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 הלשממה :דוסי-קוחל שוריפה .ג  .הלשממה :דוסי-קוח .ב  .הקוחה .א

 1.רטנמוק ז"עלבו ,םישוריפ רפס אוה הלשממה :דוסי-קוח לע תירטש ןועמש 'פורפ לש שדחה רפסה

 הרדסה לש הנושארה הרודהמה תמלשהל 2.דוסיה יקוחל שוריפה תרדסב ינימשה אוה הז רפס

 ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח לע – ינשה 3;הטיפשה :דוסי-קוח לע – דחאה :םירפס ינש םירסח

 5.וז הרדס לש היינשה הרודהמה לע הדובעה הלחה רבכ הכו הכ ןיב 4.קוסיעה שפוח :דוסי-קוח לעו

 אובמב .םינש שמחו םירשע ינפל םסרופ ,תסנכה :דוסי-קוח לע ,הרדסב ןושארה רפסה

 ילעב רזע-ירפס איצוהל איה ]םישוריפה תרדס לש[ הרטמה" :ךכ ,הרדסה ךרועכ ,יתבתכ הז רפסל

 עיגתו ,הקוחה ןוכיתש רחאל .לארשיל הקוח ןוכיתש דע דוסיה-יקוחב שומישה לע ולקיש ,ישעמ ךרע

 ינא .הקוחה שוריפל תיתשת שמשל דוסיה-יקוחל םישוריפה ולכוי ,הקוחל שוריפ רבחל העשה

 ונברקתה המכ דע 6."רוזחמה ןמ ואצי דוסיה-יקוח לע םישוריפה ירפסו קחרי אל הז םויש הווקמ

 ?לארשיל הקוח ןוכית ובש םויל

 הקוחה .א

 איה הקוח אלל הנידמ .תנקותמ הנידמל חרכה איה הקוח" :םינושאר תולכשומ ריכזהל בושח

 לגוסמ אוה ןיא ןכלו המוגפ ולש ןוסיחה תכרעמש ףוגל תאזכ הנידמ תומדל רשפא .תוכנ םע הנידמ

 עוגפל ןוטלשה לש יותיפהו תורשפאה .רתוי הלודג הנכסה ,הקוח אלל .הנכס תעשב יוארכ ביגהל

 םימי 7."רתוי םיישממ ,תטפושה תושרה תואמצע ומכ םירחא דוסי יכרעב וא ,ןויוושבו תוריחב

 וליאכ ונילע םילבוקמ ויהש דוסיה יכרעב םסרכל םינשנו םירזוח תונויסינל םידע ונחנא םהבש ,הלא

 .רבעב םעפ-יאמ רתוי םויכ שגרומ הקוחה לש הנורסח ,ןכא .וחיכוי ,לזרב ןאצ יסכנ םה

                                                        
  .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,)סוטירמא( רוספורפ ;ןוילעה טפשמה תיב ,)סומידב( טפוש*
 "ןושוריפ" :רחא םוגרת ץמאל תורשפא לע בושחל יאדכ ?"רטנמוק"ל יבטימה םוגרתה אוה "םישוריפ רפס" םאה 1
 .הכרבב לבקתת העצה לכ ?)"הרעה" הלימה ןושלמ( "ןוריעת" ?)ך"נתל י"שר לש ןושוריפה לע ,לשמל ,רבדל ןתינ זאו(
 ןוכמה תאצוהב ,רימז קחצי תכירעב ,דוסיה יקוחל שוריפה תרדסב ,)2018( הלשממה :דוסי-קוח תירטש ןועמש 2
 ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש םיטפשמל הטלוקפה דיל ,רקאס יראה ש"ע יתאוושה טפשמלו הקיקח ירקחמל
 ןנערו ןייטשניבור ןונמא :הלא םה ,םמוסרפ רדס יפל ,הכ דע ומסרופש דוסיה יקוחל שוריפה ירפס .רואל האצוה ובנו

 םילשורי :דוסי-קוח תודיפל תור ;)1994( הנידמה אישנ :דוסי קוח יודנל השמ ;)1993( תסנכה :דוסי-קוח בהז-רה
 קשמ :דוסי-קוח יערדא 'מ ףסוי ;)2000( אבצה :דוסי-קוח רודנב לאיראו רצינמרק יכדרמ ;)1999( לארשי תריב
  .)2016( לארשי יעקרקמ :דוסי-קוח גרבדנז םייח ;)2005( הנידמה רקבמ :דוסי-קוח תרופ-ןב םירמ ;)2004( הנידמה
 .םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבמ לזרמ לאגי ר"ד טפושה ידי לע הביתכב אצמנ הטיפשה :דוסי-קוחל שוריפ רפס 3
 ,קרב ןרהא 'פורפ ידי לע הביתכב אצמנ קוסיעה שפוח :דוסי-קוחלו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל שוריפ רפס 4
 .ןוילעה טפשמה תיב אישנ רבעשל
-קוחו הנידמה אישנ :דוסי-קוח ,תסנכה :דוסי-קוחל שוריפה ירפס לש היינשה הרודהמה לע הדובעה הלחה הכ דע 5
 .אבצה :דוסי
 .)1993( 21 ,11 תסנכה :דוסי-קוח בהז-רה ןנערו ןייטשניבור ןונמא "הקוחל ךרדב דוסיה-יקוח :אובמ" רימז קחצי 6
 .11 'מעב ,םש 7
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 ,תננוכמה הפיסאה ידי לע התוותוה הקוחל ךרדה ?הקוחה תלבקל ךרדב םידמוע ונא ןכיה

 תא לבקל 1950 תנשמ יררה תטלחה תועצמאב הדיקפתב הלעמו ,הקוח לבקל ידכ הרחבנ עודיכש

 ינפב ואבוי םיקרפה .ומצע ינפב דוסי-קוח הווהי םהמ דחא לכש ןפואב ,םיקרפ-םיקרפ" הקוחה

 םג לבא ."הנידמה תקוחל ודגאתי דחי םיקרפה לכו ,התדובע תא םייסת הדעווהש הדימב ,תסנכה

-קוח אוה ,ןושארה דוסיה קוח .הקוח לבקל ךרדה הל הצא אל ,תננוכמה הפיסאה ומכ ,תסנכה

 8.םויה דע םילגר תררוג תסנכה זאמו .1958 תנשב קר לבקתנ ,תסנכה :דוסי

 ץרמב םידבוע וישכע הנה .םויכ םג תכשמנ דוסיה יקוח תכרעמ לש המלשהה תדובע םנמא

 םינייפאמה תא ןגעל רומא הז דוסי קוח 9.ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ :דוסי-קוח לש וחוסינ לע

 חינהל דוסי שי .דועו טפשמה תטיש ,םיגחה ,הפשה ,ןונמהה ,לגדה :לארשי תנידמ לש םיירקיעה

 היהי הז – דחא דצמ .תסנכה ידי לע לבקתי הז דוסי קוחו ,םכסומ חסונ ידכל שבוגת קוחה תעצהש

 תודמועה תועצהה יפ לע ,הארנה לככ ?דעצ הזיא – ינש דצמ ךא ,הקוחה תלבק תארקל ףסונ דעצ

 אהת"ש ,הנידמה לש )"ןימאמ ינא"( ןוזח הרייצש תואמצעה הליגמ תא ףקשי אל אוה ,קרפה לע

 תויוכז ןויווש םייקת ;לארשי יאיבנ לש םנוזח רואל םולשהו קדצה ,תוריחה תודוסי לע תתתשומ

 ךוניח ,ןושל ,ןופצמ ,תד שפוח חיטבת ;ןימו עזג ,תד לדבה ילב היחרזא לכל רומג ינידמו יתרבח

 הרבח לכ לש הפא תמשנ אוהש ,תויוכז ןויווש ,לשמל ?קרפה לע תדמועה העצהב רסח המ ."תוברתו

 .םלועה יבחרב ידוהיה םעל יסיסב ךרע אוהש ,תדה שפוחו ,תיטרקומד

 ,תסנכב לבקתי רשאכו םא ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ :דוסי-קוח יכ רורב םוקמ לכמ 

 תלבקל ירקיעה םוסחמה םג אוהו ,ירקיעה רסחה .הקוחה תלבקל יתוהמ ןפואב ונתוא ברקי אל

  .םדאה תויוכז :דוסי-קוחו הקיקחה :דוסי-קוח :דוסי יקוח ינשמ בכרומ ,הקוחה

 תלבקל ותוא ץיפהו הקיקחה :דוסי-קוח לש חסונ םיטפשמה דרשמ שביג הנורחאל הנהו

 ךילהת תא רידסהל ,וחלצ אלש םימדוק תונויסינ לש הרדס רחאל ,ףסונ ןויסינ והז 10.תורעה

 טפשמה תיבל הנקמ יוושכעה חסונה .םיקוח לש םתויתקוח לע תיטופישה תרוקיבה תאו הקיקחה

 שקבתמ דעצ והז .דוסי קוח דגונה ליגר קוח לוספל )רוד תונש רבכ ליעפמ אוה לעופבש( תוכמסה תא

 הזע תקולחמ השוטנ רקיעב .תרוקיבל תונותנו ישוק תוררועמ הז חסונב תודחא תוארוה ךא ,יוארו

 ידי לע לספנש םדוק קוח ליגר קוחב לבקל תסנכה תא ךימסהל התנווכש ,תורבגתהה תקספ ביבס

 תקספל ףקותב םידגנתמ םיבר .הלבגהה תקספ יפל אלש דוסי קוח רתוס אוהש םושמ טפשמה תיב

 לככ השק ,העיגפ :ףרטה תא ,םעה ןוצר םשב ,רישכהל תשקבמ איה ןכש ,חסונ לכב תורבגתה

 לש תוקוחב תמייק הניא טעמכ תורבגתה תקספ ,ןכא .םיטועימ דמעמבו תויתקוח תויוכזב ,היהתש

 .הדנקב תמייקה תורבגתה תקספ אוה לארשיב תעצומה תורבגתהה תקספל לדומה .תורחא תונידמ

 הקוחה תא רתוסה קוח לוספל תוכמס טפשמה תיבל תינקומ םלועב תונידמה בורב :הומתל רשפא

 ץמאת לארשי תנידמש ךכל הביסה המ .הדנק איה ,תחא הנידמ טעמל ,תורבגתה תקספ ןהב ןיאו

 לארשיב ןוילעה טפשמה תיבש איה הביסה םאה ?םלועב תחא הנידמב קר םייקה רדסהה תא אקווד

 רתי לכב לבוקמ רשאמ רתוי ותוא ןסרל ךרוצ םייק ןכלו ,םיקוח לוספל הברמ אוהו ןסר קרפ

                                                        
 ירוביצה טפשמה לע רפוהגנילק רפס "תיתקוח-תירוטסיה הריקס :לארשי תנידמ תמקה" רפוהגנילק 'ה קחצי ואר 8

 ,דוסי תונורקע :א ךרכ לארשי תנידמ לש יתקוחה טפשמה הנידמ קרבו ןייטשניבור ןונמא ;)1993 ,ךרוע רימז קחצי( 53
 .)2005 ,תישיש הרודהמ( לארשי תנידמ לש הקוחה :2 קרפ
 .1989/20/פ ,2017-ז"עשת ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי-קוח תעצה 9

 .2017-ז"עשתה ,הקיקחה :דוסי-קוח ריכזת 10



 

3 
 

 טפשמה תיב ומכ קפואמ אוהש םלועב טפשמ תיב )ןיא טעמכ וא( ןיא .הכופה הדבועה ?תונידמה

 לארשיב הלשממהש ךכל תמרוגה הביסה אופא יהמ .קוח תוארוה טעמ ךכ לכ לסופו לארשיב

 לע לספנ קוחה םא םג ,םדא תויוכזב םיעגופה םיקוחל ףקות ןתמ רשפאלו ןסר לכ קורפל תשקעתמ

-יתלב תילכתל ,הנידמה יכרעל דוגינב ,רומח ןפואב םדא תוכזב עגופ אוהש םושמ טפשמה תיב ידי

 הלאשל תיתימאו הרורב הבושת רוביצל תתל תבייח הלשממה ?שרדנה לע הלועה הדימבו היואר

 .הנתינ אל תאזכ הבושת .תאז

 אלא ,הקיקחה :דוסי-קוח לש הקיקחה תא הכ דע ענמש ןיינעה הז אל לעופב ,תאז םע

 תיב ידי לע לספנש קוח שדחמ לבקל ידכ תורבגתהה תקספ יפל שרדייש בורה תלאשב תקולחמה

 םידמוע ,וטועימב ערכ ולו ,תורבגתהה תקספ םע םימילשמהמ םיבר .יתקוח יתלב ותויהב טפשמה

 תיוושכעה קוחה תעצה ךא .תסנכה ירבחמ םינומש לש בור ןוגכ ,דחוימ בור שרדיי הז ךרוצלש ךכ לע

 בורה אליממ אוהש ,תסנכ ירבח דחאו םישיש לש בור רמולכ ,תסנכה ירבח לש ליגר בורב תקפתסמ

 ירבחב תטלושש איה ישעמ ןפואבש ,הלשממה יכ ושוריפ הזכ בור .תיתלשממ היצילאוקל שרדנה

 תוברל ,דוסיה יכרעל ףירח דוגינ וב שי םא םג ,הצרתש קוח לכ לבקל ישוק אלל לכות ,היצילאוקה

 תע לכב ררחתשהל הלשממל ״חותפ סיטרכ״ ,ימשר ןפואב ,והז .םדאה תויוכזו היטרקומדה יכרע

 ירבח לע הטילש לש הבר הדימ שי הלשממה שארל השעמלש ןוויכ ,וזמ הרתי .הלבגמ לכמ ןיינע לכבו

 תונידמב ומכ ,דיחי ןוטלשל לארשי תא ברקמ הזכ בור ,דמלמ לארשיב ןויסינהש יפכ ,הלשממה

 תרחאה הארוהה תא הבר הדימב תלרטנמ עצומה חסונב תורבגתה תקספ ,דועו תאז .תויטרקוטוא

 לטבל )םויכ םג ול תינקומ רומאכש( תוכמס תינקומ טפשמה תיבל יכ תעבוקה ,הקיקח חסונ ותואב

 קוח לטבמה ןיד קספ תתל יאשר היהי טפשמה תיב ,עצומה חסונה יפל ירהש .דוסי קוח רתוסה קוח

-דח .ןידה קספ תא לטבל תיאשר היהת )הלשממה לעופב( תסנכהש )םויכ םייק וניאש( יאנתב קר

 אל הלשממה יכ החנהה םג ןאכמו ,קופיאב גהנת תיארחא הלשממש איה הז ששחל הבושתה .אידג

 ,לארשיב ןויסינה םאה םלוא .תורידנ םיתעלו םיינוציק םירקמב אלא ןיד קספ לטבל המצעל השרת

 הזו ,עצומה חסונל תצרחנה תודגנתהה תחמוצ ןאכמ ?הז ששח עיגרמ ,הדנקב ןויסינה ןמ לידבהל

 .עצומה חסונה ןמ ףידע םייקה בצמה יכ הנעטל סיסבה

 :דוסי-קוח אוה ירקיעה םוסחמה .הקוחה תמלשה ינפב ירקיעה םוסחמה וניא הז ןיינע ,םוקמ לכמ

 קלחו ידסומה קלחה :םיקלח ינשמ תבכרומ הקוחש םלועה תומואב לבוקמ ,עודיכ .םדאה תויוכז

 תויוכז תא ןגעמ תויוכזה קלחו ,הנידמב םיירקיעה תודסומה תא רידסמ ידסומה קלחה .תויוכזה

 קלחה יכ הארנ ךא ,היואר הקוח לכ לש םייחרכה םיביכרמ םה םיקלחה ינש .םדא לכ לש דוסיה

 םודיקו תויוכזה לע הנגהה איה תיטרקומד הנידמ לש תירקיעה תילכתה ןכש ,רתוי בושח ינשה

 םינש תורשע .רסחב הקול הז קלח ,תורחא תונידממ לידבהל ,לארשיב .הנידמה יחרזא לש החוורה

 לש ידסומה קלחב הדקמתהו ,דוסי קוחב םדאה תויוכז תא ןגעל ךרוצה ןמ תסנכה המלעתה

 תא ענמש םוסחמה ץרפנ 1992 תנשב םנמא .דועו אבצה ,הטיפשה ,הלשממה ,תסנכה :הקוחה

 שפוח :דוסי-קוחו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח .הקוחה םוחתל םדאה תויוכז לש הסינכה

 ךא .תיתקוח הכפהמ םהב םיאור ידכב אלו ,םדאה תויוכז םודיקל המוצע המורת ומירה קוסיעה

  .שדחמ רגסנ דימו ,דסח לש הרצק העשב ,דבלב וקלחב ץרפנ םוסחמה

 :דוסי-קוח ,תישאר .םישק תונורסח ינשב םיקולה דוסי יקוח ינש םע םדאה תויוכז םוחתב ונרתונ

 לש ותליחתב םייק היהש ןיד לש ופקותב עוגפל ידכ" וב ןיא יכ 10 ףיעסב עבוק ותוריחו םדאה דובכ

 ,יטירבה טדנמה תפוקתמ םיילאינולוקה םינידה לש םפקות לע םג רמוש הז ףיעס ."דוסיה-קוח



 

4 
 

 רחאל לארשי תנידמ לש טפשמה ןמ דבכנ קלח ןיידע םהו ,תיטרקומד הנידמ םוש םימלוה םניאש

 דוסיה תויוכזמ קלח קר םינגעמ ,םנושל יפ לע ,דוסיה יקוח ,תינש .הנש םיעבש לש תינידמ תואמצע

 ,תדה שפוחו יוטיבה שפוח ,ןויוושה ומכ ,תויזכרמ דוסי תויוכז .תיטרקומד הנידמ לכב תולבוקמה

  .הרקמב אלו ,םהב תורכזנ ןניא

 שאר בשוי היה דוסיה יקוח ינשל עגונב םינוידה ןמזבש ,ןיל לאירוא לש ויפמ רופיס ,המגודל ,הנה

 םדא לכ" יכ 6 ףיעסב עבוק ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח .תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוח תדעו

 המו ."לארשיל סנכיהל יאכז ץראל ץוחב אצמנה ילארשי חרזא לכ" יכו "לארשימ תאצל ישפוח

 אוה ?הילא סנכיהלו לארשימ תאצל שפוחהמ רתוי בושח אוהש ,לארשי ךותב העונתה שפוח רבדב

 וששח תוידרחה תוגלפמהש םושמ ?עודמ .חלצ אל דוסיה קוחב ותוא לולכל ןויסינה ךא ,חכשנ אל

 תבש ימיב תוידרח תונוכשל סנכיהל תוינוכמל רשפאי לארשי ךותב העונתה שפוחש תורשפאה ןמ

 .גחו

 בצמה םאה" :םינש שמחו םירשע ינפל יתבתכ תסנכה :דוסי-קוחל םישוריפה רפסל אובמב

 שפוח תא עובקל ןתינ םויהש ךכ םייתניב הנתשה ,תסנכב יתעיסה בכרהה וא ,לארשיב ינידמה

 ,העונתה שפוח יבגל ךכ םאו .הבושתה תא עדוי ומע ךותב יחש ימ לכ ?ןיירושמ דוסי-קוחב העונתה

 ,ןהב שיש תודחא דוסי תויוכז תומייק .רתוי תושיגר ןהש ,תורחא דוסי תויוכז יבגל ךכש יאדו

 .םייתד םיסרטניאו םיכרע לע הנכסו םויא לש הבר הדימ ,םימיוסמ םייתד םיגוח לש םתניחבמ

 .קוחה ינפב ןויווש לש ןורקיעהו יתדה ןחלופהו הנומאה שפוח ,המודמכ ,םיבצינ המישרה שארב

 תופצל ישעמ הז ןיא ,הלא םירקיעל ומיכסי תויתדה תועיסה יכ חינהל השק ,םויה םייקה בצמב

 לע לבקתמ הז ןיאו ,תויתדה תועיסה לש הדמעל דוגינב הלא םירקיע ומדקי תסנכה וא הלשממהש

 11."הלא םירקיע ילב םדאה תויוכז תליגמ תא קקוחל תעדה

 :חקלה תא הדמל תיטילופה תכרעמהש רמול רשפא .בצמב יוניש ןיא ,רוד תונש רחאל ,םויכ

 םגש ,יערד הירא םינפה רשל תסחוימה הרימאה תרכומ .תפסונ םעפ הרקי אל ,תחא םעפ הרקש המ

 שוריפש םושמ ?עודמ .ףקותב ברסי אוה ,הנידמה תקוחכ תורבידה תרשע תא לבקל ול עצוי םא

 תופסונ תויוכז וגרדושיש יוכיס ןיא ןיעל הארנה דיתעב יכ הארנ .טפשמה תיב ידיב דקפומ הקוחה

 םע תובר םינש דוע תויחל ונילע רזגנש אופא רבתסמ .שדח דוסי קוחב תיתקוח תוכז לש דמעמל

 .םימייקה דוסיה יקוחמ תבכרומה הכנו תיקלח הקוח

 םימייקה דוסיה יקוחמ קיפהל רומא טפשמה תיבש איה םייקה בצמה ןמ הלועה הנקסמה

 לש דוסיה יכרע תא ןגעל ידכ ,הכ דע השעש יפכ ,הבחר תונשרפ תועצמאב ירשפאה בטימה תא

 .תידוהימ תוחפ אל תיטרקומד :ביתכו ירק .םהילע ןגהלו תיטרקומדו תידוהי הנידמכ הנידמה

 דוסיה תויוכזל הבחר תונשרפ תתל יוארו רשפא ,תישאר .לופכ יוטיב ךכל שי תישעמ הניחבמ

 ןויווש ןוגכ דוסי תויוכז תללוכ איה יכ עבקנ רבכש ,דובכל תוכזל רקיעבו ,דוסיה יקוחב תוללכנה

 דוסי יקוחל ומדקש םיניד תוברל ,לארשיב םינידה לכל תתל יוארו רשפא ,תינש 12.יוטיבה שפוחו

 יפל דובכל תוכזה תוברל ,הלא םיקוחב תונגועמה תויוכזה םע דחא הנקב הלועש תונשרפ ,הלא

 רבדב הדוקפה דגנכ ןיינקה תוכז תא טפשמה תיב קזיח ,המגודל ,תאז ךרדב .הלש בחרה שוריפה

                                                        
 .21 'מעב ,6 ש"ה ליעל ,תסנכה :דוסי-קוח בהז-רהו ןייטשניבור 11
 ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 6427/02 ץ"גב לשמל ואר .)2014( היתונבו תיתקוחה תוכזה :םדאה דובכ קרב ןרהא 12
 .)2006( 681 ,619 )1(אס ד"פ ,לארשי תסנכ 'נ לארשיב
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 יכ עבוקה ללכה תא ססבל ידכ עייתסה םג אוה תאז ךרדבו ;רוביצ יכרוצל ןיעקרקמ תעקפה

 תסנכה ידי לע ,קוחב ועבקיי םיינושאר םירדסהש יואר ,תדחוימ תובישח ילעב ,םימיוסמ םיניינעב

 13.תילהנִמ תושר ידי לע םיווצב וא תונקתב אלו ,המצע

 הנקמה ,הז דוסי קוחל 32 ףיעס ,המגודל .הלשממה :דוסי-קוח לש תונשרפה ןיינעב ,ןבומכ ,םג ךכ

 םויכש ,ןויוושל תוכזב עגופ וניאש ןפואב שרפתהל ךירצ ,דואמ הבחר תירויש תוכמס הלשממל

 14.ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחב תנגועמה דובכל תוכזה ןמ תרזגנה תיתקוח תוכזל תבשחנ

 הלשממה :דוסי-קוח .ב

 קרפכ בלתשהל רומא ,1968 תנשב הנושארל קקחנש ,הלשממה :דוסי-קוח ,יררה תטלחה יפל

 םושמ ,לארשיל המלש הקוח לבקתת רשאכ םג ,הקוחב קרפכ בלושי אל אוהש רובס ינא ךא .הקוחב

 תונורקע קר תללוכ איה ;יתיצמת לע-ךמסמ איה הקוח ירהש .הקוחב קרפ תויהל יואר וניא אוהש

 תאטבמ הקוח ;ןמזה ןחבמב דומעל םילוכי הלאכ תונורקע קרש םושמ ראשה ןיב ,םיטרפ אלו ,דוסי

 ךמסמ םג שמשל הלוכי איה ןכלו ;המישרמו הטילק ,תיגיגח ןושלב תחסונמ איה ןכלו ,םעה ןוזח תא

 הרומ תשמשמ איהו ,ונממ טטצל לוכי בוחרב םדאש ,רפסה תיבב ותוא דומלל ךירצו רשפאש ,יכוניח

 :דוסי-קוח ;הלא תונוכתב הנחינ תואמצעה תליגמ 15.תחאכ םע יטושפלו לשממה יריכבל ךרד

 .אל – הלשממה

 תיטפשמ ןושלב חסונמ אוהו ,עגיימו טרופמ ,)םיפיעס 47( ינכרא ךמסמ אוה הלשממה :דוסי-קוח

 קוחמ ותנוכתמב לדבנ אוה ןיא ,דוסי קוח לש דבוכמה ראותה דבלמ ,ןכא .תויגיגח םוש הב ןיאש

 ,הנושארל קקחנ זאמ ןקות אוה יכ ןייצל יד .ליגר קוח לא ומכ וילא תסחייתמ תסנכה םג ןכל .ליגר

 םימעפ ךכ לכ הרצק הפוקתב ןקות הב דחא קרפש םלועב הקוח דוע שי םאה .םעפ םירשעמ רתוי

 דוסי קוח ידי לע – 1992 תנשב תחא םעפ :םיימעפ ולוכ ףלחוה םג קוחה :דבלב וז אלו ?ךכ לכ תובר

 רזחש דוסי קוח ידי לע – 2001 תנשב היינש םעפ ;הלשממה שאר לש הרישי הריחב תטיש גיהנהש

 .תירוקמה הריחבה תטישל

 אל םג ,תואמצעה תליגמב עבקנש יפכ הקוח קקוחל הבוחה ןמ הקמחתהש ,תסנכה יכ המוד

 הכלה איה .הקוחב םיקרפ ויהי דוסיה יקוח יכ העבקש יררה תטלחהל היוארה תוניצרב הסחייתה

 ,הלשממה לש דוקפתלו המקהל עגונב זא תומייק ויה רבכש קוח תוארוה טוקיל לש הלקה ךרדב

  16.יתקוח יפוא לעב ךמסמ ןיכהל החרט אלו ,דוסי קוח תרגסמב ןתוא הכרע

 תנוכתמב ,דוסי תונורקע אטבמה רצק קוח חוסינ איה הב תכלל יואר היהש ךרדה

 הפי המגוד .ליגר קוחב ףיסוהל הלא תונורקעמ םירזגנה םיטרפה לכ תא וליאו ,הקוח לש תלבוקמה

 אוהו ,םעפ ףא ונקות אלש םיפיעס השולש וב שיש ,1960 תנשמ לארשי יעקרקמ :דוסי-קוח איה ךכל

                                                        
 ירבד תא ואר ןכ .)2001( 625 )2(הנ ד"פ ,לארשי יעקרקמ להנימ ,לארשי תנידמ 'נ קיסרק 2390/96 ץ"גב לשמל ואר 13
 :דוסי-קוח לש םתקיקח םע" :)1998( 523–521 ,481 )5(בנ ד"פ ,ןוחטיבה רש 'נ ןייטשניבור 3267/97 ץ"גבב קרב אישנה
 ןה .הלא םיקוחב ונגועש םדאה תויוכז לש דמעמב יתוהמ יוניש לח קוסיעה שפוח :דוסי-קוחו ותוריחו םדאה דובכ
 םיינושארה םירדסהה ויפלש ,יסיסבה ללכה לש 'ודמעמ' לע םיעיפשמ הלא םייוניש ]...[ יקוח-לע-יתקוח דמעמ ולביק
 לש ותילכתש הניה החנהה היפלש ,תינשרפה הקזחה יכ ךכב אטבתמ הז קוזיח ]...[ תישאר הקיקחב עבקיהל םיכירצ
 ."תפסונ המצוע תלבקמ םיינושאר םירדסה עובקל תוכמס תעצבמה תושרל קינעהל התייה אל קוחה
 ,1 )1(אס ד"פ ,לארשי תלשממ שאר 'נ לארשיב םיברעה יניינעל הנוילעה בקעמה תדעו 11163/03 ץ"גב לשמל ואר 14

 .)תימואל תופידע ירוזא רבדב הלשממה תטלחה לוטיב( )2006( 36
 .)1994( 121 תיתקוח תונשרפ :ישילש ךרכ טפשמב תונשרפ קרב ןרהא 15
 .םעפ םישימחמ רתוי רבכ ןקות ,םיפיעס 57 הנומה ,תסנכה דוסי-קוח םג ךכל המודב 16
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 .1960-ך"שתה ,לארשי יעקרקמ תושר קוחלו ,1960-ך"שתה ,לארשי יעקרקמ קוחל תיתשת שמיש

 ללוכ הנידמה רקבמ :דוסי-קוח .הנידמה תרוקיב תא הרידסמה הקיקחה איה היואר המגוד דוע

 חסונ[ 1958-ח"ישתה ,הנידמה רקבמ קוח םייק ודצלו ,ונקות אל טעמכש ,םיפיעס רשע העברא

  .דסומה דוקפת תא טוריפב רידסמה ,]בלושמ

 יכ םא ,העיגה םיינורקע םניאש םיטרפ דוסי קוח לע סימעהל יואר אלש הרכהה םנמא

 םינוש םיטרפ ללוכ ,2001-א"סשתה ,הלשממה קוח .הלשממה :דוסי-קוחל םג ,רכינ רוחיאב

 ,תיתלשממ הקידב תדעו בכרה ,םימכסה םוסרפ( הלשממה דוקפתל םיעגונה םיילוש םיאשונב

 יצח אלא וז התייה אל ךא .)דועו ןוחטיב וא ץוח יסחי לש םימעטמ םיינוחטיב םיריסא רורחש

  .הקוחב םוקמ םהל ןיאש םיטרפ סומע רתונ הלשממה :דוסי-קוח ןכש ,הכאלמ

 יוקינ םג ךרעיי ,המלשה הקוחה חסונת רשאכ ,דחא םוי יכ ,חינהל רשפא ףאו ,תווקל ךירצ

 תוארוה דוסיה קוחמ קלסל יוארו רשפא היהי ףסכנ םוי ותואב .הלשממה :דוסי-קוח לש ץופישו

 .לע-ךמסמל האיכ קזחו הזר קרפ םע ראשיהלו ,הקוחב םוקמל תויואר ןניאו תושרדנ ןניאש תובר

 ,ינורקע ןפואב .הלשממה :דוסי-קוח תא שרפל םעפל םעפמ ארקנ טפשמה תיב םייתניב

 שוריפה ךרדמ הנושב ,ךוראו בחר טבמ ךותמ ,תדחוימ ךרדב יתקוח ךמסמכ שרפתהל ךירצ דוסי קוח

 תיב יכ הארנ ,ליגר קוחכ חסונמ הלשממה :דוסי-קוחש םושמ ילוא ,השעמל ךא 17.ליגר קוח לש

 .םיליגר םיקוח שרפמ אוהש יפכ ותוא שרפל גהונ טפשמה

 תוארוהל תועמשמ ופיסוהש םהב שי .קוחה תוארוהל קמועו עבצ ,ליגרכ ,םיפיסומ ןידה יקספ

 רשאכ קספית רש לש ותנוהכ יכ עבוק  הלשממה :דוסי-קוחל 23 ףיעסש ףא ,המגודל .תומיוסמ

 רש דגנ שגוה םא ,תומיוסמ תוביסנב יכ ףיסוהו טפשמה תיב אב ,ןולק המע שיש הריבעב עשרוה

 קוחל 22 ףיעסב ול תינקומה תוכמסב שמתשהל הלשממה שאר לע ,הרומח הריבעב םושיא בתכ

 תוארוה ןהב שיו ,שוריפל תוניתממ ןיידע תורחא תוארוה 18.ותנוהכמ רשה תא ריבעהלו ,דוסיה

 תעצבמה תושרה איה הלשממה" יכ עבוקה דוסיה קוחל 1 ףיעס דחוימב טלוב הלא ברקב .תובושח

 יעוציב םג וא )יביטרלקד( יתרהצה קר אוה הז ףיעס םא איה הבושח הלאש ."הנידמה לש

 תביל םהש םימיוסמ םיתוריש שי יכ ,לשמל ,עבוק אוה וליאכ ותוא שרפל יואר םאה .)יביטרפוא(

 ,םתוא קפסל תביוחמ הלשממהש ,טפשמה יתב תכרעמו רהוסה יתב תוריש ומכ ,תעצבמה תושרה

 הלאשה ?םייחרזא םיפוגל הטרפה תועצמאב םתוא ריבעהל תיאשר הניא איה ןכלו  ,המצע איה

 19.הבושת אלל הרתונ הכ דע ךא ,טפשמה תיבב הררועתה

 .תירטש ןועמש 'פורפ ידי לע בתכנש הלשממה :דוסי-קוחל םישוריפה רפס הנומתל סנכנ ןאכ

  הלשממה :דוסי-קוחל שוריפה .ג

 ןכש ,דחוימב בושח קוח הז דחא דצמ .ןשרפה ינפב דחוימ רגתא ביצמ הלשממה :דוסי-קוח

 ,תושרפתמ ןהש יפכ ,קוחה תוארוה .הנידמב רתויב עיפשמהו ינחוכה ,קזחה ףוגה איה הלשממה

                                                        
 .)2003( הקוחה תונשרפ :יעיבר קרפ טפשמב תיתילכת תונשרפ קרב ןרהא 17
 .)1993( 404 )5(זמ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 3094/93 ץ"גב 18
 רשפִאש קוח לספ טפשמה תיב( )2009( 545 )2( גס ד"פ ,רצואה רש 'נ םיקסעלו טפשמל ימדקאה זכרמה 2605/05 ץ"גב 19
 הדמע טוקנל ילב ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח תא דגונ ותויהב ,תיטרפ הרבח לוהינב לעפיש רהוס תיב םיקהל
 .)הלשממה :דוסי-קוחל 1 'ס תא םג דגונ אוה םא הלאשב



 

7 
 

 אל רבעש ,טרופמו ךורא ,בכרומ קוח הז ינש דצמ .םדא לכ לש םייחה תוחרוא לע עיפשהל תויושע

 ידכ .ינשרד רמוא םהמ דחא לכו ,ולוכ קוחה לש הפלחהו לוטיב םללכבו ,תולטלט ףאו םינוקית טעמ

 יללכב הטילשב יד ןיא ,םינש תורשע ךשמב וב וסנכוהש םינוקיתה תאו ,קוחה תלועפ תא ריבסהל

 איבה המו עקרה היה המ רמולכ ,בבוסמו הביס ןיבהלו תעדל םג ךירצ אלא ,םיקוח לש תונשרפה

 ןוירוטסיה ,ןטפשמ לש םירושיכו הרשכה תשרוד קוחה לש הבוטה תונשרפה ןכל .קוחה ןוקיתל

 .דחי םג יאקיטילופו

 הליהקב דחוימו דיחי אוה וז הניחבמ .הלא םירושיכו הרשכה שי תירטש ןועמש 'פורפל

 הטיסרבינואה לש םיטפשמל הטלוקפב דמלמ אוה .הימדקאה שיא אוה דחא דצמ .תיטפשמה

 הז םוחתב .ירוביצה טפשמה םוחת איה ולש תוחמתהה .הנש םיעבראמ רתוי הז םילשוריב תירבעה

 דצה ןמ .הל ץוחמו לארשיב ,םיבר םירמאמו םירפס םסרפו ,הלשממה לע םג םירועיש ןתנ אוה

 אלימ אוה הימדקאב ותוליעפל ליבקמב .אפיסו ארפס םיתעל יורקש המ ,השעמה שיא םג אוה ,ינשה

 רבח היה ותנוהכ תרגסמבו ,תסנכה רבח םינש הנומשכ היה ראשה ןיב .םינוש םיירוביצ םידיקפת

 ,ןונכתהו הלכלכה רש :םידחא םידרשמב( רש שמישו ,תופסונ תודעוובו טפשמו קוח ,הקוח תדעווב

 ,הקיטילופה םוחתב ולש ןווגמה ןויסינה .םינש עבראכ )תותד יניינעל רשהו היגולונכטהו עדמה רש

 .הלשממה :דוסי-קוח לש שוריפה תכאלמב בטיה ותוא ושמיש ,םייטילופ םיכילהתב שכרש הנבההו

 .רפסה יפדב רידת יוטיב ידיל םיאב םה

 לכל ןתינש שוריפה תאו ,דחאל דחא ,קוחה יפיעס תא גיצהל םיגהונ םיקוחל שוריפ ירפס

 גהונ הלשממה :דוסי-קוחל תירטש 'פורפ בתכש שוריפה רפס .םירחא תורוקמבו ןיד יקספב ףיעס

 לשממה תטיש תא םיגיצמ תואובמה .םיטרופמו םיידוסי תואובמב ןייפאתמ אוה ךא ,ךרד התואב

 יסחי תא ,רטשמה לש דוסיה יכרע תא ,תורחא תונידמב לשממה תוטישל האוושה ךות ,לארשיב

 ,ןיינע ותואב ןיינעל ןיינעמ .הלשממה :דוסי-קוח לש הירוטסיהה תאו ,ןוטלשה תויושר ןיב ןילמוגה

 .2001 תנשמ הלשממה קוח תוארוה תא םג שרפמו גיצמ אוה

 תעב הבו ,רקחמו דומיל יכרוצ תרשל לוכי אוה ךכבו ,תישעמ השיגו תימדקא השיג בלשמ רפסה

 .השעמה ייחב ישומיש ךירדמ םג שמשל

      

 


