-תיב לש ויתוטלחה
 ,שדקה לוהינו םידקפנ יסכנ ,השורי ,םידלי תקזחהו תרומשמ ,תונוזמ ,םישוריגו םיאושינ
 לטיב ןהבו ,םידלי תרומשמב וקסע ולבקתהש תוריתעה בור .ןלהל טרפא ןרקיע תאו
 לש תרומשמהמ םיניטק ריבעהל יערשה ןידה-תיב תטלחה תא קדצל הובגה טפשמה-תיב
 יכ ןעטנ םירקמה בורב .יערשה ןידב תיתכלה הקזח לע ךמתסהב באה לש תרומשמל םאה

 
 .355 ש"ה ליעל ,יערמ ץ"גב ,לשמל ,ואר 359
 לש שודקה דוניסה 'נ ינולפ 4577/12 ץ"גב ;358 ש"ה ליעל ,הזמח ץ"גב ,לשמל ,ואר 360

 ןידה תיב 'נ ינולפ ץ"גב ;)13.8.2012 ובנ( םילשוריב תיסקודותרוא תינוויה היכראירטפה
 .358 ש"ה ליעל ,םירוערעל יערשה

 ןוכנל טפשמה-תיב אצמ םש ,357 ש"ה ליעל ,יזורדה ןידה תיב 'נ תינולפ ץ"גב ואר 361
 ימל ,בחרה הנבומב ,ןועיט תוכז ןתמ לש ןורקיעב עגפ ןידה-תיב יכ חכונשמ ברעתהל
 .יטופיש ףוג לש ותוכמס תלעפהמ עגפיהל לולעש

 .)1991( 148 )5(המ ד"פ ,ןוכיתה רוזא ,יערשה ןידה תיב 'נ יסאע 1089/90 ץ"גב 362
 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,וטניפ ואר תויתד-םינפה תויגוסל עגונב הקיספהו הביתכה תריקסל 363

 .322 'מעב ,7 ש"ה ליעל ,Karayanni ;127 םיילוש תרעה ,202–201
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 תיטפשמה תורשכה קוח תוארוהל תדגונמ התייה יערשה ןידה-תיב תטלחה
 לע הכמסנ אל איהש רחאמ ,השאה תויוכז יוויש קוחו ,1962–ב"כשתה ,תוספורטופאהו
 שיגדמ אוהש ךות תוריתעה תא לביק טפשמה-תיב .םידליה תבוט ןיינעל החוור יריקסת
 תוברל ,םייתדה ןידה-יתב לע םג םידלי תרומשמל עגונב םירדסהה תלוחת תא
 ךותמ תוריתע יתשב .םאה לש התדב תעגונש תניינעמ הדוקנ ןאכ ףיסוא 364.םייערשה
 תרתועב רבוד ףסונ הרקמבו ,םימלסומל ואשינש תוידוהי םישנב רבוד ולבקתהש שמחה
 לבקל רתוי הקזח הייטנ שי טפשמה-תיבלש דואמ ןכתיי .ימלסומל האשינש היירצונ
 תוימלסומ-אל םישנ ידי-לע תרומשמ אשונב יערשה ןידה-תיב דגנ תושגומש תוריתע
 .תוימלסומ םישנ ידי-לע רשאמ

 תועיבת ךורכל ןידה-תיב לש ותוכמסב ועגנ םישוריג יכוסכסב וקסעש םירקמה
 ןיא יכ עבקנ םהיבגלש ,תונוזמו שוכר ,השורי יניינע ןוגכ ,םישוריגה תעיבתב תופסונ
 ינש לש תשרופמ המכסה אלל םיאשונ םתואב ןודל ןידה-תיבל תירויש תוכמס
 טפשמה-תיב ידי-לע הנודנש תובושחה תוריתעה תחא תא ןייצא הז רשקהב 365.םידדצה
 יערשה ןידה-תיב בריס הרקמ ותואב .םישנ לש ןויוושל תוכזב הקסע רשא ,קדצל הובגה
 קוחל 130 ףיעס לע וכמתסהב ,םישוריג ךילהב תררובל השיא תונמל םירוערעל
 "ןאיכ" יברעה יטסינימפה ןוגראה ופרטצה הריתע התואל 366.ינאמ'תועה החפשמה
 ןידה-תיב לש ותדמע יפ-לע .לארשיב ימואלניבה טפשמה תטילק רקחל דרוקנוק זכרמו
 היפלש ,תיכלאמה תונשרפה לע ססובמ ינאמ'תועה החפשמה קוחל 130 ףיעס ,יערשה
 תויוכז יוויש קוחל 7-ו 5 םיפיעסב םיטרופמה םיגירחהו ,םיררוב ושמשי םירבג קר
 .הז רדסה לע םילח השאה

 טפשמה-תיב טילחה )םידומע השימחו םישולש( תיסחי ךוראו טרופמ ןיד-קספב
 ,ןידה-קספב .יערשה ןידה-תיב לש ותטלחה תא לטיבו ,הריתעה תא לבקל ןוילעה
 ןויוושה ןורקע לש ותובישחו ותויזכרמ השגדוה ,לברא הנדע תטפושה ידי-לע לבוהש
 יכ לברא העבק ,ןאדמר ובא ר"ד לש רמאמ לע ךמתסהב 367.טרפב םישנל סחיבו ללכב

 
 יחרזמ 238/75 ץ"גב ;)1987( 745 )2(אמ ד"פ ,ופי ,יערשה ןידה תיב 'נ קרב 304/86 ץ"גב 364

 ןידה תיב 'נ תינולפ 2621/11 ץ"גב ;)1975( 377 )1(ל ד"פ ,תרצנ – יערשה ןידה-תיב 'נ
 הובגה יערשה ןידה תיב 'נ תינולפ ץ"גב ;)27.12.2011 ובנ( םילשוריב םירוערעל יערשה
 םירוערעל יערשה ןידה תיב 'נ ינולפ 1129/06 ץ"גב ;358 ש"ה ליעל ,םילשוריב םירוערעל
 .)5.6.2006 ובנ(

 ,יסאע ץ"גב ;)3.7.2013 ובנ( תינולפ 'נ ינולפ 7212/09 ץ"גב ;358 ש"ה ליעל ,יסאומ ץ"גב 365
 57 )2(דכ ד"פ ,םירוערעל יערשה ןידה-תיב 'נ ימלעלא 110/70 ץ"גב ;362 ש"ה ליעל
 ובנ( םירוערעל יערשה ןידה תיב 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה 9385/04 ץ"גב ;)1970(

4.8.2005(. 
 לשו ,הרקמה לוגלג לש הבחר הגצהל .356 ש"ה ליעל ,יערשה ןידה תיב 'נ תינולפ ץ"גב 366

 ,8 ש"ה ליעל ,וטניפ ואר ,קדצל הובגה טפשמה-תיב ינפל תרתועה ידי-לע ואבוהש תונעטה
 .206–205 'מעב

 תטפושה לש ןידה-קספל 25–22 'ספב ,356 ש"ה ליעל ,יערשה ןידה תיב 'נ תינולפ ץ"גב 367
 .לברא
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 יונימ לע קוחה לש ותלוחת-יאל עגונב ,השאה תויוכז יוויש קוחל )ג(7 ףיעס לש גירחה
 ,ךכ לע ףסונ 368.יתד דיקפת הניא תּוררוּבש םושמ ,הזה הרקמב לח וניא ,יתד דיקפתל
 ללכה תאו ,םוצמצב השאה תויוכז יוויש קוח לש םיגירחה תא שרפל שי לברא יפ-לע
 369.הבחרהב שרפל שי "תיטפשמ הלועפ לכל שיאלו השאל היהי דחא ןיד" ויפלש

-םינפה םיקבאמה ףונב הנושו ידוחיי ןיד-קספ והז ,הרמאמב תנייצמ וטניפש יפכ
 תצובקכ תוימלסומ םישנ לש ןתנגהל קדצל הובגה טפשמה-תיב ץלחנ ובש ,םייתרבח
 רקיעב אלא ,ותאצות לשב קר אל ךרובמ הז ןיד-קספ ,ייניעב 370.טועימ ךותב טועימ
 לוטיב ןיינעב ,םדוקה קלחב יתגצהש ןידה-קספל המודב .וב הגצוהש קומינה תרוצ לשב
 ןויד טפשמה-תיב ךרע הזה הרקמב םג ,םחפ-לא םוא ריעב ראפנ רמאת לש ותעפוה
 םידיקפתב ןהכלמ תוימלסומ םישנ לש ןתרדה תא רוצעל תנמ-לע ותוהמב ילרביל
 יבועל סנכיהל טפשמה-תיב חרט הבש הנושארה םעפה וז התייה ,ךכמ בושח .םימיוסמ
 ןהיתוכלשהלו תיברעה הרבחה ךותב תוחוכה יסחיל עגונב יטפשמ ןויד םייקלו הרוקה
 .םישנ לש ןדמעמ לע תויתד תולוכסאו תומיוסמ תויונשרפ לש

 יערשה ןידה-תיב לש ותטלחהב ברעתהל ןוילעה טפשמה-תיב תואינ ובש ףסונ הרקמ
 תוררוב קספ לטבל אל יערשה ןידה-תיב תטלחה דגנ השיא ידי-לע השגוהש הריתעב היה
 םיררובה תשולשמ םיינש ובש םיררוב בכרה ידי-לע לבקתה אוהש ףא םישוריג יכילהב
 תוכזב ועגפש םידעצ וטקננ תוררובה ךלהמבש ףאו ,לעבה לש החפשמ-יבורק ויה
 תשגהל ןורחאה דעומה תייחדל התשקב תא החד םירוערעל ןידה-תיב 371.הלש ןועיטה
 ןזואב התכז אל השיאה יכ ןוילעה טפשמה-תיב חכונשמ .תוררובה תטלחה לע רוערע
-תיבב המוי תא הלביק אל איה יכו ,ירוזאה ןידה-תיבב ןכו םירוערעל ןידה-תיבב תבשק
 דעומה תא תוחדלו םירוערעל ןידה-תיב לש וניד-קספ תא לטבל טלחוה ,טפשמה
 .תרתועה לש הרוערע תשגהל ןורחאה

 וצ איצוהל יערשה ןידה-תיב לש הטלחה ןוילעה טפשמה-תיב לטיב השורי יניינעב
 ןיא יכ עבקנ םידקפנ יסכנ תייגוסב 372.םידדצה ללכ לש המכסה התייה אל רשאכ השורי
 יסכנ ןניינעש םידקפנ יסכנל סופורטופאה דגנ תועיבתב ןודל תוכמס םייערשה ןידה-יתבל
 קבאמב םג טפשמה-תיב ברעתה דחא הרקמב 373.קוחה יפ-לע ול ונקוהש שדקה
 374.םייערשה ןידה-יתב ןיב תויוכמס

 
 .לברא תטפושה לש ןידה-קספל 47 'ספב ,םש 368
 .לברא תטפושה לש ןידה-קספל 31 'ספב ,םש 369
 .208 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,וטניפ 370
 .358 ש"ה ליעל ,יסאומ ץ"גב 371
 .)2000( 211 )1(דנ ד"פ ,הבייט – ןוכיתה רוזיאל יערשה ןידה-תיב 'נ רוסנמ 2117/99 ץ"גב 372
 363 )4(הנ ד"פ ,םירוערעל יערשה ןידה-תיב 'נ םידקפנ יסכנל סופורטופאה 6452/96 ץ"גב 373

)2001(. 
 .)1976( 413 )1(אל ד"פ ,יערשה ןידה-תיב 'נ ירקוש 232/76 ץ"גב 374
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 םא ,יערשה ןידה-תיב תטלחהב קסעש ףסונ ןיינעמ הרקמ שי ליעל תויגוסה לע ףסונ
 תוחדל יזוחמה טפשמה-תיב לש ותטלחה לע יחרזא רוערע תרגסמב ,הפיקע הרוצב יכ
 תרערעמה התנפ ןכל םדוק 375.תוכמס רסוח תנעטב תרערעמה לש התעיבת תא ףסה לע
 ,תרערעמה לש דליה בא אוה יכ ריהצהל בישמל תורוהל השקבב יערשה ןידה-תיבל
-תיב ידי-לע התחדנ התשקב .תונוזמ הל םלשל ךכל םאתהבו ,תימלסומ הקוור איהש
 אל םגו ,תוהבאה תנעטל סיסב ןיא ,םיאושינ ןיאש רחאמ יכ עבק רשא ,יערשה ןידה
 לש ותטלחה לע הרערעו תויחרזאה תואכרעל הרזח תעבותה .תונוזמב בישמה בויחל
 טפשמה-תיב .רוערע תאכרעכ ןוילעה טפשמה-תיבמ דעס השקיבו ,יזוחמה טפשמה-תיב
 שרדיהל ךמסומ יזוחמה טפשמה-תיב םא איה הנושארה .תולאש יתשב ןודל שרדנ
 ךוסכסב עירכיש יתוהמה ןידה היהי המ ,ןכ םאו ,םימלסומ ןיד-ילעב ןיב תוהבא יכוסכסל
 הלאשה .)לוחי םא ,יחרזא טפשמ ותוא והמו( יחרזאה טפשמה וא ימלסומה ןידה –
 יכוסכסל שרדיהל ךמסומ יזוחמה טפשמה-תיב םא איה ,הנושארל ךשמהב ,היינשה
 ךוסכסב עירכיש יתוהמה ןידה היהי המ ,ךמסומ אוה םאו ,םימלסומ ןיד-ילעב ןיב תונוזמ
 .)לוחי םא ,יחרזא טפשמ ותוא והמו( יחרזאה טפשמה וא ימלסומה ןידה –

-תיבב דעס תלבקל תב-תוכז הדילומ דובכל םדא לש תיתוהמה ותוכז יכ עבקנ
-תיב עיגהשמ 376.ןיד-יתבו טפשמ-יתב לש םתוכמס לע תרבוג וז תוכז יכו ,טפשמה
 ןידה לשב דעס התבלו תרערעמל קינעהל לכוי אל יערשה ןידה-תיב יכ הנקסמל טפשמה
 ןה שרדיהל תוכמס הנק יזוחמה טפשמה-תיב יכ עבקנ .רוערעה תא לבקל טלחוה ,יערשה
 וילא ריזחהו ,בישמה דגנ הדליהו םאה ושיגהש תונוזמה תעיבתל ןה תוהבאה תעיבתל
 377.הפוגל תונוזמהו תוהבאה תעיבתב ןודיש ידכ קיתה תא

 טפשמה-תיב בריס םהבש םירקמ לש לטובמ-אל רפסמ שי ,ולא תוטלחה תמועל
 ותטלחה תא טפשמה-תיב רשיא דחא הרקמב .יערשה ןידה-תיב לש ותטלחהב ברעתהל
-תווח לע הכמתסהש ,דודה לא םאהמ תרומשמה תרבעה ןיינעל יערשה ןידה-תיב לש
 םיררוב תטלחהב יערשה ןידה-תיב ברעתה ובש ,ףסונ הרקמב 378.עוצקמ ימרוג לש תעד
 תרגסמב לעפ אוה יכ עבקנ ,תוקפסמ-יתלב תויאר ךמס-לע הלבקתה איה יכ רבסש םושמ
 ינוגרא ידי-לע השגוה תפסונ הריתע 379.ותטלחהב ברעתהל םוקמ ןיא ןכלו ותוכמס
 380.דיקפתל רישכ וניא אוהש הנעטב ימלסומ ידאק לש ויונימל ודגנתהש םישנ תויוכז
 .ןידכ היה יונימה יכ עבקו הריתעה תא החד ןוילעה טפשמה-תיב

 תא רידסמש יפולח יחרזא רדסה םייקש לככש איה ליעל םירבדהמ הלועה הנקסמה
 וא םידדצהמ ימ לש ןועיטה תוכזב תעגופ ןידה-תיב תטלחהש לככו ,ןודנבש היגוסה

 
 .)1995( 578 )2(טמ ד"פ ,ינולפ 'נ תינולפ 3077/90 א"ע 375
 .593 'מעב ,םש 376
 .605 'מעב ,םש 377
 .)20.7.2005 ובנ( ינולפ 'נ תינולפ 8906/04 ץ"גב 378
 .358 ש"ה ליעל ,הזמח ץ"גב 379
 .)2001( 857 )3(הנ ד"פ ,תותד יניינעל רשה 'נ ירמע-ןאמילס 891/01 ץ"גב 380
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 ןוילעה טפשמה-תיב הטיי ,תיעוצקמ תעד-תווחו תוקצומ תויאר לע הייד תססובמ הניא
 םג ןייצא הז רשקהב .ותטלחה תא לטבלו ןידה-תיב לש הימונוטואב ברעתהל תאש רתיב
 רישי ןפואב הרושקש תפסונ תיתרבח-םינפ היגוס שי ןאכ ואבוהש תויגוסה דבלמ יכ
 םעטמ ףיקמ יתכרעמ לופיטב הכוז הניא רשאו יערשה ןידה-תיבל תנתינה הימונוטואל
 תדמועו ,וז היגוסב קימעמ ןויד הגיצמ העיברובא 381.הימגילופה תייגוס איהו ,הנידמה
 יכ הארמ איה .תויוודב טרפב ,תויברע םישנ הלפמו תאכדמ וז העפות ובש ןפואה לע
 ךשמה אוה ,תילילפ הרבעכ תרדגומה ,הימגילופ לע לחה רוסיאה תפיכא-יאל עינמה
-בר םיעינממ הילע ןגהל ןוצר אלו ,תיברעה הרבחב הנידמה לש תילאינולוקה הטילשה
-יתב לש הלועפ-ףותיש ךות רשפאתמ הז ךלהמ יכ הפיסומ העיברובא 382.םייתוברת
 אל ןכ-יפ-לע-ףא 383.הימגילופ ריתמ רשא ,יערשה ןידה תא םימשיימה ,םייערשה ןידה
 .הזה אשונב תקסועש הריתע םוש האצמנ

 יזורדה ןידה-תיב )ב(

 .םיירקיע םיאשונ השולשל קלחל ןתינ יזורדה ןידה-תיב דגנ ולבקתהש תוריתעה בור תא
 לש הטלחהב רבוד דחא הרקמב 384.יעבטה קדצה תונורקעב העיגפה תייגוס אוה דחאה
 ילבמו לעבה לש ותומ רחאל ותשאל לעב ןיב םישוריג הרשיאש יזורדה יתדה ןידה-תיב
 לש ותטלחה הגרח ךכב" יכ עבק ןוילעה טפשמה-תיב .השיאה תונעט ימוכיס תא עומשל
 תדגונמו יעבטה קדצה תונורקעל תדגונמ התויהב ,ול הנותנה תוכמסה ןמ ןידה תיב
 ...יזורדה יתדה ןידה תיב לש ןידה קספ ]ךכיפל[ ...ןידה תיבל הנפומה קוחה תארוהל
 תדועת םג ךכו םילטובמו םילטב ...םירוערעל יזורדה יתדה ןידה תיב לש ןידה קספו
 385."ןידה קספ תרגסמב הנתינש ןישוריגה

 
 הרכה :בגנב תיאודבה הליהקה לש תואיצמה רגתא" קינבוטנוג ןושרגו רימט לכימ ואר 381

 םיכרוע ןבס ןליאו קירז ףיאר( 474 ,429 ימואל ךוסכסו טועימ ,טפשמ "הרכהה תרותב
 עסמ – תידירביה השיג תארקל :ילארשיה טפשמב הימגילופה" העיברובא היואר ;)2017

 .)2020( 64–63 ,53 אי טפשמ ישעמ "דרופ 'ת דר'ציר תובקעב יביסקלפר
 ,Trapped Between National Rawia Aburabia ואר תפסונ הבחרהל .64 'מעב ,םש 382

Boundaries and Patriarchal Structures: Palestinian Bedouin Women and 
Rawia Abu  339 (2017); .TUDS .AMF .OMPC .J, 48 Polygamous Marriage in Israel

mong the Palestinian Bedouins in Israel: ARedefining Polygamy  Rabia,
459  L. & Y’OLP .OCS ,ENDERG J. , 19Colonization, Patriarchy, and Resistance

(2011). 
 .67 'מעב ,381 ש"ה ליעל ,העיברובא 383
 תיב 'נ ןידלא ר'חפ 364/85 ץ"גב ;357 ש"ה ליעל ,יזורדה ןידה תיב 'נ תינולפ ץ"גב ואר 384

 יזורדה יתדה ןידה תיב 405/81 ץ"גב ;)1986( 699 )3(מ ד"פ ,םירוערעל יזורדה ןידה
 .)1982( 103 )3(ול ד"פ ,םירוערעל

 טפושה לש ןידה-קספל 72-ו 44 'ספב ,357 ש"ה ליעל ,יזורדה ןידה תיב 'נ תינולפ ץ"גב 385
 .ןארבו'ג
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 ךילהב תופסונ תויגוס ךורכל יזורדה ןידה-תיב לש ותוכמס ףקיה אוה ינש אשונ
 בורל .1962–ג"כשתה ,םייזורדה םייתדה ןידה יתב קוחל 4 ףיעסל םאתהב םישוריגה
 וכרכנ יזורדה ןידה-תיבל לעבה ידי-לע השגוהש םישוריגה תעיבתב םהבש םירקמב רבוד
 טפשמ-תיבל םיתיעל ושגוה רשא ,ןוממ יסכנ תקולחלו תונוזמל ,דליה תקזחהל תועיבת
 העגנ ןוילעה טפשמה-תיב ינפל ןוידל הדמעש תיטפשמה הלאשה .החפשמ יניינעל
 386.םישוריג בגא םיררועתמה םיניינעב ןודל יזורדה ןידה-תיב לש ותוכמס ףקיהב

 רש תא ןוילעה טפשמה-תיב בייִח ותרגסמבש ,םינייד יונימ אוה ישילשה אשונה
 דמעומ הנידמה אישנל עיצתש ידכ ,םייזורדה ןידה-יתבל םייונימה תדעו תא סנכל תותדה
 387.בה'דמ ידאקכ יונימל

 יתייסנכה ןידה-תיב )ג(

 ,הנוש סחיב םיכוז םייתייסנכה ןידה-יתב ,םייזורדהו םייערשה ןידה-יתבל האוושהב
 בצמהמ הנושב" ,ןייצמ טפשמה-תיבש יפכ .םהלש ידוחייה יטפשמה בצמה בקע תאזו
 ןידה יתב לש םתלועפ תא ףיקמ ןפואב קקוחמה רידסה אל ,םירחא ןיד יתב יבגל
 יונימה ךרדל תוסחייתה ןיאו םירצונ ןיד יתב תדסיימה קוחב הארוה לכ ןיא ,ךכ .םירצונה
 רדעיהב .המודכו הגשה תויורשפאל ,ןיד ירדסל ,םיבכרהל ,ולא ןיד יתבל םינייד לש
 הדעה תודסומ ידי לע תימינפ הרדסהל הרואכל ולא םיאשונ םינותנ ,תירוטוטטס הרדסה
 תדימ תא םצמצל רחוב טפשמה-תיב ,הרדסהה רדעה תמחמ אקווד יכ הארנ 388."תיתדה
 תא ךפהו ברעתה אוה םירקמ השולשב קרש איה האצותהו ,הב ריבכהל אלו ,ותוברעתה
 .יתייסנכה ןידה-תיב תטלחה

 לש ןידה-תיב תטלחה דגנ השגוהש הריתעב רבוד ,1969 תנשמ ,דחא הרקמב
 התאווצב ןודל ךמסומ אוה יכ טילחהש ,תיסקודותרואה-תינוויה תיכראירטפה הייסנכה
 שרגמ ,רתיה ןיב ,היחאל התוויצ הבש ,ינשה בישמה תוחאו רתועה תשא ,החונמ לש
 וניינעש ךוסכסב ןודל ןידה-תיב לש ותוכמסב רתועה רפכ הרקמ ותואב 389.וחיריב תיבו

 ,הריתעה תא לביק ןוילעה טפשמה-תיב .לארשי-תנידמ לש ילאירוטירטה םוחתל רבעמ
 יקוח תולעב תוירוטירט יתש לע ערתשמ וטופיש רוזאש ,ןידה-תיב לש ותוכמס יכ עבקו

 
 )2(אכ ד"פ ,הפיח ,םירוערעל יזורדה יתדה ןידה-תיב 'נ ורפ )חאבר( ףיאנ 124/67 ץ"גב 386

 ,יערמ ץ"גב ;)1979( 141 )1(דל ד"פ ,יבלח 'נ ןיסח םסאק 275/79 ץ"גב ;)1967( 393
 יזורדה ןידה-תיב לש בה'דמ ידאק 'נ )יבלח( רודק יהאז 6193/98 ץ"גב ;355 ש"ה ליעל
 יזורדה יתדה ןידה תיב 'נ )ראמע( הקרז 206/83 ץ"גב ;)1999( 625 )2(גנ ד"פ ,וכעב
 .)1985( 642 )4(חל ד"פ ,םירוערעל

 .)1980( 144 )3(דל ד"פ ,תותדה רש 'נ טב חלאס 2/80 ץ"גב 387
 .)23.2.2009 ובנ( 7 'ספ ,חאייס 'נ ןאמילס 3238/06 ץ"גב 388
 ד"פ ,תיסכודותרוא-תינוויה תיכראירטפה היסנכה לש ןידה-תיב 'נ סילאזנאח 171/68 ץ"גב 389

 .)1969( 260 )1(גכ
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 המוחתבש הירוטירטה יקוחל ףופכ אוה יכו ,תקלוחמ אלא ,הלופכ הניא ,םינוש טופיש
 .בשוי אוה

 יכ ,)וגוז-תב ידי-לע אלו( ותב ידי-לע תונוזמ םלשל עבתנש ,רתועה ןעט רחא הרקמב
 ןודל תידוחיי טופיש תוכמס תילותקה תינוויה הדעה לש יתייסנכה ןידה-תיבל ןיא
 טופישה תוכמס 390.ןויד תוכמס רדענ ןידה-תיב ותמכסה רדעהב ןכלו ,תונוזמ יניינעב
 .ותצעומב ךלמה רבדל 54-ו 51 םינמיסב תרדסומ תוירצונה תודעה לש ןידה-יתב לש
 ידוחיי טופיש )1( :אהי תונושה תוירצונה תודעה לש ןידה יתבל" :ךכ עבקנ 54 ןמיסב
 ."59 ףיעסב רדגומכ םיירכנ םניאש םתדעל םירבח לש תונוזמ ,ןישוריגו ןיאושינ ינינעב
 לש ותוכמס רוקמ רומאכ אוהש ,"תונוזמ" חנומה תועמשמ תא שרפל שרדנ טפשמה-תיב
 תינוויה הליהקה לש יתייסנכה ןידה-תיבל הנתינש טופישה תוכמס יכ עבקו ,ןידה-תיב
 ,גוזה-תב ידי-לע אל םישרדנה תונוזמב רבודמש לככ םידדצה תמכסהל הפופכ תילותקה
 .באה תריתע תא לביק ךכבו

 הז הרקמב .השיא תונוזמבו הייאר ירדסהב ,םיניטק תרומשמב קסוע ישילשה הרקמה
 תלבק לע הרומ טפשמה-תיב יכ וב ןיוצ קרו ,עקרה רואית אלל יתיצמת ןיד-קספ ןתינ
 391.החפשמ יניינעל טפשמה-תיבב וררבתי םינודנה םיכילההש ,רמולכ ,הריתעה

 ןוידה תא ביחרה אוה ,תוטרופמ תעד-תֹווח טפשמה-תיב בתכ םהבש םירקמה ראשב
-לע תאזו ,תונוזמו םישוריג יניינעב ןודל םייתייסנכה ןידה-יתב לש םתוכמס ףקיה ןיינעל
 הריתע התחדנ ,לשמל ,ךכ .םיניידתמה לש ןועיטה תוכזב תילאיצנטופה העיגפה ףא
 רתועה לש תונוזמהו םישוריגה יניינע יכ יתייסנכה ןידה-תיב לש העיבק דגנ השגוהש
 יכ ןעט רתועה 392.ןונבלב תינורמה הדעה לש םירוערעל ןידה-תיבב ונודיי )ינורמ ירצונ(

 ענומו ,תוינוידה ויתויוכזב הרומח העיגפל םרוג ביוא תנידמבו הרז ץראב האכרעה םוקימ
 אוהש ךות ,הריתעה תא החד טפשמה-תיב .ץ"גב ידי-לע הניד-יקספ לע תרוקיב תלעפה
 םיניידה לש יונימה ךרדש הדבועה חכונל תירצונה הדעה לש ןפודה-אצוי בצמל סחייתמ
-לע ורדסוה אל המודכו הגשהה תויורשפא ,ןידה ירדס ,םבכרה ,םייתייסנכה ןידה-יתבל
 393.םצמוצמ תוברעתה בחרמ אלא טפשמה-תיבל ול רתונ אל ןכלו ,קקוחמה ידי
 היפלו ,דואמ הנוש הז רשקהב ןוילעה טפשמה-תיב תשיג ,םירחאה ןידה-יתבל האוושהב
 םודא וק תייצח רדגב הניא ןועיטה תוכזב רקיעבו יעבטה קדצה יללכב העיגפ םג

 .ותוברעתה תא תבייחמש
 

* * * 
 

 
 .)1979( 825 )1(דל ד"פ ,לו'חמ 'נ לו'חמ 106/79 ץ"גב 390
 .)2.10.2005 ובנ( רכרכ 'נ רכרכ 7970/05 ץ"גב 391
 .388 ש"ה ליעל ,ןאמילס ץ"גב 392
 .13 'ספב ,םש 393
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 עגונב ןוילעה טפשמה-תיב לש ויתוקיספל דוגינב יכ הלוע יללכ טבממ ,הז קלח םוכיסל
 ףופכ ןורחאה יכ שרופמב עבוק אוה םהבש ,ינברה ןידה-תיב לש הימונוטואה בחרמל
 םייתדה ןידה-יתב לש םתוכמס תלעפהל עגונב המוד העיבק אצמנב ןיא ,יחרזאה ןידל
 םהילענל סנכנ וניא אוה יכ שיגדהל חרוט טפשמה-תיב ,הברדא .םיברעה םיחרזאה לש
 שרפל ךמסומ וניאו םפוגל םהיתועיבק לע רערעמ וניא ,םייברעה םייתדה ןידה-יתב לש
 לש םירקמל םימצמוצמ ברעתהל ןכומ אוה םהבש םירקמה .םהיתוטלחה תוהמ תא
 ןוממ יסחי וא תונוזמ ,םידלי תקזחה תויגוס לש ןידכ אל הכירכ ידי-לע תוכמסמ הגירח
 ןועיטה תוכזב דחוימבו ,יעבטה קדצה יללכב העיגפ לש םירקמל ןכו ,םישוריג לע ןוידב
 ןניא ולא תועיגפ םג ויבגלש ,יתייסנכה ןידה-תיבב רבודמ רשאכ טעמל( םיניידתמה לש
 .)טפשמה-תיב לש ותוברעתהל תוליבומ

-תיב ,ימוקמה ןוטלשהו ךוניחה םוחת לש רשקהב ליעל ואבוהש םירקמל המודב
 שי ותניחבמו ,םייתרבח-םינפה םיחתמה לש רשקהב תויתוברת-ברה תא גגוח טפשמה
 םישנה תויוכז לע הנגהה טרפבו ,תויוכזה חיש .ולא תודסומל תיּברְמ הימונוטוא קינעהל
 טפשמה-תיב לש ויתוטלחה ללכמ ןיטולחל טעמכ רדענ ,תוילכראירטפ תורבח ןתואב
 394.םייברעה ןידה-יתבל עגונב ןוילעה

 םיימינפה םיקבאמה ריצב תיתוברתה הימונוטואה ףקיה לע תשדוחמ הבישח .4

 םיררועתמש םיימינפה םיקבאמה תא קמועל ןוחבל טפשמה-יתבל ארוק הז רמאמ
 הרבחב םיימינפה םיקבאמל סחיב ןכ השוע אוה ובש ןפואל המודב ,תיברעה הרבחב
 ףיקמ ןויד ילב תיתוברתה הימונוטואה ןועיטל יטמוטוא ןפואב ענכיהל אלו ,תידוהיה
 .טועימ ךותב טועימ לע יטפשמ ןוידל דמועש אשונה תעפשהבו םימייקה תוחוכה יסחיב
 לש תיתוברתה הימונוטואב טפשמה-תיב לש ותוברעתה ,הרמאמב תנייצמ וטניפש יפכ
 תונבה-יאב תעגונ תחאה 395.תוירקיע תויודגנתה יתש תולעהל הלולע טועימ תצובק
 ,םידוהי םיטפושב ובורב שיואמ רשא טפשמ-תיבב רבודמ רשאכ דחוימב ,תויתוברת
 .תובושת יתשב הנעא וז הנעט לע .ולא תויגוס ןוחבל םייטפשמה םילכה םהל ןיאש
 ןיינעל תויאר שיגהל םיברועמה םידדצהמ שורדל לוכי טפשמה-תיבש איה תחאה
 לע ךמתסהל ןכו ,וינפל תדמועה היגוסה לש התונשרפו תוגהונה תונושה תושיגה
 הבושתה 396.יערשה ןידה תיב 'נ תינולפ ץ"גבב השעש יפכ ,ןיינעב םיימדקא םירמאמ
 תועגונה תוידוהי-םינפ תויגוסב וקספש םידוהיה םיטפושה לכ אלש איה תרחאה
 םיטפוש םה יחרזאה ןידל ותופיפכבו ינברה ןידה-תיב לש ותוכמסב ,הכלהה תונשרפב
 תויתד תויגוסב טילחהל ורחב םה ןכ-יפ-לע-ףאו ,תידוהיה הכלהב םירועמה םייתד

 
 .92 'מעב ,6 ש"ה ליעל ,"'ונלש'ה לע" יניירק לש וירבד תא םג ואר 394
 .212–211 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,וטניפ 395
 .356 ש"ה ליעל ,יערשה ןידה תיב 'נ תינולפ ץ"גב 396
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 ,הפוריאב םיימוקמ טפשמ-יתבו םדא תויוכזל יפוריאה ןידה-תיב םג 397.תוידוהי-םינפ
 העירשה תונשרפל םירושקה םיניינעב םיטילחמ ,םירצונ םיטפושמ םיבכרומ םבורש
 םיברע םגו ,םידוהי תוטפושו םיטפושש תיעוצקמ העינמ ךכיפל האור יניא 398.הכלההו

 .הב וקספיו םהינפל תדמועה היגוסה תובכרומ תא ודמלי ,תונוש תותדמ
 םיניינעב "תידוהיה הנידמה" לש התוברעתה ,היינשה תודגנתהה יהוזו ,תאז םע

 רבודמ ןכש ,םיברעה םיחרזאה ברקב הייחד ףאו תודגנתה ררועל הלולע םייתליהק-םינפ
 הדמע םע ההוזמה בור תצובק לש – תיטסילנרטפכ ספתיהל הלולעש – תוברעתהב
 הקימעמ הבישח בייחמה םוצע רגתא והז .טועימה תצובק לש וזל תדגונמה תיגולואידיא
 תויתרבח-םינפה תויעבב טפשמה תכרעמו הנידמה תוברעתה לש תוהמלו ןפואל עגונב
-תיב לש ןויסינ ,תושיאה יניד לש רשקהב ןייצמ ןאדמר ובאש יפכ .תיברעה הרבחה לש
 רומישל אקווד ליבוהל לולע תוילרביל תומרונ לש ןלוחלח ידיל איבהל טפשמה
 399.םייערשה ןידה-יתב ידי-לע םיילכראירטפ םינייפאמ

 לש תויתרבח-םינפה תויעבב הנידמה תוברעתה לע דגנ-תבוגת ינפמ יללכה ששחה
 הבוגתכ חמצ רשא ,ילאינולוק-טסופה םזינימפה לש תיטרואיתה תורפסב רכומ םיטועימ
 ובש ןפואה לע עיבצמ הז יתרוקיב םרז ,הרצקב .יתוברתהו ילרבילה םזינימפה לע
 איבה ,םייטפשמ םירוסיא ידי-לע םיילרביל-אל םיגהנמ רגמל ותרטמש ,יברעמ םזילנרטפ
 םתוא לש םתורבגתהל אקווד – דגנ-תבוגתכו ,תילאינולוק-יטנא תימואל תוררועתה ידיל
 בורה ןיב םיסחיב םייקה חתמה חכונל ,ילארשיה רשקהב יתימא ששח והז 400.םיגהנמ
 ידכ .ימואלה ךוסכסה עקר לע דחוימב ,הטילשו חוכ יסחי םהש ,יברעה טועימל ידוהיה

 
 ד"פ ,הרובחתה דרשמ 'נ ןגר 746/07 ץ"גב ;316 ש"ה ליעל ,לאונמע תשרפ ,לשמל ,ואר 397

 .)10.1.2019 ובנ( תוגלפמה םשר 'נ תרופ-ןב 23/1518 ץ"גב ;)2011( 530 )2(דס
c.  şlu et KocabağAffaire Osmano Humanos, Derechos de Europeo Tribunal ואר 398

(2017) 135 ELIGIÓNR Y STADOE ,ERECHOD 3(4) ,Suisse, טפשמה-תיב החד ובש 
 רחאל םהילע לטוהש סנק לטבל יקרוט אצוממ םירוה גוז לש הריתע םדא תויוכזל יפוריאה
 C1/2016/4313 ;ץייוושב רפס-תיבב םיברועמ םירועישב ףתתשהל םהיתונבל ורשפא אלש

HM Chief Inspector of Education, Children’s Services and Skills v. The Interim 
Executive Board of Al-Hijrah School [2017] EWCA Civ 1426, לש התויקוח ןיינעב 

 .הינטירבבש םהגנימרב ריעב ימלסומ רפס-תיבב תונבל םינב ןיב הדרפה
 יתבב תררובכ השיאה :ילכראירטפ םזילרבילו תיטפשמ תוידירביה" ןאדמר ובא אסומ ואר 399

 ץ"גב לש חותינב אוה ףא קסועה ,)2017–2016( 53 ח טפשמב החפשמ "םייערשה ןידה
 .357 ש"ה ליעל ,יזורדה ןידה תיב 'נ תינולפ

 Nancy Scheper-Hughes, Virgin Territory: The Male Discovery of the ואר הבחרהל 400
(1991)25  .QNTHROPOLOGY A .EDM5 , Clitoris. ןמ הרמאמב תטטצמ זוי-רפש 

 לש םהיתונויסנ יכ ןעוטה ,הינקב תוימואלה יבא ,הטאינק ומו'ג לש היפרגויבוטואה
 תוררועתהל וליבוה קוחל ץוחמ לא םישנה תלימ תא איצוהל םישולשה תונשב םיטירבה
 לע הבחרהל .גהנמה לש ומויק תורידתב היילעל אקוודו תילאינולוק-יטנא תימואל
 ששחה לעו ,ילארשיה רשקהב טפשמה תכרעמו הנידמה לש ןתוברעתה ביבס תומלידה
 הירואית "תומוח םישנ תלצהל לתופמה עסמה" ץיבוניבר ינד ואר ,תררועמ וז תוברעתהש
 .)1995( 5 ,7 תרוקיבו
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 תיתגרדה הרוצב השעית וז תוברעתה יכ עיצא ,תיברעה הרבחה דצמ דגנ-תובוגת רעזמל
 תויוכז ינוגראו םישנ ינוגרא ןוגכ( תיחרזאה הרבחה ינוגראו הרבחה יגיהנמ םע םואיתבו
 וז ךרדב .תומאתומ הלועפ יכרד עיצהל םילוכיו הז םוחתב םייוניש םיעינמ רשא ,)םדא
 ורעזומי ךכל םאתהבו ,רתוי הכומנ היהת וז תוברעתהל תודגנתההש חינהל שי

 .תוברעתהה לש תוילילשה היתוכלשה
 תעגונ ןודנה רשקהב הנידמה תוברעתהל עגונב ררועתהל הלולעש תפסונ תודגנתה

 ,תויתצובקה תויוכזה ןיבל ןניב תושגנתהב טרפה תויוכז לע רתוי םיניגמש לככש הנעטב
 תויוכזה ללכ לע )היוצר-אל( הכלשה ןכתית ךכב .שלחיהל תולולע תונורחאה הלא
 לא הגילז ךותו םיימינפה םיקבאמה לש רשקהב ןתרדסהמ קתונמב ,תויתצובקה
 יוטיב ידיל האב ןאכ 401.ידוהיה בורה לומ לא יברעה טועימה לש םיינוציחה םיקבאמה
 :תויתצובק תויוכז לש םיגוס ינש ןיב רמאמב התשענש הנחבהה לש תירקיעה התמורת
 לש ןתשיגב ינושה רואית דבלמ .םיימינפה םיקבאמל סחיבו תינוציחה תושגנתהל סחיב
 תומלידה ןיב םג ןיחבהל שי ייניעב ,תויוכז לש גוס לכל טפשמה תכרעמו הנידמה
 ,רמאמה לש הז קרפל אובמב רבסומכ .ןמיע תודדומתהה ןפואו גוס לכב תולעומה
 ךותב טועימ לש תומלידכ תורפסב תורכומה תומלידב םיקסוע םיימינפה םיקבאמה
 סחייתמה ,תויתצובקה תויוכזה לש ןושארה גוסב תוררועתמ ןניא רשא ,טועימ
 גוסה דועב .תויוכזה יגוס ינש ןיב היירטמיס ייניעב ןיא .תידוהיה תוהזה םע תושגנתהל
 הדמעמלו יחרזאה בחרמה תוהמל עגונב טועימל בורה ןיב םיקבאמב קסוע ןושארה
 רקיע ,ליעל קרפה ךלהמב גצוהש יפכ ,ינשה גוסב ,וכותב טועימה תוברת לש הדיקפתו
 תוחוכ יקבאמבו הרבחה ךותב תוליהקו םיטרפ לש תויוכזב העיגפב םידקמתמ םינוידה
 .תיטפשמה תכרעמה דצמ תלדבנ תודדומתה תובייחמ הלא תונוש תומליד .םהיניב

 לע הנגהלו ןויוושל תוכזה ןיבל הליהקל תוכזה ןיב םיקבאמב עגונה לכב יכ דדחא
 לע הנגה קינעהל תשרודש ,תקהבומ תילרביל איה יתדמֶע טועימ ךותב טועימו םיטרפ
 תוקיטקרפב רבודמ רשאכ דחוימב ,תאז .םינושארה ןובשח-לע ףא םינורחאה תויוכז
 תלימ ,םד תמקנ ןוגכ ,םדא ייחבו םדא תויוכזב השק העיגפ תועגופה תויתצובק-םינפ
 קר אל הלאכ םירקמב ."החפשמה דובכ עקר לע חצר" הנוכמש המו הימגילופ ,םישנ

 הרבחהו הנידמה לעש אלא ,ייניעב הלוספ הניה תויתצובק תויוכז לע הנגהל האירקש
 םה הז קרפב ואבוהש םירקמה ,תאז םע .ולא תוקיטקרפ לש ןרוגימ לע לומעל המצע
 ןכלו ,ףוגב וא םייחב תישממ העיגפ םהב ןיאש םושמ ,הערכהל דחוימב םירגתאמ
 .ייניעב רתוי הברה תבכרומ איה הליהקב העיגפה ןיבל טרפב העיגפה ןיב ןוזיאה תכאלמ
 תיטפשמה האצותב תקסוע הניאו ,רתוי העונצ איה הז רמאמב ילש האירקה ,םוקמ לכמ
 לוהינל השירדה תא הלעמו ,טפשמה-יתב תוטלחה לש הקמנהב תדקמתמ אלא ,תיפוסה
 קידצתש תוליהק ךותב םיטרפב תילאיצנטופה העיגפל עגונב הצממו קימעמ יטפשמ ןויד
 .תיפוסה האצותה תא

 
 .וז הדוקנ יינפל התלעהש ,תעה-בתכ תכרעמל הדומ ינא 401
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 םוכיס .ו

 יניטסלפה טועימה לש תויתצובקה תויוכזה לש ינכדע יופימ גיצהל שקיב הז רמאמ
 םע תינוציחה תושגנתהב עגונ דחא ריצ :םיירקיע םיריצ ינשל הקולח ךות לארשיב
 .תיברעה הרבחב םיימינפה םיקבאמב עגונ רחאה ריצהו ,הנידמה לש ידוהיה הייפוא
 ףקיהל עגונב תולאש ררועמו ,טועימ ךותב טועימ לש תומליד ףיצמ ינשה ריצה
 .םיברעה היחרזא לש תוינטרפה תויוכזה שומימל הנידמה לש התוירחא

 הליהקה יכרוצ ןיב תינוציחה תושגנתהה ריצבש איה תחאה .תונעט יתש יתנעט
 ימוחתב תוקנעומה תויתצובקה תויוכזה ,הנידמה לש ידוהיה הייפוא ןיבל תיברעה
 תודסומ ידיבו ,תולבגומ ןה הפשהו ךוניחה ,שדקהה יסכנ לוהינ ,ימוקמה ןוטלשה
 יחרזאה בחרמה לש ידוהיה יפואה לע הנגה ךות ,ןנכות לע טילחהל בר חוכ רתונ הנידמה
 ,בורה תוברת לע הנגה איה ןתרטמ ,הזה ריצב תויתצובק תויוכז תוקנעומש לככ .יזיפהו
 הליהקה ךותב םיימינפה םיקבאמה ריצב תעגונ תרחאה הנעטה .טועימה תוברת לע אלו
 האיבמ הניאש תיתוברת הימונוטוא תקנעה לש תוינידמ לע עיבצהל ןתינ ובש ,תיברעה
 תא םיננוכמה םינושה םיטרפהו תוצובקה ןיב תוחוכה יסחי לע היתוכלשה תא ןובשחב
 .טועימ ךותב טועימ לש תויוכזב העיגפל ליבומה רבד ,תיברעה הרבחה

 הנידמה לש תיתוברת-ברה תוינידמה תודוא-לע תשדוחמ הבישח תבייחמ וז תואיצמ
 תיטנרהוקו הרורב הדמע שבגל ךרוצ היהי תאז תרגסמב .תיברעה הייסולכואל סחיב
 םג – ךכמ בושחו ,תינוציחה תושגנתהה ריצב תויתצובקה תויוכזה לש ןתוהמל סחיב
 בחרמב תוארנל תויתצובקה תויוכזה תכיפהל ארוק רמאמה .םיימינפה םיקבאמה ריצב
 םיקבאמה ריצ לש רשקהב .ליכמו יתימא יחרזא בחרמ םייקל תנמ-לע ,יללכה יחרזאה
 דימת וניא ןהיניינע לוהינל רושקה לכב תוליהקל הימונוטוא ןתמש איה יתשיג םיימינפה
 םיחתמה תמצעה ידיל איבת תיתליהק הימונוטוא תקנעה אקווד םיתיעל .יוארה ןורתפה
 םירעפה תא קימעתו ,טועימה תוצובק ךותב םידיחי לש םהיתויוכזב עגפת ,םייתליהקה
 תויוכזב שומישה ,ךכמ בושח 402.תונושה תוליהקה ןיבו םירבגל םישנ ןיב םימייקה
 ןויוושה ןורקע םודיקל התבוח תחינזל הנידמה ידיב הקדצהל ךפהיל לולע תויביטקלוקה
 ןוחבל טפשמה תכרעמו הנידמה לע ,ןכ-לע רשא .טועימ ךותב טועימ תוצובק לע הנגהלו
 תיתוברת הימונוטוא תקנעהל שיש תוילאיצנטופה תוילילשה תוכלשהה תא קמועל
 תוחוכה יסחי לעו םידיחיו םיטועימ לש םהיתויוכז לע םיימינפה םיקבאמה לש רשקהב
 תוליהק-תתמ תבכרומה תנוּוגמ הרבח איהש ,תיברעה הרבחה ךותב םימייקה םירעפהו

 .םילדבנ םיסרטניאו םיכרצ תולעב תוידוחייו תונוש
 
 

 
 תרבע לש התפיכא-יאב ,381 ש"ה ליעל ,העיברובא תכרועש ןוידה תא ,לשמל ,ואר 402

 .םירבגל םישנ ןיב םירעפה תא לידגמ הז דעצ ובש ןפואבו תיוודבה הרבחב הימגילופה


