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�לארשי�תנידמ�הלחה�,)”םיטילפה�תנמא”�—�ןלהל�ארקיתש(�םיטילפ�לש�םדמעמ
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�ףותישבו�)א”לר(�םדא�תויוכזל�םיאפור�תתומע�לש�התמזויב�בתכנ�הז�הדמע�ריינ
�לש�םיטפשמל�הטלוקפב�לעופה�”םיבאשמ�זכרמ�—�הליהקה�תורישב�טפשמה”�םע
�םורתל�,הנושארבו�שארב�,הניה�הז�הדמע�ריינ�לש�ותרטמ�.ביבא–לת�תטיסרבינוא
�ידרשמו�םיטילפה�תוביצנ�תמזויב�לחה�רשא�,ילארשי�םיטילפ�ןיד�לש�ושוביג�ךילהתל
�,הכ�דע�ועצובש�םיכלהמה�תא�ירוביצ�ןוידל�ףושחל�שקבמ�ריינה�.םינושה�הלשממה
�ךכב�ןיינועמה�ילארשיה�רוביצה�תא�םיטילפב�לופיטה�ילהנ�בוציע�יכילהתב�ףתשלו
:םייזכרמ�םיאשונ�ינש�ןחוב�הדמעה�ריינ�.םדאה�תויוכז�ינוגרא�תאו

�.לארשיב�טלקמ�ישקבמב�לופיטה�תרדסה�להונ�.א
�תשגה�ןמלש�םיניבה�תפוקתב�טלקמ�ישקבמ�לש�תויתרבח�תויוכז�לע�הנגה�.ב
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�תוכזה�םע�קודה�רשק�הרושק�איה�,�8491תנשמ�םדא�תויוכז�רבדב�תימואלניבה
�תוחנומה�תויוכזה�לש�ןתובישח�.ותוריחו�םדאה�דובכ�:דוסי�קוחב�תרכומה�םייחל
�תשגומ�תע�טוקנל�לארשי�תנידמ�לע�םהבש�,םיכילהה�ביט�תא�הביתכמ�,ףכה�לע
.טלקמל�השקב�הל
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�להונ”�—�יורקה�ינויסינ�להונ�תלעפהב�לארשי�תנידמ�הלחה��2002תנש�תישארב
�תכרעמל�דוסיה�תא�חינהל�רומא�הז�להונ�.”לארשיב�טלקמ�ישקבמב�לופיטה�תרדסה
�םאתהב�ןהב�עירכתו�לארשיב�תושגומה�טילפ�דמעמל�תושקב�לבקת�רשא�תילארשי
�.םיטילפה�תנמא�תונורקעל

�תרדסהל�עגונה�לכב�םיישק�ולגתנ�,ףקותל�להונה�תסינכ�זאמ�הפלחש�הנשב
:םיטילפו�טלקמ�ישקבמ�לש�םדמעמ

�תוטלחה�.�2002תנש�ךלהמב�רידס�ןפואב�הסנכתה�אל�תצעיימה�הדעוה�.1
�רטפתה�הנשה�ףוסב�.הבר�הדימב�החדנ�ןמושיש�וא�,ומשוי�אל�הלביקש
.ודיקפתמ�הדעוה�ר”וי

�םיניתממ�םה�הב�הפוקתל�םיאתמ�ינמז�דמעמ�םילבקמ�םניא�טלקמ�ישקבמ�.2
�םיתוריש�תוברל(�תוילאיצוס�תויוכז�םילבקמ�םניא�םה�.םתשקבב�הערכהל
�םהמ�םיברש�ךכל�םרוג�הז�םירבד�בצמ�.דובעל�םיאשר�םניאו�,)םייאופר
.ריפחמ�ינועב�םייח

�תוביצנ�ידי–לע�ורכוה�רשא�םיטילפ�לש�םדמעמב�ריכהל�בריס�םינפה�דרשמ�.3
�הנתמה�תונש�רפסמ�רחאל(��1002תנש�ףוסב�הבנ’גב�םיטילפל�ם”ואה
�,ךשוממ�ףסונ�ךילה�רובעל�ושרדנ�הלא�םיטילפ�.)םדמעמ�רבדב�הערכהל
�דרשמ�ענמנ�תאז�תורמל�ךא�,תפסונ�םעפ�םדמעמ�רכוה�הז�ךילה�לש�ופוסב
�י”ע�םניינעב�תילהנימ�הריתע�תשגה�.ילמרופ�דמעמ�םהל�ןתילמ�םינפה
�,ולביק�םלוכש�ךכל�המרג�,�3002תישארב�א”לרו�הליהקה�תורישב�טפשמה
.םהל�רשואש�דמעמה�תא�,�3002ראורבפ�שדוח�ףוסב

�דמעמ�אלל�ורתונ�,תיערא�תובשות�םהל�הנתינו�רבעב�ורכוהש�םיטילפ�.4
�.םדמעמ�שודיחל�םהיתושקבב�לופיטב�בכעתמ�םינפה�דרשמו�רחאמ�יקוח
�לש�הנכסב�ואצמנו�יאופר�חוטיב�אלל�ורתונ�םהש�ךכל�המרג�וז�הדבוע
�.םתסנרפ�רוקמ�דוביא

�טלקמ�ישקבמב�לופיטל�ילארשיה�להונל�תוסחייתמה�תוצלמהה�ירקיע�ןלהל
:)םוכיסל�תפרוצמ�תוצלמהה�לש�האלמ�המישר(

noN–ה�ןורקע�ןוגיע�.1 - tnemeluofeR:סיסבה�ןורקע�תא�םילהנב�ןגעל�שי��
�וא�וייח�םייופצ�וב�םוקמל�םדא�שרגל�וא�ריזחהל�ןיא�ויפל�הנמאה�לש
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�תולובגה�ירקב�תעידיל�הז�ןורקע�איבהל�חרכה�םייק�.הנכסב�דומעל�ותוריח
�לובגל�עיגהש�םדא�שרוגי�וא�רזחוי�םהב�םירקמ�עונמל�ידכ�אבצה�ישנאו
�.הנכסב�דומעל�לולע�אוה�וב�םוקמל�לארשי

�,יביטקפא�םוסרפ�ומסרפל�עצומ�.םיברב�להונה�םסרופ�אל�הכ�דע�:םוסרפ�.2
�לע�העידי�רדעה�,התניחבמ�ירהש�—�אשונל�תקקזנה�היסולכואל�ןווכמה
�רבסה�לולכל�ךירצ�טלקמה�ישקבמל�עדימה�.תוכזה�רדעהכ�הומכ�תוכזה
�תושירדהו�םיכילהה�יפוא�יבגל�תויחנה�,םהיתויוכז�,םהיתובוח�רבדב
�לש�תפסונ�הבושח�הרטמ�תרשי�םוסרפה�.דומעל�םהילע�ןהבש�תונושה
�.תירוביצ�תרוקיבל�ותלעפה�ןפואו�להונה�תפישח

�ותשקבב�הערכהל�ןיתממה�םדא�:הטלחהל�הנתמהה�תפוקתב�הנגה�ןתמ�.3
�.ישונא�דובכב�םויק�וחיטבי�רשא�םייסיסב�םייח�יאנתלו�הנגהל�יאכז�טלקמל
.םייאופר�םיתורישל�תושיגנ�קפסל�שי�הז�ללכב

�השקבב�הערכה�הכרא�םויה�דע�:תושקבב�לופיטל�םינמז�תוחול�תעיבק�.4
�םינמז�חול�תעיבקלו�הנתמהה�ךשמ�רוציקל�ףואשל�שי�.רתויו�םייתנשכ
�.השקבב�לופיטה�יבלשמ�בלש�לכל�רדגומ

�להונה�יכ�ןעטנ�הדמעה�ריינב�:יולת�יתלב�יטופיש�םרוגל�רוערע�תוכז�ןתמ�.5
�.תיאמצע�תיטופיש–ןיעמ�וא�תיטופיש�האכרעל�רוערע�רשפאמ�וניא�םייקה
�יגיצנ�ידי–לע�השענ�ןוחביאה�ךילהתש�הדבועה�חכונ�רקיעב�טלוב�הז�רסח
.םייולת–יתלב�עוצקמ�ישנא�ידי–לע�אלו�םינושה�הלשממה�ידרשמ

�םינתינה�םייתרבחהו�םיילכלכה�םיאנתה�לש�הרצק�הריקס�תאבומ�הדמעה�ריינב
�אלש�יכ�תדמלמ�הריקסה�.ןוויו�הילגנא�,הינמרג�:תונידמ�שולשב�טלקמ�ישקבמל
�ישקבמל�םיילמינימ�םיאנת�קפסל�תובייח�ןמצע�תואור�הלא�תונידמ�,לארשי�תנידמכ
�תחטבומ�;הייחמ�ימד�ןתמ�לש�ךרדב�וא�הדובע�ןוישיר�ןתמ�לש�ךרדב�םא�—�טלקמ
�ישקבמ�ןיבמ�םיכרצנל�תוחפל(�רויד�ןתמל�םירדסה�םימייק�,יאופר�לופיטל�תושיגנה
.ךוניחה�תוכרעמב�בלתשהל�םיאכז�טלקמ�ישקבמ�לש�םיניטקה�םהידליו�)טלקמה

�,םיטפשמה�דרשמ�,םינפה�דרשמ�:םיאבה�םידרשמל�הבוגתל�חלשנ�הדמעה�ריינ
�ם”ואה�תוביצנ�לש�ילארשיה�טנדנופסרוקה�דרשמלו�ןוחטבה�דרשמ�,ץוחה�דרשמ
.הבוגת�לכ�הלבקתה�אל�.םיטילפל
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�רצונ�אל�םג�אוה�.םדאל�רתויב�רקיה�רביאה�אוה�ןוכרדה”
�םוקמ�לכב�רצוויהל�לוכי�םדא�.םדאה�ומכ�ךכ–לכ�הטושפ�ךרדב
�םלועל�ןוכרד�לבא�—�תינויגה�הביס�אללו�רתויב�זיזפה�ןפואב
�תויהל�לוכי�םדאה�וליאו�—�בוט�אוהשכ�וב�םיריכמ�םג�ןכל�.אל
”.וב�וריכי�אל�תאז�לכבו�,והומכ�ןיאמ�בוט

םיטילפ�לש�תוחיש�,טכרב�דלוטרב

�וז�ןכש�,ונצראב�טלקמ�םכל�קינעהל�ונליבשב�רבדה�יעבט”
”.תידוהי–תישונאה�ונתרוסמ

1רבעשל�הלשממה�שאר�,ןיגב�םחנמ

אובמ

�רבדב�תימואלניבה�הנמאה�תמיתחל�םינש�לבוי�םלועה�גגח�הבש�,�1002תנשב
�תושעל�לארשי�תנידמ�הלחה�,)”םיטילפה�תנמא”�—�ןלהל�ארקיתש(�םיטילפ�לש�םדמעמ
�תנידמש�יפ�לע�ףא�.הנמאה�לש�אלמ�םושיי�תארקל�,םיססוהמ�,םינושאר�םידעצ
�,הנמאה�חוסינב�ופתתשה�ןהיגיצנ�רשא�תונידמה�ששו�םירשע�ןיב�התיה�לארשי
�תודסומב�הרבח�הניהו�,התוא�הררשיאו��1591תנשב�רבכ�הנמאה�לע�המתחש�םגהו
�היתובוח�תא�אלמל�ידכב�םינשה�ךלהמב�דאמ�טעמ�לארשי�תנידמ�התשע�,הנמאה
.הנמאב�הרבחכ

�לארשי�לש�התורבח�םצעמ�,תיטפשמ�קר�אל�תבייחתמ�טלקמ�ישקבמ�לע�הנגה
�לש�הירוטסיהה�.הנושארה�הלעמה�ןמ�תירסומ�הבוח�םג�איה�אלא�,םיטילפה�תנמאב
�לע�םיטילפכ�וקפדתהו�,תופידרו�לבס�ועדי�ויתונבמו�וינבמ�םיבר�הכ�רשא�,ידוהיה�םעה
�,תומיטא�לארשי�תנידמ�הלגת�אל�םויכ�יכ�תנתונה�איה�,תונוש�תונידמ�לש�ןהיתותלד
�שפנ�תא�םתעדי�םתא”�:תומש�רפסב�רמאנש�יפכ�.ףדרנ�םדא�ינפב�הירעש�רוגסת�אלו
�םכמ�חרזאכ”�:יוויצה�רזגנ�ךכמו�,)�9,’גכ�תומש(�”םירצמ�ץראב�םתייה�םירג�יכ�רגה
�ארקיו(�”םירצמ�ץראב�םתייה�םירג�יכ�ךומכ�ול�תבהאו�םכתיא�רגה�רגה�םכל�היהי
�הכירצ�,םימעה�תחפשמב�תויוכז�תווש�הרבח�תויהל�תשקבמה�,הנידמכ�.)�43,’טי
�םישנאל�עויסה�—�ןהבו�,וז�תורבחמ�תורזגנה�תובוחב�םג�תאשל�לארשי�תנידמ
�םתוכייתשה�וא�תיטילופה�םתפקשה�,םתוימואל�,םתד�,םעזג�סיסב�לע�םיפדרנה
�.תמייוסמ�תיתרבח�הצובקל

�םוימ�ץראה�ןותיעב�העידי�יפל�,םימאנטייוה�”תוריסה–ישנא”�תטילק�לע�הרוהש�תעב�ןיגב�ירבד�.1
.’ב�ףיעס�,ןושאר�קרפ�ואר�.7791.6.72
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�תוביצנו�,םיטילפ�ןוחביאל�תכרעמ�לארשי�תנידמ�הגיהנה�אל�םינשה�ךלהמב
�:הנורחאל�הנתשה�הז�םירבד�בצמ�.המוקמב�תאז�התשע�םיטילפ�יניינעל�ם”ואה
�ישקבמב�לופיטה�תרדסה�להונ”�—�ימינפ�להונ�םינפה�רש�רשיא��1002תנש�תישארב
�הנשמ�,זוזמ�ינמ�ד”וע�תושארב�ידרשמניב�תווצ�ידי–לע�שבוג�רשא�,”לארשיב�טלקמ
�םיטילפ�יניינעל�ם”ואה�תוביצנ�םע�םואיתבו�ףותישב�,הלשממל�יטפשמה�ץעויל
�הלחה�,הז�להונ�סיסב�לע�.לארשיב�התוגיצנו�)”םיטילפה�תוביצנ”�—�ןלהל�ארקיתש(
�תושגומה�טלקמל�תושקבב�עירכהלו�ןודל�,הנושארל�,�2002תנשב�לארשי�תנידמ
.”א”�חפסנכ�הז�הדמע�ריינל�ףרוצמ�להונה�.המוחתב

�ארקיתש(�םדא�תויוכזל�םיאפור�תתומע�לש�התמזויב�בתכנ�,ןלהלש�הדמעה�ריינ
�םשקבב�א”לר�תאפרמ�לא�םיבר�טלקמ�ישקבמ�ועיגה�הנורחאה�הנשב�.)א”לר�—�ןלהל
�הקוצמ�ופשח�,)םייתואירב�קר�םניא�רשא(�םהיישקו�םהירופיס�—�יאופר�לופיט�רחא
�תא�ועינה�הלא�םירופיס�.תויסיסב�םדא�תויוכזב�העיגפ�לש�םיבצמו�,השק�תישונא
�םיטפשמל�הטלוקפב�לעופה�”םיבאשמ�זכרמ�—�הליהקה�תורישב�טפשמה”�תאו�א”לר
.הדמעה�ריינ�תא�בותכל�,ביבא–לת�תטיסרבינוא�לש

:םייזכרמ�םיאשונ�ינשב�דקמתי�ןוידה
.לארשיב�טלקמ�ישקבמב�לופיטה�תרדסה�להונ�.א
�תשגה�ןמלש�,םייניבה�תפוקתב�טלקמ�ישקבמ�לש�תויתרבח�תויוכז�לע�הנגה�.ב

.הב�הטלחהה�דעו�םתשקב
�,םיטילפה�תנמא�:םיירקיע�םייטפשמ�תורוקמ�השולש�רואל�ונחביי�הלא�םיאשונ

�תויוכז�טפשממ�םיבייחתמה�תונורקע�;הלש�תכמסומה�תונשרפהו�הנמאל�לוקוטורפה
�.ילארשיה�ירוביצה�להנימה�ינידו�;םדאה

�ןיד�שוביג�ךילהתל�םורתל�,הנושארבו�שארב�,הניה�הז�הדמע�ריינ�לש�ותרטמ
�,םינושה�הלשממה�ידרשמו�םיטילפה�תוביצנ�תמזויב�לחה�רשא�,ילארשי�םיטילפ
�תושירד�לע�ןה�הנעיש�,להונ�שוביגל�,ונתעדל�,םורתי�הז�ןויד�.ירוביצ�ןוידל�ואיבהלו
�םייקל�לארשי�תנידמ�לש�סרטניאה�לע�ןהו�טלקמה�ישקבמ�יכרצו�םיטילפה�תנמא
.תושקבה�תניחבל�הליעיו�תנגוה�תכרעמ

�,תוישונאה�םינפה�תא�גיצהל�ץמאמ�השעיי�,יטפשמה�חותינה�דצל
�םמויק�תואיצמ�המ�,ועיגה�ןכיהמ�,םה�ימ�:לארשיב�טלקמה�ישקבמ�לש�,תורכומ–תוחפה
.םהל�קפסל�שי�רשא�םיכרצה�םהמו�םידדומתמ�םה�םמיעש�םיישקה�המ�,לארשיב
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םיטילפה�תנמא�:ןושאר�קרפ

�יללכ�עקר�.א
�.הפוריאב�היינשה�םלועה�תמחלמ�לש�המוארטה�עקר�לע�הדלונ�םיטילפה�תנמא

�ותוכייתשה�,ותוימואל�,ותד�,ועזג�עקר�לע�ףדרנה�םדא�יכ�,חיטבהל�התיה�התרטמ
�הנגה�לבקל�לוכי�וניא�רשאו�,תיטילופה�ותפקשה�וא�תמיוסמ�תיתרבח�הצובקל
�טלקמ�אוצמל�לכוי�)ותוא�תפדורה�איה�ןכש�הלבקל�ןכומ�וניא�וא(�ותוימואל�תנידממ
.�2תרחא�הנידמב�חוטב

�,הנמאה�חוסינ�תעב�הפוריאב�בצמה�היה�הנמאה�יחסנ�תא�החנהש�קפואה
�הייפיצה�.3יטסינומוקה�שוגה�ןמ�וטלמנש�ימו�םיצאנה�תוארומ�יטילפ�תייעב�—�עמשמ
�תובקעב�הרצונש�,םיטילפה�תייעב�םע�תודדומתהה�םייתסת�םינש�רפסמ�ךות�יכ�התיה
�.היתודסומבו�הנמאב�ךרוצ�דוע�היהי�אלו�,היינשה�םלועה�תמחלמ

�התיהש�דעומה�תלבגמ�תא�ריסה�רשא�,הנמאל�לוקוטורפ�םתחנ��7691תנשב
�לפטל�ןמצע�לע�ולביק�,לוקוטורפל�ופרטצה�רשא�תונידמש�ךכ�,םיטילפה�תנמאב�העובק
�.והשלכ�ןמזב�ועריא�רשא�םיעוריאמ�האצותכ�טילפ�דמעמל�תושקבב

�:הרצקב�וטרופי�םהבש�םיירקיעה�,םיאשונ�רפסמב�הנד�הנמאה

טילפ�תרדגה
�,תינתא�הצובק�וא�אצומ�םוקמ�לש�תיתצובק�הרדגה�לע�תססבתמ�הניא�הנמאה

�ןבומב�”טילפ”�אוהש�ימ�לכ�אל�.הפידר�לשב�החירב�לש�תילאודיבידניא�הרדגה�לע�אלא
:תעבוק�הנמאה�.הנמאה�יפ–לע�טילפכ�רכוי�,חנומה�לש�ינושלה

�…ותוחרזא�ץראל�ץוחמ�אצמנה�םדאב�לח�”טילפ”�חנומה�אהי�וז�הנמא�ןיינעל”�
�יתרבח�ץוביקל�תוכייתשה�,תוחרזא�,תד�,עזג�ימעטמ�ףדרנ�ותויהל�ססובמ�דחפ�ללגבו
�וא�ץרא�התוא�לש�התנגהל�קקזיהל�לוכי�ונניאו�תמייוסמ�תינידמ�הפקשהל�וא�םייוסמ
�ץראל�ץוחמ�םירומאה�תוערואמה�בקע�אצמנה�וא�;רומאה�דחפה�ללגב�ךכב�הצור�וניא
�התואל�רוזחל�לוכי�וניאו�,תוחרזא�רסח�אוהו�עובקה�וירוגמ�םוקמ�ןכל�םדוק�היה�הבש

�ןוצרמ�ובושייל�דע�וא�,טלמנ�הנממ�הנכסה�ךושל�דע�-�ינמז�טלקמ�וניה�טילפל�קינעהל�שיש�טלקמה�.2
�.החוטב�תישילש�הנידמב�וא�טלקמה�תנידמב

�הנמאה�תלוחת�תלבגהמ�,םישימחה�תונשב�הנמאה�יחסנ�תא�החנהש�,לבגומה�ןוזחה�לע�דומלל�ןתינ�.3
�הנתינ�ןכ–ומכ�.�1591ראוניב�ןושארה�ינפל�ושחרתה�רשא�םיעוריאמ�האצותכ�קר�ופדרנ�רשא�םישנאל
�.הפוריאב�ושחרתה�רשא�םיעוריא�יבגל�קר�אהת�ןתובייחתה�יכ�ריהצהל�תורשפא�תונידמל
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.4”רומאה�דחפה�ללגב�ךכב�הצור�וניא�וא�ץרא

�לע�םינוע�םהש�ףא–לע�רשא�,םישנא�לש�תוירוגיטק�שולש�ועבקנ�הנמאב
:הנמאה�תנגהב�וכזי�אל�,’טילפ’�תרדגה

�לש�תורחאה�תויונכוסה�וא�תועורזה�תחאמ�עויס�םילבקמה�םישנא�.א
.ם”ואה
�תונתינה�תויוכזה�בור�תא�םיאצמנ�םה�הבש�הנידמה�ןמ�םילבקמש�םישנא�.ב

.םיחרזאל
�דגנ�םיעשפ�ועציב�םה�ןכש�,תימואלניב�הנגה�םהל�העיגמ�אלש�םישנא�.ג

�עשפ�עציבש�ימ�ןכו�,תושונאה�דגנ�םיעשפ�וא�המחלמ�יעשפ�,םולשה
�םישעמ�עציבש�ימ�וא�טלקמה�תנידמל�ותלבק�ינפל�רומח�יטילופ–אל
�.תודחואמה�תומואה�לש�תונורקעלו�הרטמל�םידגונמה

�,תימואלניב�הנגהב�ךרוצ�דוע�ןיא�ןהבש�תוביסנב�טילפ�תויהלמ�לדח�םדא
�תא�שדחמ�לביק�,ותוחרזא�תנידמ�לש�התנגהמ�תונהילו�רוזחל�ונוצרמ�רחב�םא�:לשמל
�.’וכו�התנגהמ�הנהנו�תרחא�הנידמ�לש�תוחרזא�לביק�,התוחרזא

םיטילפ�לש�תובוחו�תויוכז
�איה�,ודמעמב�הרכה�תובקעב�,טילפל�תחמוצה�רתויב�תיתועמשמה�תוכזה

�תורושקה�תוביס�לשב�אלא�החטשמ�טילפ�שרגת�אל�הנידמ�.תימואלניב�הנגהל�תוכזה
�.)�23ףיעס(�קוחב�עובקה�ןיקת�ךילה�רחאל�קרו�ירוביצ�רדסב�וא�ןוחטיבב

�רשא�,)ןהילע�ףיסוהל�הלוכי�הנידמ�לכ(�םומינימ�תויוכז�לש�הרוש�הנומ�הנמאה
�תעבוק�םיניינע�המכב�.החטשב�םיהושה�םיטילפל�קפסל�הנמאב�הרבחה�הנידמ�לע
�:םהבו�הנידמב�חרזא�לש�ויתויוכזמ�תולפונ�ןניאש�תויוכזמ�הנהיי�טילפ�יכ�הנמאה
�ףיעס(�תואכרעל�השיג�תוכז�,)�4ףיעס(�םידליל�יתד�ךוניח�תונקהל�שפוחהו�תדה�שפוח
�םיניינעב�.)�32ףיעס(�החוורה�תכרעממו�)�22ףיעס(�ידוסיה�ךוניחה�ןמ�תונהיל�תוכז�,)61
�םיהושה�םירזל�,ללכ�ךרד�ןתינש�סחיה�ןמ�לפונ�וניאש�סחי�טילפל�תתל�שי�םירחא
�תוכז�,)�31ףיעס(�םהילא�סחיב�תולועפו�םיסכנ�תשיכר�:הנידמה�לש�החטשב�ןידכ
.דועו�)�71ףיעס(�דובעל�תוכז�,)�51ףיעס(�תונגראתהה

�םשל�הנידמב�םיגוהנה�םיגייסהו�תונקתה�,םיקוחה�לע�רומשל�שרדנ�טילפ
.)�2ףיעס(�ירוביצה�רדסה�תרימש

¥Æ†ÒÚÈÛ†±†©‡®†©≤®†Ï‡Ó‰†·„·¯†ÓÚÓ„Ì†˘Ï†‰ÙÏÈËÈÌÆ
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noN � tnemeluofeR�)הרזחה�וא�שוריג�רוסיא(
�,הנמאה�לש�הביל�בל�תא�הווהמה�,ןורקיעה�תא�עבוק�הנמאל�)1(�33ףיעס

�וזיאב�טילפ�)“reluofer“(�ריזחת�אלו�שרגת�אל�הנמאה�תולעבמ�הנידמ�םוש”�:רומאל
�,תד�,עזג�ימעטמ�הנכסב�ותוריח�וא�וייח�ויהי�ןהבש�תוצראה�תולובג�לא�איהש�הרוצ
�הז�ןורקע�.”תמייוסמ�תינידמ�הפקשהל�וא�םייוסמ�יתרבח�ץוביקל�תוכייתשה�,תוחרזא
.5יגהנמה�ימואלניבה�טפשמה�ןמ�קלח�םויכ�הווהמו�הנמאה�ירדגמ�גרח

�םהו�,)2(�33ףיעסב�םיטרופמה�,םיגייס�ינש�הרזחהה�וא�שוריגה�רוסיא�ןורקעל
�,ןידב�בייוח�םדאהש�וא�הנידמל�הנכס�הווהמ�םדאהש�ךכל�םיקיפסמ�םיקומינ�שי�םא�—
�םתלעפה�.הנידמה�רוביצל�הנכס�הווהמ�אוהו�,דחוימב�רומח�עשפ�לשב�,יפוס�ןיד–קספב
�וא�טלקמה�שקבמל�יופצה�ןוכיסל�יתדימ�ןפואב�תושעיהל�תבייח�םיגייסה�ינש�לש
�.6הנכס�ול�היופצ�וב�םוקמל�רזחוי�םא�,טילפל

�דגנו�םייוניע�דגנ��4891תנשמ�הנמאל�)1(�3ףיעס�ידי–לע�קזוחמו�בחרומ�ןורקעה
:עבוקה�,לארשי�הרבח�הבש�,םיליפשמ�וא�םיישונא�יתלב�םישנועו�סחי

 etidartxe ro )”reluofer“( nruter ,lepxe llahs ytraP etatS oN“
 rof sdnuorg laitnatsbus era ereht erehw etatS rehtona ot nosrep a

.”erutrot ot tcejbus gnieb fo regnad ni eb dluow eh taht gniveileb

niwdooG–lliG,יכ�,עבוק�,םיטילפה�יניד�לש�םיטלובה�םידמולמה�ןמ�דחא��
noN–ה�ןורקע�לש�הביחרמה�תונשרפה�הלבקתה�םינשה�ךלהמב - tnemeluofeR,ךכ��
�,הנידמל�הסינכל�ומצע�גיצמ�טלקמה�שקבמ�וב�עגרה�ןמ�לח�ןורקעה�יכ�,לבוקמ�םויכש
�ןורקעה�לש�ותולח�ךרוצל�.7לובגל�עיגהש�םדא�לש�הרזחה–יא�םג�ללוכ�ןורקעה�,עמשמ
�לע�לח�ןורקעה�,)קוחכ�אלש�וא�קוחכ(�הנידמל�םדאה�סנכנ�הב�הרוצל�תובישח�ןיא
.8דחאכ�טלקמ�ישקבמ�לעו�םיטילפ

noN–ה�ןורקע�תולח - tnemeluofeRלא�הרזחה�רוסיאל�קר�תלבגומ�הניא��
�וב�םדאה�לש�ותוריחל�וא�וייחל�הנכס�היופצ�וב�םוקמ�לכל�אלא�,תוניתנה�ץרא

5. Borchelt G., The Safe Country Practice in the European Union: A Misguided 

Approach to Asylum Law and a Violation of International Human Rights Standards, 

33 Columbia Human Rights Law Review 473, 478-490†

6.� Goodwin-Gill�G.�S.�The Refugee in International Law  second�edition,�Clarendon�
Press,�1996,�p.�140

7.� Supra�,�p.�124
8. Supra, p. 137
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�ןוילעה�טפשמה�תיב�ידי–לע�םג�,ךשמהב�טרופיש�יפכ�,הלבקתנ�וז�תונשרפ(�רבודמ
�הניא�רשא�,תישילש�הנידמל�שוריג�ינפמ�ןגמ�ןורקיעה�יכ�לבוקמ�םויכ�.)ילארשיה
noN–ה�ןורקע�תא�תדבכמ � tnemeluofeRםוקמל�םדאה�תא�ריזחהל�הלולעהו��
.9וייחל�הנכס�היופצ�וב

)RCHNU(�םיטילפל�ם”ואה�תוביצנ
�רשא�,יטילופ–א�ירטינמוה�ןוגראכ��0591תנשב�המקוה�םיטילפל�ם”ואה�תוביצנ

�הליחתב�.תילמרונ�הביבסב�םהייח�תא�שדחל�םהל�עייסלו�םיטילפ�לע�ןגהל�ותרטמ
�ןוילימ�2.1–ב�לפטל�הרומא�התיה�ןהבש�,םינש�שולשל�תוביצנה�לש�טדנמה�לבגוה
�רבתסה�רשאכ�.הינשה�םלועה�תמחלמ�תובקעב�תיב�ירסח�ורתונש�,הפוריאב�םיטילפה
�תובבר�לש�םתכיפהל�,הנש�ידמ�,םורגל�וכישמה�םלועה�יבחרב�םינוש�םירבשמ�יכ
�.םינש�שמח�לכב�תוביצנה�לש�טדנמה�ךראוה�,םיטילפל�םישנא

�תיללכה�הצעומה�העבק�,םיטילפל�ם”ואה�תוביצנ�תא�המיקהש�הטלחהב
�,ם”ואה�תוסח�תחת�,תימואלניב�הנגה�ןתמ�אוה�תוביצנה�דיקפת�יכ�,ם”ואה�לש
�הנמאה�תרדגהל�דאמ�הבורקה�הרדגה(�תוביצנה�טדנמ�תרגסמב�םילפונה�םיטילפל
�לע�הנגהל�םיימואלניב�תונמאו�םימכסה�םדקל�הכמסוה�תוביצנה�.)לוקוטורפהו
�.םמויק�לע�חקפלו�,םיטילפ

�איהו�,תוביצנה�לש�טדנמה�םג�חתפתה�,תוילבולגה�תויעבה�וחתפתהש�לככ
�יבצמב�םיאצמנה�םישנאל�,הנמאה�תולובגמ�גרוחה�,ירטינמוה�עויס�קפסל�הכמסוה
�ימוחתב�ורתונ�ךא�,תומחלמ�בקע�וטלמנש�ימל�רקיעב�—�םיטילפ�לשל�םימוד�הקוצמ
yllanretnI(�םתנידמ � decalpsiD � snosreP(.�

πÆ†arpuS  , p  . 021  , .61 etontoof

†ÎÍ†ÏÓ˘Ï¨†‰ÁÏË˙†ÂÚ„˙†‰˘¯ÈÌ†˘Ï†‰Ó„ÈÂ˙†‰Á·¯Â˙†·ÓÂÚˆ˙†‡È¯ÂÙ‰†·Â˘‡†‰‚È¯‰¨†˜·Ú‰†

ÎÈ†Î‡˘¯†˜Â·ÚÈÌ†ÓÈ†ÓÔ†‰Ó„ÈÂ˙†˙‰‡†‡Á¯‡È˙†ÚÏ†‡È·ÁÂÔ†ÓÚÓ„†‰ÙÏÈË¨†È˘†Ï‰·ËÈÁ†ÎÈ†

‰Ú·¯˙†Ó·˜˘†‰Ó˜ÏË†ÏÓ„È‰†‡Á¯˙¨†˙Ú˘‰†¯˜†‡Ì†‡Â˙‰†Ó„È‰†Ó·ËÈÁ‰†‰‚‰†‡Ù˜ËÈ·È˙†

ÓÙÈ†noN - tnemeluofeRÆ†

sretsiniM  fo  eht  rebmeM  setatS  fo  eht  naeporuE  seitinummoC  elbisnopser  rof 

noitargimmI  , noituloseR  no  a dezinomrah  hcaorppa  ot  snoitseuq  gninrecnoc 

tsoh  driht  seirtnuoc  , nodonoL  , 03  voN  - 1 ceD  , 2991  . NS  2284 / 29  IGW  2821 

SA  641
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v �. yraterceS � fo � etatS � roF � ehT � emoH � tnemtrapeD �, xE � etraP � nadA (� )0002�

www . tnemailrap . eht - yranoitats - ec fifo . oc . ku
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�ןוילימ�008–ל�עיגמ�)תונידמ�לש�תוירטנולוו�תומורתמ�ורקיע(�תוביצנה�ביצקת
�,ויתולועפ�לע�ם”ואה�לש�תיללכה�האילמל�םיטילפל�ם”ואה�ביצנ�חוודמ�הנש�ידמ�.רלוד
�היתולועפל�םיחנמה�םיווקהו�תוביצנה�תוינכת�.תיתרבח–תילכלכה�הצעומה�תועצמאב
evitucexE(�תלהנמ�הדעו�ידי–לע�םירשואמ � eettimmoC �—� MOCXE(ידמ�תסנכתמה��
�הנד�תעל�תעמ�.01לארשי�תנידמ�םג�ןהבש�תונידמ��75תורבח�וז�הדעוב�.הבנ’גב�הנש
MOCXEהרזחהה�רוסיא�ןורקע�,םיטילפב�הרכהל�םילהנ�תמגוד�,םינוש�םיאשונב��
)noN - tnemeluofeR(,ןה�,בייחמ�ףקות�תולעב�ןניא�היתונקסמש�תורמל�.’וכו��
�,)סוזנצנוקב�תולבקתמ�תוטלחהה(�םינוש�םיאשונ�לע�תימואלניב�המכסה�תואטבמ
�.לוקוטורפבו�הנמאב�םירסחה�תא�אלממה�,הנמאל�ישעמו�םכסומ�שוריפ�תווהמו

תיוושכעה�תואיצמה�לומל�הנמאה
�המכ�ךותב�רותפל�היהי�ןתינ�היפלש�,הנמאה�יחסנ�לש�תימיטפואה�הווקתה

�םיטילפל�ם”ואה�תוביצנ�תלפטמ�הנמאל�05–ה�לבויב�:הבזכנ�,םיטילפה�תייעב�תא�םינש
�תומחלמ�,םירבשמ�ומרג�,הדבל��000,2תנשב�.11םלועה�יבחרב�םיטילפ�ןוילימ�8.12–כב
�ושגוה�וז�הנשב�.21םתיבמ�םישנא�ינוילימ�לש�החירבל�,םלועב�םינוש�תומוקמב�תומילאו
�,הינמרג�,תפרצ�,קרמנד�,הדנק�,היגלב�,הירטסוא(�תויברעמ�תונידמ�הרשע–תחאב
�ןמ�םיטעמ�קר�.31טלקמל�תושקב��488,564)ב”הראו�הינטירב�,הירציווש�,הידבש�,דנלוה
.41הנמאה�יפ–לע�םיטילפכ�ורכוי�םישקבמה

�תוחמתמה�תויונכוסה�תחאב�וא�ם”ואב�הרבח�תויהל�הנידמ�הכירצ�,הדעוב�הרבחכ�רחביהל�ידכ�.01
)�ם”ואה�לש�תיתרבח–תילכלכה�הצעומה�ידי–לע�רחביהל�,ולש COSOCE �חכומ�ןיינע�תלעב�תויהלו�(
.םיטילפה�תייעב�ןורתפל�תוריסמו

�םהיתבמ�ורקענש�םישנא�םג�ללוכו�—�הנמאה�יפ–לע�םיטילפ�םניאש�ימל�םג�סחייתמ�הז�רפסמ�,רומאכ�.11
�ptth:תוביצנה�רתאב�האר�.’וכו�םיימינפ�םיכוסכס�,המחלמ�,בער�תובקעב //: www . rchnu . hc

21.�U.S� eettimmoC � rof � seegufeRןטסינגפאב�םיימינפ�םיטילפ��000,052:לע�לשמל�תחוודמ�,�
�יחרזאמ��000,051;םיחרזא�תמחלמ�לשב�הלוגנאב�ורקענ�םיחרזא��000,003;ןטסיקפל�וטלמנ�000,271
�תא�ובזע�םינאיבמולוק��000,662;הכלהמב�ועצובש�תועווזו�םיחרזא�תמחלממ�וטלמנ�ידנורוב
�הסשניק–וגנוקב�;)תורחא�תונידמב�טלקמ�ושקיב�םכותמ��008,7קר(�תיטילופ�תומילא�לשב�היבמולוק
�םע�תולובג�תמחלמ�לשב�וטלמנ�םיארתירא��000,057;תועווזו�המחלממ�םיחרזא�ןוילימ�וטלמנ
��U.S.דועו�;הנואיל�הרייסמ�תופקתה�לשב�םהיתב�תא�ובזע�םיאניג��000,06;היפויתא eettimmoC�

rof � seegufeR �, dlroW � eegufeR � yevruS � 1002 �, p �. 1
�טלקמה�ישקבמ�רפסמ�תא�ןיטקהל�ודעונ�רשא�םידעצ�תרושב�הטקנש�רחאל�,םויכ�םג�.�21’מעב�,םש�.31

�רשא�תושקבה�ןמ�תיצחמכ��2991תנשב(�הינמרגב�ושגוה�ל”נה�תושקבה�ןמ�עברכ�,הילא�םיעיגמה
.)הינמרגב�ושגוה�ליעל�תורכזנה�תונידמה�הרשע–תחאב�ושגוה

�,תושעותמ�תונידמ�83–ב�טלקמ�ןתמל�תוטלחה�רבדב�תומגמה�תא�רקוסה�,�1002תנשמ�ח”ודב�.41
�לע��0002תנשב�דמע�תונידמ�ןתואב�םיטילפב�הרכהה�רועיש�יכ�םיטילפל�ם”ואה�תוביצנ�הכירעמ
�םירקמ�לש��%9דוע�ךכל�ףיסוהל�שי�,תאז�םע�.)הנשה�התואב�וערכוהש�תושקבה�ללכ�ךותמ(�%21
�תנשב�בצמה�ןמ�םידדוב�םיזוחאב�םילפונ�הלא�םינותנ�.תרחא�תירטינמוה�הנגה�תתל�טלחוה�םהב
�יפ–לע�םיטילפכ�ורכוה��%8:רתוי�םיכומנ�הרכהה�ירועיש�יאפוריאה�דוחיאב�תורבחה�תונידמב�.9991
�הרכהה�ירועיש�ןהב�הלאכ�שי�:תונידמה�ןיב�הבר�תונוש�שי�.תרחא�הנגה�הנתינ�%11–לו�הנמאה
�תיצחממ�הטמל�לפונ�אוה�ןהב�הלאכ�שיו�)�%84—�היקרוט�,�%94—�הדנק(�עצוממה�ןמ�לופכ�אוה
�RCHNU:האר�.)�%5—�דנלריא��%5—�הירטסוא(�עצוממה �, sdnerT � ni � mulysA � snoisiceD�

ptth //: www . rchnu . hc �, seirtnuoC �, 0002-9991
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�בור�םויכ�—�תורבחה�תונידמה�ינפב�ירטינמוה�רגתא�הביצמ�ןכא�םיטילפה�תנמא
�תיתרבחה�םתובלתשה�,תוחתפתמ�תונידממ�םה�ברעמה�תונידמל�םיעיגמה�םיטילפה
�הלכלכל�םישורדה�םירושיכ�וא�הלכשה�ןיא�םהמ�םיברל�,הטושפ�הניא�תטלוקה�הנידמב
�החוורה�תוכרעמ�לע�לטנל�ךופהל�םילולעש�ימכ�םיספתנ�םהו�תטלוקה�הנידמה�לש
�רשא�,םירז�תאנש�לש�תועפות�וחתפתה�,םיטילפה�תוטלוק�תונידמה�ןמ�קלחב�.51הלש
�תנמא�תרייטצמ�,הריגה�תוטלוק�ןניאש�תונידמב�.61םיטילפו�טלקמ�ישקבמ�דגנכ�ונווכ
�תטלוקה�הנידמה�הקינעמש�טלקמהש�ףא–לע�ןכש�,יפולח�הריגה�ביתנכ�םיטילפה
�םירצונה�םירשקה�תא�קתנל�השק�,ןמזה�ףלוחש�לככ�,לעופב�ירה�,ינמז�תויהל�רומא
�תונידמל�םיעיגמה�,טלקמה�ישקבמ�לש�ברה�םרפסמ�.71טלקמה�תנידמ�ןיבל�טילפה�ןיב
�.םיטילפב�הרכהה�תוכרעמ�לע�דבכ�לטנ�ליטמ�,םינורחאה�םירושעה�ינשב�תושעותמה
�הנידמה�תניחבמ�,ההובג�ןונגנמה�םויק�תולעו�בר�ןמז�תוכרוא�תושקבב�תוטלחהה
.תטלוקה

�ברקב�,םינש�הרשע–שמחכ�הזמ�,תחוורה�המגמה�תא�תוחנמ�תורחאו�ולא�תוביס
�אמגוד�הווהמ�הינמרג�.ןמוחתל�םיעיגמה�םיטילפ�רפסמ�תא�םצמצל�ברעמה�תוצרא
�םיטילפה�רפסמ�תא�הטלקש�הנידמה�התיה�איה�תוכורא�םינש�:וז�המגמל�תקהבומ
�רפסמ�תא�ליבגהל�הינמרג�הלחה��3991תנשב�.הפוריא�תונידמ�לכל�סחיב�רתויב�ברה
�תוזיוה�תקנעה�תוינידמ�תרמחה�םהבש�םידעצ�לש�הרוש�.81המוחתל�םיעיגמה�םיטילפה

51.� retsuhcS  L  . A“  evitarapmoC  sisylanA  fo  eht  mulysA  yciloP  fo  neveS  naeporuE 
stnemnrevoG  ,“ lanruoJ  fo  eegufeR  seidutS  , loV  . 31  , oN  . 1  , 0002  , p  . 811  , 221

�םיילאיצוס�םיאנת�ןתמו�טלקמה�תכרעמ�תולע�לש�קומינב�תוטקונ�תונוש�תונידמ�יכ�תנייצמ�תבתוכה�
�םיששאמ�םניא�םינותנה�הירבדל�.ןתוינידמ�תחשקהל�ץוריתכ�,הנכ�הניא�םתשקבש�טלקמ�ישקבמל
�םוצמצ�תורמל�,דרי�אל�הינמרגבו�הילגנאב�תונורחאה�םינשב�טלקמה�ישקבמ�רפסמ�:וז�הנעט
.טלקמ�ישקבמל�םיילאיצוסה�םיאנתה

61.� arpuS  , p  . 821
�תמגוד(�טלקמה�ישקבמב�לופיטב�תויושרה�תוגהונ�ןהב�תוטישל�יכ�תונעט�תועמשנ�,תאז�םע�

�תוטקונ�ןהב�תודמעלו�)החוורה�תכרעמ�יכמתנל�טלקמ�ישקבמ�לש�םתכיפהו�דובעל�רוסיאה
�יפלכ�תונלבוס�רסוחו�האנש�לש�הריוא�תריציל�הבר�המורת�שי�,ירוביצה�חישב�תונוש�תוגלפמ
�.טלקמה�ישקבמ

71.� yawahtaH  J  . C  ,. naC“  lanoitanretnI  eegufeR  waL  edam  tnaveleR  niagA ?” ni  yawahtaH 
J  . .C ( de  ). gniviecnoceR  lanoitanretnI  eegufeR  waL  , sunitraN  ffohjiN  srehsilbuP  , 7991, 

p  . 81-71
81.� notrelluF  M “ . gniliaF  eht  tseT  : ynamreG  sdaeL  eporuE  ni  gniltnamsiD  eegufeR   ,”noitcetorP

63  saxeT  lanoitanretnI  waL  lanruoJ  ( 1002  ) 132  , 332-232
�םלועב�תובחרה�ןמ�התיה�ןכל�םדוקש�טלקמל�תוכזהש�ךכ�,דוסיה�קוח�ןוקית�ידי–לע�השענ�רבדה�

�תורמל�.יתועמשמ�ןפואב�המצמוצ�”טלקמל�םיאכז�ויהי�תויטילופ�תוביסמ�םיפדרנה�םישנא”�היפלו
�תורשפאה�תא�םיליבגמה�םיפיעס–יתת�ודיצל�ופסונ�,רמשנ�)�61a)1ףיעסב�עובקה�גגה�ןורקיעש
�ןהיבגל�תונידמ�תמישר�תריצי�,החוטבה�תישילשה�הנידמה�ןורקע�תסנכה�ידי–לע�הינמרגל�עיגהל
�לעש�תושקב�לש�םירקמב�םיצאומ�םיכילה�תטיקנ�רושיאו�הפידר�ןהב�תישענ�אל�יכ�הקזח�תמייק
�.תוססובמ�ןניא�ןהינפ
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�לופיטל�02”םיצאומ�םיכילה”�תגהנה�,91”החוטב�תישילש�הנידמ”�לש�ללכה�ץומיא�,םירזל
�ישקבמ�רפסמב�תיתועמשמ�הדיריל�האיבה�,תוססובמ�ןניא�ןהינפ–לע�רשא�,תושקבב
�.12םיטילפה�לע�הנגהה�רטשמב�שממ�לש�העיגפל�ששחל�םג�ךא�,הינמרגב�טלקמה
�םינומשה�תונש�ףוס�זאמ�תוענה�,יאפוריאה�דוחיאה�תונידמ�לכב�תרכינ�וז�המגמ
�םימכסה�לש�הרדסב�,”טלקמ�ישקבמ�תלבק�יכילהו�תוינידמ�לש�היצזינומרה”�תארקל
�הלא�םיכילהת�.22תורבחה�תונידמה�תא�ובייחי�רשא�תויחנה�תריציבו�,םייתנידמ–ןיב
.יאפוריאה�דוחיאב�תורבח�ןניא�רשא�תונידמ�לע�םג�םיעיפשמ

הנמאהו�לארשי�תנידמ�.ב
�תנידמ�המצע�לע�הלטנ�,הנמאל�לוקוטורפה�לעו�םיטילפה�תנמא�לע�המיתחב

�וא�הנמאה�תא�ץמאי�רשא�ילארשי�קוח�אלל�.ימואלניבה�רושימב�תובייחתה�לארשי
�רשפאמ�רשא�,ףיכא�יטפשמ�ךמסמ�הווהמ�הנמאה�ןיא�,ונטפשמב�היתונורקע�תא�ןגעי
�הנמאה�יכ�,םירבדה�תועמשמ�ןיא�.לארשיב�טפשמ�תיבב�וחוכמ�תויוכז�עובתל�דיחיל
�התנווכ�תא�לארשי�תנידמ�התליג�הנמאה�לע�התמיתחב�.לארשיב�ףקות�לכ�תרסוחמ
�שוריפה�תא�דימת�ףידעי�,הקיקח�רבד�שרפמה�,לארשיב�טפשמ–תיב�,ךכיפל�.המייקל
.32הנמאה�תוארוה�תא�םייקמה

�לע�המתחש�הנידמב�הינמרגל�וכרדב�רבעש�טילפ�יכ�עבוק�”החוטב�תישילש�הנידמ”�לש�ללכה�.91
�איה�יכ�הילע�ריהצה�טנמלרפהש�םדא�תויוכז�רבדב�תיאפוריאה�הנמאה�לע�וא�םיטילפה�תנמא
�תנמאב�ןגוע�הז�ללכ�.טילפ�דמעמל�ותשקבב�ןודת�איהש�ידכ�הנידמ�התוא�לא�רזחוי�,החוטב�הנידמ
.ןלהלש��22ש”עהב�תרכזנה�,ןילבד

�וא�םוריח�בצממ�החירב�לע�תססובמ�טילפ�דמעמל�השקבה�רשאכ�םילעפומ�”םיצאומ�םיכילה”�.02
.בטיה�תועודי�תודבוע�תרתוס�איהש�וא�תוימינפ�תוריתס�הב�שיש�וא�,המחלממ

12.�notrelluFהפוריאב�הינמרג�האלימש�יזכרמה�דיקפתה�חכונ�יכ�ששחה�תא�העיבמ�,ליעל��81ש”עה��
�םיליבגמה�םידעצה�תא�ןה�םג�וצמאיו�היתובקעב�תורחא�תונידמ�וכלי�,םיטילפ�תלבקב�ךורכה�לכב
.הטקנ�םהב

�,תורבחה�תונידמה�ןיב�תולובגה�תרוקיב�תא�לטבל�ידכב�התשענש��negnehcSתנמא�:תונמאל�המגוד�.22
�םיקרפה�דחא�.הפיכא�תוטישו�הריגה�תוינידמ�םואיתו�תורשא�ןתמ�לש�הדיחא�תוינידמ�ץומיא�ידי–לע
�תונידמה�ןמ�תחאב�קר�שגות�טלקמל�השקב�יכ�חיטבהל�ותרטמ�.טלקמל�תושקבב�לופיטב�קסוע
�רחא�רותל�לכוי�אל�טלקמה�שקבמש�ךכ(�םייביטקייבוא�םינוירטירק�ידי–לע�עבקית�רשא�,תורבחה
�)ךוראה�חווטב(�ףילחהלו�טרפל�ידכ�התשענ��nilbuDתנמא�—�תפסונ�הנמא�;)ותניחבמ�חונה�םוקמה
�טלקמה�שקבמ�סנכנ�הכרד�הנושארה�הנידמה�—�תעבוק�איהש�יסיסבה�ןורקיעה�.ל”נה�קרפה�תא
�המגוד�.ללכה�ןמ�תוטסל�יואר�ןייטעבש�תוביס�תומייק�םא�אלא�,השקבב�לופיטל�תיארחאה�איה
)�תינמז�הנגה�ןתמ�רבדב��1002תנשמ�יאפוריאה�דוחיאה�לש�הייחנהה�:תויחנהל licnuoC � evitceriD�

1002 / 55 / ce(,טלקמ�יכילהל�םיילמינימ�םיטרדנטס�רבדב�תויחנהל�תועצה�יתש�תונודנ�תעכ��
.טלקמ�ישקבמ�תלבקלו

�,�4991,הינש�הרודהמ�,רואל�האצוה�ובנ�,הקיקחה�תונשרפ�—�ינש�ךרכ�,טפשמב�תונשרפ�.א�קרב�.32
.�675’מע
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?לארשיל�םיעיגמה�םיטילפה�םה�ימ
�םירקמ�םנשי�לארשי�תנידמ�ידי–לע�טלקמ�ישקבמב�לופיטה�לש�’םימיה�ירבד’ב

�המרג�ןהבש�הרומחה(�הנמאה�לש�תורפה�לש�םירקמ�דצל�,תוירטינמוה�תווחמ�לש
:יקלח�טוריפ�ןלהל�.)טלקמ�ישקבמ�ינש�לש�תוומל

�םיימאנטייו�םיטילפ�תורשע�רפסמ�תילארשי�אשמ�תיינוא�הפסא��7791תנשב�—
�תלשממ�שאר�ירבדל�.טלקמ�םהל�העיצה�לארשי�תנידמ�.םי�בלב�הריסב
�טלקמ�םכל�קינעהל�ונליבשב�רבדה�יעבט”�היה�ןיגב�םחנמ�רמ�,זאד�לארשי
�לארשיב�ורתונ��9991תנשב�.42”תידוהי–תישונאה�ונתרוסמ�וז�ןכש�,ונצראב
�םיטילפ�לש�רתוי�הלודג�הצובקמ�קלח�התיה�וז�הצובק�.52הצובקה�ינבמ�66
.הפוקת�התואב�הטלק�לארשיש�םימאנטייו
�יטילפ�ךותמ�םיטילפ�האמ�טולקל�ןיגב�הלשממה�שאר�הרוה��9791תנשב�—

�ןוטלשה�ןמ�וחרבש�)םאצומב�םיניס�ויה�םקלח(�םימאנטייוה�תוריסה
.62תידנליאת�הניפס�ידי–לע�ולצינו�יטסינומוקה

�ןוגרא(�קלאח�לא�ןידאה’גומ�ןוגרא�ירבח�רשע–םינש�וצח��2991תנשב�—
�קרו�יצחו�הנשכ�ךשמב�ואלכנ�םה�.לובגה�תא�)לארשי�תא�ןייועה�ימלסומ
�1562צ”גב(�צ”גבל�הריתע�תובקעב / �םיאנתב�םררחשל�לארשי�המיכסה�)29
.72ינמז�טלקמ�םרובע�שפחלו�םיליבגמ

�תנמזהב�הינסובמ�םיטילפ��001לש�הצובק�לארשיל�העיגה��3991תנשב�—
�ורתונ�םיעשתה�תונש�ףוסב�.עבק�תובשות�ולביק�םה�.לארשי�תלשממ
.82לארשיב�םהמ�03–כ
�לארשיל�וסנכנש�םיינדוס�םירצונ�ינש�ןדריל�לארשי�השריג��4991תנשב�—

�ןדוסל�הרזחב�םתוא�הריגסה�ןדרי�.ויבמ�ןוסלנו�הבמוט�ףזו’ג�—�ןדרימ
.92גרוהל�ואצוה�םשו
�לש�םניינעב�,03ייאט�לא�תשרפב�צ”גב�לש�וניד–קספ�ןתינ��5991תנשב�—

�7791.6.72םוימ�העידי�,ץראה�ןותיעב�העידי�.42
�9991.4.8םוימ�תונורחא�תועידי�ןותיעב�העידי�.52
�9791.4.8םוימ�תונורחא�תועידי�ןותיעב�העידי�.62
שיר�יבצ�ד”וע�לש�ויקית�ךותמ�עדימה�.72
�9991.4.41םוימ�תונורחא�תועידי�ןותיעב�העידי�.82
�םיטילפל�ןוילעה�ביצנה�,ילבב�לאכימ�רמ�,שיר�יבצ�ד”וע�םהבו�םינוש�תורוקממ�רושיא�לביק�הז�הרקמ�.92

�הנידמל�םדא�תרזחה�,רומאכ�.�9991.8.81םוימ�תונורחא�תועידי�ןותיעב�הנרס�.י�לש�ותבתכב�ןכו
–noN–ה�ןורקע�תא�רפהל�היושע�הנכסב�ותוריח�וא�וייח�ויהי�וב�םוקמל�וריזחהל�הלולע�רשא
tnemeluofeR.הדנגואמ�טלקמ�שקבמ�ריזחהל�הטלחה�הינטירבב�םידרולה�תיב�לספ�,לשמל�ךכ�,�
�יואר�לקשמ�ןתנ�אל�הנידמה�ריכזמ�יכ�עבקנ�.הינק�לא�,התחדנ�הילגנאב�ינידמ�טלקמל�ותשקבש
�nI.הדנגואב�תונוטלשה�ידיל�הדנגואמ�םיטילפ�הינקב�תויושרה�וריזחה�םהב�,םירקמ�רפסמל � eR�

isisuM [� 7891 �] 2� RLW � 606
�2074צ”גב�.03 / .�348)3(�טמ�ד”פ�,’חאו�םינפה�רש�דגנ�’חאו�ייאט�לא�49



19

�לובגה�תא�וצח�רשא�,םיקאריע�םבור�,ביוא�תונידמ�יחרזא�םישולשכ
�תיב�.שוריג�יווצ�חכמ�תוכורא�תופוקתל�ורצענו�,םינוש�םידעומב�לארשיל
�ףא�לע�תאז(�םירתועה�תא�שרגל�תוכמס�הנידמה�ידיב�יכ�חינה�טפשמה
�םקיזחהל�ןיא�יכ�עבק�ךא�,13)םיטילפכ�םדמעמב�הריכה�ם”ואה�תוביצנש
�ןמ��42וררחוש�ןידה–קספ�תובקעב�.םיריבס�יתלב�ןמז�יקרפל�רצעמב
�טלקמ�תוצראל�םבור�ואצי��2002תנשל�דע�.םיליבגמ�םיאנתב�םיאולכה
.23ל”וחב
�לש�התנמזהב�לארשיל�םימלסומ�םינבלא�םיטילפ��211ועיגה��9991תנשב�—

�םיכרצב�עויסו�הנש�יצח�ךשמל�ריית�תורשא�ולביק�םה�.לארשי�תלשממ
.33םינוש�םיילכלכ
�ינבו�ל”דצ�ישנאמ�םיפלא�ואבצ�,ןונבלמ�לארשי�תאיצי�םע�,�0002יאמב�—

�יחוויד�יפ–לע(�לארשיל�סנכיהל�ושרוהו�לובגה�רדג�לע�םהיתוחפשמ
�ורזח�הנש�התוא�ךלהמב�.)תושפנ�598,5–ב�היה�רבודמ�ם”ואה�תוביצנ
�תונידמב�שדחמ�בושי�לש�ךרדב�ןורתפ�אצמנ�004–כל�,ןונבלל�םהמ�005,1–כ
�ידרשמ�ידי–לע�םילפוטמו�לארשיב�ורתונ�)בוריקב�000,4(�םירחאהו�,תורחא
.םינושה�הלשממה

�רצק�ןמז�.ןונבל�לובג�ךרד�לארשיל�םידרוכ��91לש�הצובק�הסנכנ��1002ץרמב�—
�םיטילפל�ם”ואה�ביצנ�.ליפינוי�תוחוכ�תועצמאב�ןונבלל�ורזחוה�םה�ךכ–רחא
�יפ–לעו�,םדמעמ�תקידבב�עייסל�אבצה�תויושר�ידי–לע�שקבתנ�לארשיב
�תוביצנל�םיטילפכ�םדמעמב�הרכהל�השקב�הצובקה�ירבח�ושיגה�,ויאצממ
.43ןונבלל�םתרזחה�רשיא�ם”ואה�ביצנ�.התחדנ�םתשקבו�,תוריבב�ם”ואה

�,םירבג�תורשע�רפסמ�התנמש�,תפסונ�הצובק�ןונבלמ�הסנכנ��1002טסוגואב�—
�םעפה�השענ�הארנה�לככ�.ןונבלל�ושרוג�םויב�וב�.םידרוכ�םידליו�םישנ
.53ם”ואה�ביצנ�תעידי�אלל�שוריגה

�הלולעש�החנהה�,תאז�םע�.)�848’מעב(�םידדצה�ןיב�ךכ–לע�תקולחמ�התיה�אל�יכ�עבוק�קרב�טפושה�.13
�4591–ד”ישת�)טופישו�תוריבע(�תוננתסה�תעינמל�קוחה�תוארוה�וליאכ�,ךכמ�עמתשהל�התיה
�,ףסונ�ןוידל�םתשקב�תייחדב�.םירתועה�לע�תלבוקמ�התיה�אל�,םיטילפה�תנמא�תוארוה�לע�תורבוג
�4795צ”גנד�:האר�,טפשמה–תיב�תטלחה�התיה�תאז�אל�יכ�קרב�טפושה�ריהבה / �’חאו�ייאט�לא�59
�69לע–קת�,םינפה�רש�דגנ (� 1 �) 635.

.שיר�ד”וע�לש�ויקית�יפ–לע�.23
.�9791.4.21םוימ�בירעמ�ןותיעמ�העידי�.33
�לובגה�תא�םיצוחה�טלקמ�ישקבמב�לופיטל�םילהנה�תרהבהל�השקבב�ןוחטבה�רשל�התנפ�א”לר�.43

�רשאב�ןוחטבה�ימרוג�תלועפ�יכ�ןוחטבה�רש�בישה��0002.2.72םויב�.)הלאכ�שי�םא(�לארשי�ךותל
�םילהנ�םימייק�םאה�טרופ�אל�בתכמב�.”םייטנבלרה�םימרוגה”�םע�םואיתב�תלפוטמ�םיננתסמל
.םהמו�הז�אשונב

.ןוחטבה�רש�ידי–לע�התנענ�םרט�הז�עוראל�תסחייתמה�א”לר�לש�היינפ�.53
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�ןדוסמ�םינש�,םיטילפ�השולש�לע�תונותיעב�חווידב�רסמנ��2002ראוניב�—
��2002ראורבפב�.והישעמ�אלכב�םישדוח�רפסמ�םיקזחומה�,ןאריאמ�דחאו
�תאיצמ�תארקל�,ץוביקל�םיליבגמ�םיאנתב�ןדוסמ�םיטילפה�ינש�וררחוש
�טילפה�םג�ומכ�,םהו�טלקמ�תנידמ�האצמנ�רתוי�רחואמ�.םרובע�טלקמ�ץרא
�.63ץראה�תא�ובזע�,ינאריאה

�טלקמה�ישקבמ�רפסמ�יכ�,דמלמ�םיטילפל�ם”ואה�תוביצנ�לש�עדימב�ןויע
�םיקיתה�רפסמ�יכ�,הארמ��0002תנשל�יתפוקתה�ח”ודה�.בר�וניא�לארשיל�םיעיגמה
�תושקב��352ושגוה�הנשה�ךלהמב�.�682היה�הנשה�תישארב�םידמועו�םייולת�ויהש
�ןורתפ�אצמנ�201–ל�,הנמאה�יפ–לע�םיטילפכ�םישקבמ��8ורכוה�הנשה�ךלהמב�.תופסונ
�,עיפוה�אל�,ותשקב�לע�רתיו�םדא(�תונוש�תוביסמ�ורגסנ�םיקית��17,וחדנ��32,רחא
�תויולת�תושקב��433ורתונ�הנשה�ףוסב�.)’וכו�הנימא�התיה�אל�הינפ�לע�השקבה
�תויאקירפא�תוצראמ�בורה�:םיירקיע�םירוזיא�ינשמ�םיעיגמ�טלקמה�ישקבמ�.תודמועו
�)דועו�הילמוס�,הנאג�,הירביל�,וגנוק�,ןדוסמ�םג�ךא�האירתיראו�היפויתאמ�רקיעב(
.)דועו�הניארקוא�,היסור�,היבלסוגוי(�הפוריאמ�םידדובו

�םדאל�םדאמ�תונתשמ�לארשיל�טלקמה�ישקבמ�וחרב�ןייטעבש�,תוביסנה
�הנידממ�טלקמ�שקבמ�,’א�לש�ורופיס�הרצקב�איבנ�ןלהל�.תרחאל�תחא�אצומ�תנידממו
:א”לר�ישנאל�ותוא�רפיסש�יפכ�אבומ�רופיסה�.תיאקירפא

�יתייהשכ�.יטילופ�ליעפ�יתייה�םגו�דעס�ןוגרא�לש�דבוע�יתייה�,יצראב”
�הקירפאב�—�םיעדוי�םתא�.הצובק�ונמקהו�יליג�ינב�םירבח�יתשגפ�,הטיסרבינואב
�יתוא�וקליס�ףוסב�.תיטילופ�הניחבמ�בושח�חוכ�תויהל�םילוכי�םיטנדוטס
�םייחה�יאנת�םע�דדומתהל�חוכ�יל�ןתנ�הז�.דבל�דומלל�יתכשמה�.הטיסרבינואהמ
�וליחתה�,היסורב�הליחתה�הקיורטסרפהשכ�.רבדלו�הפה�תא�חותפל�דחפל�אלו�ונלש
�הגלפמ�ונדסייש�םינושארה�ונייה�ונחנא�.ונלצא�יטילופה�ץחלה�תא�תצק�ררחשל
�.1991–ב�היה�הז�.ונצראב�רעונה�לש

�רבדל�יתבהא�.הרבסה�לע�יארחא�יתייה�:הגלפמב�בושח�דיקפת�יל�היה
�יתייח�.םירחא�םיאקיטילופ�ומכ�יתרקיש�אל�יכ�ןימא�םג�יתייה�.בוט�יתרבידו
�ונלחתה�.זוחמל�תוריחבב�וניכזו�ונחלצה�ונחנאו�תוריחבה�ועיגה�.םעה�ךותב
�הליחתה�זא�.תואישנל�תוריחבה�תארקל�םיפינס�חותפלו�רתוי�השק�דובעל
�.הערה�הפוקתה

�תוביצנ�ידי–לע�רסמנ�ןדוסמ�םיטילפה�רורחש�לע�עדימה�,�2002.1.9םוימ�ץראה�ןותיעב�העידי�.63
.םיטילפל�ם”ואה
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�דמעומה�.וכזו�םירחאה�םידמעומה�ינש�ונדגנ�ודחאתה�תואישנל�תוריחבב
�יתיסינ�ינא�.תונוש�תויצילימ�רוציל�וליחתה�םלוכ�.םעל�קשנ�קלחל�ליחתה�הכזש
�םידליה�תא�חולשל�אלו�קשנ�תחקל�אל�—�ונלש�זוחמב�תוחפל�—�םישנא�ענכשל
�,הלוגנאב�:תורחא�תוצראב�יתבבותסה�יתדובעב�.עיגי�הז�ןאל�יתעדי�רבכ�.תויצילימל
�.םיחרזא�תמחלמל�רדרדמ�בצמה�ךיא�יתיארו�,ןואל–הרייסב�,הירבילב

�םולשה�דעב�הריבה�ריעב�הלודג�הנגפה�ונכה�,תוריחבה�ירחא�,�2991תנשב
�המכ�וחלש�ףוסב�לבא�,הנגפההמ�ענמיהל�ונל�הצעי�הרטשמה�.תיתרבחה�המדיקהו
�תינוכמ�עתפל�העיגה�,םודאה�בלצה�ידרשמ�דיל�,רכיכל�ונעגהשכ�.החטבאל�םירטוש
�8–ו�וגרהנ��3.להקה�ךותל�תוריל�וליחתה�םהו�,היצילימ�ישנא�המכ�םע�,המודא
�םירופס�ימיש�יתנבה�זא�.הפצרה�לע�יתבכש�ינא�.םולכ�ושע�אל�םירטושה�.ועצפנ
�וליפא�.יתיארש�המ�לע�דיעהלו�רוביצל�תאצל�ילע�.קותשל�יל�רוסאש�יתשגרה�לבא
�,ורבע�שולש�םייתנש�.הרפסמ�תא�יתמשרו�תינוכמב�ויהש�םישנאה�תא�יתיהיז
�.בוש�בצמה�רערעתהל�ליחתה�זאו

�םיצורו�הרטשמ�יניצק�םהש�יל�ורמאו�ילש�תיבל�םישנא�השולש�ואב�דחא�םוי
�.םולכב�יתדשח�אלו�יתיארש�המ�לכ�יתרפיס�ינא�.הנגפהב�םיעוריאה�תא�רוקחל
�ילש�החפשמה�יניעל�חכב�יתוא�ורצעו�םירטוש�הנומש�םע�ורזח�םה�,םיימוי�ירחא
�הלכי�אלש�יתשא�םע�יתייח�אל�רבכ�ןמז�ותואב�.הנטקה�יתבו�תבחרומה�יתחפשמ(
�”םירטוש”המ�דחאו�תוכבל�הליחתה�הנטקה�יתב�.)יתייח�םהב�םיצחלב�דומעל
�.רוחש�סדרב�ישאר�לע�ומשו�יתוא�ולבכ�םה�.התוא�ליפהו�לגרה�םע�התוא�ףחד
�הכירצ�איה�םויה�.הנטקה�יתב�תא�אלו�יתחפשמ�תא�יתיאר�אל�,םויה�דעו�זאמ
�.�41תב�תויהל

�אלש�ןיבהל�יתלחתה�ינאו�,םידקפמה�דחא�לש�תיב�לש�ףתרמל�יתוא�ואיבה
�.רתוי�ילוא�.םייעובשכ�ףתרמב�םש�יתייה�.תויצילימה�תחאב�אלא�הרטשמב�רבודמ
�ליפשהל�וצר�םה�.ןותחת�בגב�ןיכסב�יתוא�וכתחו�לגרב�יב�ורי�םה�.קוידב�רכוז�אל�ינא
�ליפשהל�בושח�םהל�היה�.הנגפהב�זא�יתיאר�קוידב�המ�םהל�רפסאש�וצרו�יתוא
�רבח�ואיבה�םה�,הלאה�םייעובשה�ךלהמב�.ליכשמ�,םכחותמ�הזכ�יתייה�ינא�יכ�,יתוא
�םג�ושעי�הככו�גרוהל�ותוא�םיאיצומ�םה�ךיא�הארא�ינאש�יל�ורמאו�ילש�יטילופ
�דחא�לכ�.םורע�יתייה�ןמזה�לכ�.ותוא�םיכמ�םהשכ�םהב�תופצל�ךירצ�יתייה�ינא�.יל
�יכה�ואלב�התא�:יל�ורמא�םה�.יב�תופצל�וא�הצריש�המ�יב�תושעלו�סנכיהל�לוכי�היה
�ומכ�ילא�וסחייתה�.טאל�טאל�תומתש�ידכ�,ךתוא�תונעל�םיצור�ונחנא�לבא�תומת
�היהש�דחא�היה�.ילש�ןתשה�תא�תותשל�יתיסינ�וליפא�.םימ�ילבו�לכוא�ילב�,לבז
.ולש�השיאה�ומכ�יתייה�ינא�.ילש�דחוימה�הנעמה
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�.ליכשמ�יתייה�ימצעב�.הליכשמ�החפשממ�יתאב�ינא�.תמ–יצח�תויהל�יתכפה
�שוכר�םע�,לודג�םדא�היה�יבא�.תושק�תודובעב�יתדבע�אל�וליפאו�יתבער�אל�םלועמ
�םירבח�םע�יתוא�ףילחהל�םיצור�םהש�יל�ורמא�םה�.שבתשה�לכה�םואתפ�.םיתבו
�הצרת�הרטשמהש�המל�.היציזופואב�יתייה�ינא�ירה�לבא�,אלכב�םיאצמנש�םהלש
�.יתוא�ףילחהל�היהי�רשפא�יא�,םעט�ןיאש�יל�ורמאו�ואב�דחא�םוי�?יתוא�ףילחהל
�.הדוקפל�םיכחמ�קר�לבא�,יתוא�וגרהי�טושפ

�יתייה�יכ�יל�גאדיש�רמא�אוה�.אפור�אוהש�רמאש�והשימ�ילא�וחלש�םה
�.המל�עדוי�אל�.החותפ�תלדה�תא�ריאשהו�בזע�זאו�,הטימב�יתוא�ביכשה�אוה�.הלוח
�יתאצמו�םוקל�יתחלצה�.חורבל�יל�תתל�הצר�ילואו�זוזל�לוכי�אל�ינאש�בשח�ילוא
�היה�אוהו�ילש�תיבל�יתרזח�.יתחרבו�יתצפק�.ליגר�תיב�היה�הז�—�חותפ�ןולח
�ןבל�יתחרבו�ףסכו�ילש�םיכמסמ�קר�יתחקל�.ראשנ�אל�דחא�ףא�.ןיטולחל�שוטנ
�ואצמי�םא�יתוא�וגרהיש�םיחוטב�ונייה�יכ�יתוא�איבחה�אוה�.רטוש�היהש�יתוחא
�םשמ�.הפועת�הדשל�ותינוכמב�יתוא�עיסה�אוהו�תופיוזמ�תודועת�יל�וניכה�.יתוא
.הכומס�ץראל�יתסט

�םייח�ליחתהל�יתיצר�.רדתסהל�יתלחתה�.הדובע�יתאצמ�השדחה�ץראב
�אל�איה�.םש�יתרכהש�הריעצ�הרוחב�םע�יתנתחתהו�הריד�יתינק�וליפא�.םישדח
�.יל�הרקש�המב�רכזנ�יתייה�םעפ�ידמ�לבא�.ילש�הירוטסיהה�לע�םולכ�טעמכ�העדי
�.לופיט�יתלחתהו�גולוכיספל�יתכלה�.בברעתה�ילש�חומה�.רוחש�היהנ�היה�לכה
�םג�ועיגהו�הקירפא�לכמ�םישנא�ונמזוה�ילש�הדובעה�םוקמב�ךרענש�עוריא�דובכל
�םלוכ�יכ�,יתוא�תוארל�דואמ�עתפוה�אוה�,רבעשל�ילש�סובה�אבשכ�.יצראמ�םישנא
�.דחפל�יתלחתה�בוש�וישכע�ירוטיפל�איבהו�יתוא�ךביס�קר�הז�.תמ�ינאש�ובשח�םש
�הרידה�תא�יתרכמ�.עשפו�תותיחש�הברה�םע�הלודג�ץרא�איה�יתייח�הבש�הנידמה
�.תורירגש�יתשפיחו�ילש�ירוקמה�ןוכרדה�תא�יתחקל�.בוש�חורבל�ךרד�יתשפיחו
�.הזיו�יתלביק�.הרשא�יתשקבו�לארשי�תורירגשל�יתעגה�,הרקמב�שממ�,הרקמב
�.”רחואמ�רתוי�הפרטצה�יתשאו�7991–ב�לארשיל�יתעגה

לארשיב�םייחה�יאנתו��2002תנשל�דע�לארשיב�םיטילפ�ןוחביא
�ןוחביא�הענמ�אל�,הנמאה�לש�המושייל�םויה�דע�הלעפ�אל�לארשיש�הדבועה

�יניינעל�ןוילעה�ביצנה�לש�לארשיב�תוגיצנה�ידי–לע�עצבתה�ךילהתה�.לארשיב�םיטילפ
�.תושקבב�עירכה�רשא�,הבנ’גב�ישארה�דרשמה�םע�םואיתב�הדבע�רשא�,םיטילפ
�.םימי�םייתנש�,עצוממב�הכרא�הערכהל�הנתמהה�תפוקת

�דמעמ�ול�ןתינ�אל�,ותשקבב�הערכהל�טלקמה�שקבמ�ןיתמה�הבש�,הפוקתב
�םה�יכ�רשאמה�ךמסמ�טלקמה�ישקבמל�קיפנה�םיטילפל�ם”ואה�ביצנ(�לארשיב�יקוח
�שקבמ�לש�רצעמ�,ללכ�ךרדב�,ענמ�הז�ךמסמ�.הטלחהל�םיניתממו�ותנגה�תחת�םיאצמנ
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�איבה�הז�בצמ�.תוילאיצוס�תויוכז�לכ�ונתינ�אל�ןכ�,)ןידכ�אלש�הייהש�ןיגב�טלקמה
�ןיאו�,ףסכ�וא�שוכר�אלל�לארשיל�םיעיגמ�טלקמה�ישקבמ�בור�:תושק�תוישיא�תויעבל
�םתייחמל�דובעל�אלא�הרירב�םהל�ןיא�הלא�םיאנתב�.םירכמ�וא�םיבורק�ץראב�םהל
�חוטיב�ןיא�א”לרל�םירכומה�טלקמה�ישקבמ�בורל�.יקוח�אל�ןפואב�תונמדזמ�תודובעב
�ןקלח�רשא(�תונוש�תויתואירב�תויעבמ�םילבוס�םהמ�םיברש�ףא–לע�תאזו�,יאופר
�,ליעל��02’מעב�אבוה�ורופיס�רשא�’א�,לשמל�ךכ�.)ורבעש�םייוניעבו�תואלתב�תורושק
:תפיוזמ�התיה�לביקש�הזיוהש�דשחב�לארשיב�רצענש�רחאל�עראש�לע�רפיס

�לש�ומכ�םירוחש�םיפוצרפ�יתיאר�הלילב�.אלכב�השק�דואמ�דואמ�יל�היה”
�םואתפ�.ימצעל�רבדל�,רזומ�גהנתהל�יתלחתה�.הרוחא�יתוא�ריזחה�הז�.ילש�םינעמה
�גרוהל�תואצוהל�.םדלו�םיבאכל�,םיינימה�םייוניעל�,םישק�יכה�םייוניעל�יתרזח
�יתוא�קנוח�אוה�ךיא�יתשגרהו�ילש�הנעמה�לש�םינפה�תא�יתיאר�שממ�.תומייובמה
�רמא�זאו�—�תחא�הקד�—�םלוכ�םע�ומכ�יתא�רביד�אלכב�אפורה�.למשח�לש�לבכ�םע
�תוביצנ�לש�םישנאה�םגו�דחא�רהוס�לבא�.העגרה�תפורת�יל�ןתנו�ןמז�ול�ןיאש
�.תדחוימ�היעב�הפ�שיש�וניבה�ם”ואה�לש�םיטילפה

�איה�.יתא�השק�היה�יתשאל�םג�.בוט�אל�בצמב�יתייה�,יתוא�וררחיששכ
�יתייה�.םירבחל�הרבעו�תיבה�תא�הבזע�איה�.הלאכ�םירבד�הריכה�אלו�הריעצ�דואמ
�ליחתמ�ינאש�יתשגרה�.אלכב�הרזחב�ינאש�חוטבו�םיקבשלפ�םע�תולילב�ררועתמ
�תא�יתרכה�םש�.תינימ�הפיקת�יעגפנל�עויס�דקומל�יתוא�ונפה�ם”ואהמ�.עגתשהל
�םילשוריב�א”לר�לש�תבדנתמ�תירטאיכיספל�יתוא�חקל�אוה�.דואמ�יל�רזעש�ןורש
�.”יל�השק�ןיידע�לבא�רפתשהל�יתלחתה�.יתפורת�לופיט�הליחתהו�יתוא�הקדבש

�תובשות�,ללכ–ךרדב�,לארשי�תנידמ�ול�הקינעה�,טילפכ�טלקמ�שקבמ�רכוה�רשאכ
�.תעל�תעמ�התוא�הכיראהו�הנש�ךשמל�תינמז

�ששחה�היה�,הכ�דע�הנמאה�םושיי�בכעתה�ןללגבש�תוביסה�תחא�יכ�ןכתי
�םייניטסלפ�םיטילפ�לש�םתרזחל�חתפ�חתפת�הנמאה�תלעפה�יכ�,לארשי�תנידמ�לש
�וילא�סחייתנ�ךכיפלו�,הז�ןויד�רדגמ�גרוחה�,טרופמ�ןויע�ךירצמ�הז�אשונ�.המוחתל
.דבלב�יללכ�ןפואב

הנמאהו�םיניטסלפה�םיטילפה
�יפ–לע�הנגהב�תוכזל�םיניטסלפ�םיטילפ�לש�םתלוכי�תדימ�יבגל�תקולחמ�תמייק

:ןמקלדכ�עבוקה�,הנמאל��D1ףיעס�חכונ�תאז�,73הנמאה

73.� grebnekkaT  L  . sutatS  fo  nainitselaP  seegufeR  ni  lanoitanretnI  waL  , nodneralC 

sserP ( 8991  ,) p  . 09
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�םינאגרואמ�עויס�וא�הנגה�םויכ�םילבקמה�םדא�ינב�לע�לוחת�אל�וז�הנמא”
�םיטילפ�יניינעל�ןוילעה�ביצנהמ�ץוח�,תודחואמה�תומואה�ןוגרא�לש�תודסוממ�וא
�הביס�וזיאמ�,םירומאה�עויסה�וא�הנגהה�וקספ�.תודחואמה�תומואה�ןוגרא�םעטמ
�תומיאתמה�תוטלחהה�יפל�םלשה�ונוקית�לע�אב�אל�הלא�םדא�ינב�לש�םבצמו�,איהש
�תונהיל�אליממ�םיאכז�הלא�םישנא�ויהי�,תודחואמה�תומואה�תרצעב�ולבקתנש
�.”וז�הנמאמ

�וקינעה�רשא�,ם”ואה�לש�תויונכוס�יתש�ויה�,הנמאה�המתחנ�תע�,�1591תנשב
ehT(�א”רנוא�—�תחא�קר�הרתונ�םויכ�.תורדגומ�תויסולכואל�עויס � detinU � snoitaN�

feileR � dna � skroW � ycnegA � rof � enitselaP � seegufeR � ni � eht � raeN � tsaE(.�
�,ןדרי(�א”רנוא�תלעופ�ןהבש�תונידמב�,ם”ואה�תוביצנ�תטקונ�הבש�,תונשרפה�יפ–לע
�םיניטסלפה�םיטילפה�ויהי�אל�,)לארשי�ידי–לע�םישובכה�םיחטשהו�הירוס�,ןונבל
�הלועפה�ירוזיאל�ץוחמ�יוצמה�יניטסלפ�טילפ�,תאז�םע�.הנמאה�רדגב�ללכיהל�םיאכז
�היהי�יד�ללכ–ךרדבו�,הנמאה�יפ–לע�טילפ�דמעמל�יאכז�תויהל�יושע�,א”רנוא�לש
�.83תומייק�ןדוע�,הליחתכלמ�א”רנוא�לש�עויסל�ותוא�וכיזש�,תוביסהש�חיכוי�םא
�,הנמאל��1Dףיעס�לש�וזל�המוד�הארוה�ןהיקוחב�וללכ�אל�תונוש�תויברעמ�תונידמ
�,הירטסוא�,הדנק�—�ןהב(�ןהילא�ועיגה�רשא�םיניטסלפ�םיטילפל�טילפ�דמעמ�וקינעהו
�.93)הילגנא�,הירציווש�,הילרטסוא

�תאז�םע�דחי�.הז�ןויד�רדגמ�תגרוחה�היגוס�וניה��1Dףיעס�לש�ותולח�ףקיה
�םיפדרנה�םיניטסלפל�הנגה�ןתמ�לש�תורשפא�ןויע�ךירצב�ריתוהל�םוקמ�שי�יכ�ןייצנ
�ךוסכסב�תויולת�ןניא�רשאו�,הנמאב�תויונמה�תוביסה�תחא�לשב�,ישיא�ןפואב
�תרגסמב�אלש�,טלקמ�ןתמל�תורשפאה�תא�לוקשל�שי�ןכ–ומכ�.04יניטסלפ–ילארשיה
.םיירטינמוה�םימעטמ�,הנמאה

83.� RCHNU  koobdnaH  no  serudecorP  dna  airetirC  rof  gninimreteD  eegufeR  sutatS 
aveneG  2991  , 341§

�א”רנוא�לש�טדנמה�תחת�לפונש�םדא�לכ�ותשיגל�—�וז�השיג�לע�קלוח��grebnekkaTיכ�ןייוצי�
�הנידמב�אצמנ�אוה�םאה�וא�עויס�לבקמ�אוה�לעופב�םאה�הלאשל�רשק�ילב��1Dףיעס�רדגמ�אצומ
.תלעופ�א”רנוא�הבש

�ושרד�תורחא�תויאפוריא�ברעמ�תונידמ�יכ�עבוק��siesmIדמולמה�.�301-101’מעב�ליעל��73ש”עה�.93
�איה�וב�רוזיאב�דוע�םיאצמנ�םניא�וא�א”רנואב�םימושר�םניא�יכ�חיכוהל�םיניטסלפה�םישקבמה�תאמ
�יכ�םדגנכ�ןעטנ�—�תוניתנ�ירסח�םיניטסלפה�םיטילפה�לש�םתויה�חכונ�ישוק�ררועתה�הדנקב�.תלעופ
�איה�יכ�הנעט�הדגנכ�תולעהל�םילוכי�םה�ןיא�,ללכ–ךרדב�ויח�הב�הנידמל�סנכיהל�תוכז�םהל�ןיאו�רחאמ
�idrA—�האר�.וז�הנעט�לטיב�ילרדפה�ןוילעה�טפשמה�תיב�.םתוא�תפדור � siesmI �, ssensseletatS � dna�

noitnevnoC � eegufeR � noitanimreteD �: na � noitanimaxe � fo � eht � nainitselaP � ecneirepxe�
ta � eht � noitargimmI �&� eegufeR � draoB � fo � adanaC �, ytisrevinU � fo � hsitirB � aibmuloC 

wal  weiveR  (� 7991 �) lov �. 13 �, p �. 713�
�לשב�תיניטסלפה�תושרה�ןמ�לארשיל�וחרב�רשא�םישנא�לש�תוינפ�רבעב�א”לר�לא�ועיגה�לשמל�ךכ�.04

�םיטילפ�יניינעל�ביצנה�ידי�לע�םויכ�םילפוטמ�םניא�הלא�ןיעמ�םירקמ�—�תינימה�םתייטנ�עקר�לע�הפידר
�המוד�הדמע�.םמולשלו�םהייחל�ישממ�ששחבו�הקוצמב�םיאצמנ�םינופהו�)רחא�םרוג�לכ�ידי�לע�וא(
�הנגה�ןתמ�עונמל�ךירצ�אל��1Dףיעס�היפל�,�611’מעב�,ליעל��73ש”עה�,�grebnekkaTידי–לע�העבוה
�.הנמאב�תויונמה�תוביסה�תחא�לשב�טלקמ�אצמ�הב�הנידמב�ףדרנש�יניטסלפ�טילפל
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תוניוע�תונידמו�ביוא�תונידמ�יניתנ
�תולבוגה�תונידמה�ןמ�קלח�םע�המחלמ�בצמב�היוצמ�ןיידע�לארשיש�הדבועה

�תושגומה�,טלקמל�תושקבב�לפטל�התונוכנ�תא�ליבגמה�םרוג�,איה�ףא�הווהמ�,המיע
�,לארשי�תנידמ�ךותל�לובגה�תא�הצוחה�,ביוא�תנידמ�ןיתנ�.ביוא�תונידמ�יניתנ�ידי–לע
�ןכתי�—�ינש�דצמ�.לארשי�תנידמ�לש�התניחבמ�ינוחטב�ןוכיס�בשחהל�וא�תווהל�לולע
�לשב�,ותנידמ�ידי–לע�הפידרמ�טלמנה�,ביוא�תנידמ�ןיתנ�,טלקמ�שקבמב�רבודמ�יכ
�תושיגנ�,טלקמל�השקב�עיבהש�ימל�רשפאל�שי�,ךכיפל�.הנמאב�תויונמה�תוביסה�תחא
�רבדה�השענ�םויכ�.ינוחטבה�ןוכיסה�לורטינ�ךות�,הנמאה�יפ–לע�טלקמ�תשקב�יכילהל
�ררועמ�הז�רדסה�.אלכב�םיבשוי�םה�רשאכ�םתשקב�תניחבו�םיננתסמה�רצעמ�ידי–לע
�ןעטנש�ימ�,ןכ–לע�רתי�.תכראתמ�אלכב�הבישיה�תפוקת�תובורק�םיתיעל�ןכש�,ישוק
�םא�—�עדימה�ןכש�הנעטה�םע�דדומתהל�לוכי�וניא�ינוחטב�ןוכיס�הווהמ�אוהש�ודגנכ
�הרקמ�לכב�יכ�עבוק�להונל��6ףיעס�יכ�ןייצנ�.וחוכ–אב�ינפמו�וינפמ�יוסח�—�ונשי�ןכא
�,וררחוש�טלקמ�ישקבמ�רפסמ�ןכאו�,הבורעב�רוצעה�רורחש�לש�תורשפאה�ןחבית
�ורתונ�םירחא�טלקמ�ישקבמ�,תאז�םע�דחי�,םינוש�םיאנתב�,ם”ואה�תוביצנ�עויסב
�קר�אלא�,ביוא�תונידמ�יניתנ�ויה�אל�םקלחש�תורמל�,םיכורא�םישדוח�ךשמב�םיאולכ
�,ליעל�הרכזנ�רשא�,ייאט–לא�תשרפב�יכ�ןייוצי�.לארשיל�םתעגהל�םדוק�ןכרד�ורבע
�תוכורא�ןמז�תופוקתל�רצעמב�,ביוא�תנידמ�ןיתנ�,טילפ�קיזחהל�ןיא�יכ�צ”גב�עבק
�.תוריחל�טרפה�לש�ותוכז�תא�ןזאל�שי�רוביצה�ןוחטב�יכרצ�דגנכ�—�תולבגומ–יתלבו
�שקבמה�יכ�אצמיי�םא�.14רצעמל�תופולח�לש�ןמויק�לוקשל�תושרה�לע�,רתיה�ןיב
�ךכיפל�,24לארשיב�וטלקל�אלש�תוכזה�תא�המצעל�הרמש�לארשי�,טילפ�ןכא�אוה
�תואית�רשא�תישילש�הנידמ�,ם”ואה�תוביצנ�עויסב�,ורובע�אוצמל�ץמאמ�השעיי
�.טלקמ�ול�קינעהל

�תונשב�קקחנ�רשא�,4591–ד”ישת�,)טופישו�תוריבע(�תוננתסה�תעינמל�קוחה
�תוקיחרמ�תויוכמס�הנידמה�דיב�ןתונ�,תויוננתסהמ�ברה�ששחה�עקר�לע�םישימחה
�תונידמ�וא�ביוא�תונידמ�יניתנ�םהש�טלקמ�ישקבמב�עוגפל�הלולע�ןתלעפה�רשא�,תכל
�בשחתמ�וניא�קוחה�.הלא�תונידמ�ךרד�,לארשיל�םתסינכ�םרטב�ורבעש�וא�,תונייוע
�לארשיל�סנכנ�רשא�,םדא�לכ�.לארשיל�סנכנו�לובגה�תא�םדא�הצח�םללגבש�םיעינמב
�,ןדריה–רבע�,הידועס�,הירוס�,םירצמ�,ןונבל�לש�ןיתנ�וא�חרזא�אוהו�,ןידכ�אלשו�ןיעדויב

�שולש�רצעמב�םירתועה�דחא�בשי�השרפ�התואב�,�158’מעב�ליעל��03ש”עה�,ייאט�לא�צ”גב�האר�.14
�הנידמ�האצמנ�אלו�ינוחטב�ןוכיס�םיוהמ�םהש�ורבס�תויושרהו�רחאמ�תאז�,הנשכ�םירחאהו�םינש
�םירוצע�השיש�רורחשו�,ןידה–קספ�ןתמ�רחאל�םירוצעה�ןמ��42לש�םרורחש�.םשרגל�היה�ןתינ�הילא
.וז�הנעט�,םהיבגל�תוחפל�,ךירפה�,�9991תנשב�םיפסונ

�היילפה�לע�רסוא�הנמאל��3ףיעס�,לשמל�ךכ�,הנמאה�םע�תבשייתמ�וז�תוגייתסה�םא�רורב�אל�יכ�ןייוצי�.24
.םאצומ�תנידמ�סיסב�לע�הנמאה�תלעפהב�םיטילפ�ןיב
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�קוחה�.”ןנתסמ”כ�רדגומ�—�ולאה�תוצראה�תחאב�רקבמ�וא�בשות�וא�,ןמית�וא�קריע
�אלש�לארשיב�ההושה�וא�הסינכ�תושר�אלל�לארשיל�סנכנש�םדא�יכ�,הקזח�עבוק
�ובשיי�םהבש�,תויוננתסה�תעינמל�ןיד–יתב�תמקה�רשפאמ�קוחה�.ןנתסמ�אוה�,ןידכ
�ןידה–תיבל�ריתמו�)תיטפשמ�הלכשה�ילעב�חרכהב�םניאו(�אבצ�יניצק�םהש�םיטפוש
�ךשמל�רסאמל�דע�עיגהל�לוכיו�—�רומח�תוננתסה�לע�שנועה�.תויארה�ינידמ�תוטסל
.םינש�שמח

�יבגל�הדיחא�הקיטקרפ�ןיא�,ליעל�אבוהש�טוריפה�ןמ�הלעש�יפכ�,לעופב
�םיתנש�לש�הפוקת�וקזחוהש�שי�:טלקמ�רחא�םשקבב�לובגה�תא�םיצוחה�םישנא
�ושרוה�אלש�שיו�םינוש�םיאנתב�אלכה�ןמ�וררחושש�שי�,אלכב�םינש�שולש�וא
�ןורקע�לש�תירשפא�הרפה�ךות(�ועיגה�ונממש�םוקמל�ורזחוהו�לארשיל�סנכיהל
�noN–ה - tnemeluofeR(.

םוכיס�.ג
�ןויסינב�בשחתהל�,ןבומכ�,הכירצ�לארשיב�םיטילפב�הרכהל�תכרעמ�תיינבה

�רפסמ�.לארשי�תנידמ�לש�םינושה�םיאנתל�המאתה�ךות�תאז�ךא�,ל”וחב�רבצנש
�רשא�טלקמה�ישקבמ�לש�ברה�רפסמל�ברקתה�אל�םלועמ�לארשיב�טלקמה�ישקבמ
�תמצמצמה�תוינידמה�תא�םויכ�תוליבומה�,תויברעמה�תונידמב�תושקב�ושיגה
�.םיטילפ�תלבק

�תויהל�היושע�םינשה�ךלהמב�לארשיב�טלקמה�ישקבמ�טועימל�תירשפא�הביס
�םאו(�םיברב�םסרופמ�המויק�רבד�רשא�,תדסוממ�םיטילפ�תלבק�תכרעמ�לש�הרדעה
�םייוסמ�לודיגל�איבהל�היושע�,תעכ�וזכש�תכרעמ�לש�התגהנה�,םירבדה�ינפ�םה�ךכ
�יטילופואיגה�הבצמו�המוקימש�ךכב�ריכהל�שי�,תאז�םע�דחי�.)טלקמל�תושקבה�רפסמב
�.השביה�ךרדב�הילא�סנכיהל�תלוכיה�תא�יתועמשמ�ןפואב�םימצמצמ�לארשי�לש
�יניתנל�תרשפאמ�הניא�,תונורחאה�םינשב�תכלוהו�הרימחמה�,תורשאה�תוינידמ�םג
�.לארשיל�סנכיהל�,טלקמ�ישקבמל�רוקמ�תווהמה�,תובר�תונידמ

�תושקבה�רפסמב�יולת�וניא�רשא�,לארשי�תנידמ�ינפב�םויכ�דמועה�רגתאה
�תכרעמ�תמקה�אוה�,דיתעב�תושגומ�תויהל�תויושעש�וא�םויכ�המוחתב�תושגומה
�לש�םדובכו�םהיתויוכז�תא�תדבכמו�הנמאה�תושירד�לע�הנועה�,הליעיו�תנגוה�ןוחביא
.אבה�קרפב�ןוידה�שדקומ�הז�אשונל�.םיטילפהו�טלקמה�ישקבמ
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טילפ�דמעמ�תעיבקל�םיכילהה�—�ינש�קרפ

�םיכילהה�תא�תעבוק�הניא�איה�ךא�,טילפ�אוה�ימ�הרידגמ�,רומאכ�,הנמאה
�תאז�םע�דחי�.טילפ�אוה�םדא�םאה�עובקל�ידכב�,םייקל�הרבח�הנידמ�הכירצ�םתואש
�רבדב�תורחא�תונמא�ךותמ�םג�ומכ�,הנמאה�ךותמ�דוסי�תונורקע�רפסמ�רוזגל�ןתינ�—
�,תיסיסב�םדא�תוכז�הווהמ�טלקמ�שקבל�תוכזה�יכ�,איה�אצומה�תדוקנ�.םדא�תויוכז
34תנשמ�םדא�תויוכז�רבדב�תימואלניבה�הזרכהל��41ףיעסב�תנגועמה �הדיצל�.�8491
�,הנכסב�ותוריח�וא�וייח�ודמעי�ובש�םוקמל�רזחומ�תויהל�אלש�םדא�לש�תוכזה�תדמוע
�םע�קודה�רשק�תורושק�תונורחאה�תויוכזה�יתש�.44םייוניעל�ףושח�אהי�ובש�םוקמל�וא
�הרבח�הבש(��6691תנשמ�תויטילופו�תויחרזא�תויוכזל�הנמאב�תנגועמה�,םייחל�תוכזה
�תוחנומה�תויוכזה�לש�ןתובישח�.ותוריחו�םדאה�דובכ�:דוסי�קוחב�םג�ומכ�)לארשי
�השקב�הל�תשגומ�תע�,טוקנל�הנידמה�לע�םהבש�,םיכילהה�ביט�תא�הביתכמ�,ףכה�לע
�.עיגה�ונממש�םוקמל�רזחוי�םא�וייחל�הנכס�תפקשנ�יכ�םדא�ןעוט�תע�וא�,טלקמל
�הטלחהה�:עמשמ�,ןגוה�ךילה�לש�תויסיסב�הדימ�תומאב�דומעל�הלא�םיכילה�לע
�שקבמה�ינועיט�תעימש�רחאל�,הקצומ�תיתייאר�תיתשת�סיסב�לע�לבקתהל�הכירצ
�שקבמל�רשפאל�שיו�תקמונמ�תויהל�הטלחהה�לע�.םיניינע�םילוקיש�סיסב�לעו
.הילע�רערעל�תורשפא

”טלקמ�ישקבמב�לופיט�תרדסה�להונ”
�דחי�.םיטילפ�ןוחביאב�תוקסועה�תונקת�וא�הקיקח�ןיידע�ןיא�לארשי�תנידמל

�תרדסה�להונ”�:יורקה�ימינפ�להונ��1002תנש�תישארב�רשיא�םינפה�רש�,תאז�םע
�ידרשמניב�תווצ�ידי–לע�שבוג�רשא�,)”להונה”�—�ןלהל(�”לארשיב�טלקמ�ישקבמב�לופיטה
�תוביצנ�םע�םואיתבו�ףותישב�,הלשממל�יטפשמה�ץעויל�הנשמ�,זוזמ�ינמ�ד”וע�תושארב
�חלשנש�להונה�ןמ�קתועב�ןויע�לע�תוססובמ�ןלהלש�וניתורעה�.םיטילפ�יניינעל�ם”ואה
.זוזמ�ד”וע�ידי–לע�,ונתשקב�יפל�ונילא

:ןמקלדכ�ךילה�עבוק�להונה
�.םיטילפל�ם”ואה�תוביצנ�לש�תילארשיה�תוגיצנל�תישענ�:השקבה�תשגה�.1

�ךשמהל�השקבה�תא�ריבעהל�םאה�הטילחמו�ינושאר�ןוניס�תכרוע�תוביצנה
�.ידוסי�ןויאיר�שקבמה�םע�ךורעי�,ךכל�רשכוהש�תוביצנה�שיא�.לופיט

�enoyrevE”�:ןמקלדכ�עבוק��8491תנשמ�םדא�תויוכז�רבדב�תימואלניבה�הזרכהל�)1(�41ףיעס�.34 � sah�
eht � thgir � ot � kees � dna � ot � yojne � ni � rehto � seirtnuoc � mulysa � morf � noitucesrep”

�טטוצ�רשא�םיליפשמ�וא�םיישונא�יתלב�םישנועו�סחי�דגנו�םייוניע�דגנ�הנמאל�)1(�3ףיעס�.44
.ןושארה�קרפב
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�תפוקתב�שוריג�ינפמ�ןגומ�ינושארה�ןוניסה�תא�הרבע�ותשקבש�,שקבמ
�תינמז�הרשאל�שקבמה�יאכז�אהי�,תומיוסמ�תולבגמב�.השקבה�תניחב
.54לארשיב�הייהשל
�דרשמל�שקבמה�לע�עדימה�תא�הריבעמ�ם”ואה�תוביצנ�:עדימ�ףוסיא�.2

�תורעה�תלבק�םשל�םייטנבלרה�הלשממה�ידרשמל�חלשנ�רמוחה�.םינפה
�תוביצנל�הינפ�ידי–לע�עדימה�ףוסיא�תא�המילשמ�ם”ואה�תוביצנ�.עדימו
�.אצומה�תוצראב�תויוגיצנ�הל�רשא�הבנ’גב�ם”ואה

�ןיסולכואה�להנימ�תכשל�שאר�ינפב�ךרעי�ןויארה�:שקבמה�לש�ףסונ�ןויאר�.3
.ףסאנש�רמוחה�דוסי–לע�,טלקמה�שקבמ�לש�ובשומ�םוקמבש

�,םינפה�דרשמ�יגיצנ�םירבח�תצעיימה�הדעוב�:תצעיימה�הדעוב�ןויד�.4
�,ריכב�ןטפשמ�וא�סומידב�טפוש�הנמתי�הדעוה�ר”ויכ�.ץוחהו�םיטפשמה
�סיסב�לעו�,ףסאנש�רמוחה�לכ�סיסב�לע�הנד�הדעוה�.הנידמ�דבוע�וניאש
.הצלמה�תשבגמו�,ילארשיה�קוחהו�,היתובקעבש�םיכמסמה�,הנמאה

�ירקיעו�ףסאנש�רמוחה�םע�דחיב�רשל�תרבעומ�הדעוה�תצלמה�:רשה�רושיא�.5
.השקבב�עירכמ�רשה�.הדעוב�ןוידה

�ול�רשפאיש�,םיאתמ�הבישי�ןוישיר�לבקי�הרשוא�ותשקבש�ימ�:טלקמ�ןתמ�.6
.ותוחרזא�תנידמל�רוזחל�לכויש�דע�לארשיב�תוהשל

�השקבב�תצעיימה�הדעול�תונפל�לוכי�,התחדנ�ותשקבש�ימ�:שדחמ�ןויע�.7
�תופסונ�תוחכוה�וידיל�ואבש�וא�תוביסנב�יוניש�לח�םא�הטלחהב�רזוח�ןויעל
.הדעוב�ומייקתהש�םיכילהה�לע�הגשהב�רשל�תונפל�ןתינ�.ותנעטל

�ןמ�םירזגנה�תונורקעה�עקר�לע�להונה�תוארוה�תא�רוקסל�שקבי�הז�קרפ
�לע�,אוצמל�ןתינ�’ב�חפסנכ(�הנמאה�תלעפהב�תורחא�תונידמ�לש�ןנויסינ�,הנמאה
�,)ןוויבו�הינמרגב�טלקמל�תושקבב�לופיטל�םיכילהה�לש�יתיצמת�רואית�,המגדה�ךרד
�טפשמה�ינידו�,אשונב�םיחמתמה�םיימואלניב�םדא�תויוכז�ינוגרא�לש�םהיתוצלמה
�םנוגיעלו�םינוש�םיאשונ�ןוקיתל�תוצלמה�ועצוי�,הלא�לכ�רואל�.ילארשיה�ילהנימה
�ם”ואה�תוביצנ�לע�םילבוקמ�,ןלהל�ועצוי�רשא�,תונורקעה�ןמ�קלח�יכ�ןייוצי�.להונב
�רשא�,בותכה�להונה�ןמ�קלחכ�םנגעל�עצומ�,תאז�םע�.היתולועפ�תא�םיחנמו�,םיטילפל
.תילארשיה�םיטילפה�ןוחביא�תכרעמ�דיתעב�לעפת�ויפל

�תשגהל�דעו�לארשיל�שקבמה�לש�ותסינכ�םוימ�הפלחש�הפוקתל�הלא�תולבגה�תוסחייתמ�הארנה�לככ�.54
�.הדובע�ןוישיר�ןתיל�הייטנה�ןטקת�ךכ�,רתוי�הכורא�הפוקת�הפלחש�לככ�.טילפ�דמעמל�ותשקב
�תפקוזה�,וז�הטישל�םוקמ�ןיא�,ונכותלו�להונה�לש�ומויקל�יביטקפא�םוסרפ�ןתינ�אל�דוע�לכ�יכ�ןייוצי
�.רוחיאב�השקב�תשגה�טלקמ�ישקבמ�לש�םתבוחל
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סיסבה�תנגה
noN–ה�ןורקע�ןוגיע�.1 - tnemeluofeR

�,םיטילפו�טלקמ�ישקבמ�םיאכז�הל�,רתויב�הבושחה�תיסיסבה�הנגהה�,רומאכ
�ןורקע�.םתוריחל�וא�םהייחל�הנכס�היופצ�וב�םוקמל�םתרזחה�ינפמ�הנגה�איה
noN–ה - tnemeluofeRינפל�רבכ�ילארשיה�ןוילעה�טפשמה�תיב�לש�ותקיספב�רכוה��
�םוקמל�לארשימ�םדא�שרגל�ןיא”�:תובר�םימעפ�וילע�רזח�טפשמה�תיבו�,64הנש�03
�שוריגה�תוכמס�תוברל�—�תינוטלש�תוכמס�לכ�.ותוריחל�וא�וייחל�הנכס�תפקשנ�ובש
�,םדאה�ךרעב”�הרכהה�סיסב�לע�תלעפומ�תויהל�הכירצ�—�לארשיל�הסינכה�קוח�יפ–לע
�.74”)ותוריחו�םדאה�דובכ�:דוסי�קוחל��1ףיעס(�…”ןירוח�ןב�ותויהבו�וייח�תשודקב
�ידכ�,טרפב�להונבו�םייללכה�םינפה�דרשמ�ילהנב�ןגועי�ןורקיעה�יכ�חיטבהל�םוקמ�שי
.ול�םיעדומ�ויהי�םיגרדה�לכב�םידיקפ�יכ�אדוול

�ןורקע�תא�,להונב�םג�ומכ�,םינפה�דרשמ�לש�םייללכה�םילהנב�ןגעל�עצומ
noN–ה - tnemeluofeR.

תויללכ�תורעה

להונה�םוסרפ–יא�.2
�ינוגרא�וא�רוביצה�תבוגת�השקבתנ�אל�,ומסרופ�אל�להונה�שוביגל�תונכהה

�להונהש�רחאמ�.םיברב�םוסרפ�השענ�אל�—�להונה�םלשוהש�רחאל�ףאו�,םדאה�תויוכז
�םדאה�תויוכז�לע�ויתוכלשה�חכונו�,תושרה�תא�תובייחמה�,תוימינפ�תויחנה�רדגב�אוה
�ונייאורש�םישקבמה�ןמ�םיבר�—�תאזמ�הרתי�.84םיברב�ומסרפל�הבוח�—�םישקבמה�לש
�ודמלש�דעו�לארשיל�ועיגהש�תעמ�)ךורא�םיתיעל(�ןמז�קרפ�ףלח�יכ�ונייצ�,ונידי–לע
�תויהל�ךירצ�—�ןיקת�וניא�הז�םירבד�בצמ�.טילפ�דמעמל�השקב�שיגהל�תורשפאה�לע
�העידי�רדעה�,התניחבמ�ירהש�—�94אשונל�תקקזנה�היסולכואל�ןווכמה�יביטקפא�םוסרפ
�.תוכזה�רדעהכ�הומכ�,תוכזה�לע

�”לארשיב�טלקמ�ישקבמב�לופיטה�תרדסה�להונ”�לש�ומויק�רבד�םסרפל�עצומ
�עצומ�ןכ–ומכ�.םיילאיצנטופ�טלקמ�ישקבמ�תעידיל�ואיבתש�ךרדבו�תונוש�תופשב

�71צ”גב�.64 / .�141)1(�הכ�ד”פ�ןוחטבה�רש�דגנ�רארמ�17
�2074צ”גב�.74 / .�848’מעב�ליעל��03ש”עה�,ייאט�לא�49
�7355צ”גב�.84 / .�105)3(�ומ�ד”פ�דלפטסוא�דגנ�יתרפא�19
�7741צ”גב�.94 / �םוסרפה�יא�.�391,�102)5(�גנ�ד”פ�רחסמהו�הישעתה�דרשמ�דגנ�מ”עב�סקטדורמנ�69

�ןיגב�תוסנק�םלשל�בייח�טלקמ�שקבמ�לכ�היפל�םינפה�דרשמ�לש�ותדמע�חכונ�דחוימב�םמוקמ
�ישקבמ�תעידיל�האיבמ�לארשי�תנידמ�התיה�ול�יכ�רעשל�ןתינ�—�לארשיב�ןידכ�אלש�ההש�הב�הפוקתה
�םיבר�ויה�,הנמאה�יפ–לע�טלקמל�תושקב�לארשיב�שיגהל�ןתינש�הדבועה�תא�םיילאיצנטופ�טלקמ
.םירקי�תוסנק�םיכסוחו�תונפל�םימידקמ�טלקמה�ישקבממ
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�עצומ�,הנושארה�תוליעפה�תנש�םותב�.הדעוה�תדובע�רחא�תואנ�בקעמ�רשפאל
�ינוגרא�תאו�רוביצה�תא�ףתשלו�,הדעוה�תדובעמ�וקפוי�רשא�תונקסמה�תא�םסרפל
.יפוסה�להונה�תקיקחב�םדאה�תויוכז

לארשיל�הסינכה�תודוקנבו�תולובגב�טלקמ�ישקבמב�לופיטל�םילהנ�רדעה�.3
�המ�עדוויהל�השקבב�ןוחטבה�דרשמ�לא�א”לר�לש�היתוינפל�,ליעל�ןייוצש�יפכ

�אל�לארשי�ךותל�ותוא�הצוח�וא�לובגל�עיגמ�םדא�ובש�הרקמב�,םיחנמה�םילהנה�םה
�םואיתב�לעופ�ןוחטבה�דרשמ�היפל�תיללכה�הרימאה�טעמל�,תיניינע�הבושת�הלבקתנ
�,הרבעש�הנשב�עראש�דחא�הרקמב�תוחפל�,רומאכ�.םייטנבלרה�םימרוגה�לכ�םע
�ישקבמ�םה�יכ�ונעטו�ןונבל�םע�לובגה�רדגל�ועיגהש�םידרוכ�לש�ידיימ�שוריג�השענ
�םניא�םה�,םימייק�םה�םא�יכ�וא�,םילהנ�ןיא�יכ�ששח�הלעמ�ל”נה�הרקמה�.טלקמ
�.הנמאה�תושירד�לע�םינוע

�רתוי�רומח�חוקיפ�םינפה�דרשמ�גיהנה�תונורחאה�םינשב�יכ�ןיוצי�,ךכל�ףסונב
�,ועיגה�הנממש�הנידמל�םישנא�תרזחהו�,הסינכה�תרתה�יא�.לארשיל�הסינכה�תודוקנב
�םיקוקז�םה�יכ�ונעטש�ורזחוהש�םישנאה�ןיבמ�ויה�םא�ונל�עודי�אל�.05ץרפנ�ןויזיחל�הכפה
�לש�קייודמה�יטפשמה�חנומב�שמתשהל�עדי�םדא�לכ�אל�יכ�ןייצל�רתומל�אל(�טלקמל
�.השקב�שיגהל�תורשפאה�םהל�הנתינ�םא�—�ןכ�םאו�)טלקמ�תשקב

�noNלש�דוסיה�ללכ�תרפה�עונמל�ידכ � tnemeluofeR,תא�תוחנהל�חרכה�שי��
�םילורטפב�םאו�תוימשרה�רבעמה�תודוקנב�םא(�לארשיל�הסינכה�לע�םיחקפמש�ימ
�תויהל�םיכירצ�םילייחהו�םירטושה�.15הנמאה�תושירד�רבדב�)לובגה�תורדג�ךרואל
�יטפשמה�חנומב�שמתשהל�עדוי�וניא�םא�ףא�—�טילפ�לש�הרקמ�תוהזל�םילגוסמ
�תערכהל�רבעוי�,קפס�ררועתמ�וב�רשא�הרקמ�לכ�יכ�חיטבהל�שי�,תוחפה�לכל�.25קיודמה
�.המיאתמ�הטלחה�תלבקל�דע�בכועי�הנופה�שוריגו�,המיאתמה�האכרעה

�תורשא�וא�העיסנ�יכמסמ�אלל�םיעיגמש�ימב�רבודמ�ללכ�ךרדב�.”הסינכ�יברוסמ”�םינוכמ�הלא�םישנא�.05
�ידיקפ�לש�דשח�ררועתמ�,תומיאתמ�תורשאו�םיכמסמ�לש�םמויק�ףא–לעש�וא�,תומיאתמ�הסינכ
.הדובע�ירגהמ�םה�יכ�תולובגה�תרוקיב

�ם”ואה�תוביצנ�לש�ךירדמל��291הקסיפב�תוטטוצמה��MOCXEלש�היתוצלמהב�םג�עבקנ�הז�ןורקע�.15
.ליעל��83ש”עה�,הנמאל

�תונפמ�רשא�תובותכ�תויחנהב�לובגה�תודוקנב�הלש�הריגהה�יניצק�תא�תדייצמ�דנלריא�,לשמל�ךכ�.25
�םדא�יכ�וחנוה�הריגהה�יניצק�.טילפ�תרזחה�לע�רוסיאלו�הנמאה�יפ–לע�”טילפ”�תרדגהל�בל�תמושת
�יכ�םילהנה�םיעבוק�ןכ–ומכ�.טלקמ�שקבמ�תויהל�ידכ�”טלקמ”�וא�”טילפ”�חנומב�שמתשהל�ךירצ�וניא
�קדביש�דע�הז�ללכבו�הרקמה�תניחבל�דע�ושוריג�בכועי�,הנידמה�תא�בוזעל�ברסמ�םדא�וב�הרקמ�לכב
�wwwטלקמ�שקבמ�וניא�אוה�םאה . voglri . ei / ecitsuj / snoitacilbup / mulysa / lopysa 2. mth�
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�תרוקיב�לע�םידקפומש�ימ�לכ�תעידיל�םאיבהלו�םירורב�םילהנ�עובקל�עצומ
�תוארוה�תא�ריהבהל�םילהנה�לע�.השביבו�םיב�תולובגה�לע�הנגהה�לעו�תולובגה
�וא�וייחל�הנכס�תפקשנש�ןעוטה�םדא�ריזחהל�טלחומה�רוסיאה�תא�רקיעבו�,הנמאה
�העדוהה�תריסמ�רבדב�םיכילה�עובקל�םילהנה�לע�.עיגה�הנממש�הנידמב�ותוריחל
�בוכיע�רבדבו�,טלקמ�שקבמ�תעגה�לע�)ם”ואה�תוביצנל�הז�ללכבו(�תכמסומה�תושרל
�.ותנעט�תקידבל�דע�טלקמה�שקבמ�שוריג

םינמז�תוחול�רדעה�.4
�.להונב�יתועמשמ�רסח�הווהמ�ךילהב�בלש�לכל�םיבייחמ�םינמז�תוחול�רדעה

�םתואצמיהש�,טלקמה�ישקבמ�לש�םתואר�תדוקנמ�ןה�,השורד�םינמזה�תוחול�תעיבק
�תשרדנה�,לארשי�תנידמ�תניחבמ�ןהו�,םתבוטל�הניא�הכורא�הפוקתל�הז�דמעמב
�תשגה�תעמ�םימיאתמ�םינמז�תוחול�עובקל�שי�.הערכהה�תלבקל�דע�םהל�גואדל
�תלבקמ�;תצעיימה�הדעוה�תצלמה�ןתמל�דעו�ןויאירה�ןמ�;ןויאירה�םויקל�דעו�השקבה
�דעו�רוערעה�תשגהל�דע�ןמזה�חווט�יבגל�ןכו�,רשה�תטלחה�תלבקל�דעו�הצלמהה
�.וב�הערכהל
�טלקמה�תשקבב�לופיטה�ךילה�תא�ומחתי�רשא�םיבייחמ�םינמז�תוחול�עובקל�שי
.םינושה�ויבלש�תאו

טלקמל�השקבה�תשגה�ךילהל�תיביטקפא�תושיגנ
םיכילהה�לע�עדימ�.5

MOCXEתנבומה�הפשב�,התואנ�הייחנה�טלקמ�שקבמל�תתל�שי�יכ�,תעבוק��
�תוגיצנ�לא�תונפל�ול�רשפאל�ךירצ�ןכ�.טלקמ�תשקבב�לופיטל�םיכילהה�רבדב�,ול
.םיטילפל�ם”ואה�תוביצנ

םוגרת�.6
�ןמגרותמה�יכ�ףיסומ��ERCEןוגרא�.ןמגרותמ�טלקמה�שקבמ�תושרל�דימעהל�שי

�םיישקב�םג�אלא�הפש�יישקב�קר�אל�בשחתהל�וילע�,ילרטיינו�יאמצע�תויהל�ךירצ
�,הז�ןורקע�יפל�תלעופ�ם”ואה�תוביצנ�יכ�ןייוצי(�.35םייתוברתניב�םילדבהמ�םיעבונה
.)שרופמב�להונב�ונגעל�שי�ךא
35.�ehT  naeporuE  licnuoC  no  seegufeR  dna  selixE ( ERCE “ ,) senilediuG  no 

riaF  dna  tneiciffE  serudecorP  rof  gninimreteD  eegufeR  ”sutatS  , 9991 
pttH //: www . erce . gro / snoitisop / ediug . cod  , 36§  , 68-18

 ERCE�27וב�םירבח�םויכ�.םיטילפה�אשונב�םיחמתמה�םיבדנתמ�םינוגראל�יאפוריא�גג–ןוגרא�אוה��
�ןתמ�,יטפשמ�חותינ�,הלודש�,רקחמ�,תוינידמ�חותיפב�קסוע�ןוגראה�.תוצרא�82–מ�םיבדנתמ�םינוגרא
�תכרעמ�יכ�ןוגראה�עבוק�תוינידמה�ריינב�.םינוש�םינוגרא�ןיב�רושיקו�םירבחה�םינוגראל�םיתוריש
�ןימאו�קיודמ�עדימ�לש�ומויקב�,המיאתמ�תידסומ�הכימתב�הייולת�טילפ�דמעמ�ןוחביא�לש�הליעי
�םייקל�ןתינ�,םייוארה�םיבאשמה�אשונל�םיבצקומ�םא�יכו�,תכרעמה�ישנאל�תכשמתמ�הרשכהבו
.תילרודצורפ�תונגוה�לע�תרשפתמ�הניא�רשא�,הליעי�תכרעמ
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�וילע�םהבש�םידעצה�רבדב�טלקמה�שקבמל�התואנ�הייחנה�ןתיל�שי
�תוברל�,ותשקב�תשגה�ךרוצל�םישורדה�םיתורישה�לכ�תא�ול�תתל�שי�ןכ�,טוקנל
.םיאתמ�ןמגרותמ

”ינושאר�ןוניס”ו�השקבה�תשגה�.7
�יניינע�תא�תלהנמה�תימואלניבה�הדעוה(��MOCXEהתוותיהש�,תונורקעה�דחא

�םישיגמ�הילא�רשא�,העודיו�הרורב�התוהזש�,תחא�תושר�אהת�יכ�אוה�,)הנמאה
�לא�אהת�לארשיב�טלקמ�שקבמ�לש�תינושארה�הינפה�יכ�עבוק�להונה�.תושקבה�תא
�ם”ואה�תוביצנ�תא�ךימסמ�להונל�’ג�1ףיעס�.םיטילפל�ם”ואה�תוביצנ�לש�תוגיצנה
�השקבה�תא�ריבעהל�םא�טילחהלו�םישקבמה�לש�”ינושאר�ןוניס”�ךורעל�םיטילפל
�”ינושארה�ןוניס”ה�ךרעי�םהיפ–לע�םילוקישה�םהמ�רידגמ�וניא�להונה�.לופיט�ךשמהל
�תוכז�העבקנ�אל�.תוביצנה�ידי–לע�תיחדנ�ותשקב�רשא�הנופל�עראי�המ�ריהבמ�וניאו
�ביצנ�תאמ�רסמנש�עדימ�יפ–לע�.45”ךילהה�ןמ�טלפנ”�אוה�םירבדה�ינפ�לעו�,רוערע
�דעונו�,ותוהמב�ינכט�אוה�רבודמ�וב�ינושארה�ןוניסה�,ילבב�לאכימ�רמ�,םיטילפל�ם”ואה
�רשאכ�לשמל�ךכ(�הנמאה�רדגב�םילפונ�םניא�,םהינפ–לע�,רשא�,םירקמה�תא�איצוהל�ךא
�.)הדנקל�רגהל�ונוצרב�ןכש�טילפ�דמעמ�שקבמ�אוה�יכ�ריהצמ�הנופה

�ךילהל�השיג�תעינמו�”ינושאר�ןוניס”�םיקידצמה�םילוקישה�תא�רידגהל�שי
�אלש�הטלחהה�לע�יטופיש–ןיעמ�ףוגל�ררע�תשגה�רשפאל�םוקמ�שי�.טלקמה
.טלקמה�יכילהל�השיג�רשפאל

םיילמרופ�םימסח�רדעה�.8
�ידי–לע�טלקמה�תשקב�ךילהל�תושיגנ�ליבגהל�ןיא�יכ�,עבוק��ERCEןוגרא

�תשגומ�תויהל�הכירצ�השקבה�היפלש�,השירד�תמגוד�,םינוש�םיילרודצורפ�םימוסחמ
�חסונת�השקבה�יכ�וא�הנידמה�לש�הלובגב�קר�השעית�יכ�וא�,רדגומ�ןמז–קרפ�ךות
�תוביצנ(�.55העיסנ�יכמסמ�וא�םיהזמ�םיכמסמ�שקבמה�ידיב�ויהי�יכ�וא�םייוסמ�ןפואב
.)שרופמ�ןוגיע�ןועט�אוה�ךא�,הז�ןורקע�לע�תרמוש�ם”ואה

�ותשקבש�שקבמ”�:עבוקו�”שדוחמ�ןויע”ב�ןדה�,להונל��4ףיעס�תא�לצנל�לוכי�הזכ�שקבמ�יכ�ןועטל�ןתינ�.45
�,הטלחהל�תויטנבלרה�תוביסנב�יוניש�לח�םא�רזוח�ןויעל�השקבב�הדעול�תונפל�יאשר�התחדנ
�אוה�יאשר�,הדעוב�םיכילהה�רבדב�תוגשה�שקבמלש�לככ�.םישדח�םיכמסמ�וא�םיאצממ�יוליג�תוברל
�יונישב�םירומא�םה�–�ךשמהב�טרופיש�יפכ�,אליממו�םייעמשמ–דח�םניא�םירבדה�ךא�.”רשל�תונפל
.הפוגל�הטלחהה�לע�הגשהב�אלו�תוביסנ

55.�ERCE  , arpus  eton  25  , 71§  , 02  , 12
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�תוילמרופ�תושירד�ידי–לע�טלקמה�תשקב�ךילהל�תושיגנה�תא�ליבגהל�ןיא
.ףקות–ינב�העיסנ�יכמסמ�וא�םיהזמ�םיכמסמ�ויהי�שקבמה�דיב�יכ�השירד�תמגוד

השקבב�ןוידה�תפוקתל�המיאתמ�הייהש�תרשא�ןתמ�.9
�וז�הפוקתב�.םייתנשכ�השקבב�ןוידה�תפוקת�הכרא�,םויה�דע�רבצנש�ןויסינה�יפל

�ותואירבשו�םחל–תפל�עיגי�אלש�ךכל�הגאד�,רתיה�ןיב�תללוכה�,הנגהל�טלקמה�שקבמ�יאכז
�ינידמ�תרזגנ�הנגהל�וז�תוכז�.יאופר�לופיטל�תושיגנ�רסוח�תמחמ�,הנכסב�דומעת�אל
�תבצק�אשונב�הילגנאב�טנמלרפ�תדעו�ינפב�םייקתהש�ןוידב�:לשמל�ךכ�.םיטילפה
�םיאנת�ןתמ–יא�יכ�,התעד�תא�םיטילפל�ם”ואה�תוביצנ�התוויח�,טלקמ�ישקבמל�םויק
C”�רדגב�אוה�טלקמ�ישקבמל�םייסיסב�םיילאיצוס evitcurtsno � tnemeluofeR”,�
�הפידרה�יאנתל�בושל�טילחהל�,ושואייב�,יושע�,לוונמ�ינועב�יוצמה�,טלקמה�שקבמ�ןכש
�תוכזב�יוצמ�םיילמינימ�םייסיסב�םייח�יאנת�תלבקל�תוכזל�ףסונ�רוקמ�.65טלמנ�םהמש
�הרבח�לארשיש�תוימואלניב�תונמאבו�,ותוריחו�םדאה�דובכ�:דוסי�קוחב�תנגועמה�,דובכל
.)תויתוברתו�,תויתרבח�,תוילכלכ�תויוכז�רבדב�הנמאה�תמגוד(�ןהב

�,םימיוסמ�םיאנתב�,קנעות�ויפל�,םינפה�דרשמ�םע�רדסהל�העיגה�ם”ואה�תוביצנ
�.ם”ואה�תוביצנ�לש�ינושארה�ןוניסה�תא�ורבע�רשא�,טלקמ�ישקבמל�הדובע�תרשא
�םג�יכ�ןייוצי�.יאופר�חוטיב�תמגוד�,רחא�תוריש�לכ�קפסל�ךרוצה�רכוה�אל�ךכל�רבעמ
�םינפה�דרשמ�:לעופב�תשמוממ�הניא�הנתמהה�תפוקתב�הדובע�ןוישיר�תתל�החטבהה
�הפוקתה�ןיגב�,םילקש�יפלא�ךסב�,םיהובג�תוסנק�םולשת�טלקמ�ישקבמ�תאמ�שרוד
�,םיטעומ�םירקמ�ויה�.75הדובעה�ןוישיר�ןתמל�יאנתכ�,לארשיב�ןידכ�אלש�והש�הבש
�יכ�הארנ�ךא�,םמולשת�תא�תוחדל�וא�תוסנקה�לע�לוחמל�םינפה�דרשמ�תואינ�םהבש
�דרשמה�לצינ�םירקמ�ינשב�.הדובע�ןוישיר�אלל�טלקמה�ישקבמ�ורתונ�םירקמה�בורב
�תא�תידיימ�בוזעל�טלקמה�ישקבמ�תאמ�שורדל�ידכ�,הדובע�ןוישיר�תשקבל�היינפה�תא
noN–ה�ןורקע�תא�הריפמה�השירד(�ץראה - tnemeluofeR(.�

�nomiSטפושה�לש�וניד–קספב�םיטטוצמ�םירבדה�.65 � nworBתשרפב��R�v �. ceS �. fo � etatS � rof�
laicoS � ytiruceS �, xe � etrap � tnioJ � licnuoC � rof � eht � erafleW � fo � stnargimmI �, [ 6991 �] 4�

llA � RE � 583 �, 893

�לש�תיטפשמה�הכשלל�הינפב�וז�השירד�לש�התויקוח�לע�וגישה�הליהקה�תורישב�טפשמהו�א”לר�.75
.התנענ�אל�וז�היינפ�,�2002ראוניל��9םויב�םינפה�דרשמ

�םילוח�תיבבש�תיללכ�םילוח�תפוקב�חוטיב�םילבקמ�תונולמ�ידבוע�ויפל�דחוימ�רדסה�םייק�תליאב�.85
�.הרשא�ילעב�םניא�םא�םג�,לטפסוי
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�יתלביקו�םיסמ�יתמליש�וליפאו�,תליאב�ןולמב�יתדבע”�:’י�לש�ורופיס
�דרי�דחא�םוי�.תליאב�יתייה�םינש�עברא�ינפל�.םינש��4ךשמב�תרדוסמ�תרוכשמ
�רכוס�וליגו�םד�תוקידב�ושע�םילוח�תפוקב�.85םילוח�תפוקל�יתכלה�.ףאהמ�םד�יל
�ונתנ�.תרכוס�הלוחכ�יתנחבוא�.םילוחה�תיבב�םימי��01ךרעב�יתזפשוא�.הובג�דואמ
�ברעבו�ןילוסניא�תודיחי��06רקובב�חקול�ינא�,זאמ�.ןילוסניא�תוקירזו�תופורת�יל
�.לקלקתה�אוה�הנש�ירחא�לבא�,רכוס�תוקידבל�רישכמ�יתינק�,הלחתהב�.תודיחי�04
�.רבח�לצא�םימעפל�קדוב�ינא�זאמו

�יל�ןיא�—�םויב�תועש�תוחפ�לבא�דובעל�יתכשמה�,הלחמה�תא�וליגש�ירחא
�ירחא�.)םילכ�חצחצמ(�ןמ–שילופ�םגו�יאנסחמ�,רצלמ�יתייה�:השק�הדובעהו�חוכ
�ורטיפו�הדובע�רושיא�יל�ןיאש�יל�ורמא�םה�.הברה�ךכ�לכ�דובעל�יתלוכי�אל�,םייתנש
�יתרבע�.םעפ�דוע�יתוא�ורטיפ�םשמ�םגו�.רחא�ןולמב�דובעל�יתרזחו�יתבזע�.יתוא
�,דואמ�טעמ�דבוע�ינא�וישכע�.תרדוסמ�הדובע�יל�ןיא�םויה�.ביבא�לתלו�םילשוריל
�.דובעל�יל�השק�.ןויקינב�,םילכ�תפיטשב�הדעסמב�,םשו�הפ

�,ביבא�לתב�סובוטואב�בוט�יתשגרה�אל�,�1002רבוטקוא�שדוחב�,דחא�םוי
�לש�האפרמב�תיאופר�הרזע�שיש�יל�רמא�דחא�יאקירפא�.תיזכרמה�הנחתב�יתלפנ
�ינורכ�הלוח�ינאש�ואר�,א”לר�לש�האפרמב�.יתוא�ודדשש�יתיליג�,יתמקשכ�.א”לר
.תופורת�ליבשב�םשרמ�יל�ונתנו�ןילוסניא�תחקל�ךישמהל�ךירצו

�יל�ורזע�םירבח�.ףסכ�יל�היה�אל�יכ�ןילוסניא�תונקל�יתכלה�אל�עובש�ךשמב
�תוביצנמ�ריינ�יתלביק�.�58₪הלועו�םימי�השולשל�יל�הקיפסמש�תחא�הנמ�יתינקו
�לכ�.תופורתל��005₪יל�ונתנ�לבא�,תיאופר�הניחבמ�יל�רוזעל�ולכי�אל�םה�.םיטילפה
�ורמא�.תופורתל�ףסכ�דוע�גישהל�הפיאמ�עדוי�אל�ינאו�ןילוסניאל�ףסכה�יל�רמגנ�םעפ
�.הדובעל�הזיו�שקבל�םינפה�דרשמל�תכלל�םיטילפה�תוביצנב�יל

�יל�רמא�דיקפה�.הדובעל�הזיו�יתשקיבו�םולש�לדגמב�םינפה�דרשמל�יתכלה
�תוהש�לש�םינש�שש�לע�סנק�םלשמ�אל�ינא�םא�הדובע�תרשא�לבקל�רשפא�יאש
�לכו�,ללכב�ףסכ�יל�ןיאש�ול�יתרמא�.לקש��0004וא��0003ומכ�והשמ�—�תיקוח�אל
.תופורתל�ךירצ�ינא�גישמ�ינאש�שורג

�לכ�.ןג�תמר�,קרב�ינבל�,הדוהי–ןב�בוחרל�יתכלה�.הדובע�שפחמ�ינא�ןמזה�לכ
�דובעל�יל�ונתי�אל�הדובע�רושיא�ילבש�יל�םירמוא�לבא�.םילכ�ףטוש�,רצלמ�:הדובע
�ילבש�עדוי�ינא�.תופורת�תונקל�ידכ�ףסכ�גישהל�םג�לוכי�אל�ינא�וישכע�זא�.םש
”?תושעל�לוכי�ינא�המ�.תומא�ינא�תופורת
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�:’ו�לש�ורופיס
�אפורל�יתוא�וחלש�םהו�א”לר�תאפרמל�יתאב�.תוילכב�תויעב�ילצא�וליחתה”

�אל�לבא�דנואסארטלוא�תושעל�יל�ורמא�םה�.ןבא�יל�שיש�ואצמו�יתקדבנ�.בדנתמ
�,דנואסארטלוא�,�TC:הלאה�תורקיה�תוקידבה�לכב�דומעל�יתלוכי�אלו�ףסכ�יל�היה
PVI.חותינ�השעאש�וצילמה�.ריחמב�ךוסחל�ידכ�םילשורי�חרזמל�יתכלה�ןהמ�קלחל��
�יל�היה�אל�יכ�הז�תא�יתישע�אל�לבא�הילכה�תא�דבאל�לולע�ינאש�יתוא�וריהזהו
�לכ�יתלביק�אל�דוע�.הרירב�יל�התייה�אל�לבא�הנכסה�תא�יתעדי�.חותינל�ףסכ
�ירחא�,תחא�םעפ�.םייתנשמ�רתוי�הכחמ�רבכ�ינא�.םיטילפל�ם”ואה�תוביצנמ�הבושת
�ורמא�םה�לבא�יל�ורזעיש�ם”ואל�יתינפ�,חותינ�תושעל�בייח�ינאש�אפורה�יל�רמאש
�.חותינל�קיפסה�אל�הזו�תצק�קר�רוזעל�םילוכיש

�יתישעו�א”לרל�יתאב�.הילכב�םיבאכ�םעפ�דוע�וליחתה�םישדוח�השולש�ינפל
�הז�.רהמ�רתויש�המכ�חותינ�תושעל�ךירצ�ינאש�רמא�םילוחה�תיבב�אפורה�.תוקידב
�.ילש�היעבה�תא�ורתפי�א”לר�תאפרמש�הכחמ�דוע�ינא�.�2002ראוני�שדוחב�היה
�עדוי�אל�ינא�.ח”ש��0054הלוע�חותינה�ןיידע�,א”לרב�יל�וגישהש�תוחנהה�לכ�ירחא
�.םיבאכמ�לבוס�לבא�וישכע�דבוע�ינא�.ףסכה�תא�גישא�ךיא

�,םינפה�דרשמב�הדובע�תרשא�גישהל�לוכי�ינאש�,ם”ואב�יל�ורמאש�ירחא
�ןמזה�לכ�לע�םלשל�ךירצ�ינאש�יל�ורמא�לבא�,הרשא�לבקל�הווקתב�םשל�יתכלה
�.”יתכלה�זא�,ףסכ�יל�היה�אל�.הפ�ינאש

�.הטלחהל�ןיתממ�אוה�הבש�הפוקתב�טלקמה�שקבמל�הנגה�ןתיל�חרכה�שי
�תושיגנ�תוברל�,דובכב�םייסיסב�םויק�יאנת�חיטבהל�:וז�הנגה�לש�העמשמ
.םייאופר�םיתורישל

םידחוימ�םיכרצ�ילעב�םישקבמ�.01
�.95הטילפכ�הדמעמ�לש�דרפנ�ןוחביאל�תיאכז�איה�,הלעבל�תיוולנ�השא�רשאכ

�ידכ�ויד�ריגב��61ןב�דלי�יכ�,החנה�העבקנ�רזעה�רפסב�.יאמצע�ןוחביאל�םיאכז�םידלי�םג
�הכרעהב�,הרקמ�לכב�שמתשהל�עצומ�,תאז�םע�,הפידרל�ססובמ�ששח�אטבלו�ןיבהל
�םיישקל�שיגר�תויהל�ןייארמה�לע�.06ןיטקה�לש�וירושיכו�ותוחתפתה�רבדב�תיעוצקמ
�.השקבה�לש�התואנ�הניחב�םויקל�עירפהל�םילולעה�,שקבמה�לש�םיישגר�וא�םיישפנ
�שקבמה�רשאכ�.יעוצקמ�יאופר�עויס�שקבלו�ןויאירה�תא�קיספהל�םוקמ�שי�הזכ�הרקמב
�תבייח�.םוחתב�החמתמה�אפור�ידי–לע�הניחבל�ותונפהל�שי�,םייוניעל�ןברוק�היה
�הלא�םירקמב�.תינימ�תוללעתהב�וא�רדנ’גב�הכורכה�,הפידר�יוהיזל�תושיגר�תויהל

95.�yelwarC �H �,. eegufeR � dna � redneG �-� waL � dna � ssecorP �, snadroJ � 1002 �, p �. 102-002
06.�RCHNU  koobdnaH  , arpus  eton  73  312§  , 412
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�רשפאל�שי�.םיירדגמ�םידיקפתב�םירושקה�,םייתוברתניב�םילדבהל�תושיגר�םג�השורד
�ןויאיר�רשפאל�ןכו�,ךכ–לע�ול�עידוהל�,ןימה�ותוא�ןב�דיקפ�ידי�לע�ןייארתהל�שקבמל
.)שרופמ�ןוגיע�ןועט�אוה�ךא�,םויכ�רמשנ�הז�ןורקע(�.החפשמה�ינב�תוחכונב�אלש

�םישנ�—�םידחוימ�םיכרצ�ילעב�םישקבמל�שיגר�תויהל�ךירצ�ןוחביאה�ךילה
�םידלי�,)רדגמ�לע�םיססבתמה�םינייפאמ�שי�הפידרל�םהב�םימייוסמ�םירקמב(
�.תומוארטמ�ולבס�רשא�םישנאו

טלקמ�תשקבב�ןוידל�םייתוהמ�תונורקע

להונה�ךרוצל�”טילפ”�תרדגה�.11
�דירטמ�רסח�שי�ךכב�.תוהמה�ןיינעל�תוארוה�וב�ןיא�—�הרודצורפב�דקמתמ�להונה

�רסחה�.16םיטילפה�ןוחביא�ךילה�השעי�ויפ–לעש�,יתוהמה�ןחבמה�רסח�הרואכל�ןכש�—
�םאתהב�השעיי�תושקבב�לופיטה�יכ�עבוקה�,להונל��7ףיעס�ידי–לע�,המ–תדימב�,הנענ
koobdnaH(�ם”ואה�תוביצנ�לש�רזעה�רפסב�עייתסיו�הלש�לוקוטורפלו�הנמאל � no�

serudecorP � dna � airetirC � rof � gninimreteD � eegufeR � sutatS(.םירבד�ףא–לע��
�ןידה�תא�ריהבת�וזכש�הרדגה�.להונה�ךרוצל�טילפ�אוה�ימ�רידגהל�היה�יוצר�,הלא
�.ללכב�רוביצלו�םהב�םילפטמה�םייתלשממה�םידרשמב�םידיקפל�,טלקמה�ישקבמל

�הז�ףיעס�תוארוה�.”טילפ”�אוה�ימ�רידגי�רשא�להונל�ףיעס�ףיסוהל�עצומ
.הנמאל�)2(�)א(�1ףיעס�תארוה�םע�דחא�הנקב�תולעל�,ןבומכ�,תוכירצ

�טילפ�דמעמ�ןוחביא�ךילה�יפוא�.21
�ששחה(�יביטקייבוס�ןפ�”טילפ”�תרדגהל�יכ�,רזעה�רפסב�תעבוק�ם”ואה�תוביצנ

�יפוא�.)ססובמ�ששח�תויהל�ששחה�לע(�יביטקייבוא�ןפו�)הפידרה�ינפמ�שקבמה�לש
�תא�שוכרל�ןייארמה�לע�.ןומאו�היטפמא�בייחמ�ןיקת�ךילה�.וז�הרדגהמ�רזגנ�ךילהה
�סחיב�ויתושגר�תאו�ויתודמע�תא�ןיבהלו�,רופיסה�אולמ�תא�לבקל�,שקבמה�לש�ונומא
�.26שקבמה�תורהצה�לש�אלמ�ןויסיח�,ןבומכ�אוה�ךכל�יאנת�.וילא

ERCEףותיש�לש�ךרדב�השעיי�אלא�,ירסרבדא�יפוא�אשיי�אל�ךילהה�יכ�ץילממ��
�תובישחה�רבדב�וכירדהל�,ותשקב�תגצהב�טלקמה�שקבמל�עייסל�ןחובה�לע�—�הלועפ
�םייתלשממ–אל�םינוגראב�רזעיהל�ותלוכי�רבדב�ןכו�,יטנבלר�עדימ�לכ�תאצמה�לש

�.טלקמל�ותוכזו�םדא�לש�ודמעמ�רבדב�העיבקה�ךרוצל�”טילפ”�תרדגה�קקוחל�גוהנ�תורחא�תונידמב�.16
noitargimmI(��2002ינוי�שדוח�ףוסב�ףקותל�סנכנש�שדחה�ידנקה�קוחה�,לשמל�ךכ � dna � eegufeR�

noitcetorP � tcA(ידנקה�קוחה�ךרוצל�הנמאה�תרדגה�תא��69ףיעסב�ץמאמ�.

26. RCHNU � koobdnaH �, arpus � eton � 83 �§� 002
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�ופסאנש�תויארה�תא�וגיצנלו�שקבמל�תולגל�ןחובה�לע�ןכ–ומכ�.36יטפשמ�ץועייב�וא
�אל�תורהצה�ונתינ�םא�.)ןיוסיח�קידצהל�ןתינ�ןכ�םא�אלא(�תכמסומה�תושרה�ידי–לע
�לוקשל�ןייארמה�לע�.ןריהבהל�תונמדזה�טלקמה�שקבמל�תתל�שי�,תורתוס�וא�תורורב
�ןויאיר�םויק�רשפאלו�,)דרח�טלקמה�שקבמ�לשמל(�תוריתסל�רבסה�םייק�יכ�,תורשפא
.46תוישפוחב�אטבתהל�שקבמה�לכוי�ובש�,ףסונ

הייארה�לטנ�.31
�ומכש�לע�לטומ�החכוהה�לטנש�תורמל�יכ�,רזעה�רפסב�תעבוק�ם”ואה�תוביצנ

�ישקבמ�יכ�תדמלמ�תואיצמה�:ובצמב�עובטה�ישוקב�בשחתהל�שי�,טלקמה�שקבמ�לש
�תויאר�איבהל�טלקמה�שקבממ�שורדל�ןיא�.תודועתו�םיצפח�טעמ�םע�םיעיגמ�טלקמ
�עיפשמ�וניא�םיפיוזמ�םיכמסמ�לש�םמויק�וא�םיכמסמ�לש�םרדעה�.ותשקבל�תועייסמ
�םלועל�.56הינפ–לע�תססובמ�הניא�השקבה�יכ�הטלחה�ררוג�וניאו�השקבה�תונימא�לע
�תומיא�ךרוצל�הילא�תונפל�ןיאו�ואצומ�תנידמ�תורירגשל�טלקמ�שקבמ�תונפהל�ןיא
�החכוהה�תא�אוצמלו�תוסנלו�יאמצע�רקחמ�םג�ךורעל�ןחובה�לע�.66רסמש�םיטרפ
�שקבמה�לש�רואיתה�םא�ךא�,תונעטה�תא�תמאל�השק�םהבש�םירקמ�שי�.השורדה
�יד�.קפסה�ןמ�תונהיל�ול�חינהל�שי�,תרחא�גוהנל�תובוט�תוביס�רדעהבו�,ןימא�הארנ
�הז�ןורקע�ם”ואה�תוביצנ�לש�החוויד�יפ–לע(�.76הפידרל�ריבס�ששח�ססיב�שקבמהש�ךכב
.)שרופמב�להונב�ונגעל�שי�ךא�תצעיימה�הדעוה�ידי�לעו�הדי�לע�םייוקמ

�תומשרתהה�ךא�תודבועה�תא�אלמ�ןפואב�תמאל�ןתינ�אל�םהבש�םירקמב
�.קפסה�ןמ�תונהיל�ול�חינהל�שי�,תיבויח�איה�שקבמה�לש�ותונימאמ

טלקמה�תשקבב�ןוידל�םיינויד�תונורקע
יטפשמ�ץועיי�ןתמ�.41

�תארקל�יטפשמ�ץועיי�לבקל�טלקמה�שקבמ�לש�ךרוצל�תוסחייתה�לכ�להונב�ןיא
�יגיצנל�רשפאל�תעד�לוקיש�תצעיימה�הדעול�הנקמ�להונה�.טלקמל�ותשקב�תשגה
�הינויד�לש�חותפה�קלחב�,םימיאתמה�םירקמב�,ףתתשהל�םייתלשממ–אל�םינוגרא
�,םדא�תויוכז�ינוגרא�ינפב�םיכילהה�תפישחל�בר�ךרע�שיש�קפס�ןיא�.)להונל�.ה��2ףיעס(
�,ךרע�לעב�תויהל�לוכי�הזכש�ץועיי�.ינטרפ�יטפשמ�ץועייל�המוד�רבדה�ןיא�תאז–לכבו
�השקבה�יכ�,חיטבי�אוה�רשאב�—�הטילחמה�תושרל�םג�אלא�,טלקמה�שקבמל�קר�אל

36.�ERCE �, arpus � eton � 35 �§ 45 �, 26
46.�RCHNU � koobdnaH �, arpus � eton � 83 �§ 991
56.�arpus �§ 691 �, 302 �, 402
66.�ERCE � arpus � eton � 35 �§ 001

76.�RCHNU  koobdnaH  , arpus  eton  83  24§
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�אהת�ךכב�.םייטנבלרה�םיטרפהו�עדימה�לכ�תא�לולכתו�הנמאה�תושירד�לע�הנעת
.רקי�ןמז�ךסחייו�ןוידה�תוליעיל�המורת

�.םיגצוימ�תויהל�וא�יטפשמ�ץועיי�לבקל�טלקמ�ישקבמל�תורשפאמ�תובר�תונידמ
�,השקבה�תשגהב�יטפשמ�עויס�לבקל�טלקמה�שקבמל�תרשפאמ�דנלריא�,לשמל�ךכ
�תולאש�לע�תונעל�רוסא�גיצנל�תאז�םע�.ןויאירל�ומעטמ�גיצנ�איבהל�יאכז�אוהו
�שקבמ�.תורעה�ריעהל�תורשפאה�גיצנל�תנתינ�ןויאירה�ףוסב�.טלקמה�שקבמ�םוקמב
�דעומ�ירחא�םימי�השימחל�דע�ןויאירה�לע�בתכב�ביגהל�םיאשר�וגיצנ�וא/ו�טלקמה
�.96)ןטפשמ�וניאש�ימ�ידי–לע�גוציי�וא(�יטפשמ�גוצייל�תוכזב�הריכמ�הדנק�.86ןויאירה
�םיבלשה�לכב�יטפשמ�גוציי�תרשפאמ�לעופב�ךא�גוצייל�תוכזב�הריכמ�הניא�הילגנא
�יטפשמ�גוציי�ןתמב�םיחמתמה�םינוגראל�וא�ןיד–יכרועל�טלקמה�ישקבמ�תא�הנפמו
�.07םולשת�אלל�םהיתוריש�םיקינעמו�טלקמ�ישקבמל

�םהבש�םירקמבו�,יטפשמ�ץועיי�לבקל�טלקמ�שקבמ�לש�ותוכזב�ריכהל�עצומ
�.יטפשמה�עויסה�תוכשל�תועצמאב�ןיד–ךרוע�ול�תונמל�ףא�ץוחנ�רבדה

ןיסולכואה�להנימ�תוכשל�ילהנמ�לצא�ןויאיר�.51
�ךורעי�,שקבמה�ירוגמ�םוקמבש�ןיסולכואה�להנימ�תכשל�להנמ�יכ�עבוק�להונה

�הניא�וז�הארוה�לעופב�יכ�ןייוצי�.)להונל�.ד�3ףיעס(�טלקמה�שקבמל�עומישו�ןויאיר
�תוביצנ�לש�תילארשיה�תוגיצנה�ישנא�ידי–לע�קר�םינייאורמ�טלקמה�ישקבמו�תמייוקמ
�הוולמ�תויהל�תבייח�ןיסולכואה�להנימ�תוכשל�ילהנמ�לע�הז�דיקפת�תלטה�.ם”ואה
�םילגרומה�,תוכשלה�ילהנמ�יכ�,ששח�שי�וזכש�הרשכה�רדעהב�.המיאתמ�הרשכהב
�לש�והרקמ�ןיבל�הלא�םירקמ�ןיב�לדבהה�לע�ודמעי�אל�,הדובע�ירגהמב�לופיטב
�.םלומ�דמועה�טלקמה�שקבמ

�רידסהל�השקבב�םינפה�דרשמל�ונפ�רשא�,םיטילפ�רפסמ�יכ�ןייצל�רתומל�אל
�תובילעמ�תורימאו�דרשמה�ידיקפ�תאמ�תואנ�יתלב�סחי�לע�וחוויד�,םדמעמ�תא
�הלוספ�איה�רוביצ�דיקפ�לש�וזכ�תוגהנתהש�ןבומכ�.םרוע�עבצל�וסחייתה�רשא
.השרשל�שיו

86.��www . voglri . ei / ecitsuj / snoitacilbup / mulysa / 2lopysa . mth 

96.� noitargimmI  dna  eegufeR  draoB  , noitnevnoC  eegufeR  ,noitanimreteD 

www . bri . cg . ac

07.  modgnik detinU  dna noitargimmI  ytilanoitaN  etarotceriD  etis �-� 
 ptth //: 09.04.302.491 / tluafed . psa ? diegap = 8711

�םייטפשמה�םיתורישה�תועצמאב�,הנידמה�ידי–לע�ןמוממה�,יטפשמ�עויס�לבקל�לוכי�טלקמ�שקבמ�
�ytinummoCםייתליהקה � lageL � secivreS �-� ptth //: www . secivreslagel . vog . ku / ste flael /

slc / mulysa - detide 8- . mth
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�ןיסולכוא�להנימ�תוכשל�ישאר�לש�םצמוצמ�רפסמ�ךימסהלו�רישכהל�עצומ
�ודמלי�םה�וז�הרשכה�תרגסמב�.טלקמ�ישקבמ�םע�תונויאיר�וכרעיש�)17םישנו�םירבג(
�םיבייחמה�םירקמ�יוהיזו�טלקמ�ישקבמ�םע�ןויאיר�לש�תוקינכט�,הנמאה�תושירד�תא
�סחי�םיטקונה�םידבוע�דגנכ�םייתעמשמ�םידעצב�טוקנל�שי�ןכ–ומכ�.דחוימ�לופיט
�.תוכשלל�םינופה�יפלכ�תואנ�יתלב

תצעיימה�הדעוה�בכרה�.61
�ילהנימ�גרד�ידי�לע�השעית�הטלחהה�יכ�,חיטבהל�ץמאמ�השענ�יכ�קפס�ןיא

�ןכא�וז�הטלחה�יכ�ןכתי�.)תצעיימה�הדעוה�לש�ישיאה�בכרהה�ןמ�הלוע�רבדה(�ריכב
�תתל�שי�—�תאז�םע�דחי�.דיתעב�לעפתש�תכרעמל�ךרדה�תא�תוותהל�ידכ�—�היואר
�:היריחמל�תעדה�תא

�,םירבח�םיבשוי�תצעיימה�הדעוב�יכ�הדבועה�אקווד�—�אשונב�תוחמתה�רדעה .א
�תקלחממ�הטילקרפ�לשמל�ומכ(�םהידרשמב�םייזכרמ�םידיקפת�םהל�רשא
�הלעמ�,)םינפה�דרשמ�לש�םירזהו�תורשאה�תקלחמ�תלהנמ�וא�ם”יצגבה
�םישורדה�בלה�תמושתו�ןמזה�תא�שידקהלו�תונפתהל�ולכוי�אל�יכ�ששח
�ךרוצל�הרע�התיה�ם”ואה�תוביצנ�יכ�ןייוצי�.וב�תוחמתהלו�אשונה�דומילל
�,ל”וחבו�ץראב�,תויומלתשה�ורבע�תצעיימה�הדעוה�ירבח�לכו�הרשכהב
.אשונב
�טעמל�,תצעיימה�הדעוה�ירבח�—�תצעיימה�הדעוה�ירבח�לש�תואמצע�רדעה .ב

�.הלשממ�ידרשמ�םיגציימ�,הנידמ�דבוע�וניאש�ןטפשמ�וניהש�הדעוה�ר”וי
�התואנ�העמטה�אלל�.הלשממה�ידרשמ�תדמע�לע�בר�שגד�םש�ולוכ�ךילהה
�לופיתש�הטלחהה�יכ�ששח�שי�,רתאו�רתא�לכב�םיטילפה�תנמא�תונורקע�לש
�,לשמל�ומכ(�םידרשמה�לש�םייללכ�םילוקיש�לע�תססובמ�אהת�ףוסב
�לע�הנגה�וא�לארשי�תנידמב�םיהושה�םירזה�רפסמ�תא�םצמצל�ןוצרה
�יזכרמה�לוקישה�לע�אלו�,)לארשי�תנידמ�לש�םייטמולפיד�םיסרטניא
�תוליעה�תחא�לשב�ףדרנש�ימ�לע�הנגה(�הטלחהה�תא�תוחנהל�ךירצ�רשא
.)הנמאב�תויונמה

�וא�םיבדנתמה�םינוגראה�םעטמ�גיצנ�לשמל(�רוביצ�גיצנ�ףרצל�עצומ�
�דעצ�.הדעוב�רבחכ�)ןידה–יכרוע�תכשל�לש�םדאה�תויוכז�תדעוב�רבח
�הינויד�תופיקש�תא�םדקי�ןכו�הדעוה�ילוקישב�ףסונ�ןוזיא�חיטבי�הז
�.רוביצל�היתוטלחהו

�ת/תנייארמה�.ונימ–ןב�ידי–לע�ןייארתהל�טלקמה�שקבמל�רשפאל�שי�יכ�שיגדמ��ERCEןוגרא�,רומאכ�.17
�ש”עה�.רדנ’גב�הרושק�הפידרהש�וא�תינימ�תוללעתה�התיה�םהב�םירקמל�שיגר�תויהל�ךירצ
§�,ליעל�35 69
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�רמאנש�יפכ�—�שקבמה�ןמ�השקבב�עירכמש�ימ�לש�הרישי�תומשרתה�רדעה .ג
�הערכהה�.יביטקייבוס�דמימו�יביטקייבוא�דמימ�שי�טילפ�תרדגהל�,ליעל
�ומרגש�םיעוריאה�תא�ספות�אוה�הבש�ךרדה�רבדבו�,שקבמה�תונימא�רבדב
�להונה�.הטלחהה�תלבקב�םייחרכה�םיביכרמ�םיווהמ�,ותנידממ�ותחירבל
�ם”ואה�תוביצנ�ישנא(�שקבמה�תא�עמשש�ימ�ןיב�,יוצר�אל�לוציפ�רצוי
�השעמל�עירכמש�ימ�ןיבל�)תימוקמה�ןיסולכואה�להנימ�תכשל�שאר�וא
27Æ)תצעיימה�הדעוה(�השקבב

�הטישה�יכ�,רבתסיו�היהו�.הלא�תוששחל�סיסב�שי�םא�דמלת�הדעוה�תדובע
�.הנוש�ןונגנמ�לוקשל�ךרוצ�אהי�,תיבטימ�הניא�הרחבנש

�ונעבצה�ןהילעש�תויעבה�ןמ�קלח�יכ�הארנ�םוסרפל�הז�הדמע�ריינ�תריסמ�תעב
�,רידס�ןפואב��2002תנשב�הסנכתה�אל�תצעיימה�הדעוה�,לשמל�ךכ�.ושממתה�ןכא
�רחאל�םיבר�םישדוח�קר�ומשוי�וא�ומשוי�אל�היתובישיב�ולבקתהש�תובר�תוטלחה
.ודיקפתמ�הדעוה�ר”וי�רטפתה�הנשה�ףוס�תארקל�.ןתלבק

�אוה�ךא�,שדחה�להונה�תלעפה�לש�”הדיל�ילבח”�רדגב�,ילוא�,וניה�הז�םירבד�בצמ
�תוטלחהל�םיניתממה�,טלקמ�ישקבמ�לש�םהיתושקבב�ןוידב�שממ�לש�בוכיעל�םרוג
�.םהיתויוכזב�העיגפלו�הדעוה

�ןפואב�הדעוה�תא�סנכל�חרכה�שי�ןכ–ומכ�.תצעיימה�הדעול�ר”וי�תונמל�שי
�.אליממ�ךוראה�ךילהה�תא�בכעמו�סמועה�תא�ריבגמ�ךא�בוכיע�לכ�ןכש�,רידס

הקמנה�תבוח�.71
�הניא�הדעוה�לעופב�.תוטלחהה�לש�הקמנה�תבייחמה�הארוה�להונב�הרסח

�הקמנה�רדעהב�.טלקמל�השקבה�הברוס�םהב�םירקמב�ףא�,היתוטלחה�תא�תקמנמ
�הילע�רערעל�לכוי�אלש�יאדוו�,השקבה�התחדנ�עודמ�תעדל�טלקמה�שקבמ�לכוי�אל
�לופיט�לש�תנגוהו�תיבקע�תכרעמ�חתפל�לארשי�תנידמ�תשקבמ�םא�.יתועמשמ�ןפואב
.תיבויח�הטלחהה�רשאכ�םג�,הקמנהל�תובישח�שי�,תושקבב

�טילפכ�שקבמב�ריכהל�בוריס�רבדב�וא�טילפ�דמעמב�הרכה�רבדב�הטלחה
�םיטביהה�ןיינעל�ןהו�תויתדבועה�תוערכהה�ןיינעל�ןה�—�תקמונמ�תויהל�הכירצ
�יקרפ�,רוערע�שיגהל�תוכזה�רבדב�העדוה�ףרצל�שי�תילילש�הטלחהל�.םייטפשמה
.ותשגהל�םיאנתהו�רוערעה�תשגהל�ןמזה

�תינושארה�הקידבה�ךלהמב�ם”ואה�תוביצנ�םשרתת�וב�,רתוי�ףא�בכרומ�הרקמ�תעדה�לע�תולעהל�ןתינ�.27
.ןימא�וניא�אוה�יכ�עבקיי�ןיסולכואה�להנימ�תכשל�שאר�וליאו�,שקבמה�לש�ותונימאמ
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רוערע�תוכז�.81
�שקבמ”�:ןמקלדכ�עבוק�ובש��4ףיעס�.שממ�לש�רוערע�תוכז�הנקמ�וניא�להונה

�תוביסנב�יוניש�לח�םא�רזוח�ןויעל�השקבב�הדעול�תונפל�יאשר�התחדנ�ותשקבש
�שקבמלש�לככ�.םישדח�םיכמסמ�וא�םיאצממ�יוליג�תוברל�,הטלחהל�תויטנבלרה
�.”רשל�תונפל�אוה�יאשר�,הדעוב�םיכילהה�רבדב�תוגשה

�םא�קר�תרשפאתמ�איה�—�רוערע�רדגב�הניא�רזוח�ןויעל�השקבב�תונפל�תלוכיה
�רוערע�תוכז�הנקמ�הניא�,רשה�לא�היינפ�תרשפאמה�,אפיסה�םג�.תוביסנב�יוניש�לח
�ךלהמב�הטקננש�הרודצורפל�תלבגומ�איה�הרואכל�.הטלחהה�ןכותל�רשאב�תיללכ
:תאזמ�הרתי�.תצעיימה�הדעוה�ינפב�ןוידה

�יכו�,טלקמה�שקבמ�תעידיל�אבות�הדעוה�תצלמה�יכ�עבוק�וניא�להונה .א
�ךופהנ(�ותטלחה�תא�לבקמ�רשהש�ינפל�,הילע�רערעל�תונמדזהה�ול�אהת
�תמייקמש�םיימינפה�םיכילהה�ןמ�קלח�הווהמ�וז�הצלמה�יכ�הארנ�—�אוה
.)הטלחה�תלבקל�םדוק�תושרה
�הטלחהה�תכפוה�—�תצעיימה�הדעוה�תטלחה�תא�רשאמ�רשהש�רחאל .ב

�הנממ�םיביכרמ�לע�וא�הילע�גישהל�תורשפאה�—�ךכ�םא�.37רשה�לש�השעמל
.רוערעל�ףילחת�תווהל�הלוכי�הניא�)רשה(�האכרע�התוא�ינפב

�תוערכה�תבייחמ�טילפבכ�םדאב�הרכה�:תיאמצע�רוערע�תאכרע�רדעה .ג
�הנושארה�האכרעה�בכרה�היפלש�,הטלחהה�חכונ�.תודבוע�לשו�ןיד�לש
�,תעצבמה�תושרה�יגיצנ�לע�עירכמה�ובורב�ססובמ�)רשהו�תצעיימה�הדעוה(
�רוערעב�ןוידה�תוחפל�יכ�,חיטבהל�םוקמ�היה�,םהידרשמ�יגיצנכ�םילעופה
.47יטופיש�יפוא�לעב�—�יולת�יתלב�ףוג�ידי–לע�השעי

�רוערעה�תוכז�.יולת�יתלבו�יאמצע�יטופיש�ףוגל�רוערע�תוכז�אהת�יכ�עצומ
�שי�.ךילהב�םיירשפא�םימגפל�ןהו�הפוגל�הטלחהל�ןה�תוסחייתה�לולכל�הכירצ
�,רומאכ�בוכיע�אלל�ןכש(�רערעמה�לש�ושוריג�תא�תבכעמ�רוערע�תשגה�יכ�עובקל
.)ןכותמ�רוערעה�תוכז�ןקורת

ורכוהש�םיטילפל�טלקמ�ןתמ
�,םינפה�רש�ידי–לע�הרשוא�טילפ�דמעמל�ותשקבש�ימ�יכ�,עבוק�להונל�.ז�3ףיעס

�ץראב�תוביסנה�יונישל�דע�לארשיב�תוהשל�ול�רשפאיש�,םיאתמ�הבישי�ןוישיר�לבקי

�תוכמסה�לעבש�ךכל�ןווכמ�)�2ףיעסב(�”תצעיימ�הדעו”�חנומה�—�הריהב�הניא�להונה�תפש�הז�ןיינעל�.37
�”רושיא”ב�םירבדמ�)ז(–ו�)ו(��3םיפיעס�,ינש�דצמ�.הדעוה�אלו�רשה�אוה�הטלחהה�תא�לבקמה
�.רשה�ידי�לע�תצעיימה�הדעוה�תטלחה

�תרוקיב�,תאז�םע�.צ”גב�לש�ותרוקיב�טבש�תחת�רשה�לש�הטלחהה�תא�ריבעהל�ןתינ�יכ�ןייוצי�.47
�תושרה�תלועפ�תניחבב�תדקמתמו�רוערע�תאכרע�לש�תויצקנופה�לכ�רחא�תאלממ�הניא�צ”גב�לש
.ילהנימה�טפשמה�יניד�יפ–לע
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�הבישיה�ןוישיר�.רחא�םעטמ�ןוישירה�לוטיבל�דע�וא�,הילא�ותרזח�רשפאיש�,ותוחרזא
�לופיט�לבקלו�לארשיב�דובעל�ואשונל�רשפאמ�אוה�ןכש�,תינמז�תובשות�אוה�םיאתמה
�תפוקת�םותב�.םיתנש�ךשמל�וא�הנש�ךשמל�הז�דמעמ�ןתיל�גהונ�םינפה�דרשמ�.יאופר
�תורישב�טפשמה’�לפיט�םהב�םירקמ�רפסמב�.ושודיח�שקבל�טילפה�לע�ןוישירה
�לש�םתלוכיב�העגפש�הדבוע�,םיכורא�םישדוח�ןוישירה�שודיח�בכעתה�,’הליהקה
.םהלש�יאופרה�חוטיבבו�םמצע�תא�סנרפל�םיטילפה

�ובש�בצמ�רשפאל�ןיא�;ריבס�ןמז�ךשמל�תינמז�תובשותל�יאכז�רכוהש�טילפ
�תינמזה�תובשותה�שודיח�רבדב�הקידבה�;לארשיב�יקוח�דמעמ�אלל�רתווי�רכומ�טילפ
.עקופ�הרשאה�ףקותש�ינפלו�ריבס�ןמז�קרפ�ךותב�תושעיהל�הכירצ

םיירטינמוה�םימעטמ�טלקמ�ןתמ
�תעל�תעמ�לארשי�תנידמ�הגהנ�,לארשיב�םיטילפה�ימי�ירבד�תריקסמ�הלעש�יפכ

�,ירטינמוה�טלקמ�ןתמ�.הנמאה�תרגסמב�אלש�,םיירטינמוה�םימעטמ�םיטילפ�טולקל
�קוח�,לשמל�ךכ�:תובר�תויברעמ�תונידמב�לבוקמ�,הנמאה�רדגב�םיאב�םניאש�ימל
�םיללכנ�תאז�תרגסמב�.םיירטינמוה�םימעטמ�תובשות�ןתמ�רשפאמ�הידבש�לש�םירזה
�םישנא�,םדא�תויוכז�לש�תורומח�תורפה�שי�םהב�םירוזאמ�וא�תונידממ�םיאבש�םישנא
�תויתחפשמו�תוישיא�תוביסנ�לשב�וא�תויאופר�תוביס�לשב�םתדלומל�םריזחהל�ןיאש
�םה�םיתניבש�דע�ךכ–לכ�בר�ןמז�ךרא�םתשקבב�לופיטהש�םישנא�ןכו�,תורחא�תוינויח
�םע�הביצי�תיגוז�םיסחי�תכרעמ�רציש�ימ�לשמל�ךכ(�הידבשב�אלמ�ןפואב�ובלתשה
�םידיחי�לש�הייהש�תושרהל�םינפה�דרשמל�תעד�לוקיש�שי�הינטירבב�.57)הידבש�חרזא
lanoitpecxE(�םידחוימ�םימעטמ�תוצובק�לש�וא � evaeL � ot � niameR(.ןוישיר��
�,תויוכזה�.67עבק�תבישיל�ןוישיר�שקבל�ןתינ�ןהירחא�,םינש�עברא�ךשמל�ןתינ�הייהשה
�תומוד�,הידבשבו�הילגנאב�םיירטינמוה�םימעטמ�הבישי�ןוישיר�לביקש�ימל�תונתינה
�תופסונ�תואמגוד�.77הלא�תונידמב�הנמאה�יפ–לע�טילפ�יאכז�ןהל�תויוכזל�דאמ
�ןוידב�,ןלהלש�’ב�חפסנב�האר�,םיירטינמוה�םימעטמ�טלקמ�תונתונה�תונידמל
�.ןוויו�הינמרג�תודוא

�םימעטמ�טלקמ�ןתמ�רבדב�רשל�ץילמהלו�לוקשל�תצעיימה�הדעוה�תכמסה
�ויתוביסנ�תא�תדמול�אליממ�הדעוה�רשאב�,םיכילה�ךוסחתו�לעיית�םיירטינמוה
�ךרטצי�אל�ךכ�.הצלמה�ןתיל�התלוכיב�שי�ךכיפלו�,ןהב�הנדו�שקבמה�לש�תוישיאה

57.�trebmaL  eneleH  , gnikeeS  mulysA  - evitarapmoC  waL  dna  ecitcarP  ni  detceleS 
naeporuE  seirtnuoC  , sunitraM  ffohjiN  ,srehsilbuP  5991  , p  . 231.

67.�gnimialC  mulysA  - ruoY  thgiR  fi  uoy  era  a eegufeR  , www . secivreslagel . vog . ku
77.�trebmaL  , arpus  eton  57  , p  . 931-831
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�לא�שדח�ךילהב�תונפל�,תאז�תוקידצמ�תודחוימה�תוישיאה�ויתוביסנש�,טלקמ�שקבמ
�טלקמל�ותשקב�התחדנש�רחאל�,םיירטינמוה�םימעטמ�טלקמל�השקבב�םינפה�רש
.הנמאה�חכמ

�תכרעמל�)תילהנימהו�תיביצקתה�תיקוחה(�תיתשתה�תנכה
םיטילפ�ןוחביא

�ךא�,חווט–תכורא�המישמ�,םנמא�,הווהמ�םהל�הנעמהש�,םיאשונ�וטרופי�ןלהל
:הז�בלשב�רבכ�תעדה�תא�םהילע�תתל�שי

ותלעפה�בוצקיתו�קוחב�להונה�ןוגיע�.91
�.87המושיי�ךרוצל�תונקתו�םיקוח�גיהנהל�הרבח�הנידמ�לע�יכ�הלוע�הנמאה�ןמ

�ינויסינ�להונכ�לעפוי�אוה�יכ�,רמאנ�ובש��8ףיעסב�:תידיתע�הקיקח�ינפ�הפוצ�ןכא�להונה
�.תונקתב�וא�קוחב�ונוגיע�תורשפא�”תיבויח�השיגב”�ןחבית�המויסבש�,תחא�הנש�ךשמב
�תעדל�ןיא�—�ותלעפהב�םיישקהו�םיבוכיעה�חכונו�,ךיראת�אשונ�וניא�להונה�:אקע–אד
.םייתסי�יתמו�ןויסינה�תנש�ןיינמ�ליחתמ�יתמ

�תלעפהל�שורדה�ביצקתה�תא�דימעהל�םג�םינפה�רש�בייחתה�להונה�רושיא�םע
�תאשונש�ימו�הז�ביצקת�רשוא�אל�ח”ודה�תביתכ�דעומל�דע�.םיטילפב�הרכהה�ןונגנמ
�םינמגרותמל�םולשת�תמגוד(�םיטילפה�ןוחביא�ךילהב�תוכורכה�תונוש�תואצוה�ןומימב
�יתלשממ�ןונגנמ�דוסימ�םע�.םיטילפל�ם”ואה�תוביצנ�איה�)םיחמומ�םינייארמלו
.ותלועפל�שורדה�ביצקתה�תא�ותושרל�דימעהל�חרכה�ןבומכ�שי�,ילארשי

�רדסומ�ןכא�ינידמ�טלקמל�תושקב�תשגה�אשונ�תויברעמה�תונידמה�בורב
�תירבה�תוצראב�:תואמגוד�’סמ�ןלהל�.הנידמה�תקוחב�ףא�םיתיעלו�,תישאר�הקיקחב
ehT–ב�רדסומ�אשונה � eegufeR � tcA � fo � ehT–ב�הילגנאב�,0891 � noitargimmI � dna�

mulysA � tcA � �הקוחל�המדקהה�חכמ�טלקמל�תיתקוח�תוכז�תמייק�תפרצב�,6991
�טלקמל�תיקוח�תוכז�ןכו�,תוריחה�ןעמל�ויתולועפ�לשב�ףדרנש�םדאב�הנדה�,�6491תנשמ
�,�9491תנשמ�הקוחב�העובק�טלקמל�תוכזה�הינמרגב�.97הנמאה�תוארוה�תא�תמאותה
��noitargimmI:שדח�קוח�ףקותל�הנורחאל�סנכנ�הדנקב�.08קוחב�םירדסומ�היטרפו

dna � eegufeR � noitcetorP � tcA,םדוקה�קוחה�תא�ףילחה�רשא�.

�תונקתהו�םיקוחה�לע�ם”ואה�ל”כזמל�עידוהל�תורבחה�תונידמה�תא�בייחמה�,הנמאל��63ףיעס�האר�.87
�.וגיהנהש

97.�noitutitsnoC  fo  72  rebotcO  6491 ( droweroF  ,) waL  on  . 389-25  fo  52  yluJ  2591 
gnitaler  ot  eht  thgir  ot  mulysa.

�ehT.ליעל��81ש”עהב�ואר��3991תנשב�טלקמל�דוסיה�תוכז�םוצמצ�לע�.08 � mulysA � erudecorP � tcA�
�.’וכו�ןהב�ןוידה�,תושקבה�תשגה�יבגל�םירדסהה�תא�טרפמ
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תושקבב�לופיטל�םדאה�חכ�תרשכה�.02
�תוגיצנה�הקינעמ�,םיטילפה�ןוחביא�יכילהב�התוברועמ�ךשמהב�יכ�קפס�ןיא

�ףוג�הווהמ�תוביצנה�—�לארשי�תנידמל�ינויח�תוריש�ם”ואה�תוביצנ�לש�תילארשיה
�תושירד�םויקל�איה�תיעמשמ–דחהו�תינושארה�ותובייוחמ�רשא�,יולת�יתלב�,יאמצע
�תוריסמ�ךותמ�םילעופ�םה�.אשונב�לופיטב�בר�ןויסינו�עדי�ורבצ�הישנא�.הנמאה
�השענה�לע�בר�עדיו�,ןויאיר�לש�תוקינכטב�ןויסינ�םהל�שיו�,הקומע�תישיא�תובייוחמו
�התעמטה�יכ�ששח�םייק�,תאז�םע�דחי�.טלקמה�ישקבמ�ועיגה�ןהמש�,אצומה�תונידמב
�.םיטילפה�תבוטל�רגנסל�החוכמ�תיחפת�ןוחביאה�ךילהב�ם”ואה�תוביצנ�תוגיצנ�לש
�.המצעב�ןוחביאה�יכילה�לכ�תא�ךורעל�לארשי�תנידמ�הרומא�ךוראה�חווטב�יכ�ןייוצי
�ללכבו�,םישורדה�םיבאשמה�תא�רוצילו�ךרעיהל�לארשי�תנידמ�תא�תבייחמ�וז�תינכת
�תונורקעבו�,םייטנבלרה�םילהנבו�םיקוחב�,הנמאב�וחמתי�רשא�םידיקפ�תרשכה�:הז
�םבצמ�םע�תורכיה�,ןויאר�לש�תוקינכט�לולכל�הרשכהה�לע�.םדא�תויוכז�לש�דוסי
.18םידחוימ�םירקמ�יוהיזל�הרשכהו�טלקמ�ישקבמ�לש�דחוימה

תונושה�תוצראב�םיאנתה�לע�עדימ�רגאמ�תיינב�.12
�ןפה�לש�הניחב�,רומאכ�,תבייחמ�טילפ�דמעמב�הרכהל�השקבב�הערכה

�תישענה(�יביטקייבואה�ןפה�לשו�,)ןויאירב�תישענה(�טלקמה�שקבמ�לש�יביטקייבוסה
�,ןורחאה�םוחתב�םג�.)טלקמה�שקבמ�לש�ואצומ�תנידמב�השענה�לע�עדימה�ךמס�לע
�רגאמ�תיינבב�ליחתהל�עצומ�.םיטילפל�ם”ואה�תוביצנ�לע�לארשי�תנידמ�םויכ�תכמסנ
�.לארשיל�טלקמ�ישקבמ�םיעיגמ�ןהמש�,תונושה�תונידמב�םיררושה�םיאנתה�לע�עדימ
�תא�רפשל�ידכ�,םיגרדה�לכב�תוטלחהה�ילבקמ�תושרל�הז�עדימ�רגאמ�דימעהל�שי
�תבשחוממה�עדימה�תכרעמ�הווהמ�הזכש�עדימ�רגאמל�אמגוד�.תוטלחהה�תלבק�יכילה
�עדימ�תללוכ�תכרעמה�.�SILYSA—�םירז�םיטילפב�הרכהל�ינמרגה�ילרדפה�דרשמה�לש
�רקחמ�ינוכמ�,ינמרגה�ץוחה�דרשמ(�םינווגמ�תורוקממ�ףסאנש�,תונידמ�יאנת�לע
�תרשפאמ�,ךכ–לע�ףסונב�.)דועו�םיאנותיע�,םייתלשממ–אל�םינוגרא�,תואטיסרבינואו
�אשונב�הינמרגב�תואכרעה�לכב�םייטפשמה�םיכילהה�לכל�השיג�עדימה�תכרעמ
�.28םיטילפו�טלקמ�ישקבמ

�nitraM—�האר�םתרשכהו�םימיאתמ�עוצקמ�ישנא�סויג�לע�.18  S  & . ztlohneohcS  A “ . mulysA 
ni  ecitcarp  : sesseccus  , seruliaf  dna  eht  segnellahc  ”daeha ( 0002  ) 41  nwotegroeG 

noitargimmI  waL  lanruoJ  985  , 495-095.
28.�ptth //: www .  flab . dnub . /ed
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�םוכיס
�םיטילפ�ןוחביא�יכילה�לש�םנוגיע�תארקל�ןושאר�דעצ�ךא�,רומאכ�,הווהמ�להונה

�ןוידה�.ובוציעב�תערכמ�המורת�יאדו�אהת�ותלעפה�ךלהמב�רבצייש�ןויסינל�.הקיקחב
�ןיד�תיינבה�ךילהב�םדאה�תויוכז�ינוגראו�רוביצה�ףותישב�ךרוצ�שי�יכ�,עיצמ�ליעלש
�רשא�םירסחו�םימגפ�םימייק�יחכונה�להונב�יכ�הלוע�ןוידה�ןמ�.38ילארשי�םיטילפ
�ועצוה�ןוידה�ךרואל�,םויכ�םייוצמ�ונא�וב�םדקומה�בלשב�רבכ�םנקתל�יוארה�ןמ
�הנשב�להונה�לש�ותלועפ�רחא�בקעמה�.ןקותמ�להונ�תייוותהב�עייסל�םילוכיה�,תונורקע
�םישממתמ�ונעבצה�םהילע�םירסחהו�תויעבה�ןמ�קלח�יכ�דמיל�ותלעפהל�הנושארה
�תאבומ�להונה�תלעפה�םע�ועלגתנש�תויטרקוריבה�תויעבל�אמגוד�.השעמל�הכלה
�—�םייארתיראו�םייפויתא�םיטילפ�תצובקב�לארשי�תנידמ�לש�הלופיט”�—�’ג�חפסנב
�אוהו�,הז�קרפב�רכזוה�רשא�אשונב�,ףסונ�ןויעל�שדקוי�אבה�קרפה�.”הרקמ�רואית
�םיניתממ�םה�הב�הפוקתב�טלקמה�ישקבמ�לש�תויתרבחהו�תוילכלכה�תויוכזה�—
.םתשקבב�הערכהל

�,”ןתמו�אשמ�לש�ךרדב�לארשיב�תוילהנימ�תונקת�תנקתה”�.מ�יפלג�—�’ר�רוביצה�ףותישב�תונורתיה�לע�.38
�להונ�:הנשמ�תקיקח�,הלשממל�יטפשמה�ץעויה�תויחנה�ןכו�,�75,�95-26’מע�,ח”נשת�,’די�טפשמ�ירקחמ
�.קוח�חכמ�אלש�םינינועמ�םיפוג�םע�תוצעוויה�,�31.2היחנה�,)5891(��210.06תויחנהו
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�םיילכלכו�םייתרבח�םיאנת�—�ישילש�קרפ
�,טלקמה�תשקבב�הערכהל�הנתמהה�תעב

יתאוושה�טבמ

�ךילהתה�ךרא�הכ�דע(�בר�ןמז�ללכ�ךרדב�ךרוא�טילפ�דמעמל�השקב�תניחב�ךילהת
�םיתיעלו�לכ�ירסח�םהשכ�ללכ�ךרדב�םיעיגמ�םיטילפ�,רומאכ�.)עצוממב�םייתנשכ
�המוארט�םמיע�םיאשונה�םהיניבמ�שי�.יוהיזו�העיסנ�יכמסמ�םדיב�ןיא�תובורק
�םיאנתה�תא�םיריכמ�םניא�םה�.ולבסש�הפידרה�לשב�)תוינפוג�וא�תוישפנ(�תוקלצו
�הקוקזה�,דחוימב�העיגפ�הצובקב�רבודמש�קפס�ןיא�.ועיגה�הילא�הנידמב�הפשהו
.התנגהלו�הנידמה�עויסל

�וא�,טילפכ�םדא�לש�ודמעמ�ןוחביאל�םיכילהב�תקסוע�הניא�,רומאכ�,הנמאה
�הנמאה�תרטמ�,תאז�םע�.טילפ�דמעמב�הרכהל�דעו�השקבה�תשגה�תעמש�הפוקתב
�הבש�הפוקתב�םג�הנגה�תתל�הרבח�הנידמ�תבייחמ�,)םה�רשאב�םיטילפ�לע�הנגה(
�הצמתמ�הניא�וז�הנגה�.טילפ�דמעמל�ותשקב�תניחב�יכילה�תרגסמב�יוצמ�טלקמ�שקבמ
�,ליעל�ןעטנש�יפכ�אלא�,הנכס�ול�היופצ�וב�םוקמל�הרזחה�וא�שוריג�ינפמ�הנגהב
�הנגה�ןתיל�הבוחה�.טלקמה�שקבמ�לש�םייסיסבה�וייח�יאנתו�ודובכ�לע�הנגה�הב�הלולכ
�תויתרבח�,תוילכלכ�תויוכז�רבדב�תימואלניבה�הנמאה�ןמ�,רתיה�ןיב�,הבואש�רומאכ
�קוחל��4ףיעס�.ותוריחו�םדאה�דובכ�:דוסי�קוחמ�ןכו�,לארשי�הרבח�הבש�תויתוברתו
�תיב�אישנ�קספ�הז�ןיינעל�.”ודובכ�לעו�ופוג�לע�,וייח�לע�הנגהל�יאכז�םדא�לכ”�:יכ�עבוק
�םויקה�םומינימ�לע�הנגה�,וניארש�יפכ�,ובוחב�ללוכ�םדא�לש�ודובכ”�יכ�,ןוילעה�טפשמה
�161צ”גב�ואר(�ישונאה / �ררוגתמה�םדא�.)]םסרופ�אל[�לארשי�תנידמ�דגנ�ירטא�49
�םדא�אוה�,םחלל�בערה�םדא�;עגפנ�םדאכ�ודובכש�םדא�אוה�,רויד�ול�ןיאו�תוצוחב
�ודובכש�םדא�אוה�ירטנמלא�יאופר�לופיטל�השיג�ול�ןיאש�םדא�;עגפנ�םדאכ�ודובכש
�ודובכש�םדא�אוה�םיליפשמ�םיירמוח�םיאנתב�תויחל�ץלאנה�םדא�;עגפנ�םדאכ
.48”עגפנ�םדאכ

�לש�ותוכזב�עוגפל�ןתינ�אל�יכ�,עבק�הינטירב�לש�םירוערעל�טפשמה�תיב
�תשרפב�:תויסיסב�תוילאיצוס�תויוכז�ןתמ–יא�ידי–לע�טלקמל�השקב�שיגהל�םדא

R�v �. yraterceS � fo � etatS � rof � laicoS � ytiruceS �רשא�,תונקת�םירערעמה�ופקת�58

�5094א”ער�.48 / �573-673’מע��063)3(�הנ�ד”פ�,והיעשי�דגנ�וזמג�89
58.�R v  . ceS  fo  etatS  rof  laicoS  ytiruceS  , xe  etrap  tnioJ  licnuoC  rof  eht  erafleW  fo 

stnargimmI [ , 6991  ] 4 llA  RE  583
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�תיב�לספ�,תועד�בורב�.68םיילאיצוס�םיאנת�תלבקמ�םימיוסמ�טלקמ�ישקבמ�ורידה
�קוחב�העובקה�טלקמל�תוכזה�תא�תומצמצמ�ןה�לעופב�יכ�,עבקו�,תונקתה�תא�טפשמה
nomiS:�טפושה�ירבדכ�,תוכמסמ�תוגרוח�ךכש�ןוויכמו � nworB�
 tnemailraP“  tonnac  evah  dednetni  a tnacifingis  rebmun  fo 

eniuneg  mulysa  srekees  ot  eb  delapmi  no  eht  snroh  fo  os  elbarelotni 
a ammelid  : eht  deen  rehtie  ot  nodnaba  rieht  smialc  ot  eegufer  sutats 

ro  ylevitanretla  ot  niatniam  meht  sa  tseb  yeht  nac  tub  ni  a etats  fo 
rettu  .”noitutitsed 78

�שי�רשא�תוילכלכה�תויוכזהו�םיאנתה�רבדב�,יטרואית�ןוידב�קפתסהל�אל�ידכב
�שולשב�השענה�לא�ןנובתהל�ונרחב�,הטלחהל�הנתמהה�תפוקתב�טלקמ�ישקבמל�קפסל
�םינשה–בר�ןויסינה�חכונ�הרחבנ�הינמרג�.ןוויו�הילגנא�,הינמרג�:תויברעמ�תונידמ
�ןוויו�,לארשי�לשל�המוד�הלש�תיטפשמה�תרוסמהש�הנידמכ�—�הילגנא�,םוחתב�הרבצש
�םימצמוצמ�היבאשמו�,תונורחאה�םינשב�קר�טלקמ�תכרעמ�חתפל�הלחהש�הנידמכ�—
�הצעומה�לש�ח”ודב�ןויע�.טלקמה�ישקבמ�בור�תא�תוטלוקה�תונידמל�סחיב�הבר�הדימב
�םיטילפו�טלקמ�ישקבמ�לש�םייתרבחהו�םייטפשמה�םיאנתה�רבדב�,םיטילפל�תינדה
�םיטילפ�לש�תוילאיצוסה�תויוכזה�לס�יכ�,הלעמ�,88תויברעמ�תויאפוריא�תונידמב
.יללכה�ףונב�גירח�וניא�,ל”נה�תונידמה�שולשב�טלקמ�ישקבמו

תואירב�.1
�.תיאופר�הקידב�רבוע�אוה�’הטילקה�זכרמ’ל�טילפה�לש�ועיגה�םע�:הינמרג

�תולחמ�לש�םירקמל�תואירב�יתורישל�תוכזה�תלבגומ�םינושארה�םישדוחה��63ךלהמב
�יתב�.באכ�תומרוגה�,תוינורכ�תולחמ�םג�הסכמ�וז�הבחר�הרדגה�.98תובאוכ�וא�תורומח

�סיסב�לע�לבקל�,הסנכה�תחטבהל�יאכז�היה�אל�רשא�טלקמ�שקבמ�לכ�היה�לוכי�הרומאה�הנקתה�ינפל�.68
�אלש�ימ�יכ�ועבק��6991תנשמ�תונקתה�.הסנכה�תחטבה�תבצקמ��%09דע�תעגמה�הבציק�ףוחד�עויס
�,ורוערעב�הערכהל�ןיתממ�אוהו�התחדנ�ותשקבש�ימ�וא�הילגנאל�ותסינכ�םע�טלקמל�השקב�שיגה
�עיתרהל�ךרוצה�היה�,הלשממה�ידי–לע�אבוהש�יפכ�תונקתל�קומינה�.ףוחדה�עויסל�יאכז�היהי�אל
.הנכ�הניא�םתשקבש�טלקמ�ישקבמ

78.�R�v �. ceS � fo � etatS � rof � laicoS � ytiruceS �, arpus � eton � 58 �, p. 204
88.�hsinaD � eegufeR � licnuoC �, lageL � dna � laicoS � snoitidnoC � rof � mulysA � srekeeS�
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�.טלקמה�ישקבמ�יזכרממ�קלחב�הפשה�דומילל�םיסרוק�םיכרוע
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�טלקמ�ישקבמ�לש�םידלי�.ךוניחה�תודסומ�לכב�דומלל�תוכז�שי�ןוויב�דלי�לכל�:ןווי
�היסולכוא�םהב�םיאור�החוורה�יתוריש�ןכש�,םידלי�ינגל�ההובג�תופידעב�םילבקתמ
�.רפסה–יתבב�םידמול�ידוסיה�ךוניחה�ליגב�טלקמ�ישקבמ�לש�םידליה�בור�.ןוכיסב
�ךוניח�ליגב�םיריעצה�בור�םיפידעמ�,תיפסכ�הכימת�רדעהו�הפשה�ימוסחמ�לשב
�דומלל�םילוכי�תינוויה�הפשב�רזע�ירועישל�םיקוקזה�םידלי�.הדובע�שפחל�ןוכית
�ידי�לע�תנמוממ�םהידומיל�תולע�.םייתוברת–ןיב�םיזכרמב�םירהצה�רחא�תועשב
�.)RCG(�בדנתמ�ןוגרא

�ליגל�דע�שמח�ליגמ(�הבוח�ךוניח�לבקל�םיאכז�טלקמ�ישקבמ�לש�םידלי�:הילגנא
�רוזאב�רפסה�תיבב�םוקמ�דליל�אוצמל�תיארחא�תימוקמה�ךוניחה�תושר�.)הרשע–שש
�םידלי�תטילקל�דחוימ�ביצקת�תונושה�תוימוקמה�תויושרל�הריבעמ�הלשממה�.וירוגמ
�ביצקת�תלבקל�השקבב�תונפל�רפסה�יתב�םילוכי�ךכל�ףסונב�.טלקמ�ישקבמ�לש
ehT(�הינש�הפשכ�תילגנא�םידמולה�םידימלתל�דעונ�רשא�,דחוימ � cinhtE � ytironiM�

tnemeveihcA � tnarG(.�0002תנשב�יכ�,ךירעה�הקוסעתהו�ךוניחה�דרשמ� / �הצקוי�1002
�.טלקמ�ישקבמ�לש�דלי�ךוניח�רובע�רפס–תיב�לכל�ש”יל��005לש�ביצקת

�.םינוש�ךוניח�יתורישל�םיאכז�,שמח�ליגל�תחתמ�םהש�,טלקמ�ישקבמ�לש�םידלי
�תייבג�ןיינעל�הנוש�תוינידמ�םינוש�םי’גלוקל�.’גלוקב�דומלל�לוכי��61-91יאליגב�ריעצ
�.םניח�דומיל�םירשפאמש�םהמ�שיו�טלקמ�ישקבמ�תאמ�דומיל–רכש

םיניב�םוכיס
�הניא�לארשי�תנידמ�,תורחא�תויברעמ�תונידמל�דוגינב�יכ�,םיגדמ�ליעלש�ןוידה

�םיניתממ�םה�הב�הפוקתב�טלקמ�ישקבמל�תויסיסב�תויתרבחו�תוילכלכ�תויוכז�תקפסמ
�םיתנשל�דע�ךראתהל�הלולעו�הרצק�הניא�הנתמהה�תפוקת�רומאכ�.םתשקבב�הערכהל
�לעופבש�דע�,םישקונ�הכ�םיאנתב�הלבגוה�הדובע�ןוישיר�לבקל�תורשפאה�.)!(�םימי
�,תואנ�הנעמ�תלבקמה�הדיחיה�תוכזה�.טלקמה�ישקבמ�בר�תניחבמ�תמייק�הניא�איה
–ט”שת�,הבוח�דומיל�קוח�תרגסמב�ךוניחל�טלקמ�ישקבמ�לש�םהידלי�לש�םתוכז�איה
�דחוימה�רדסהל�םשרהל�,הדובע–ירגהמ�ידליל�המודב�,םילוכי�טלקמ�ישקבמ�ידלי�.9491
.םירז�םידליל�יאופר�חוטיב�רשפאמה

�,תולפוטמ�ןניא�רשא�,תויאופר�תויעבמ�םילבוס�טלקמה�ישקבמ�הב�תואיצמה
�וא�הנמאה�לש�החור�םע�דחא�הנקב�הלוע�הניא�,תילכלכ�הקוצמבו�לכ�רסוחב�םיאצמנו
�.ותוריחו�םדאה�דובכ�:דוסי�קוח�תוארוה�םע
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םוכיס
�היתובוח�שומימל�רושקה�לכב�םיכרד�תשרפ�לע�םויכ�תאצמנ�לארשי�תנידמ

�,תונורחאה�םייתנשב�,לארשי�תנידמ�התשע�דחא�דצמ�:םיטילפה�תנמא�יפ–לע
�קר�אל�םימייאמה�םיישק�םויכ�םינמתסמ�—�רחאה�דצה�ןמ�;תיתועמשמ�ךרד�תרבכ
�היהש�הזמ�עורג�בצמל�לארשי�תא�ריזחהל�אלא�,הכ�דע�ושענש�םיגשיהה�תא�לטבל
.להונה�תגהנהל�םדוק

�םהיישקו�םהייח�םידמוע�תורודצורפהו�םילהנה�,םייטפשמה�תונורקעה�ירוחאמ
�יכ�םנימאהב�,לארשי�תנידמ�לא�,ךרד�אל�ךרדב�ועיגה�רשא�,םידליו�םישנ�,םירבג�לש
�יתוריש�אלל�,םמצע�םייקל�תלוכי�אלל�—�לארשיב�םהייח�.םיחטבמ�ףוח�הב�ואצמי
�הנידמכ�,לארשי�תנידמ�לש�סותאה�תא�אטבלמ�םיקוחר�,לוונמ�ינועבו�תואירב
�תדומל�הירוטסיהה�ןמ�בייחתמכ�,םיפדרנ�םישנא�לש�םתקוצמל�השיגרה�,תיטרקומד
.היתונבמו�הינבמ�םיבר�הכ�לש�תופידרהו�לבסה

�תבוטל�לארשי�תנידמ�עירכת�תונושה�םיכרדה�ןיב�הריחבב�יכ�,איה�ונתווקת
�תריצי�לש�ךרדב�,םימעה�תחפשמב�הרבחכ�המצע�לע�הלטנש�תויובייחתהה�םויק
�.טלקמ�ישקבמ�לע�הנגהלו�םיטילפ�לש�םנוחביאל�םיירטינמוהו�םיליעי�,םינגוה�םיכילה
�םילהנ�רדעה�:רקיעבו�,המלשה�םינועטה�להונב�םינוש�םירסח�לע�עיבצה�הדמעה�ריינ
�ישקבמ�לע�הנגהה�תחטבהל�תוארוה�רדעה�,תולובגל�םיעיגמה�טלקמ�ישקבמב�לופיטל
�תושקבב�לופיטל�םינמז�תוחול�רדעה�,םתשקבב�הערכהל�םיניתממ�םהש�תעב�טלקמ
�תישאר�םע�תולגתמה�תוינושאר�תויעב�לע�עיבצה�ןוידה�.שממ�לש�רוערע�תוכז�רדעהו
�םיטילפו�טלקמ�ישקבמ�םויכ�םידדומתמ�ןמיעש�תויעבה�לעו�להונה�לש�ומושיי
�,הלאכש�םיכילה�לש�םשוביג�ךילהתל�םורתי�הז�הדמע�ריינ�יכ�םיווקמ�ונא�.לארשיב
�,ומושייבו�אשונה�דומילב�םדאה�תויוכז�ינוגרא�םע�חיש�םייקל�הלשממל�םיארוקו
�.םיקוחה�רפס�לע�ותקיקח�תארקל
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תוצלמהה�תמישר

noN–ה�ןורקע�ןוגיע�.1 - tnemeluofeR�
�ןורקע�תא�,להונב�םג�ומכ�,םינפה�דרשמ�לש�םייללכה�םילהנב�ןגעל�עצומ

noN–ה - tnemeluofeR.

להונה�םוסרפ�.2
�”לארשיב�טלקמ�ישקבמב�לופיטה�תרדסה�להונ”�לש�ומויק�רבד�םסרפל�עצומ

�.םיילאיצנטופ�טלקמ�ישקבמ�תעידיל�ואיבתש�ךרדבו�תונוש�תופשב

תצעיימה�הדעוה�תדובעב�תופיקש�.3
�תוליעפה�תנש�םותב�.תצעיימה�הדעוה�תדובע�רחא�תואנ�בקעמ�רשפאל�עצומ

.הדעוה�תדובעמ�וקפוי�רשא�תונקסמה�תא�םסרפל�עצומ�הנושארה

לארשיל�הסינכה�תודוקנבו�תולובגב�טלקמ�ישקבמב�לופיטל�םילהנ�.4
�םידקפומה�,םידיקפתה�ילעב�לכ�תעידיל�ואבוי�רשא�םירורב�םילהנ�עובקל�עצומ

�ריהבהל�םילהנה�לע�.)השביבו�םיב(�הנידמה�תולובג�לע�הנגהה�לעו�תולובגה�תרוקיב�לע
�הנכס�תפקשנש�ןעוטה�םדא�ריזחהל�טלחומה�רוסיאה�תא�רקיעבו�,הנמאה�תוארוה�תא
�תריסמ�רבדב�םיכילה�עובקל�םילהנה�לע�.עיגה�הנממש�הנידמב�ותוריחל�וא�וייחל
�רבדבו�,טלקמ�שקבמ�תעגה�לע�)ם”ואה�תוביצנל�הז�ללכבו(�תכמסומה�תושרל�העדוהה
�.ותנעט�תקידבל�דע�טלקמה�שקבמ�שוריג�בוכיע

םינמז�תוחול�.5
�תשקבב�לופיטה�ךילה�תא�ומחתי�רשא�םיבייחמ�םינמז�תוחול�עובקל�שי

.םינושה�ויבלש�תאו�טלקמה

םיכילהה�לע�עדימ�.6
�ןהב�תושירדה�לע�,טלקמה�יכילה�לע�טרופמ�עדימ�לבקל�יאכז�טלקמ�שקבמ

�ןתניהל�ךירצ�הז�עדימ�.הטלחהל�ןיתממ�אוהש�תעב�ויתויוכז�לעו�דומעל�וילע
�.ול�תנבומה�הפשב

םוגרת�.7
�,ותשקב�תשגה�ךרוצל�םישורדה�םיתורישה�לכ�תא�לבקל�יאכז�טלקמה�שקבמ

.ילרטיינו�יאמצע�ןמגרותמ�תוברל
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ןויסח�.8
�,טלקמל�ותשקבל�הכימתב�טלקמ�שקבמ�רסומש�,עדימה�לכ�יכ�עובקל�עצומ

.ותשקבב�הערכהה�יכילה�ךרוצל�קרו�ךא�שמשי

טלקמל�תושקבה�לש�”ינושאר�ןוניס”�.9
�ךילהל�השיג�תעינמו�”ינושאר�ןוניס”�םיקידצמה�םילוקישה�תא�רידגהל�שי

�רשפאל�אלש�,הטלחהה�לע�יטופיש–ןיעמ�ףוגל�ררע�תשגה�רשפאל�םוקמ�שי�.טלקמה
.טלקמה�יכילהל�השיג

םיילמרופ�םימסח�רדעה�.01
�תמגוד�תוילמרופ�תושירד�ידי–לע�טלקמה�תשקב�ךילהל�תושיגנה�תא�ליבגהל�ןיא

�.ףקות–ינב�העיסנ�יכמסמ�וא�םיהזמ�םיכמסמ�ויהי�שקבמה�דיב�יכ�השירדה

השקבב�ןוידה�תפוקתל�המיאתמ�הייהש�תרשא�ןתמ�.11
�.הטלחהל�ןיתממ�אוה�הבש�הפוקתב�,טלקמה�שקבמל�הנגה�ןתיל�חרכה�שי

�םיתורישל�תושיגנ�תוברל�,דובכב�םייסיסב�םויק�יאנת�חיטבהל�:וז�הנגה�לש�העמשמ
.םייאופר

םידחוימ�םיכרצ�ילעב�םישקבמ�.21
�םישנ�—�םידחוימ�םיכרצ�ילעב�םישקבמל�שיגר�תויהל�ךירצ�ןוחביאה�ךילה

�םישנאו�םידלי�,)רדגמ�לע�םיססבתמה�םינייפאמ�שי�הפידרל�םהב�םימייוסמ�םירקמב(
.תומוארטמ�ולבס�רשא

�
להונה�ךרוצל�”טילפ”�תרדגה�.31

�,תוכירצ�הז�ףיעס�תוארוה�.”טילפ”�אוה�ימ�רידגי�רשא�להונל�ףיעס�ףיסוהל�עצומ
.הנמאל�)2(�)א(�1ףיעס�תארוה�םע�דחא�הנקב�תולעל�,ןבומכ

טילפ�דמעמ�ןוחביא�ךילה�יפוא�.41
�ירסרבדא�יפוא�אשי�אל�טילפה�דמעמ�ןוחביא�ךילה�היפל�הארוה�עובקל�עצומ

�יטרפ�תרהבהב�עויס�טלקמה�שקבמל�טישוהל�םינייארמה�םידיקפה�לע�אלא�)יתומיע(
.ויתונעטל�ןיכומית�תאצמהבו�ותשקב

�
הייארה�לטנ�.51

�ךא�,תודבועה�תא�אלמ�ןפואב�תמאל�ןתינ�אל�םהבש�םירקמב�יכ�עובקל�עצומ
�.קפסה�ןמ�תונהיל�ול�חינהל�שי�,תיבויח�איה�שקבמה�לש�ותונימאמ�תומשרתהה
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יטפשמ�ץועיי�ןתמ.61
�םהבש�םירקמבו�,יטפשמ�ץועיי�לבקל�טלקמ�שקבמ�לש�ותוכזב�ריכהל�עצומ

�.יטפשמה�עויסה�תוכשל�תועצמאב�ןיד–ךרוע�ול�תונמל�ףא�,ץוחנ�רבדה

תושקבב�לופיטל�םדאה�חכ�תרשכה�.71
�רשאב�טלקמ�ישקבמ�םע�עגמב�םיאבה�,םינפה�דרשמ�ידבוע�תא�רישכהל�שי

�תכירע�לע�םידקפומה�,ןיסולכוא�להנימ�תוכשל�ישאר�יכ�עצומ�.הנמאה�תושירדל
�תרשכהב�ךרוצל�תעדה�תא�תתל�שי�.דחוימב�ךכל�ורשכוי�,טלקמ�ישקבמ�םע�תונויאיר
�.השיא�ידי–לע�ןייארתהל�טלקמ�תשקבמל�תורשפא�ןתמבו�,דיקפתל�הכשל–תולהנמ
�ישקבמ�םע�ןויאיר�לש�תוקינכט�,הנמאה�תושירד�תא�דמלל�שי�הרשכהה�תרגסמב
�.דחוימ�לופיט�םיבייחמה�םירקמ�יוהיזו�טלקמ

תצעיימה�הדעוה�.81
�הדעוה�תא�סנכל�חרכה�םייק�.תצעיימה�הדעוב�רבחכ�רוביצ�גיצנ�ףרצל�עצומ

�.אליממ�ךוראה�ךילהה�תא�בכעמו�סמועה�תא�ריבגמ�ךא�בוכיע�לכ�ןכש�,רידס�ןפואב

הקמנה�תבוח�.91
�הכירצ�טילפכ�שקבמב�ריכהל�בוריס�רבדב�וא�טילפ�דמעמב�הרכה�רבדב�הטלחה

�.םייטפשמה�םיטביהה�ןיינעל�ןהו�תויתדבועה�תוערכהה�ןיינעל�ןה�—�תקמונמ�תויהל
�תשגהל�ןמזה�יקרפ�,רוערע�שיגהל�תוכזה�רבדב�העדוה�ףרצל�שי�תילילש�הטלחהל
.ותשגהל�םיאנתהו�רוערעה

רוערע�תוכז�.02
�רוערעה�תוכז�.יולת�יתלבו�יאמצע�יטופיש�ףוגל�רוערע�תוכז�אהת�יכ�עצומ

�עובקל�שי�.ךילהב�םיירשפא�םימגפל�ןהו�הפוגל�הטלחהל�ןה�תוסחייתה�לולכל�הכירצ
�ןקורת�,רומאכ�בוכיע�אלל�ןכש(�רערעמה�לש�ושוריג�תא�תבכעמ�רוערע�תשגה�יכ
�.)ןכותמ�רוערעה�תוכז

ורכוהש�םיטילפל�טלקמ�ןתמ�.12
�רשפאמ�הז�דמעמ�ןכש�,ריבס�ןמז�קרפ�ךשמל�תינמז�תובשותל�יאכז�רכוהש�טילפ

�קפסמ�אוה�ןכו�לארשיב�םויק�ךרוצל�תושורדה�תויסיסבה�תויוכזה�תא�לבקל�ואשונל
�יקוח�דמעמ�אלל�רתווי�רכומ�טילפ�ובש�בצמ�רשפאל�ןיא�.ןוחטב�לש�תמייוסמ�הדימ
�ךותב�תושעיהל�הכירצ�תעל�תעמ�תינמזה�תובשותה�שודיח�רבדב�הקידבה�.לארשיב
.עקופ�הרשאה�ףקותש�ינפלו�,ריבס�ןמז�קרפ
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�רשאב�הנמאל��A1ףיעסב�םייונמה�םיאנתה�ונענ�םאה�הלאשה�יבגל�ןכו�תורהצהה�לש
�ןייארמה�.טלקמה�שקבמ�תבוטל�לעופ�אוה�—�קפס�םייק�ובש�הרקמ�לכב�.טילפ�תרדגהל
�םהבש�םירקמב�טעמל(�ץאומ�ךילהב�השקבה�תא�ןוחבל�שי�םאה�ותעד�תא�הווחמ�םג
�ךילהב�השקבה�תניחב�תישענ�,אליממ�,םהבשו�הפועתה�הדשב�קזחומ�טלקמה�שקבמ
�ם”ואה�תוביצנ�לש�רזעה�רפסב�םינייארמה�ובשחתי�השקבה�תניחב�ךלהמב�.)ץאומה
�יפ–לע�’טילפ’�גשומה�לש�היצזינומרה�יבגל�יאפוריאה�דוחיאה�לש�םיללכב�ןכו�םיטילפל
�.)ל”נה�יתואישנה�וצל�)6(�2ףיעס(�הנמאה

�םישדוח�השיש�ךשמל�הפקתה�,)םולשת�אלל(�הדועת�לבקמ�טלקמה�שקבמ
�םילבקמ�ותחפשמ�ינב�םג�.ותשקבב�תיפוס�הערכהל�דע�,תעל�תעמ�שודיחל�תנתינהו
.הדועתה�תא�בישהל�טלקמה�שקבמ�שרדנ�הערכהה�תלבק�םע�.םיהז�היאנתש�הדועת

�החוורה�יאנת�לכ�תא�לבקל�יאכז�טלקמ�שקבמ�לש�הדועת�ול�שיש�טלקמ�שקבמ
�םיחיטבמה�םיפיעסב�ןכו�,)יאופר�לופיטו�רויד�תוברל(�קוחל��42ףיעסב�םייונמה
.םיניטקה�םידליל�םניח�ךוניח
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הטלחהל�הנתמהה�תפוקתב�םירוגמ
�ריהצה�וילעש�,םוקמב�ררוגתהל�ךישמהל�טלקמה�שקבמ�שרדנ�ךילהה�ךרוא�לכל

�,יתורירש�ןפואב�וירוגמ�םוקמ�תא�בזוע�אוה�םא�.םירוגמ�ול�ורדוס�ובש�םוקמב�וא
�ירוביצה�רדסה�דרשמ�לש�יללכה�ריכזמה�לש�ותטלחהל�אבומ�אשונהו�קספומ�ךילהתה
�.עודי�אל�וירוגמ�םוקמש�םדאל�בשחנ�טלקמה�שקבמ�יכ�זירכהל�לוכי�יללכה�ריכזמה�—
�תויושרה�ינפב�ומצע�גיצמו�טלקמה�שקבמ�בש�הזרכהה�םוימ�םישדוח�השולש�ךותב�םא
�.תלטובמ�ל”נה�הזרכהה�,וירוגמ�םוקמ�תא�בוזעל�ול�םרג�ןוילע�חכ�יכ�תויאר�איבמו
.תוטלחהה�לע�ם”ואה�ביצנל�םיעידומ�םירקמה�ינשב

השקבב�הטלחהה
�לע�םתעד�תא�םיווחמ�םה�.וילע�םינוממה�לא�רבעומ�ןייארמה�לש�ח”ודה

�דיקפ�.ירוביצה�רדסה�דרשמ�לא�רמוחה�לכ�םע�ח”ודה�תא�םיריבעמו�ויתוצלמה
�.הצלמה�שבגמו�רמוחה�תא�לבקמ�ירוביצה�רדסה�דרשמב�הנידמה�ןוחטב�תקלחממ
�תויושר�לא�רתיה�ןיב�תונפל�ותלוכיבו�יטנבלר�עדימ�לכ�אוצמל�ץמאמ�תושעל�וילע
�םע�ףסונ�ןויאיר�ךורעל�לוכי�דיקפה�.םירחא�םינוגרא�וא�םיטילפל�ם”ואה�ביצנ�,תורחא
�.םיטרפ�תרהבהל�וא�תמלשהל�טלקמה�שקבמ

�לש�יללכה�ריכזמה�ידי–לע�השעית�טילפכ�שקבמב�ריכהל�םא�תיפוסה�הטלחהה
.ל”נה�רמוחה�לכ�ךמס–לע�ירוביצה�רדסה�דרשמ

טילפ�דמעמ�ןתמ
�,םילבקמ�ותחפשמו�טלקמה�שקבמ�,תלבקתמ�טילפ�דמעמל�השקבה�םא

�תובשות�ןוישיר�ולבקי�וז�הדועת�סיסב�לע�.טילפ�לש�תוהז�תדועת�,םולשת�אלל
�םא�אלא(�תוהז�ןמז�תופוקתל�תעל�תעמ�וכיראהל�ןתינ�רשא�,םינש�שמחל�ףקת
�טילפה�לש�ושוריג�לע�טלחוהש�וא�הנמאל��1Cףיעס�יפל�ללשנ�טילפה�דמעמ�ןכ
�.)הנמאל��23ףיעס�יפל

רוערע
�העדוהו�הייחדה�יקומינ�ףוריצב�,שקבמל�רסמית�איה�,תילילש�הטלחה�הנתינ�םא

�רוסמל�דיקפה�לע�.םוי��03ךותב�ירוביצה�רדסה�דרשמ�רש�ינפב�הילע�רערעל�ותלוכיב�יכ
�תריסמ�תדבוע�תא�בתכב�ןייצלו�,ול�תנבומה�הפשב�,הפ–לעב�שקבמל�העדוהה�תא
�.הנידמה�ןמ�שקבמה�שרוגי�אל�רוערעב�הטלחה�ןתמל�דע�.העדוהה

רוערעב�תצעיימ�הדעו
�השעית�רשה�לש�ותטלחה�.ותשגה�םוימ�םוי��09ךותב�רוערעב�טילחי�רשה
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�רדסה�דרשמ�לש�יטפשמה�ץעויה�:הבו�םירבח�השיש�תב�הדעוב�תוצעוויה�רחאל
�,ץוחה�דרשמ�תוריש�לש�ריכב�דיקפ�,ץוחה�דרשמ�לש�יטפשמ�ץעוי�,)ר”וי(�ירוביצה
�לע�םירבחל�עידומ�הדעוה�ר”וי�.הנותא�לש�ןידה–יכרוע�תכשל�לש�גיצנ�,ריכב�רטוש
�יטרפ�תא�דומלל�םהל�רשפאל�ידכב�דעומה�ינפל�םימי�השימח�תוחפל�הדעוה�תבישי
�רדסה�דרשמ�ידי–לע�ךכל�ודעויש�םידרשמב�תסנכתמ�הדעוה�.הבישיב�ונודיש�םירקמה
�.דחוימב�הז�דיקפתל�ודעויש�םידיקפמ�םוגרתו�תוריכזמ�יתוריש�תלבקמו�ירוביצה
�תישיא�חכונ�תויהל�ותוכז�לעו�ורוערעב�ןוידה�דעומ�לע�שארמ�רערעמל�העידומ�הדעוה
�,)ןמגרותמ�עויסב(�וינועיט�תא�גיצהל�תוכז�שקבמל�.ד”וע�ידי–לע�הוולמ�תויהל�ןכו
.תופסונ�תויאר�שיגהל�ןכו�תורהבה�קפסל

�לבקל�איה�הטלחהה�םא�.טלקמה�שקבמל�תרסמנ�רוערעב�רשה�לש�ותטלחה
�רוערעה�םא�.הבישי�ןוישיר�היתובקעבו�טילפ�תדועת�טלקמה�שקבמ�לבקי�רוערעה�תא
�ןתמ�לע�וא�עבקיש�ןמז�קרפ�ךותב�ןווי�תא�בוזעל�ותבוח�לע�רערעמל�עדוי�,החדנ
�.םיירטינמוה�םימעטמ�הבישי�ןוישיר

.םיטילפל�ם”ואה�ביצנ�לש�ותעידיל�תורבעומ�ל”נה�תוטלחהה�לכ

םיצאומ�םיכילה
�ןוקיתב�ללכנש�שודיח�םה�טלקמל�תושקבה�ןמ�קלחב�הערכהל�םיצאומ�םיכילה

�םיכילה�וגהנוי�םהב�םירקמ�יגוס�ינש�,�52ףיעסב�עבוק�קוחה�.�6991תנשמ�םירזה�קוחל
:השקבה�תניחבל�םיצאומ

�ימיה�למנב�וא�הפועתה�למנב�העגהה�םע�תשגומ�טלקמל�השקבה�רשאכ .א
.שקבמה�עיגה�וילא

�איהש�וא�תירקש�איהש�וא�,הינפ�לע�תססובמ�הניא�השקבה�)1(�:רשאכ .ב
�הנידממ�עיגה�שקבמה�)2(�;טלקמה�ןתמ�יכילה�תא�הערל�לצנל�ידכ�תשגומ
.201החוטב�תישילש

�לכל�”הנתמה�םוקמ”ב�שקבמה�קזחומ�,הסינכה�למנב�תשגומ�השקבה�רשאכ
�gnitiaW(�הנתמהה�םוקמ�.םימי��51לע�הלעת�אל�רשא�הפוקתל�,ותשקב�תניחב�ךרוא
enoz(הדיריה�תדוקנמ�ערתשמש�רוזאכ�רדגומ��)תרוקיבל�דעו�)הינואה�וא�סוטמה�ןמ�
�ךימסמ�קוחה�.הנתמהה�רוזאל�םיטילפל�ם”ואה�ביצנ�לש�השיג�תחטבומ�.םינוכרדה

�הטלחהה�יכ�עבוק�וניאו�החוטב�תישילש�הנידמ�יהמ�רידגמ�וניאש�ךכב�תרוקיב�החתמנ�קוחה�לע�.201
�—�האר�.השקב�לכב�תולבקתמה�תוילאודיבידניאה�תוטלחהל�םדקת�תוחוטב�תונידמ�תמישר�לע

sadrokS �A �. ehT � weN � eegufeR � noitalsigeL � ni � eceerG �, 9991 � lanoitanretnI � lanruoJ�
fo � eegufeR � waL �, oN �. 4 �, p �. 876 �, 096
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�טלקמה�ישקבמ�תא�חראל�אהי�ןתינ�םהב�םירחא�תומוקמ�דעייל�תויושרה�תא
.הערכהל�םיניתממה

�.)יתואישנה�וצל�)2(�2ףיעס(�םויב�וב�הנודנ�העגהה�למנב�תשגומה�השקב
sadrokSטלקמה�שקבמ�תעגה�תוביסנב�בשחתמ�וניא�רשא�ףיעסה�תא�רקבמ��
�ןוחטיבה�,הרטשמה�תקלחמ�שאר�.301לבלובמו�ףייע�תויהל�יושע�אוה�יכ�הדבועבו
�ןכא�איה�םאה�טילחמ�השקבה�תא�ןחובה�,ירוביצה�רדסה�דרשמב�ירוביצה�רדסהו
�הלא�םיאנת�יכ�עבק�םא�.םיצאומ�םיכילה�קוחה�עבוק�םהיבגל�םירקמה�רדגב�תלפונ
�.ליגרה�ךילהב�ןוידל�תינפומ�השקבה�—�םימייקתמ�םניא

�ןמזה�יקרפ�,ץאומ�ךילהב�הנודנו�הסינכה�ילמנב�תשגומ�הניא�רשא�השקב�יבגל
�שיגהל�שי�:ןמקלדכ�םה�ירוביצה�רדסה�דרשמ�לש�ישארה�ריכזמה�לא�רוערע�תשגהל
�ןתנית�רוערעב�הערכהה�.הטלחהה�הרסמנש�םוימ�םימי�הרשע�ךותב�רוערעה�תא
�ץאומה�ךילהה�םא�.ליעל�תרכזנה�תצעיימה�הדעוה�לש�הצלמה�תובקעב�,םוי��03ךותב
�הזכ�הרקמב�.יצחב�הלא�םידעומ�ורצוקי�,הסינכה�תדוקנב�השקבה�תשגהמ�עבונ
�.תוילמרופ�תושירד�אלל�רוערעה�תפוקת�ךשמל�ןווי�ךותל�שקבמה�לש�ותסינכ�השרות
sadrokSוצה�,ליגרה�ךילהב�רוערעב�ןוידה�יבגל�תוארוהה�ןמ�לידבהל�,יכ�ןייצמ��
�.םיצאומה�םיכילהב�רוערעה�תא�החודה�הטלחהה�לש�הקמנה�בייחמ�וניא�יתואישנה
�ךילהל�תוכזה�רבדב�תינוויה�הקוחה�תארוה�חכמ�המק�וזכ�הבוח�יכ�רובס�אוה�תאז�םע
.401ירוביצה�להנימה�יללכמ�םג�ומכ�,ןגוה

השקבב�רזוח�ןויד
�ןכ�םא�אלא�תפסונ�םעפ�ןודית�אל�הערכוהו�הנודנש�השקב�יכ�אוה�ליגרה�ללכה

�,תערכמו�השדח�היאר�שקבמה�דיב�יכ�ירוביצה�רדסה�דרשמ�לש�יללכה�ריכזמה�עבוק
�ודמעמב�הרכה�תבוטל�ףכה�תא�עירכהל�הלוכי�התיה�,ןוידה�תעב�העודי�התיה�ול�רשא
�תרכומ�ןיא�םיצאומ�םיכילה�תרגסמב�ולבקתנש�תוטלחה�יבגל�.טילפכ�שקבמה�לש
.רזוח�ןוידל�תורשפא

טילפ�דמעמב�הריכמה�הטלחה�לוטיב
.הנמאל�33–ו��23םיפיעסב�םיעובקה�םיאנתה�ואלמנ�םאב�תירשפא

�יכ�עבקנ�וב�ינמרגה�יתקוחה�טפשמה�תיב�לש�וניד–קספ�רכזאמ�רבחמה�.�586-686’מעב�םש�.301
.טלקמה�שקבמ�לש�ינפוגהו�ישפנה�ובצמב�בשחתהל�שי�ןויאירה�דעומ�תעיבקב

.�096-196’מעב�,םש�.401
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�תוחפשמ�דוחיא
�ינב�רובע�הבישי�ןוישירו�הסינכ�ןוישיר�שקבלו�תונפל�יאכז�טילפכ�רכוהש�ימ

�גוזה�ינבמ�דחא�לש�םיניטק�םידלי�,גוזה–תב/ןב�םה�הז�ןיינעל�החפשמה�ינב(�ותחפשמ
�שקבמ�םע�וררוגתה�הלא�החפשמ–ינב�יכ�יאנתבו�,הירוה�וא�וירוה�,םיאושנ�םניאש
�םהבו�םיפסונ�םיאנת�לש�הרוש�הנומ�וצה�.)ןוויל�ועיגהש�ינפל�ודי–לע�וכמתנו�טלקמה
�סנרפל�ותלוכיב�יכ�חיכוי�טילפה�יכ�,טילפה�םע�דחיב�וררוגתי�החפשמה�ינב�יכ�—�לשמל
�תנכסמ�הניא�ןוויב�החפשמה�ינב�לש�םתוהש�יכ�,)יעוצקמ�אל�לעופ�לש�המרב�תוחפל(
�.דועו�רוביצה�םולש�תא�וא�ןוחטבה�תא

תדחוימ�הנגה�לש�םירטשמ
:501תדחוימ�הנגה�ןתמל�תויורשפא�שולשב�ריכמ�ינוויה�קוחה
�ירוביצה�רדסל�רשה�ידי–לע�ןתינ�—�םיירטינמוה�םימעטמ�הבישי�ןוישיר�ןתמ�.1

�םילוקישה�ןיב�.התחדנ�ותשקבש�טלקמ�דמעמ�שקבמל�,םידחוימ�םירקמב
�וא�וצראל�רזה�תא�שרגל�וא�ריזחהל�תלוכיה�רסוח�:ןוישיר�ןתמ�וחניש
�רזחוי�םא�יכ�ששח�םייק�,601ןוילע�חכ�לש�תוביסמ�ןכ�ינפל�ררוגתה�הב�הנידמל
�ןתינ�הבישיה�ןוישיר�.ישונא�יתלבו�ליפשמ�סחיל�וא�םייוניעל�ףשחיי�,רומאכ
.ותכראה�שקבל�ןתינ�.החפשמה�ינב�תא�םג�ללוכו�הנש�ךשמל
�הדובעה�,החוורהו�תואירבה�,הלכלכה�,ץוחה�,הנגהה�ירש�—�תינמז�הנגה�.2

�תצובקל�תדחוימ�הנגה�לש�רטשמ�עובקל�םיכמסומ�ימואלה�ןוחטבהו
�הטלחהב�.ןוילע�חכ�לש�תוביסמ�ןווי�םוחתל�הטלמנ�רשא�,תרדגומ�םירז
�הייחמה�יכרצ�תקפסהו�יאופר�לופיט�ןתמ�תוברל�,הנגהה�יאנת�ועבקי
.םיידיימה

�יניינעל�הקלחמב�לפטמה�קוחה�—�ןפוד�תואצוי�תוביסנב�הבישי�ןוישיר�.3
�תינמז�תובשות�ןתמל�תישילש�הטיש�רצוי�תינוויה�הרטשמה�לש�םינפ
�ןוישירה�תא�תתל�יאשר�ירוביצה�רדסה�רש�.תודחוימ�תוביסנב�םירזל
�לש�תוביסמ�וא�ירוביצ�סרטניא�לש�םימעטמ�,םיירטינמוה�םימעטמ
�רחאל�,תחא�הנשל�ןתינ�ןוישירה�.וצראל�רזה�תרזח�תוענומה�ןוילע�חכ
.הדעו�םע�תוצעייתה

�496-796’מעב�,םש�.501
�,ותחפשממ�ימ�לש�וא�ולש�םייניצר�תואירב�ילוקיש�תויהל�לוכי�הזכ�ןוילע�חכ��sadrokSיפ–לע�.601

�הרומח�הרפהל�םרוגה�ןייוזמ�יחרזא�טקילפנוק�,תונידמה�ןיב�הרובעתל�עירפמה�ימואלניב�םרח
.�596’מעב�,םש�.םדא�תויוכז�לש
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701הינמרג

יללכ�עקר
�תינמרגה�הקוחב�הקקחנ�,תויטילופ�תוביסמ�ףדרנש�ימל�ינידמ�טלקמל�תוכזה

�תובר�םינש�ךשמב�.הינשה�םלועה�תמחלממ�וקפוהש�םיחקלה�ןמ�דחאכ�,�9491תנשב
��5891-0002םינשב�.הפוריאב�רתויב�תוילרבילה�ןמ�הינמרג�לש�טלקמה�תוינידמ�התיה
�לודיגה�.801הפוריאב�ושגוה�רשא�טלקמל�תושקבה�ןמ�%05–כ�,הדבל�,הינמרג�הלביק
�2991–ו�)טלקמ�ישקבמ�000,75(��7891םינשה�ןיב�טלקמל�תושקבה�רפסמב�ריהמה
�םצמצ�רשא�יתקוח�ןוקיתל�,�3991תנשב�הינמרג�תא�ליבוה�)טלקמ�ישקבמ�000,834(
�לש�תיתועמשמ�הדיריל�וליבוה�הקיקחה�ינוקית�.טלקמל�תוכזה�תא�ינוציק�ןפואב
��005,87ושגוה��0002תנשב(�הינמרגב�תושגומה�טלקמל�תושקבה�רפסמב�%28–כ
�תא�,ינמרגה�ילרדפה�טפשמה�תיב�רשיא��6991.5.41םוימ�ןיד–קספב�.901)תושקב
�.םירומאה�םינוקיתה�תויקוח

�לש�תילרדפה�הקילבופרהמ�ויה��9991תנשב�הינמרגב�טלקמה�ישקבמ�בור
�,היקרוטמ�התיה�הלדוגב�הינשה�הצובקה�,)ורגנטנומו�היברס(�רבעשל�היבלסוגוי
�היצרדפהו�הירוס�,הינמרא�,םאנטייו�,ןא’גיברזא�,ןאריא�,ןטסינגפא�,קריע�:כ”חאו
�.011תיסורה

�דעו��7891תנשב�%9–מ�הגרדהב�ודרי�הינמרגב�םיטילפב�הרכהה�ירועיש
�ןמ��%5.4,�9991תנשב�לשמל�,ףיסוהל�שי�הלא�םינותנל�,תאז�םע�.�9991תנשב�%3–ל
�םיטילפו�םירזה�קוחל�)1(�15ףיעס�חכמ�שוריג�ינפמ�הנגה�ולביק�רשא�,םישקבמה
.111טפשמה�יתבל�םירוערע�ושיגהש�רחאל�ורכוה�רשא�םיפסונ

�תא�הליב�רשא�,ןכנימ�תטיסרבינוא�לש�םיטפשמל�טנדוטס�,לגייג�לאכימ�רמל�תודוהל�וננוצרב�.701
�טפשמה�טקייורפב�ביבא–לת�תטיסרבינוא�לש�םיטפשמל�הטלוקפב�החמתמכ�לארשיב�רבעש�ץיקה
�הינמרגב�יטפשמה�בצמה�רקחל�בר�ץמאמ�שידקה�לאכימ�.םיבאשמ�זכרמ�—�הליהקה�תורישב
.תערכמ�התיה�אשונה�דומילב�ותמורתו

801.��notrelluF  M  . gniliaF“  eht  tseT  : ynamreG  sdaeL  eporuE  ni  gniltnamsiD  eegufeR 
noitcetorP  ,“ 63 ( 0002  ) saxeT  lanoitanretnI  waL  lanruoJ  132  , 332  , etontoof  4

�www:םירז�םיטילפב�הרכהל�ינמרגה�ילרדפה�דרשמה�ינותנ�.901 .  flab . dnub . ed
��466,5ושגוה�הז�שדוחב�.�2002ינוי�שדוח�ינותנ�םידמלמש�יפכ�,םויה�םג�תומייק�הלא�תומגמ�.011

�,)%28.21(�קריע�,)%10.31(�היקרוט�רקיעב�ןה�טלקמה�ישקבמ�ועיגה�ןהמ�תונידמה�.טלקמל�תושקב
�םיטילפה�לש�ישונאה�בכרהה�תא�םג�התניש�השדחה�הקיקחה�יכ�ןייוצי�.)%9(�רבעשל�היבלסוגוי
�אצומ�תונידמ”�תמישר�תרגסמב�וללכנ�הנאגו�הינמור�,הירגלוב�ומכ�תונידמ�.הינמרגל�םיעיגמה
.םש�.יתועמשמ�ןפואב�דרי�ןהמ�םיעיגמה�טלקמה�ישקבמ�רפסמ�ןכלו�”תוחוטב

111.� ehT  laredeF  yrtsiniM  fo  eht  roiretnI  , yciloP  dna  waL  gninrecnoc  srengieroF  ni 
ynamreG  , ptth ,0002 //: www . imb . dnub . ed / daolnwod / 1035 / daolnwod . fdp  p  . 88

.�532’מעב�,ליעל��81ש”עה�.211
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�esaCהווהמ�הינמרג�,ליעל�ןייוצש�יפכ � ydutsםינשה�ךלהמב�ןכש�,ןיינעמ��
�תויוכזו�םיתוריש�ןתמלו�טלקמל�תושקבב�הערכהלו�לופיטל�בכרומ�ךרעמ�החתיפ�איה
�תויהל�שי�,תאז�םע�דחי�.אשונב�הבר�הקיספ�החתפתה�ןכ�.טלקמ�ישקבמל�תוילאיצוס
�תנש�זאמ�הרבע�תינמרגה�םיטילפה�תטילק�תכרעמש�םיקומעה�םייונישל�םירע
�nelleyraM’פורפ�ירבדכ�רשאו�,3991 � notrelluFלש�”שדחמ�הביתכ”�רדגב�ויה��
,�.היקוח notrelluFםהיתוכלשה�תאו�הינמרגב�םייקוחה�םייונישה�תא�הרקח�רשא��
:היפל�הנקסמל�העיגמ�,לעופב

ehT“  wen  namreG  hcaorppa  ot  mulysa  sesop  a gnioghguoroht  dna 
latnemadnuf  taerht  ot  eht  noitutitsni  fo  eegufer  noitcetorp  . tI  stcaxe 

taerg  namuh  dna  lagel  stsoc  . tI  stceffa  na  eritne  noiger  . fI  rehto 
UE  seirtnuoc  wollof  eht  namreG  elpmaxe  , eporuE  lliw  liaf  eht  tset 

gnidrager  eht  metsys  fo  eegufer  .”noitcetorp 211

יטפשמה�סיסבה
�תמחלמ�לש�המוארטה�עקר�לע��9491תנשב�קקחנ�רשא�תינמרגה�הקוחל��61ףיעס
�הנמאל�סחיב�ןה(�טלקמל�רתויב�תוילרבילה�תויוכזה�תחא�תא�ןגיע�,הינשה�םלועה
�:ןמקלדכ�)2(�61ףיעסב�ועבקב�)תורחא�תונידמ�לש�הקיקחל�סחיב�ןהו
”snosreP  detucesrep  no  lacitilop  sdnuorg  llahs  evah  eht  thgir  ot 

mulysa”.תוליבק�עונמל�ודעונ�רשא�תולבגמ�וב�ופסוהו�ףיעסה�ןקות�,�3991תנשב��
�,”החוטב�תישילש�הנידמ”�ךרד�ועיגה�רשא�טלקמ�ישקבמ(�תומייוסמ�תושקב�לש
�תושקבב�ץאומ�לופיט�רשפאל�ןכו�)”החוטב�הנידמ”מ�םאצומ�רשא�טלקמ�ישקבמ
.תוססובמ�ןניא�ןהינפ–לעש
�ehTםירזה�קוחל�)1(�15ףיעס�תארוה�.לוקוטורפבו�הנמאב�הרבח�הינמרג  sneilA�

tcA,וייח�ויהי�וב�םוקמל�הינמרגמ�רז�שרוגי�אל�יכ�תעבוקו�הנמאה�רחא�תבקוע��
�הצובקב�ותורבח�,ותוימואל�,ותד�,ועזגב�תורושקה�תוביסמ�הנכסב�ותוריח�וא
�םיעובק�טילפ�דמעמ�תעיבקל�םיכילהה�.תיטילופה�ותפקשה�וא�תמייוסמ�תיתרבח
�ehT:קוחב � mulysA � erudecorP � tcA.ןילבד�תנמא�לע�םג�המתח�הינמרג��
.�negnehcSתנמאו

טילפ�תרדגה
�הקינעהב�,דחוימב�הבחר�תוכזל�הבשחנ�טלקמל�תיתקוחה�תינמרגה�תוכזה

�םירזה�קוח�קינעמש�הנגהה�.םייטילופ�םימעטמ�ףדרנה�םדאל�טלקמל�תישיא�תוכז
�לש�םימעטמ�ףדרנש�ימ�—�עמשמ�,הנמאב�”טילפ”�תרדגה�תא�,רומאכ�תמאות�ינמרגה

311.�erpus �, 042-242
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�הינמרג�,תאז�םע�דחי�.תיטילופ�העדו�תמייוסמ�תיתרבח�הצובקב�תורבח�,םואל�,תד�,עזג
.הנידמה�ידי–לע�תישענה�הפידר�לע�קר�לחכ�,םצמצמ�ןפואב�”הפידר”�תשרפמ

טלקמל�השקבה�תשגה

311הינמרגל�עיגהל�תלוכיה�לע�תולבגה

�ידכ�הזיו�םיכירצ�ןהיחרזאש�תונידמה�תמישר�תא�הגרדהב�הלידגה�הינמרג
�הז�אשונב(�םיטילפה�”תורציימ”�תונידמה�לכ�תא�תללוכ�המישרה�.הינמרגב�רקבל
�תונידמ�001–כ�לש�תמכסומ�המישר�שביג�רשא�יאפוריאה�דוחיאה�םע�תמאותמ�איה
�תנידמב�הינמרגל�הזיו�שקבי�רשא�הנואיל�הרייס�חרזא�.)הזיו�לבקל�םישרדנ�ןהיחרזאש
�אוה�ףסונ�יעצמא�.בוריסב�,יאדול�בורק�הכזי�,הנכסב�םינותנ�וייחש�םושמ�,ואצומ
�וליבוי�רשא�)’וכו�תובכר�,תונפס�,הסיט�תורבח(�םיליבומ�לע�םיהובג�תוסנק�תבצה
.הייהש�תרשא�וא�הסינכ�תרשא�ודיב�ןיא�רשא�םדא�הינמרגל

תולובגה�תרוקיב�תדוקנל�העגהה�םע�השקב�תשגה
�.טלקמל�השקב�םש�שיגהל�היה�לוכי�,הינמרג�תולובגל�עיגהש�רז��3991ינפל

�drihT(�”החוטב�תישילש�הנידמ”מ�עיגהש�םדא�יכ�עבוק��3991תנשמ�הקוחל�ןוקיתה
efaS � yrtnuoC(רזחוי�אוה�אלא�,הינמרגב�ינידמ�טלקמל�השקב�שיגהל�לוכי�וניא��

�תורדגומ�תוחוטב�תוישילש�תונידמ�.ותשקב�תא�הב�שיגהל�ידכ�,עיגה�הנממ�הנידמל
�,םדא�תויוכז�רבדב�תיאפוריאה�הנמאהו�םיטילפה�תנמא�לע�ומתחש�תונידמכ
�תונידמכ�וזרכוה�הינמרגל�ביבסש�תונידמה�לכ�.תוחוטב�ןה�יכ�ןהילע�ריהצה�טנמלרפהו
�תיאשמב�לבוה�םא�םג(�אב�ונממש�םוקמל�רזחוי�השביה�ךרד�עיגהש�ימש�ךכ�—�תוחוטב
�תורחא�תונידמ�—�ןורקיעה�םושייב�יטקרפ�ישוק�םייק�.)םוקמ�ףאב�הרצע�אלש�הלוענ
�ישקבמל�ץירמת�רצונ�—�ןחטשמ�עיגה�יכ�החכוה�אלל�טלקמה�שקבמ�תא�לבקל�תוברסמ
�תנעוט��notrelluF.הינמרגל�עיגהל�ידכ�ושעש�לולסמה�רבדב�היאר�לכ�דימשהל�טלקמה
�אהתש�אלל�,לובגה�תדוקנב�,עיגה�הנממש�הנידמל�םדא�ריזחהל�הטלחה�תלבק�יכ
�תרצוי�)תיטופיש�ךרדב�וא�תיביטרטסנימדא�ךרדב�םא(�הטלחהה�תא�ףוקתל�תלוכי
�noNלש�דוסיה�ןורקע�לש�הרפהל�חתפ - tnemeluofeR�411.

�שקבמ�לכוי�ןהיפל�,הטישה�לש�דוסיה�תוחנה�תא�םג�תרקבמ�תרבחמה�,�542-452’מעב�,םש�.411
�תונידמה�ןמ�קלחב�,הירבדל�.הינמרגל�וכרדב�רבע�ןהב�תונידמה�לא�טלקמל�השקבב�תונפל�טלקמה
�תושורדה�,תוילהנימו�תויטפשמ�תורגסמ�תומייק�אל�,היכ’צו�ןילופ�ומכ�,הינמרג�םע�תולבוגה
�טלקמ�ישקבממ�ענמנ�ןכא�ןהיפל�תויודע�תטטצמ�איה�.טלקמ�ישקבמב�יואר�לופיט�חיטבהל�ידכ
�םע�הרזחה�ימכסה�שי�תונכשה�תונידמה�ןמ�קלחל�.טלקמל�תושקב�שיגהל�ןילופל�הינמרגמ�ורבעוהש
.טלקמה�ישקבמ�רובע�תוחוטב�אל�תונידמ�תויהל�תולולע�רשא�,תוישילש�תונידמ

�האר�.תרחא�תוהזב�השדח�השקב�שיגי�רבעב�התחדנ�ותשקבש�טלקמ�שקבמ�וב�בצמ�עונמל�תנמ–לע�.511
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�רזחוי�—�החוטב�הנידמב�קלדתל�רצע�וסוטמ�ךא�ריוואה�ךרדב�אבש�ימ�םג
detareleccA(�םיצאומ�םיכילה�וגהנוה�הפועתה�הדשב�.הילא � tropriA � erudecorP(�
�ואצומ�תנידמש�וא�,החוטב�תישילש�הנידממ�הפועת�למנל�עיגהש�םדא�יבגל�םילחה
�העיסנ�יכמסמ�ודיב�ןיאש�ימ�,לשמל�,ךכ�.םיפקת�העיסנ�יכמסמ�ודיב�ןיאש�וא�החוטב
�ילרדפה�דרשמה�ישנא�ידי–לע�כ”חאו�לובגה�ירטוש�ידי–לע�םויב�וב�ןייאורי�,םיפקת
�אוה�הז�ןמזב(�םיימוי�ךותב�ןתנית�טלקמל�ותשקבב�הטלחה�.םירז�םיטילפב�הרכהל
�השולש�ךותב�ילהנימ�טפשמ–תיבל�שיגהל�ןתינ�רוערע�,)הפועתה�הדשב�קזחומ
�שקבמ�קזחוי�הזה�ןמזה�לכב�—�םייעובש�ךותב�ןתנית�טפשמה�תיב�תטלחה�.םימי
�.הפועתה�הדשב�טלקמה

הינמרג�ךותב�השקב�תשגה
�הזיו�תועצמאב�סנכנ�שקבמה(�הינמרג�ךותב�טלקמל�השקב�תשגומ�רשאכ

noitpeceR(�”הטילקה�זכרמ”�לא�הנפומ�שקבמה�,)יקוח�אל�ןפואב�וא�הפקת � retneC(�
�עבקיי�ןכמ�רחאל�.511ויתועבצא�תועיבט�וחקלייו�םלוצי�אוה�הטילקה�זכרמב�.ךומסה
�,םייביטקייבוא�םינותנ�סיסב�לע�תישענ�הקולחה�—�ההשי�אוה�הטילק�זכרמ�הזיאב
�תונושה�תונידמה�ןיב�ינויווש�ןפואב�טלקמה�ישקבמ�לש�לטנה�תא�קלחל�הרטמב
�.)חלשיי�וילא�םוקמה�לע�העפשה�ןיא�טלקמה�שקבמל(�תינמרגה�היצרדפב�תורבחה
�דחאב�טלקמל�ותשקב�תא�שיגהל�טלקמה�שקבמ�לוכי�,הטילקה�זכרמ�לא�ותעגה�רחאל
ehT(�םירז�םיטילפב�הרכהל�ילרדפה�דרשמה�ידרשממ � laredeF � ec fifO � rof � eht�

noitingoceR � fo � ngieroF � seegufeR(טלקמה�שקבמ�.הטילקה�זכרמל�ךומסה��
.611רוידו�ינמז�הייהש�רושיא�לבקמ

השקבה�תניחב
�דרשמה�לש�דיקפ�ידי–לע�שקבמה�ןייאורמ�,תימשרה�השקבה�תשגה�רחאל

)(�ילרדפה ehT � gnidiceD � rec fifOללכ�ךרדב�ךרענ�ןויאירה�.םירז�םיטילפב�הרכהל��
��notrelluF.הטילקה�זכרמ�לא�טלקמה�שקבמ�לש�ותעגה�םוימ�םימי�העברא�ךותב
�טלקמה�שקבמל�רשפאמ�אל�,הירבדל�רשא�,ךכ–לכ�רצקה�ןמזה�קרפ�לע�תרוקיב�תחתומ
�תויאופר�תעד–תווח�לשמל�ומכ(�תויודע�איצמהלו�,ץועיי�שקבל�,ןנוכתהל�ןמז�יד
.711ףדרנ�יכ�ותנעטב�תוכמותה�)תויגולוכיספו

�ptth:םירז�םיטילפב�הרכהל�ילרדפה�דרשמה�רתאב //: www . flab . dnub . ed /
�אלל�תאצל�ול�רוסאו�הטילקה�זכרמב�רוגל�בייוחמ�אוה�-�תלבגומ�שקבמה�לש�העונתה�תוריח�.611

.הטילקה�זכרמ�אצמנ�וב�ילהנימה�רוזאה�ןמ�דחוימ�רתיה
�952-062’מעב�ליעל��81ש”עה�.711
�.ילרדפה�םינפה�דרשמל�ףופכ�אוה�,רוביצה�סרטניא�תא�גציימ�טלקמ�יניינעל�ילרדפה�ביצנה�.811
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�טלקמה�שקבמ(�שורד�רבדה�רשאכ�ןמגרותמ�קפסל�הלשממה�תא�בייחמ�קוחה
�השרמ�קוחה�.)תויולעב�תאשל�וילע�הז�הרקמב�ךא�ומעטמ�ןמגרותמ�ףידעהל�לוכי
�בורב�ךא�,RCHNU–ה�גיצנ�לע�ףסונב�,ומעטמ�ןיד�ךרוע�איבהל�טלקמה�שקבמל
�ךילהה(�דבלב�ןמגרותמהו�טלקמה�שקבמ�תוחכונב�םייקתמ�ןוידה�םירקמה�לש�לודגה
�.)יבמופ�וניא

�תא�גיצהל�,ףדרנ�ותויהל�תוביסה�תא�טרפל�טלקמה�שקבמ�שקבתמ�ןויאירב
�םאתהב�ח”וד�ךרוע�דיקפה�.הב�תכמותה�היאר�לכו�השקבל�תורושקה�תודבועה
�ח”ודה�ןמ�קתוע�,ודי–לע�םתחנו�ותפשל�םגרותמ�ח”ודה�,טלקמה�שקבמ�לש�ותודעל
.ןויאירה�םותב�ול�רסמי

�קוחה�:םיאבה�םיאשונב�דרשמה�םעטמ�תדחוימ�הרשכה�לבקמ�טילחמה�דיקפה
�ישקבמ�ועיגה�ןהמ�אצומה�תונידמב�םיאנתה�,טלקמ�ישקבמל�תועגונה�תונקתהו
�תדחוימ�הצובק�.טלקמה�שקבמ�לש�ובצמל�תושיגרו�ןויאיר�לש�תוקינכט�,טלקמה
�הפידרמ�ולבס�רשא�םישקבמל�תונויאיר�םויק�ךרוצל�דחוימב�הרשכוה�םידיקפ�לש
�םייוניע�לש�תונברוקלו�םיוולמ�םניא�רשא�םיניטק�םישקבמל�,ןימ�לע�תססובמה
.םיגולוכיספ�לש�עייסמ�ךרעמ�ןכו�תיגולוכיספ�הרשכה�שי�תאז�הצובקל�.המוארטו

�,השקבה�תוביסנל�רשאב�רקחמ�דיקפה�ךרוע�,שקבמה�םע�ןויאירה�לע�ףסונב
�דרשמה�לש�עדימה�זכרמב�רזעיהל�לוכי�אוה�הז�רקחמב�.’וכו�אצומה�תנידמב�םיאנתה
�ezsnoitamrofnIטלקמ�יאשונב�ילרדפה n murt � lysA �יוצמ�עדימה�ןמ�קלח�,)(
.בשחוממ�רגאמב

�ףופכ�אוה�,טפושל�המודב�.תולת–יאו�תואמצעמ�הנהנ�טילחמה�דיקפה
�םיאנתה�לכ�םא�.טילפ�דמעמל�השקב�תוחדל�וא�לבקל�םא�הטלחהב�,דבלב�קוחל
�טלקמה�שקבמ�םה�ותטלחה�לע�רערעל�םילוכיש�םידיחיה�,הרושכ�ואלומ�םיילרודצורפה
�811טלקמ�יניינעל�ילרדפה�ביצנהו ( ehT  renoissimmoC  fo  mulysA  )srettaM. 
�םירסמנ�םיקומינה�.םויב�וב�םיתיעל�—�רצק�ןמז�קרפ�ךות�ללכ–ךרדב�תנתינ�הטלחהה
�םוגרת�יתוריש�םינתינ�אל�טלקמה�שקבמלו�תינמרג�הבותכ�הטלחהה�.ךכ–רחא�טעמ
�,השקבה�תייחד�יקומינ�תנבה�אלל�יכ�תנעוטו�תאז�תרקבמ��notrelluF.הניבהל�ידכ
�.הילע�רערעל�טלקמה�שקבמ�לש�ותוכז�תעגפנ

�םייאמצע�םיטילחמה�םידיקפה�ןכש(�טלקמ�ישקבמל�תעגונה�הקיספב�תודיחא�םדקל�ותרטמ
�ילרדפה�דרשמב�םיכילהב�ףתתשהל�ןכו�תוטלחה�לע�רורעל�ךמסומ�ביצנה�,)טפשמה–יתב�םג�ךכו
.םיילהנימה�טפשמה–יתבבו
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הטלחהה
:תויורשפא�עבראמ�תחא�תויהל�הלוכי�הטלחהה
�ףיעס�יפ–לע�טלקמל�יאכזה�תיטילופ�הפידר�לש�ןברוקכ�רכומ�טלקמה�שקבמ .א

61 aןמזב�לבגומ�וניא�רשא�תובשות�ןוישיר�לבקמ�שקבמה�.דוסיה�קוחל�.�
�,םייטפשמ�—�םימוחת�ןווגמב�ינמרג�חרזא�לשל�תומוד�תויוכז�שי�טילפל
�וילע�לקהל�ודעונש�תונוש�תובטהמ�הנהנ�ףא�אוה�.םיילכלכו�םייתרבח
�הב�הפוקתב�הסנכה�תחטבה�תלבק�לשמל�ומכ(�הינמרגב�תובלתשהה�תא
.911)תינמרג�דמול�אוה
�,�tnemeluofeRינפמ�הנגהל�יאכז�אוה�ךא�,טלקמל�יאכז�וניא�טלקמה�שקבמ .ב

�,הנמאב�םייונמה�םיקומינה�דחא�סיסב�לע�,הפידרל�ששח�םייק�ןכש
�ןדה(�םירזה�קוחל�)1(�15ףיעס�יפ–לע�תאז�,ואצומ�תנידמל�רזחוי�םא
�ןתינה�,תינמז�תובשותל�ןוישיר�לבקי�הזכ�הרקמב�.021)שוריג�ינפמ�הנגהב
�ןוישיר�לבקל�לכוי�םינש�הנומש�הינמרגב�ההשש�רחאל�.תעל�תעמ�שודיחל
.עבק�תובשותל

�תוביס�תומייק�ךא�,ליעל�תורומאה�תונגהה�ןמ�תחא�ףא�לבקמ�וניא�שקבמה .ג
�תיאפוריאה�הנמאל�הנפמ�םירזה�קוחל��35ףיעס�—�ושרגל�אלש�תוירטינמוה
�רזה�יכ�ששח�םייק�םא�—��0591תנשמ�תויסיסב�תויוריחו�םדא�תויוכז�רבדב
�וא�ליפשמ�וא�ישונא–יתלב�סחיל�,תוומ�ןיד�רזגל�וא�םייוניעל�יופצ�אהי
�תא�בכעמה�וצ�אצוי�הזכ�הרקמב�.וריזחהל�ןיא�ףוגל�וא�םייחל�הרומח�הנכסל
gnudluD”�—�detarelot”(�שוריגה � ecnediser(�—הייהש�רושיא�וצב�ןיא��
.121שוריגה�לש�בוכיע�קר�אלא�,תובשות�וא

�ראשיהל�תרחא�תוכז�לכ�תרכומ�אלו�טילפכ�שקבמב�הרכה�תנתינ�אל .ד
�אל�םא�.םימי�שדוח�ךותב�הינמרג�תא�בוזעל�שרדנ�טלקמה�שקבמ�.הינמרגב
�.שוריגל�יופצ�אוה�,ונוצרמ�ןכ�השעי

רוערע
�.הטלחהה�לע�העדוהה�םוימ�םייעובש�ךותב�רוערע�תוכז�תמייק�הינמרגב

�תבכעמ�רוערעה�תשגה�.)thciregsgnutlawreV(�ילהנימ�טפשמ�תיבל�שגומ�רוערעה
�רוערע�שיגהל�ןתינ�.)טפשמה�תיב�לש�תרחא�הטלחהל�דע(�רערעמה�לש�ושוריג�תא

�איה�)ליעל�’א�תורשפא(�יטילופ�טלקמל�תואכז�,היפל�הנמאל�תמצמצמ�תונשרפב�תטקונ�הינמרג�.021
�םדאש�וא�,הנידמה�וניא�ףדורה�םרוגה�םהב�םירקמב�.הנידמה�ידי–לע�תישענ�הפידרה�רשאכ�קר
�לבקי�אוה�,החוטב�תישילש�ץרא�ךרד�רבעש�איה�החנהה�ךא�,הנמאה�יאנת�לע�הנוע�אוה�יכ�חיכוה
�.ןלהל�’ב�תורשפא�יפ–לע�,’תוחפה�טלקמ’ה�תא

�.רבעשל�היבלסוגוימ�םיטילפה�בורל�ונמזב�ןתינ�הז�דמעמ�.121
�552’מעב�,ליעל��81ש”עה�.221
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hciregsgnutlawrevrebO(�הובג�ילהנימ�טפשמ�תיבל�,תושרב�,ףסונ t �, GVO(.�
�טפשמה–תיבל�תינורקע�תובישח�ילעב�םירקמב�,תושרב�ףסונ�רוערעל�תורשפא�שי
thciregsgnussafrevsednuB(�ילרדפה�ילהנימה �, GwrevB(.הלעמ�רוערעה�םא��
�.)thciregsgnussafrevsednuB(�ןוילעה�טפשמה�תיבל�ושיגהל�ןתינ�תויתקוח�תולאש
�אלש�גוהנ�לעופב�ךא�,שוריגה�תא�ההשמ�הניא�הנוילעה�האכרעל�רוערע�תשגה
.רערעמש�ימ�תא�שרגל

�לח�הז�ןיינעל(�הנידמה�ןובשח�לע�יטפשמ�עויס�לבקל�לוכי�םיעצמא�רסח�רערעמ
�.)ךילהב�החלצהל�יוכיס�שי�םא�ןתינ�יטפשמה�עויסה�יכ�ליגרה�ינמרגה�ללכה

�טלקמה�ישקבממ�%08–כ�,םירז�םיטילפב�הרכהל�ילרדפה�דרשמה�לש�עדימה�יפל
.רוערעה�תוכז�תא�םילצנמ�התחדנ�םתשקבש

תוחפשמ�דוחיא
�םע�תוחפשמ�דוחיאל�יאכז�דוסיה�קוחל��A61ףיעס�חכמ�טילפ�דמעמ�לביקש�ימ

�תוחפשמ�דוחיא�רשפאל�תעד�לוקיש�םייק�.םיאושנ�םניאש�םיניטקה�וידלי�םעו�וגוז–ןב
�םג�.םסנרפל�ותלוכיב�שי�יכ�חיכוי�טילפהש�יאנתב�תאז�ךא�,םיפסונ�החפשמ–ינב�םע
�יאנתבו�.תוחפשמ�דוחיאל�יאכז�םירזה�קוחל�)1(�15ףיעס�חכמ�טילפ�דמעמ�לביקש�ימ
�.ותחפשמ–ינבב�תילכלכ�ךומתל�לוכי�אוה�יכ�חיכויש

םיצאומ�םיכילה
�,ןהינפ–לע�,רשא�תושקבב�לופיטל�ץאומ�ךילה�עבוק��3991תנשמ�קוחה

yltsefinaM(�תוססובמ�ןניא � dednuofnU � snoitacilppA(תושקבכ�תורדגומה��
�וא�תוימינפ�תוריתס�ןהב�שיש�וא�,םוריח�יבצממ�וא�המחלממ�החירב�לע�תוססובמה
�הינפ�לע�תססובמ�יתלבכ�הרדגוה�ותשקבש�ימ�.בטיה�תועודי�תודבוע�תורתוס�ןהש
�תבכעמ�הניא�רוערע�תשגה�.םימי�עובש�ךותב�ילהנימ�טפשמ�תיבל�רוערע�שיגהל�יאכז
�תיב�.תדחוימ�השקב�טפשמה�תיבל�שיגהל�שי�שוריגה�בוכיע�ךרוצל�—�שוריגה�תא
�אל�שוריגה�םא�.םימי�עובש�ךותב�שוריגה�בוכיע�רבדב�ותטלחה�תא�ןתיי�טפשמה
�טילחמ�טפשמה�תיב�םא�.וז�הטלחה�לע�רערעל�ןתינ�אל�.ךכב�םייתסי�ןוידה�—�בכוע
�השקבב�ןודיו�שוריגה�תא�בכעי�אוה�,הינפ–לע�תססובמ�יתלב�השקבב�רבודמ�אלש
�ןהינפ�לע�תוססובמ�יתלבכ�וחדנ�םהיתושקבש�ימ�בור�.רתוי�רחואמ�דעומב�הפוגל
�רוערעה�יכילה�תובכרוממ�עבונ�רבדה�יכ�תרעשמ��notrelluF.רוערע�םישיגמ�םניא
.221החלצהה�ייוכיס�טועימו
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תדחוימ�הנגה�לש�םירטשמ
�לש�תורדגומ�תוצובק�לבקל�תוכמס�תמייק�םירזה�קוחל��33ףיעס�חכמ .א

�.רבשמ�ירוזיאמ�םיטילפ�תלבקל�תוסכמ�ועבקנ�.תוירטינמוה�תוביסמ�םירז
�000,24–כ�םינשה�ךלהמב�הלביק�הינמרג�,ינמרגה�םינפה�דרשמ�ינותנ�יפל
�תוריס�יטילפו�רבעשל�מ”הירבמ�םידוהי�רקיעב�,וז�תרגסמב�םיטילפ
.םיימאנטייו
yraropmeT(�תינמז�הנגה�ןתמ�רשפאמ�םירזה�קוחל��A23ףיעס .ב � noitcetorP�

sutatS �-� SPT(םיחרזא�תמחלמ�תללוחתמ�ןהבש�תונידממ�םישנאל��
�תבשל�הלא�םיטילפל�תרשפאמ�הינמרג�.המוד�רבשמ�םהב�םייקתמש�וא
�הפוקתב�.טלקמה�יכילהל�תושיגנ�תרשפאמ�איהש�אלל�,ינמז�ןפואב�החטשב
�לש�הלאל�תוהז�תוילאיצוס�תויוכזל�םיאכז�םה�,הינמרגב�םיהוש�םה�הב
��000,51טולקל�ידכ��9991תנשב�הנושארל�לעפוה�הז�ףיעס�.טלקמ�ישקבמ
�םיטילפ�000,543–כ�הינמרגב�והש��6991תנשב�.421ובוסוקמ�וטלמנש�םיטילפ
.8991�421–ו��7991ךלהמב�התוא�ובזע�םהמ�000,052–כ�,המחלמ�ירוזיאמ

�אוה�דחא�דצמ�ןכש�,חוכיו�םויכ�שטינ�תינמזה�הנגהה�רטשמ�לע�יכ�ןייוצי�
�םסוח�אוה�,ינש�דצמ�,םיטילפ�לש�לודג�רפסמ�לע�הנגהל�ינמז�יעצמא�הווהמ
�.הנמאה�חכמ�טילפ�דמעמ�תלבק�םהינפב

�79’מעב�,םש�.421
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’ג�חפסנ
�םייפויתא�םיטילפ�תצובקב�לארשי�תנידמ�לש�הלופיט

הרקמ�רקח�—�םיאירתיראו

0002 �—� �םיטילפל�ם”ואה�תוביצנב�טלקמל�תושקב�םישיגמ�םיטילפה�:6991
�הז�תא�הז�םיריכמ�םניא�םישקבמהו�תוילאודיבידניא�תושקבה�.םילשוריב
�לכ�םילבקמ�םניא�םה�.)םידליו�םירבג�,םישנ�םיעבראכב�רבודמ�לכה�ךסב(
�תוביצנ�תטלחהל�ןיתמהל�םישרדנו�,הדובע�ןוישיר�וא�תוילאיצוס�תויוכז
.הבנ’גב�םיטילפל�ם”ואה

�לופיטה�תרדסהל�שדח�ילארשי�להונ�לש�ףקותל�ותסינכ�תארקל�:�1002רבמצד–ילוי
�לופיטה�תא�הבנ’גב�םיטילפל�ם”ואה�תוביצנ�תמייסמ�,לארשיב�טלקמ�ישקבמב
�םימיוסמ�םירקמב�הכראש�הנתמה�תפוקת�רחאל�.םידמועו�םייולתה�םיקיתב
�ורכוה�יכ�העדוה�טלקמה�ישקבמ�םילבקמ�,יצחו�הנש�םירחאבו�,םינש�שמח
.תינמז�תובשות�תלבקל�םינפה�דרשמל�תונפל�םהילע�יכו�םיטילפכ

�הרכהה�לע�םירושיאה�םע�םינפה�דרשמל�םינופ�םיטילפה�:�2002יאמ�—�ראוני
�בושו�בוש�םיבש�םהש�תורמל�.תינמז�תובשות�םהל�תנתינ�אל�םלוא�,םדמעמב
.ךכל�רבסה�לכ�ןתינ�אלו�דמעמה�ןתינ�אל�,םינפה�דרשמ�לא

�.יטפשמ�עויס�םישקבמו�’הליהקה�תורישב�טפשמה’�לא�םינופ�םיטילפה�:�2002ינוי
�לנוישנרטניא�יטסנמאו�)א”לר(�םדא�תויוכזל�םיאפור�םע�ףותישב�,םניד–יכרוע
�ןתנית�יכ�השירדב�ץוחהו�םיטפשמה�,םינפה�ירש�לא�םינופ�,לארשי�ףינס�—
�םיטילפה�יכ�הדבועה�תא�תושיגדמ�תוינפה�.רתלאל�תינמז�תובשות�םיטילפל
.תוילמינימ�תוילאיצוס�תויוכזו�יאופר�לופיט�אלל�,לכ�רסוחב�םיהוש

�בוכיעה�יכ�תרסומו�תוינפל�הבישמ�םינפה�דרשמ�לש�תיטפשמ�תצעוי�:�2002ילוי
�תוינפה�לכ�יכו�םיטילפל�תצעיימה�הדעוה�תמקהל�רושק�דמעמה�ןתמב
�םינמז�חולב�בוקנל�תברסמ�איה�םיטילפה�כ”ב�תשירד�תורמל�.ןפוגל�וקדבי
.הקידבה�עוציבל

�לע�םיבשייתמו�בער�תתיבש�לע�םיטילפה�םיעידומ�טסוגואב�21–ב�:�2002טסוגוא
�םירשע�ךשמב�.םילשוריב�םיטילפל�ם”ואה�תוביצנ�ידרשמ�לומש�אשד�תקלח
�לש�טהולה�םוחה�.םוקמה�תא�בוזעל�םיטילפה�וברסי�םיאבה�םימיה�השולשו
�.םיניגפמה�ןמ�המכ�לש�םתוטטומתהל�םימרוג�םישקה�םיאנתהו�טסוגוא�שדוח
.םיניגפמל�ינושאר�עויס�םישיגמ�א”לר�לש�םיבדנתמ�םיאפור
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�שדחמ�ןודל�תדתעתמ�הדעוה�יכ�תצעיימה�הדעוה�ר”וי�עידומ�התיבשל�הבוגתב�
.רבמטפס�שדוח�תישארב�האבה�התבישיב�םיטילפה�לכ�לש�םדמעמב

�ריכהל�םינפה�רש�ינפב�ץילמהל�הטילחמ�תצעיימה�הדעוה�:�2002רבמטפסב�3
.תינמז�תובשות�םהל�ןתילו�םיטילפה�לכ�לש�םדמעמב

�םיטילפה�םישיגמ�,הטלחה�תלבקב�ההתשמ�םינפה�רשו�רחאמ�:�2002רבוטקואב�6
.הנידמה�תוטילקרפל�צ”גב–םדק

�םיטילפה�ןמ�קלחל�.תצעיימה�הדעוה�תצלמה�תא�רשאמ�רשה�:�2002רבוטקוא�ףוס
�.הנשל�םירחאלו�םיתנשל�תיערא�תובשות�תנתינ

�תובשות�םהל�הרשואו�םיטילפכ�ורכוה�יכ�העדוה�תחלשנ�םיטילפל�:�2002רבמבונ
�.דמעמה�תלבקל�ןיסולכואה�להנימ�תוכשלל�תונפל�םישרדנ�םה�.תינמז
�תואצומ�אל�ךא�,הרשאה�ןתמ�רבדב�תמתוח�םהינוכרדב�תעבטומ�תוכשלב
.תוהז�תודועת�םהל

�הרשא�הווהמ�הניא�םדיבש�תמתוחה�יכ�םיטילפה�םילגמ�םיאבה�םימיב�
�.תרחא�תושר�ףאל�דמעמה�ןתמ�לע�חוויד�אל�םינפה�דרשמ�ןכש�,ףקות�תב
�םה�—�םקיר�םיבשומ�ימואלה�חוטיבל�דסומה�ןמ�תויוכז�לבקל�םהיתונויסינ
�.תויוכז�לכ�אלל�םירתונ

�אלל�והש�הב�הפוקתה�רובע�םילקש�יפלא�םלשל�םישרדנ�םיטילפה�ןמ�קלח�
�םיטילפה�.טלקמל�םתשקב�תשגה�םויל�דעו�לארשיל�םתסינכ�םוימ�,ןידכ�הרשא
�םילבקמ�םניא�םהו�הניעב�תרתונ�השירדה�ךא�,ףסכ�םהל�ןיא�יכ�םיריהבמ
.תשקובמה�הרשאה�תא

�תשירד�יכ�הנעטב�הנידמה�תוטילקרפל�ףסונ�צ”גב�םדק�שגומ�:�2002רבמצדב�32
�טילפ�דמעמ�לולשל�ןיא�יכ�,ךכל�רבעמו�,יקוח�סיסב�לע�תכמסנ�הניא�תוסנקה
�.רומאה�סנקה�תא�םלשל�ול�רשפאמ�וניאש�,סיכ�ןורסיח�ןיגב�םדאמ

�ילהנימה�טפשמה�תיבל�םירתוע�םיטילפה�ןמ�הרשעו�א”לר�:�3002ראוניב�21
�עגופ�רבדה�יכו�,םניינעב�לופיטב�תבחס�טקונ�םינפה�דרשמ�יכ�הנעטב�םילשוריב
�םינפה�דרשמ�תבושתל�םימי��54בצוק�טפשמה�תיב�.תויסיסבה�םהיתויוכזב
.רתפית�היעבה�וז�הפוקת�ךותב�יכ�הפצמ�אוה�יכ�ריהבמו
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�תשירד�,םינפה�דרשמל�הז�רחא�הזב�םיטילפה�םיארקנ�םימי�שדוח�ךלהמב�
.תוהז�תודועת�םלוכל�תואצומ�יתגרדה�ךילהתבו�,בוש�הלוע�הניא�תוסנקה

�תלבק�םע�.תוהזה�תדועת�תא�לבקמ�םירתועה�םיטילפה�ןורחא�:�3002ראורבפב�61
�ושיגהש�רחאל�םינש�עבש�—�םקלח(�הנושארל�םיטילפה�םיכוז�תוהזה�תודועת
.תויסיסב�תוילאיצוס�תויוכזב�)לארשיב�טלקמל�םתשקב�תא


