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תילארשיה היטרקומדב דוסי תויגוס (ךרוע)רוגמלא־ןהכ לאפר 
.םידומע 294 .1999 .םילעופ תירפס 

יתרוקיב םרז ותוא חורה יעדמבו הרבחה יעדמב קזחתמו ךלוה םיעבשה תונש ףוסמ 

.תילארשיה הרבחה לש התוהמ יבגל ילארשיה חישה לש וילאמ־ןבומה לע רערעמה 

תא ראתל ידכ םינווגמו םינוש םיגשומ תילארשיה היטרקומדה ירקוח ורצי ךכמ האצותכ 

,היטרקומדונתא :הב םייח לארשי־תנידמ יחרזאש תיטילופהו תיתרבחה תואיצמה 

םירקחמ םעפ־אל דילומ ונמצע תא ןיבהל הז ןויסינ .המודכו היטרקונתא ,היטרקומדואית 

,תונוש טועימ תוצובק לש יחרזאה ןדמעמ :םינש ךשמב וקתשוהש תויגוס םילעמה םיקתרמ 

הטילשל יוטיבכ יפרגואיגה בחרמה ,לארשיב יתרבחה רדסל סיסבכ םואלו תד ןיב רשקה 

.המודכו ,טועימה תצובק לע תיטננימודה םואלה תצובק לש 

,רוגמלא־ןהכ לאפר ךרעש רפסה תעפוה תא ןיבהל ןתינ ובש רשקהה והזש יל הארנ 

רתוי "תוידסממ" תושיג גיצהל ןויסינ ךות ,תילארשיה היטרקומדב דוסי תויגוס 

:(21 'ע> ךרועה לש ויתולימב וא ,אשונל תוחפ "תוידסממ"ו 

תויזכרמה תויגוסהמ המכ ןוחבל אוה הז רפס ירוחאמ דמועה לנויצרה 

.תחאו םירשעה האמל הסנכיה םע תילארשיה הרבחב רתויב תויתוהמהו 

.(ךרועה רבדו המדקהה ללוכ) םירמאמ רשע־העברא רפסב וצבוק ךכ םשל 

ינפל רצק ןמז ךרע (ל"ז> בומרבא ז"ש ר"דש הריקס אוה (המדקהה)ןושארה רמאמה 

תעב השממתהש יפכ ,היטרקומד־םואל־תד היגוסה תבצינ וז הריקס בלב .ומלועל ךלהש 

רמאמ וניא הז רמאמ .ונימי דע ונוניכ רחשמ ינויצה לעפמה תרגסמב ןכו ברעמב השדחה 

תד ,היטרקומד םירטמרפה ןיבמ ,םויכ - רורבה ורסמב ונורתי םלוא ,קהבומ ימדקא 

לע רבגי םואלו תד ןיב רשקה תרחא ןכש ,תילרבילה היטרקומדל תופידע תתל שי ,םואלו 

.היבופונסקלו תונמואלל ךפהייו היטרקומדה 

רשע־םינש רפסב םיעיפומ ,רוגמלא־ןהכ לש ןיינעמהו ףיקמה ךרועה רבד רחאל 
.םיפסונ םירמאמ 

תא תרקוס ,"ירוטסיה טבמ - תילרבילה היטרקומדה" הרמאמב ,רגרבצלז־זוע 'פ 

ךות םג םא ,םכחו יטנגלא ןפואב תאז השוע איה .תילרבילה היטרקומדה לש הירוטסיהה 

.תילארשיה תואיצמל וז הריקס רבחל המ־תדימב ץלואמ ןויסינ 

ןורקיעה לע רערעמ אוהשכ תינרתח היגוס הלעמ דה 'ד ,"?בור יפ־לע" ,אבה רמאמב 

רשאכ יכ הארמ אוה .בור יפ־לע תועבקנ היטרקומדב תוטלחהה ויפלש וילאמ־ןבומה 

תטיש תא עיצמ אוהו ,טרפה תויוכז םע בשייתמ וניא בורה ןוטלש ,הנבומ בורב רבודמ 

ךרוצה לע רתוי בוט הנוע וז הטיש ,ויניעב .בור יפ־לע הערכהל תיפולח הטישכ הלרגהה 

תא הנבמש הנידמב תינרתח הלאש תאז ,רומאכ .םימיוסמ םירשקהבו תוביסנב ןגוה גוצייב 

ומצע דהש המב הצוענ רמאמה לש ותשלוח םלוא .בורה לש הרוטטקידב בורה ןוטלש 

:ןייצמ 

יוהיזל םירורב םינוירטירק עובקל תיפוסוליפ הירואית לש התלוכיב ןיא 

תויהל היושע ,הלרגה ומכ ,תמיוסמ הערכה תטיש םהבש םירשקהה 

<92 'ע) .תוכובס תויריפמא תולבגמב הכורכ הטישה תלעפה ןכש ,המיאתמ 
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.היגוסה םע תודדומתה רשאמ רתוי ילאוטקלטניא ליגרת הארנ רמאמה ,ךכמ האצותכ 

ןיב רשקה לע ענכשמ רבסה גיצמ ,"לארשיב היטרקורויבו היטרקומד" ורמאמב ,ירד 'ד 

לש המויקמ ינידמה גרדה לש ותעיתר דציכ ונל הארמ אוה .היטרקורויבו היטרקומד 

ןוויכמ .טולשל ותלוכי לעו ותונוילע לע רומשל ןוצרמ עבונ הליעיו תיעוצקמ היטרקורויב 

לש סופדה חצנומ ,היטרקורויבה םע המצועב קלחתהל ןיינע ןיא תיטילופה תכרעמלש 

םילהקל םיירוביצ םיבאשמ בותינבו תוריכב תורשמ שויאב תויטילופ תוטלחה תלבק 

?יתמ דע :איה ,ןבומכ ,הלועש הלאשהו .םיררוע אלל הבר הדימב ,םיפדעומ 

תא ןחוב ,"היטרקומדב תויושר תדרפה לע" ,ןיילק 'ק לש דמולמהו ןיינעמה ורמאמ 

תא חתנמו ,תויושרה תדרפה לש הנירטקודב םינשה ךלהמב וקצונש תונושה תונכותה 

החושק הדרפה השוריפ ןיא ונתפוקתב תויושר תדרפהש ןייצמ אוה .לארשיב בצמה 

תדרפה ,ותסיפת יפ־לע ,הז תמועל .היוצר הניא ףאו תירשפא הניא וזכ הדרפה .תיטמגודו 

לש תילנויצקנופ הדרפה לע רומשל ידכ ,םימלבו םינוזיא לש םיגשומב תינבומ תויושר 

ידכ תנסורמ תיטופיש תוינידמ גיהנהל ןוילעה טפשמה־תיב לע ,ךכמ האצותכ .תויושרה 

איה תטפושה תושרה ובש בצמ ,ירק ,"Government by Judiciary" לש בצמל שולגל אל 

.תורחבנה תויושרה אלו ,תעבוקה 

,"תיטרקומד הרבחב ןוילעה טפשמה תיב לש ודיקפת" עלוקהו רצקה ורמאמב ,קרב 'א 

ןוילעה טפשמה־תיב יטפוש לש תיטופישה תויתריציהש שיגדמ אוה .השיג התוא קזחמ 

:הטישה לש דוסיה־יכרעל יוטיב ןתמ (1> :םימילשמ תונורקע השולש לע תססובמ 

לש יטרקומדהו ידוהיה הייפוא לע הרימש (3);םייחל טפשמ ןיב םירעפ תריגסל הפיאש (2) 

:םכסמ ומצע אוהש יפכו .הנידמה 

אלש םיילפכ לפכ רמשיהל בייח ,םתוכמסמ וגרחי אל םירחא יכ רמושש ימ 

<140 'ע> .ותוכמסמ גורחל 

ענכשמו רורב ןפואב עיבצמ יאדר 'פ לש "תילארשיה היטרקומדב השיאה לוק" רמאמה 

הרמאמב תנחוב יאדר .יטרקומדה הייפואל לארשי לש ידוהיה הייפוא ןיב רבחל ישוקה לע 

דוע לכ" היפלש תענמנ־ יתלבה הנקסמל העיגמו ,תוירדגמ תושדעב הרבחה תודסומ תא 

.(161 'ע> "תיתימא היטרקומדכ התוארל רשפא יא ,הנידמב םישנל ינללוכ ןויווש ןיא 

,רפסה ךרוע ,"הילוח יפלכ הנידמה תוביוחמ :האופרו היטרקומד" ,אבה רמאמב 

תאז השוע אוה .תילרבילה היטרקומדב תויתרבח תויוכז אשונב דקמתמ ,רוגמלאךהכ 'ר 

.הלוחה תוכזו הנידמה תלוכי ,הנידמה תבוח :םייזכרמ תונורקע השולשל תוסחייתה ךות 

קדצומ תילרבילה היטרקומדה לע ןוידב תויתרבח תויוכז לע רמאמ לש ותללכה םצע 

ירוטסיהה רשקה תא גיצמ וניא רוגמלא־ןהכש לבח ןכל .תיטרואית הניחבמ טלחהב 

תויוכז תא גיצמ אוה ךכ לע ףסונ .תיתרבח תוחרזאל תילרבילה היטרקומדה ןיב יטילופהו 

תלוכי ,הבוח" ןיב רבחל חילצמ ךכ ידי־לעו ,יאקירמאה םזילרביל־ואינה חורב הלוחה 

תירבה־תוצרא יתממ ,בגא .הלוחה לש םדאה תויוכז ןובשח־לע תאז השוע אוה ךא :"תוכזו 

?תיתרבח תוחרזא אשונב "םייוגל רוא" תשמשמ 

:רמאמה תרתוכב יוטיב ידיל האב רפסב ירישעה רמאמב הלועש תיזכרמה היגוסה 

לע ןוידל תובר םרתש) הקילמיק 'ו ."תוילרביל תויטרקומדב םייתוברת־םייתדע םיטועימ" 

תא םילעמ רוגמלא־ןהכ 'רו (תויטרקומד־תוילרביל תונידמב תיתוברת־ברה תוחרזאה 

תויוכז תונקהל הלוכי תילרבילה־תיטרקומדה הנידמה המכ דע :ךכ־לכ תיזכרמה הלאשה 
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,יניעב ?ןהירבח לש טרפה תויוכז תא תוללושש תויתדע־תויתוברת תוצובקל תויתצובק 
:םימעט השולשמ רתויב תיתייעב םתבושת 

לארשיבו הדנקב ,תירבה־תוצראב תויתוברת־ברב ןודל רשפא־יא ,תיטרואית הניחבמ . 1 

תונידמ ץניה תונושארה תונידמה יתש .תאז םישוע םירבחמהש יפכ ,תחא המישנב 

הניא ,הז תמועל ,לארשי .םכסומ יטילופ רטשמ תולעבו ןהיחרזא ללכל תוכיישש 

בתכנ שממ וז הביסמ .ונלוכ לע םכסומה רטשמ ונל ןיאו ,היחרזא לכל תכיישש הנידמ 

הנוש תוילרביל־תויטרקומד תונידמב תויתוברת־ברה תייגוס ,ןכ־לע .הז רפס השעמל 

סיסבש ,(?ילארשי אוה ימ) התוהז יהמ תעדוי הניאש הנידמב תויתוברת־ברה תייגוסמ 

,תחא תיתוברת הצובק ןוחצנשו ,יתד־ונתא וניה הב ימואלה ביטקלוקל תוכייתשהה 

הניה לארשיש גנילרמיק 'ב בתכ ךכ לע .תרחא הצובק ןובשח־לע אב ,הז רשקהב 

.<1998 ,גנילרמיק) תויתוברת־בר אלל תויוברת יוביר לש הנידמ 

םיסחייתמ םה ,לארשיב תויתוברת־ברה תייגוס תא םיחתנמ רוגמלא־ןהכו הקילמיקשכ .2 

עקר לע חצר יבגל .םישנ תלימלו "החפשמה דובכ לוליח עקר לע חצר" לש היגוסל 

תויוכז לע תמייאמ תויתצובק תויוכזל השירדהש איה םתנעט ,החפשמה דובכ לוליח 

רבודמשכ ,הז תמועל .הזה גהנמה תא עונמל ידכ ברעתהל הנידמה לע ןכלו ,טרפה 

רבודמ ןיא םירקמה תיברמבש ןוויכמ"ו ,"לארשיב הגוהנה הלקה הרוצ"ב םישנ תלימב 

תוברעתהה קזנ יכ םיבשוח ונא" :ברעתהל תבייח הנידמה ןיא ,(203 'ע)"יופכ סקטב 

:איה תלאשנה הלאשה <םש)".ברעתנ אל םא תורענל םרגיהל לולעש קזנהמ רתוי בר 

ותועמשמ לכש ,ירזכאו םילא סקטב רבודמשכ "יופכ־אל סקט"ו "הלק הרוצ" שוריפ המ 

לש תטלחומ הלילש ךות ,דיתעב הלעב תויהל רומאש רבגל הדליה ףוג לש דובעש 

?תילרבילה הנשמה לש רובעי־לב ןורקיעכ ופוג לע םדאה תוכז המלענ ןאל ?התוינימ 

ףידע הז ןיא םאה ?לארשיב םזילרבילה לש הדימה־הנק םויכ הניה םישנה תלימ םאה 

ןיא םאה ...?ךוניחב תויונמדזה ןויוושל ,הרובחתל םייואר םישיבכל ,למשחל סחייתהל 

,השיאו שיא ,םיוודבה לכל רשפאל ידכ תויתימא תויטרקומד תורגסמ רוציל ףידע הז 

?םדיתע לע תוטלחהה־תלבק ךילהתב ףתתשהל 

,תויתרוסמה תותיליעה אקווד םניה טועימה תצובק ירבודש םיבשוח םירבחמה המל .3 

םישנה תויוכזו םדאה תויוכז יליעפ םע המ ?טועימה תצובק ךותב תורחא תוצובק אלו 

?קיפסמ םייוודב םניא רבכ םה ?םיוודבה - ונלש הרקמב ,טועימ תצובק התוא ךותב 

םירשעה האמה תארקל לארשיב םיניטסלפה םיחרזאה" לע הפפ 'א ןד אבה רמאמב 

ימואלה םויה־רדס לשו תוהזה לש הקימנידה תא ןייצמ הפפ .(רמאמה תרתוכ יהוז)"תחאו 

הדבועה תא שיגדמ אוה .םויה דעו 1948 תנשמ לארשי־תנידמ יחרזא םיניתשלפה לש 

המרב ןהו טרפה תמרב ןה ,תיניתשלפה תימואלה םתוהז לע תעה לכ ורמש םיניתשלפהש 

ידוהיה בורה ןיב םיסחיל עגונב תונוש תויורשפא תומייק ךכמ האצותכ .תיביטקלוקה 
.לארשיב יניתשלפה טועימל 

לש ינויצה סיסבה טמשיי םא קר םייקתהל לוכי היצאזילארשיה ךילהת 

,תינויצ הנידמ תרתונ דוע לכ ,תמייקה הדיחיה הפולחה .לארשי תנידמ 

סודומה רמשיי ךכו - לארשי תנידמ ךותב "םימומע" םיניטסלפ תויהל איה 

,תתמעתמ תוימואל ץמאל איה תרחא הפולח .ףקתה ךא חונ־אלה ידנוויוו 

<223 'ע> .תידוהיה הנידמה םע יתיזחו יולג קבאמל ליבותש 
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העגהל תמרות הניא תיתרבחו תילכלכ הקוצמל ימואל אצומ ןיב הפיפח שיש הדבועה 

לש רורבהו ףיקמה רואיתה תורמל ,הז םע דחי .קדצב שיגדמ הפפש יפכ ,םכסומ ןורתפל 

לש יתד־ונתאה דמימה (1) :תקפסמ תוסחייתהב וכז אל תויזכרמ תויגוס יתש ,רבחמה 

תיביטקלוקה תוהזה לש הקימנידה לע ולסוא ימכסה לש םתעפשה (2):תיניתשלפה תוהזה 

.םיביתכמ םהש שדחה םויה־רדס לעו לארשיב תיניתשלפה 

תא ןחוב ,"לארשיב לשממ־אבצ יסחיב היצזילמרונו תוידוחיי" ,קסיל 'מ לש ורמאמ 

הנידמל הכפהנ אל לארשיש הנקסמל עיגמ קסיל .לארשיב לשממל אבצה ןיב םיסחיה 

לכ םעש ונל ריכזמ אוה .התוא תנייפאמה (תידוחייה)"ןוחטיבה תד" תורמל תיטסירטילימ 

תומימע" לש המויק אוה תויטרקומדה תורבחה לכל ףתושמה הנכמה ,ןוויגהו ינושה 

םידיקפתה תקולחב תושימג ןכו ,יאבצה רזגמה ןיבל יחרזאה רזגמה ןיב תולובגב "תימניד 

,ירק ,"היצזילמרונ" לש ןדיעל ,ההובג תוריבסב ,ונתוא םדקמ םולשה ןדיע .םירזגמה ןיב 

.רבגיו ךלי תויברעמ תויטרקומדל לארשי ןיב ןוימדה ובש ןדיעל 

אוה .היגוסה לש ,טסילמרופה חותינל םידמצנ ונחנא דוע לכ ענכשמ קסיל לש ורמאמ 

רשאמ רתוי יתנעט תא שיחממ המ .תוברתכ םזירטילימל םיסחייתמשכ תוחפ ענכשמ השענ 

ותבשש םיכנה לומ הרובגב דמעש ,"םלוווכ" לש הלשממה שאר לש המיהדמה הרהצהה 

םיארוקה יל וחלסי ?תויעב םירתופ ןיא תועמד םעשו םיצחלל ענכיי אל אוהש ריהצהו 

דוהא םיאולימב ףולא־בר לש םירבדה חור תא קר אלא ,קיודמ טוטיצ ןאכ יתאבה אלש 

.לארשי תלשממ שאר ,קרב 

ןמיו 'ג ,"היטרקומדה לש השקה הרגתא :'רורטה ןורטאית"' ,ןורחא־ינפלה רמאמב 

הנידמב .םהב הנומטה הנכסבו ,רורטהו תרושקתה יעצמא ןיב ןיפילחה יסחיב קסוע 

תריצי ,ביואה לש היצזילרומד) רורטה תורטמ תא תרשמ יתרושקתה יוסיכה ,תיטרקומד 

.יתרושקתה (rating)גורדמה תא הלעמ "רורטה ןורטאית"ש דועב ,(ילוכו אשונל תועדומ 

הלבגהה" לדומ תא ,םימייקה םילדומה ןיבמ ,עיצמ ןמיו ,הז בצמ םע דדומתהל ידכ 

ךיא :קפסה ,רתיאו תראשנ הלאשה .ימצע ןוסיר לש םכסומ ץומיא ושוריפש ,"תימצעה 

?גורדמה לש רערועמ־יתלבה וחוכ חכונל םייקתהל לוכי הזכ לדומ 

המכ דע ?תיטרקומד המכ דע :תילארשי היטרקומד" ,גיצליוו־ןמייל לש ורמאמ 
תיאכז לארשי הדימ וזיאב :תולאשה־תלאש תלאשנ רמאמב .רפסה תא םתוח ,"?תילרביל 

םע לע תטלוש איה םויכ םגשכ תילרביל היטרקומד ארקיהל (טסקטה ףוגב תאצמנ הלמה) 

גיצליוו־ןמייל ?היחרזא לכ תנידמ הניא הנידמהו ,הנידמל תד ןיב הדרפה הב ןיא ,רחא 

ימואלה־יתדה ביכרמה .תילרביל רשאמ רתוי תיטרקומד הניה לארשיש ותבושתב שיגדמ 

ןעוט אוה ,הז םע דחי .םזילרבילו היטרקומד ןיב הריתסל הבר הדימב םרות לארשיב 

חילצמש קבדה תא הווהמה ימואל־יתד ביכרמ ותוא סמהל הלולע רתוי תילרביל השיגש 

הלאש הלעמ גיצליוו־ןמייל ,תורחא םילימב .ידוהיה בורה לש ודוכיל לע רומשל והשכיא 

,ןועיטל וליפא עיגמ אוה .ווק־סוטטסה לש תרוסמה בטימ יפל הילע הנוע ךא ,הבושח 

התוא ,ירק ,לארשיב תיטילופה היצזילרבילה ויפלש ,"ךופה לע ךופה" תניחבב וניהש 

תא ןכסל הלולע ,חרזאו תיחרזא לכ לש םדאה תויוכז תא ססבל הרומאש היצזילרביל 

(283-279 'ע) !!!היטרקומדה 

םירקוח ידי־לע הבר תויעוצקמב בותכש ,ןווגמ רפס וניח ונינפלש רפסה :םוכיסל 

תובושתה םעפ־אלו תובקונ תולאש תולאשנ םעפ־אל .םוחתב רתויב םידיכבהמ םניהש 
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705 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

ךכבו ידמ תיטסילמרופ השיג ץמיא אוהש ךכב הקול הז רפס םלוא .תויפיצה לע תונוע 

םייגולופורתנאהו םיילכלכה ,םייגולויצוסה םירקחמה רובצמ לע קיפסמ ןעשנ וניא אוהש 

,תולעומ ןניא תויוושכעו תובר דוסי־תולאש ,ךכמ האצותכ .החיתפב םהילא יתסחייתהש 

ןוטלשל ןוה ןיב רשקה ,לארשיב היטרקומדה תניחבמ ןיבר חצר לש ותועמשמ :לשמל 

לש (?)יחרזאה םדמעמ ,הלשממה תושארל הרישיה הדיחבהמו זירמיירפהמ האצותכ 

,לארשיב הנידמו תד יסחי לע רבעשל־תוצעומה־תירבמ היילעה תעפשה ,םירזה םידבועה 

לע החוורה־תנידמ קוריפו םיילכלכה םירעפה תבחרה ,היצזילבולגה לש םהיתועפשה 

ןתינ הז לכ חכונל .הנהכו הנהכ דועו תרושקתה יעצמאב לופונומה ,היטרקומדה "תוביצי" 

יאדוובו ,דוסי־תויגוס אל ךא ,תילארשיה היטרקומדב תויגוס טלחהב גיצמ הז רפסש רמול 

.תויוושכע דוסי־תויגוס אל 

תורוקמ 

."תויתוברת־בר אלל תויוברת יוביר - םישדחה םילארשיה" .(1998) ךורב ,גנילרמיק 
.308-264 ,16 ,םייפלא 

יואזיב־לגופ היבלס 

להנמל הללכמה ,לרב־תיב תללכמ 
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