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,הלטבאה םע תודדומתהה לש הרופיס ?ןוצרמ לטנ םנמאה לג ינו'ג 
םירפסה תאצוהו ןוירוג־ק תשרומל זכרמה :רקוב הדש תיירק .1920-1995 

.םידומע 291.2002 .בגנב ןוירוג־ק תטיסרבינוא לש 

*סירפ הד דוד 

תיתרבחה התוהזל הירלקפסא איה הלטבאה תעפות םע הנידמ לש התודדומתה 

םימרוגהו םירשקהה תנבהל ןיוצמ יעצמא איה וז תודדומתה לש הירוטסיההו ,תיטילופהו 

תודדומתהב קסועש ,לג ינו'ג לש רפסה לש ותובישח ןאכמ .וז תוהז לע םיעיפשמו ועיפשהש 

לש םיעשתה תונש דעו םירשעה תונשמ תילארשיהו תילארשיצראה הרבחב הלטבאה םע 

םיכילהתב וניא רפסה לש וניינע .תאזה תודדומתהב ולחש םייונישבו םירשעה האמה 

תעפות לש תונווגמה תועפשהב וא םילטבומה לש תויוסנתהב ,הלטבא ורציש םיילכלכה 

המושייבו הלטבאל סחיב תוינידמב אלא ,היתודסומ לעו הרבחה לע ,טרפה לע הלטבאה 

תורגסמב ,הלטבאה םע תודדומתהל תושיגה תא וחסינש הלאב דקמתמ רפסה ,ךכיפל .לעופב 

.תודדומתהה ינפוא תא וביתכהש םיצוליאבו ,המצמצל ידכ ולעפש תוירסומהו תוינוטלשה 

םייוניש העדיש ,הכורא הפוקת ךשמב אשונה תוחתפתה תא ןוחבל הריחבהו ,וז תודקמתה 

הירוטסיהה לש התולד חכונל .רפסה תא תדחיימה איה ,םיינכפהמ םיינוטלשו םיידסומ 

תווהתהב אלו תוינידמב וקוסיעש ףאו ,תכרובמ הראה אוה רפסה ,תילארשיה תיתרבחה 

ןוידה ךלהמב .התוא ובציעש םייזכרמה םימרוגה תא תקתרמ הרוצב ריאמ אוה ,תיתרבחה 

יסחי תא רפסה טילבמ ,הב לופיטה תא וחסינש םישיאבו תודסומבו הלטבאה תסיפתב 

הדובעה תעונת תגהנהל התייהש תירוטסיהה תויטננימודה לש תובישחה תאו הרבחב תוחוכה 

.הלטבאה תוינידמ תעיבקב 

תוינידמה לע םתעפשהבו םמצע םילטבומה לש םהיתויוסנתהב קסוע וניא רפסה םנמא 

הדבועה .םהב םייולת ויה םילטבומהש הלא לש םתוהז תא הנמאנ גיצמ אוה ךא ,םהיפלכ 

דימתמה חתמה איה הלטבאה תוינידמ לש םיעצבמלו םיחסנמל סחיב ןוידב רתויב תטלובה 

תונש תישארב יטירבה ןוטלשה לש ונוניכ זאמ ,םירשעה האמה ךשמב םייוצמ ויה ובש 

קושב םילטבומה לש םתטילק - הליעפ תוינידמ ןיב חתמה :םיעשתה תונש דעו םירשעה 

הכימתו עויס - הליבס תוינידמ ןיבל ,תיעוצקמ הרשכהו הדובע תריצי ידי־לע הדובעה 

יעבוק וענ הנש םיעבשמ רתוי לש הפוקת ךשמב .םהיתוחפשמ ינבבו םילטבומב םיילכלכ 

והנשממ םתוקחרתהו דחאה בטוקל םתברקו ,וללה םיבטקה ינש ןיב היעצבמו תוינידמה 

םיילכלכה ,םייטילופה םירשקהב ,תיגולואדיאה םתנשמב ,תיטילופה םתוהזב היולת התייה 

וז הרוצב .םהילע ועיפשהש םיילכלכ־אלהו םיילכלכה םיצחלבו ,ולעפ םהבש םייתרבחהו 

ךא תילאוטפסנוק הניחבמ הפיצר איהש ,תירוטסיה תירופיס תרגסמ רוציל רבחמה חילצמ 

תרצוי םג ךא םהילע םיעיפשמה םימרוגה תניחבמ הלקלקע איהש ,םייוניש תפוצר םג 

ןוידה תניחבמ רתויב יתועמשמה ילואו ,וללה םיכבדנה דחא .םיינבמ םייביטמרונ םיכבדנ 

תויטננימוד ךותב הליבסה תוינידמה לש הלקשמב יתגרדה לודיג לח ובש ךילהתה אוה ,רפסב 

ךכב קר הניא ךילהתה לש ותובישח .הלטבאה תייעבל םיליעפ תונורתפ לש תירוטסיה 

אלא ,תילארשיה הרבחב תיתרבחה תוינידמה לש הירוטסיהב רתוי םיבחר םיכילהת ףקישש 

ביבא־לת תטיסרבינוא * 
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.הב וללוחתהש םייטילופו םייפרגומד םייוניש לש םירשקהה ךבס ךותב תופיצר טטרש םג 

הלטבאה תעפות תא תלבקמ לארשיב תיטילופה הטילאה םינורחאה םירושעבש הדבועה 

קוש יבגל התסיפת תא עזעזל רומאש םרוגכ אלו ,וילאמ ןבומ רבדכ ךשמתמה הלודיג תאו 

.הזה ךילהתה לש הירוטסיהל תידוחיי תובישח הקינעמ ,ןסורמ־אלו ישפוח 

עלגתהש ישעמו יתסיפת רעפב לג ההזמ הלטבאה יפלכ תוינידמה לש התישאר תא 

גצויש ,דחאה :םידגונמ תוחוכ יגש ןיב לארשי־ץראב יטירבה ןוטלשה לש ןושארה רושעב 

עיבה ,ץראה לע ןוטלשה לש תילכלכה תולעב לודיג עונמל ףאש ,"טדנמה תנידמ" ידי לע 

תוירחא לכ ומצעמ ריסה לעופבו ,תידוהי הריגה טולקל ץראה לש ילכלכה הרשוכמ ששח 

טרפבו ,ידוהיה בושייה ךותב שבגתה וז הסיפת לומ .םיידוהיו םייברע םילטבומב לופיטל 

םידוהיה םילועה לש הקוסעתה תויעבב הארש ,רתוי ליעפ חוכ ,הדובעה תעונת תרגסמב 

תפרחהש ששח רשאו ,הדובעה קושב הטילשו הנידמה תיינב לש טקיורפב יזכרמ ביכרמ 

.םידוהי תטילקל הרישכ יתלבכ ץראה לש ילכלכה היומיד תא רתוי דוע רדרדת הלטבאה 

הלחה ,םירשעה תונש לש היינשה תיצחמב ףירחה ילכלכה רבשמהו הזה רעפה עקר לע 

תא הביצהש ,תוימואלל הלכלכ ןיב הרשקש הפש ,הלטבאה תוינידמ לש התפש רצוויהל 

םידבוע לש תויטננימודה חכונל ינויצה טקיורפה לש ותומשגתה תויעבמ תרזגנכ הלטבאה 

תוינידמ לש התוחתפתה תא הדקימ רשאו ,תיטירבה תוליבסה חכונלו הדובעה קושב םייברע 

הפוקתב רבכ ,תאזמ הרתי .תיללכה תורדתסהה לש םיימוקמהו םייצראה םיפוגב הלטבאה 

,םילטבומל ילכלכ עויסב תדקוממה ,הליבס הלטבא תוינידמ ןיב חתמ רצונ וז תמדקומ 

תאו הקוסעתה תריצי תא ,הדובעה קוש תבחרה תא השיגדמש ,הליעפה תוינידמה ןיבל 

תונויסינב ראשה ןיב הפקתשה וז תוליעפ .הדובעה קושב םילטבומה לש ןווכמה םבוליש 

לע יתורדתסה ץחל תלעפהב ,תידוהי תולעבב הדובע תומוקממ םייברע םידבוע תקיחד לש 

תודסומ ישאר תאו ןוהה ילעב תא איבהל ץמאמבו ,תוירחא ולטייש ידכ םיימואלה תודסומה 

,רבד לש ופוסב .תוברועמ רתי הלגת וזש ידכ ,טדנמה תלשממ לע ץחל ליעפהל בושייה 

הילוקיש לע דיעה אוה :הלילשה ךרד לע אקווד ןייפאתה הלטבאה תוינידמ לש בוציעה בלש 

,הייסולכואה לש תויתרבחה היתויעבמ ומלעתהש ,טדנמה תלשממ לש םירורבה םיילכלכה 

לש הליבס הסיפת הרכיבש ,ידוהיה בושייה לש תיטילופה הגהנהה לש הייפוא לע 

התשלוח לעו ,הדובעה קושב הקומע תילכלכ תוברועמ ינפ לע םילטבומל לבגומ עויס 
הרמייתהש םילטבומהו םידבועה יכרוצל תונעיהל החילצה אלש ,הדובעה תעונת לש 

.גצייל 

ןייפאתהש בלש ,םירשעה האמה לש םישולשה תונשב שדח בלש לחה הז עקר לע 

לע דחא דצמ ןעשנ הז ןויסינ .הלטבאה תוינידמ לע תורדתסהה לש תוטלתשה ןויסינב 

לודיגה לע ־ רחאה דצה ןמו ,תיבושייה הרבחב י"אפמ לש תיטילופה הינומגהה תורבגתה 

רסוחל ןרקה תועצמאב .ינוריעה רזגמב טרפבו ,תורדתסהה לש יתרבחה סיסבב םוצעה 

םייטילופה הימרוגו תיבושייה הרבחה לש רתוי ללוכ ףותיש תועצמאבו ,תורדתסהה לש הדובע 

םילטבומב לופיטה לש םיידסומה םילכה תא הדובעה תעונת הדסימ ,םילטבומב לופיטב 

תורמל םלוא .םיימואלה תודסומה לש הלטבאה תוינידמ תא וחנהש תוינידמה יווק תאו 

,הדובעה קוש תבחרהבו תודובע תריציב ועקשוהש םירכינה םיצמאמהו ידסומה חופיטה 

הליעפה השיגל הליבסה השיגה ןיב חתמה ,םישולשה תונש לש היינשה תיצחמב רקיעב 

תעונת ךותב םייתרבחהו םייטילופה םיטקילפנוקה תא ריבגה ףא הז חתמ .וניעב רתונ 

הטילשו תיטילופ תויטננימוד קרש ,י"אפמ יגיהנמ לש םתשיג תא עביקו ,המצע הדובעה 
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תויוחתפתהה .תוריפ בינת הלטבאה תוינידמ ובש בצמ רוציל תולוכי הדובעה קוש לע האלמ 

תודסומה ,טדנמה תלשממ לש םתמזויב ולחש ,םיעבראה תונשב ילאיצוסה חוטיבה םוחתב 

תיטילופה הינומגהה ,תאזמ הרתי .תאזה השיגה תא תונשל וחילצה אל ,תורדתסההו םיימואלה 

בטיה ףקתשהש רבד ,הליבסה השיגה ןמ תוגייתסהב תופיצר הביתכה הדובעה תעונת לש 

.הלטבא חוטיב לש תונויערל סחיב תורדתסהבו י"אפמב םיסוסיהב 

תא הנייפא םילטבומ לש תיעוצקמ הרשכהו הדובע תריצי לש הסיפתל וז תודמציה 

קר הנושארב הלעפוה הלטבאה חוטיב לש תינכותהו ,הנידמה תמקה רחאל י"אפמ תולשממ 

ןיאש (תטלשה הגלפמה) י"אפמ לש התסיפת לע הקלחב הנעשנ וז הייחד .1973 תנשב 

לכ םדוק תונפהל שי םיבאשמה תא ."תויביטקודורפ יתלב" תורטמל םיבאשמ תונפהל 

הלא תולועפ .ברע תונידממ םילועה ןעמל תודובע םוזיילו תילכלכה תכרעמה לש הבוצייל 

ירבדכ ,םרובעב שמשל ךכל ףסונבו ,םהב השחרש תיתרבחה הסיסתה תא ןסרל תורומא ויה 

יאנתל תולגתסהל ,םייפכ תדובעל לודג יתכלממ רפס תיב" ,אשונב וקסעש םיריכבה דחא 

תישארבו םישישה תונש ףוסב הלא תוסיפתב יונישל םימרוגב ןוידה ."תובשייתהלו הדובע 

הרוצב חתנמ אוהש םושמ ראשה ןיב ,רפסב רתויב חלצומה קרפה אוה םיעבשה תונש 

.ןבוליש תא רשפאו הליבסה הפולחל הליעפה הפולחה ןיב לחש לופרעה ךילהת תא תטרופמ 

תוקזחתה :םייתדע תודוסי ויה יונישלש ךכ לע ,ראשה ןיב ,רבחמה עיבצמ הז חותינב 

םיזנכשא ויה הלטבאה ןמ םיעגפנהש לככ הלדג הליבס הלטבא תוינידמ טוקנל הייטנה 

ךכב הצוענ יונישה לש ותובישח ,תאזמ הרתי .תיתרבחה תוינידמה יעבוקל רתוי םיבורקו 

יטילופה יונישהו הדובעה תעונת לש החוכ תדירי תורמל ,םיעשתהו םינומשה תונשבש 

ביתכה יונישה ,הלטבאה תייעבל םיליעפ תונורתפ רחא םישופיחה ךשמה תורמלו ,הנידמב 

בטוקה לא תכשמתמה תוברקתהה תא ךפהו םילטבומל עויסה תוינכות לש ןייפוא תא 
.תענמנ יתלבל ליבסה 

ינש ןיב תועעונתהה תופוקתל הקולחה תא הנימא הרוצב טטרשמ רפסה הלא תוניחבמ 

הרתי .התוא וביתכהש תויגולואדיאה תונשמהו יטילופה הנבמה לש יוהיזה תאו םיבטקה 

תניינעמ הרוצב שבגמו ,םיינשמו םיינושאר םיירוטסיה תורוקמ לע בטיה ססובמ רפסה ,תאזמ 

לש הדוסיבש הקיקחהו תוינכותה ,תונויערה תכרעמ לש התוחתפתה תאו הישרוש תא 

םנמא .יתרבחה יונישה לש קומע חותינ ורדעהב טלוב ,תאז םע .תילארשיה החוורה תנידמ 

קבאמלו תילארשיה הרבחב חוכה תקיטילופ לש םיירוטסיהה םינייפאמל סחייתמ רפסה 

םירדענ םילטבומה קר אל .טקילפנוקה דממ המ־תדימב וב רסח תאז לכב ךא ,יתרבחה 

םג אלא ,"ינועה וקל תחתמ" רבעב ויחש םינומהה םג םמעו ,םייתרבח םינכוסכ ןוידהמ 

ינוניבה דמעמה ןוגכ ,תוינידמה תעיבק לע עיפשמ דיקפת ואלימ יאדוובש ,תורחא תוצובק 

תוינידמ יעבוק לש תיתרבחהו תיטילופה הפשה תא ראתל רשפא םנמאה .ןוהה ילעבו 

רשאו ,תילארשיה הרבחב הלא תוצובק וללוחש יתרבחה יונישל סחייתהל ילב הלטבאה 

הדבועה םאה ,תאזמ הרתי ?יטילופה הנבמה לש יתרבחה סיסבכ ושמיש ויתובקעב 

תרשפאמ "ידמעמ חותינ" לכ תיבקע הרוצב התחד תילארשיה הרבחב תטלשה היגולואדיאהש 

טדנמה תפוקתב םיידמעמה םיטקילפנוקהו םיחתמה לש הרידאה םתעפשהמ תומלעתה 

רפסה לש ותוכיא לע תקולחמ ןיא ?הלטבאה תוינידמ לעו הסנכהה תקולח לע הירחאלו 

םייתרבחה תודוסיהמ וז תומלעתה לשב טעמ םוגפ רתונ אוה ךא ,הלטבאה תוינידמב ןוידכ 

לע ועיפשהש תונושה תויתרבחה תוצובקהמו ,עקרב השחרתהש הכובסה הקיטילופה לש 

ךרוצה לע עיבצמ אוה .רפסה לש וכרעב עוגפל ידכ הז ןורסיחב ןיא םלוא .וז הקיטילופ 
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485 (2) ה תילארשי היגולויצוס 2003-ד''סשת 

הירוטסיהב תילארשיה הרבחה לש תיטילופה הירוטסיהה לש הבוליש לע שדחמ בושחל 

ןיבל תיטילופ הטילש ןיב םוצעה רעפל םיירוטסיהה תורוקמה לעו ,תיתרבחהו תילכלכה 

.תילארשיה הרבחה תא דימתמו זאמ ןייפאש ,יתרבח גוציי 
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