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םיאומוה לש תרושקת יסופד :ןוראהו ןותיעה המק תימע 
.םידומע 288.2003 .דחואמה ץוביקה 

*לאירתכ רמת 

תא הנבמ יביטמרונ־ורטהה ינומגהה חישהש אצומ תדוקנמ אצוי המק תימע לש ורפס 

ןוניכ לע העיפשמ וז תיתוברת הינבה דציכ קודבל שקבמ אוהו ,"םירחא"כ םיאומוהה 

תיתרבחה םתביבס םע םימייקמ םהש םירשקה תוכרעמ לעו םמצע םיאומוהה לש םתוהז 

תונויאר השימחו םיעברא לש חותינ תועצמאב שפחמ אוה וז הלאשל הבושתה תא .תילמסהו 

.הנוש יתרבח בוציממו ישיא עקרמ אב םהמ דחא לכש ,םינוש םיאליגב םיאומוה םע קמוע 

,םיינשרפ םיכלהמ לש הרדסל םיסב םישמשמ םירקחנה לש םייפרגויבוטואה םירופיסה 

ךילהתל םימרות דציכו תיאומוהה תוהזה לש ןוניכה ךילהת שחרתמ דציכ קודבל םתרטמש 

ךרענ רקחמה םנמא .םינומהה תרושקתב רקיעבו ירוביצה בחרמב םיאומוה לש םיגוציי הז 

םיישיאה םהירופיסב שמתשמ אלא ,בצמ רואיתב קפתסמ וניא אוה ךא ,םיעשתה תונש ףוסב 

םיאומוה לש תיתצובקו תישיא הירוטסיה לש תימניד הנומת גיצהל ידכ םירקחנה לש 

לעו תוינימל תועגונה תויתרבחה תומרונב ןורחאה רודב ולחש םייוניש עקר לע ,לארשיב 

.תרושקתה הדשב ולחש םייוניש עקר 

תייווח יבגל תילוק־ברו תקתרמ הרימאל םיפרטצמ םינייאורמה לש םיישיאה םהירופיס 

רקחמל דחוימ ךפוג קינעמ תרושקת לש תולאשב דוקימהשכ ,לארשיב םיאומוהה לש םהייח 

לש תולאשב דבב דב קסוע אוה :הבחרה ותסירפב טלוב רפסה תרושקתה םוחתב רקחמכ .הז 

־ןיב היצקארטניא לש תולאשב ,ומוהכ ימצע־גוית לש ךילהתה ןוגכ ,תישיא־ךות תרושקת 

גוציי לש תולאשבו ,םיטיירססל םיאומוה ןיבו םמצע ןיבל םיאומוה ןיב תיתצובקו תישיא 

.םמצע םיאומוהה ברקב הלא םיגוציי לש חונעפה יכרד לשו םינומהה תרושקתב םיאומוה 

,תרושקת ירקחמב הזמ הז דרפנב םינודינ תובורק םיתעלש ,הלאה םימוחתה לכב ןוידה דוקימ 

תחא אוה ,םיאומוה לש יתרושקתה םמלוע לש תבכרומ הנומת טטרשל ןויסינ ךותמ 

םיאומוה לש םיגוצייב לבוקמה ןוידה תא ביחרמ רבחמה .רקחמה לש תויתועמשמה ויתומורתמ 

םע וללה םייומידה לש םהינכרצ םימייקמש ןתמו־אשמה תא שיגדמ אוהש ךכב הידמב 

המל םייטנוולר םייומיד רחא שאונ שופיח ללוכ הז ןתמו־אשמ .םייתרושקתה םיטסקטה 

.ירוביצה חישה הדשמ השעמל ורדוה םיאומוה לש םיגוציי רשאכ ,"רדעהה ןדיע" הנכמ אוהש 

ולביקש יפואהו רבעב םיאומוה לש םיגוציי לש םרדעהש איה רפסב תויזכרמה תונעטה תחא 

תשוחת תניחבמ תכל תקיחרמ תועמשמ ילעב םה תונורחאה םינשה לש "תוחכונה ןדיע"ב 

תשוחת ,רבחמה תנעטל .םתביבס םע םימייקמ םהש םיסחיה תוכרעמו םיאומוה לש ימצעה 

"ילמרונה" לש תוירוגטקה ןיב "תימויק תוינש"ב םינגועמ ומוהכ ימצעה גויתהו ימצעה 

־ןיבה תרושקתה .םינייאורמה לש םייחה ירופיסב יזכרמ ביטומכ תורוזשש ,"ילמרונ־אל"ל 

העידי־יאו העידי לש םיעבצב העובצ תיתרבחה םתביבס םע םימייקמ םיאומוההש תישיא 

ןוראב תוראשיה לש ריחמה ,יוסיכו יוליג יבגל תכשמנה תוטבלתהה ,תינימה הייטנה יבגל 

לש תרסוימ תושבגתה לע םידיעמ םינייאורמה לש םייחה ירופיס ,ללככ .ונממ האיציהו 

לש הישומימל םיירשפא םיטירסתו םילדומ הקפיס אלש תיתרבח הביבסב תיאומוהה תוהזה 

הפיח תטיסרבינוא 
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205 (1)ו תילארשי היגולויצוס 2004-ד"סשת 

תודדומתהה יסופד ,ןאכ עצומה חותינב .היבגל םיילילש םירסמב היוור התייה ףאו ,תאזכ תוהז 

,תיאומוהה היווחל תפתושמ תיתשת םיווהמ ןוראה ןמ האיציה לש היווחה םעו המגיטסה םע 

יבגל םג ןוכנ רבדה .הלאככ םמצע תא םיגייתמש םיטרפה ןיב םיברה םילדבהה תורמל 

םינשב ונתשה אל םירבדה םא ,ןבומכ ,תלאשנ הלאשהו ,םינייאורמה ןיבמ םיריעצה 

,תרדושמהו תספדומה םינומהה תרושקתב תטלוב תוחכונ שי םיאומוהל רשאכ ,תונורחאה 

תונימז) תרושקת לש תושדח תויורשפא םיריעצ םיאומוה ינפל חתופ טנרטניאה רשאכו 

.(המגיטס־תופקועו 

לש תיביטרנה הינבהה רחא תוקחתהל רבחמל תרשפאמ קמוע תונויאר לש הדותמה 

ךילהתש קפס ןיא .תוימיטניאו תוקימעמ תוחיש להינ םמעש םיאומוהה לש םייחה ירופיס 

הליהקל רבחמה לש ותוכייתשהמ םירכשנ םיאצוי קיפהש תינשרפה תכסמהו רקחמה 

תא ךפהש ,הלבקו הנבה לש סיסב רוציל רקוחל הרשפא וז תיסיסב תופתוש .תיאומוהה 

לע רומשל דיפקמ המק תימע ,תאז םע .םינייאורמה ןמ םיבר יבגל הנוב היווחל ןויאירה 

תא הוולמש המגיטסה םע תודדומתה יכרד ןווגמ לע עיבצמו םירקחנה לש תולוקה יוביר 

םיגוציי שופיח ללוכ ,םייתרושקת םיטסקט לש חונעפ יכרד ןווגמ לע ןכו ,"תרחא"ה תוהזה 

ןדיעב םייטמגיטסכ םתייחד וא םייטנוולר םייומיד סוכינ ,רדעהה ןדיעב םיאומוה לש 

,ךכל רבעמ .םיאומוה לש םיגוציימ תעדומ־אל תומלעתה לש םירקמ וליפאו ,תוחכונה 

הכירצה יסופדל םג אלא םייומידה לש חונעפה יכרדל קר אל םיסחייתמ םיישיאה םירופיסה 

.םינייאורמה לש יאנפה תוברתב םמוקמלו תרושקתה יעצמא לש 

תומליד לע ,תונוש תוינשרפ תויורשפא לע עיבצמ רבחמה רפסב תויזכרמ תודוקנב 

עירכהל בוריסה אקווד .םירקחנה לש םהירופיס תא חנעפל ןויסינב תונומטש תורותפ־אל 

הלועפב ףתתשהל ארוקה תא ןימזמו חותינה תא רישעמ תונוש תוינשרפ תויורשפא ןיב 

תיטרואתה המלידה לע ןוידב תאצמנ וז תירוטרו תיטילנא היגטרטסאל המגוד .תינשרפה 

התוא הנכמ רבחמהש היגוס ,ומצע ידי־לע טרפה לש תוילמרונה תסיפתל סחיב תיתאהו 

הביבסש תיסיסבה תוינשה לש התויזכרמ תא שיגדהש רחאל ."יגולואדיא םישקומ הדש" 

ההות אוה ("ילמרונ אל"ל "ילמרונ" ןיב יראניבה דוגינה)יאומוהה םויקה תשוחת תמקרנ 

תאירק תווהמ ןה םאה ."םלוכ ומכ ינא" ןוגכ תורימא לש ןתועמשמ תא ןיבהל שי דציכ 

ותייטנש ךכב ריהצמ "ילמרונ" ומצע הנכמש ומוה םאה ?תויתרבחה תומכסומה לע רגית 

תיאומוהה תוהזל לקשמ תתל בוריס ילואו ?תוהז ןנוכמ וא ןיחבמ ךרע תרסח איה תינימה 

ןיב עירכהלמ ענמנ רבחמה ?היבופומוהה לש תחלצומ המנפהל יוטיב אוה תיטמגיטסכ 

יטננימוד ינשרפ וק לע העיבצמ רפסב תרבטצמה הרימאה ,תאז םע .הלא תוינשרפ תויורשפא 

אל"ל "ילמרונ"ה ןיב יראניבה דוגינה תא קזחמ רפסב חותינה ,ללככ .תונויארה חונעפב 

תגצה לש המלידה תא בושו בוש ןיזמש דוגינכ ,תיתרבחה הירפירפל זכרמה ןיב ,"ילמרונ 

יוור רפס רוזאב םייח םיאומוה ,רבחמה לש ותונשרפ יפ־לע .ותלוז ינפל ומוהה לש ימצעה 

.תוהז ןנוכמ ךרע שי תינימה םתייטנלו ,ימויק חתמ 

"תוילמרונ"ה לש המלידב תנגועמ הניאש תיאומוה תוהז ןוניכ לש תיטרואתה היצפואה 

ןמ תרסוימ האיצי לש ביטומה תויזכרמ .תונויארה ירמוחב היוטיב תא האצמ אל טעמכ 

ןיאש תיאומוה םייח תייווח לש םירופיס םיילושל תקחוד (וידעלב וא ןותיעה תרזעב)ןוראה 

ןמ תויראניב תוסיפת לש ןתייחד ךותמ תוחונינ הב שי ךא ,"תילמרונ" תונגוהמל הגרע הב 

םיילוש ויה ןכא הלא תולוקש דואמ ןכתיי .יביטמרונ־ורטהה סותאה תרגסמב לבוקמה גוסה 

םירקחמב רתוי תטלוב היהת םתוחכונש חינהל שיו ,םהילע ססובמ הז רפסש רקחמה ירמוחב 
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יתעבצהש םייתרושקתהו םייתרבחה םייונישה תא ןובשחב ואיבי רשאו ,ויתובקעב ואוביש 

.םדוק םהילע 

הווהמ אוהש קפס ןיא .םייניע תריאמ תונשרפבו תומגודב רישע ,דואמ אירק רפס והז 

תורשקתהה יסופד תנבהל דחוימבו ,לארשיב תיאומוהה תוהזה תיינבה רקחל הבושח המורת 

יטנוולר אוהש ירקחמ םגד עיצמ אוה .הז בכרומ ךילהת םינייפאמש תרושקתה ידיקפתו 

אוה ,ילארשיה רשקהב בטיה ןגועמ אוהש ףאו ,תיתרבח תונוש לש םירחא םידממ רקחל 

.יתאוושה רקחמ לש תויורשפא וכותב םלגמ 
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