
ו83 (ו)גי תילארשי היגולויצוס 2011־א"עשת 

תובוגת 

ןורכיז סויגו ןילופל ל"הצ תועסמ :קנדיאמ תא ררחשל ונאב רמאמל הבוגת 

331-354 ימע ,<2מי ,תילארשי היגולויצוס ,ןמפוה ימתו סומעךב רנבא תאמ ,האושה 

םילשורי תשרדמ דקפמ ,רינ ןורי ל"אס 

אובמ 

ונאב"' רמאמה םסרופ (2011 ,א"עשת) תילארשי היגולויצוס תעה בתכ לש <2>בי ןויליגב 

ימתו סומע־ק רנבא תאמ "האושה ןורכיז סויגו ןילופל ל"הצ תועסמ :'קנדיאמ תא ררחשל 

.ביבא לת תטיסרבינואב ךוניחל רפסה תיבמ ןמפוה 

ונא הלש תיכוניחה תושיגרה לש קימעמ חותינל הייפיצב רמאמה תא אורקל יתינפ 

םירעפ וב םירכינש לשורמ רמאמ יתאצמ ךא ,האושה ןורכיז תלחנהב קסועה אבצכ םיביוחמ 

ןיבו ימדקאו רודס תויהל רמייתהש חותינה ןיבש ברה קחרמהמ דחוימב יתבזכאתה .םיירקחמ 

םידע" תועסמ לש יתמגמ רואית גצומ רמאמב .לעופב עסמה לש ותולהנתה לע תודבועה 

תובכרומהו רשועה תא ליכהל ידכ הב ןיאש תירקחמ היגולודותמ לע ךמתסמה "םידמב 

ןפואב ראתמ רמאמה ןכ לע .האושה ןורכיז תלחנהל ל"הצ תוליעפב םינומטה תיכוניחה 

."םידמב םידע" טקיורפ תא ינכדע יתלבו קיודמ אל ,יקלח 

עסמה ידקפמ תנכהל םיזכורמ םימי ,ןילופל עסמה תא ללוכ "םידמב םידע" לעפמ 

וירחאו עסמה ינפלש םישגפמה תילכת .הצרא הרזחה רחאל ךרענש םכסמ םויו ויפתתשמו 

:ןאכ איבא התיצמת תאש תיכוניחה תוינידמה תא דדחלו ןזאל איה 

.האושה ןורכיז תלחנהל תוביוחמ .1 

.תיטרקומדו תידוהי הנידמכ הייפואלו היכרעל ,הנידמל טרפה לש תוביוחמה קוזיח .2 

ל"הצ תומישמ תא עצבלו תרשל תוביוחמב לחה ,ל"הצ יכרעל טרפה תוביוחמ קוזיח .3 

.םדאה דובכ ךרע לע הרימשב הלכו 

רמאמל תינורקע תוסחייתה 

."םידמב םידע" עסמ לש יכוניחה וקמוע אולמ תא ןיבהלו ליכהל וליכשה אל רמאמה יבתוכ 

לע תורימא םג ענמנ יתלב ןפואבו ,רבעה לע םעז הלעיש יופצ ןילופ תמדא לע ךרענש עסמב 

םידע" לש תויכוניחה תורטמה תגשה .ימויק םויא לש תושוחת דצב ל"הצ לש ותמצועו וקזוח 

ןותנ ןושארה שגדה .םייכוניח םישגדו םינוזיא לש תבכרומ תכרעמו תושיגר תשרוד "םידמב 

המשגה איה לארשי תנידמש ןויערל רקיעבו ,לארשי תנידמ לש התמקהל האושה ןיבש הקיזל 

ונתוא תכפוה הניא האושהש אוה ינשה שגדה ;םיפוסיכ תונש םייפלא לש השעמל הכלה 

קזחל םיביוחמ ונא ,האושב םימלוגמה תוירזכאהו עורה עקר לע .טלחומ ןפואב םיקדוצל 
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תובוגת רינ ןורי 184 

שגדה ;םדאה דובכ :"ל"הצ חור" ךותמ דוסיה ךרע רואל לועפלו םייטרקומדה םיכרעה תא 

תיתצובקו תיכרע המצוע לעב עסמ ךלהמב ויכרע לעו טרפה לע הרימשל רשקנ ישילשה 

םירומחה םיישונאה םיעשפה דחא הב עצובש המדאה לע םידמב ךרענה ,עסמה .ןפוד תאצוי 

קזחל איה תיכוניחה המגמה .םיפתתשמה לע הבר תויביסנטניאב לעופ ,ידוהיה םעה דגנ 

אלו ,וילייח ךוניחל דקפמה לש תוביוחמה תאו םדאה דובכל רקיעב םיעגונה םיכרעה תא 

םינשב רקיעבו ,הזה בושחה לעפמה תומדקתה םעש ןייצל בושח .המקנה וא תונמחולה תא 

הניחבמ ןה ,וללה םינוזיאהו םישגדה שומימל תנתינה בלה תמושת דואמ הקזוח ,תונורחאה 

.ישעמ ןפואב ןהו תיתסיפת 

עסמה יפתתשמ 267־ל ורבעוה 'לאיראב יאטיסרבינואה זכרמה הנורחאה הנשב ךרעש רקחמב 

השולש וקדבנ רקחמב .םתרזח רחאל םינולאש ורבעוה םיפתתשמ 333־לו ,םתאיצי ינפל םינולאש 

תויועמשמה תנבה ,ידוהיה םעל תוביוחמה תרבגה ,האושה תועמשמ תנבה :םייזכרמ םיביכר 

לע םיכרעה תובישח תא שיגדמ אוהש םיפתתשמה ונעט עסמה רחאל .האושה לש תוילסרבינואה 

.םייתד־םיידוהי םיכרעו םיינויצ םיכרע ,םייטרקומד־םייתרבח םיכרע :אבה רדסה יפ 

ןורכיז תלחנהב קוסעל הבוח הלח ,לארשי תנידמב יתכלממו יזכרמ ףוג לככ ,ל"הצ לע 

ןווגמ תא עיבהל םיפתתשמל רשפאל תיכוניחה ותבוח ,וז המישמב קסוע אבצשכו .האושה 

םינונגנמה תועצמאב רתוי בחר יכרע רשקהב ןתוא ליכהל םג ךא ,םהב תולועה תושוחתה 

רשקההמ םימלעתמ םהשכ תואיצמה לש התובכרומל םיאטוח רמאמה יבתוכ .םייכוניחה 

תועסמב תוינושארה תורימאהו תושוחתה לש יקלחו יחטש חותינב םיקפתסמו ללוכה יכוניחה 

.תועווזל תישחומה הפישחה חכונל תויעבט ךא ןהש ,"םידמב םידע" 

תירקחמה היגולודותמל תוסחייתה 

לעופב עסמה לש ותעפשהו ותולהנתה ןיבו ןמפוהו סומע־ןב לש םרמאמב תונעטה ןיב רעפה 

עדימהמ תצקמב קר קפתסהל רמאמה יבתוכ לש היולגהו תעדומה הריחבהמ רקיעב עבונ 

דחא לע עדימ יפל םלשה לע שיקהלו תוסנל הרמוי לכ ךא ."םידמב םידע" לע םייקה ברה 

תונשרפ רציימו תודבועה תא הטמש אווש גצמ תטטרשמו תימדקאה הרשויב תעגופ ויקלחמ 

אב וניא "םידמב םידע" תועסמ לש יכוניחה ךילהתה בורש ןייצא השחמה םשל .תיתמגמ 

חישב אלא ,םיבותכה םיטוטיצב וא ןילופ תמדא לע םיסקטב םיארקנה םיטסקטב יוטיב ידיל 

תוחישל שדקומ ןמזהמ 18.50/0־כ ,הכרדהל שדקומ ןמזהמ 75"/0־כ) תוכרדהבו םינוידב ,הנבומ 

רוציל םתילכתש ,הלא םיביכרמ .(םיסקטל שדקומ ןמזהמ 7.50/0־כ קרו ,תווצה םע םידקפמה 

.רמאמה יבתוכ לש תוסחייתה לכל םיכוז םניא ,עסמב םישיגר םייכוניח םינוזיא 

םינשה שמחב םהב ושמתשהש םינדגואמ וחקלנ רמאמב םיעיפומה םיטסקטה בור 

הז ינורקע רעפ ןייצל וחרט אל םיבתוכה ,ירעצל ."םידמב םידע" לעפמ לש תונושארה 

תנש תא רמאמה תחיתפב וריכזה םהש ףא ,2011 תנשב םסרפתהש ,רקחמה לש תוינכדעב 

."םידמב םידע" לעפמל רושעה 

ל"הצ יניצק תוחלשמ תא קדובו ,ןילופל רעונה ינב תועסמ תא ןחובש רקחמ .(םסרופ םרטו 'נ ,ץיבודיוד 1 

.תרוקיב תצובקכ "םידמב םידע" לש 
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185 (1)גי תילארשי היגולויצוס 20וו־א"עשת 

םירציימש םייוטיבבו םייומידב םישמתשמ םהשכ לק םיבתוכה לש םטע ,ךכ לע ףסונ 

חנומב שומישה :ןהמ המכ ןאכ איבאו ,תובר תואמגודה .ארוקה לצא תיתמגמ תואיצמ תנומת 

לש תורהצומה תורטמהמ הטוב תומלעתה ףקשמ (םיפסונ תומוקמו 331 'מע> "תוניילצ עסמ" 

תוסומעו תוטרופמ תוכרדההו ,שיגר יכוניח ךילהת ללוכ עסמה .ומושיי ןפואמ רקיעבו עסמה 

ידכש איה תרחא המגוד .ישעמ ןבומב אלו ילמסה ןבומב אל תוניילצ עסמל תומוד ןניאו 

,לעופב ךא ,"חקל" חנומב שומיש השענ (335 ימע)"האושל ל"הצ ןיבש" רשקה תא חיכוהל 

ביתכהל ןויסינמ רקיעבו םיחקל תקפהמ ענמיהל איה תועסמה לש תיכוניחה תוינידמה 

.גוהנל וילע דציכו ןיבהל וילע המ ףתתשמל 

תיזכרמ העפשה לעב םרוג םהש ,תווצהו דקפמה דיקפתמ םג םימלעתמ רמאמה יבתוכ 

הנכהה תינכתמ התוהמב הנוש הניא" עסמל הנכהה תינכתש םינעוט םה .עסמה ינכת לע 

,ל"הצב הבר תועמשמ שי תווצלו תווצה דקפמל ךא .(340 'מע> "םידימלת תוחלשמ לש 

תווצב .רעונה ינב לש הזמ דואמ הנוש ל"הצ תחלשמל הנכהב רצונש יכוניחה ךילהתה ןכלו 

הרימאה .רתוי בחר רשקהל וסינכהלו עסמה תא דבעל םתילכתש םינויד ןווגמ םימייקמ ונא 

תרצונה תידוחייה תינוגראה תוברתה לש הנבה יא תפשוח (341 ימע»"הקודה תיאבצ תרגסמ" 

הנוש םיבר םירקמבש ,ישפוחו חותפ יכרעו יכוניח חיש תריצי אוה הרקיעש ,ל"הצ תועסמב 

.הליגרה תיאבצה הרגשהמ דואמ 

.דואמ יקלח אוה ךא ,עסמב שחרתמה לע בושח טבמ םיעיצמ םנמא םידקפמה ימואנ 

םימואנב םירבודהש םג רוכזל בושח .םיידיימ תושגרל יוטיב ןתונש יסקטו ישגר אישב רבודמ 

ישילשו ינש רודל םינב םתויה ומכ תוישיא תויוסנתה לע םינעשנו תישיא הדמע םיגציימ 

.ל"הצ לש תועסמה תוינידמ תא חרכהב םיגציימ םניאו ,דוקיפ תויווח לע וא האושל 

לש הקימעמ הנבה םג ךכ - המשנה יכבנל וא בטוקל - רחא עסמ לכב ומכ ,םוכיסל 

תא ןיבהל רשפא ךיא .תירשפא יתלב ילוא ,השק איה וב ףתתשהל ילב "םידמב םידע" עסמ 

דחא לכב קלח תחקל ילב וינכת תא ןזאל ידכ השענה יכוניחה ץמאמה תאו עסמה תמצוע 
2?ויבלשמ 

ביבס להנתמה יעוצקמ חיש לכמו רמאמהמ דומלל ונתבוח ,ליעל רומאה לכ תורמל 

.וב םימייקה םינוזיאה תא תעה לכ קזחלו ףיסוהל רקיעבו ,םייכוניחה וירסמו עסמה 

רשפאש םירובס ונא" :הרורבה הרימאב רקיעבו רמאמב תומוקמ המכב עיפומ תופתתשהה יא ןיינע 

.(335 ימע)"תוחלשמב קלח תחקל ילב םג םיגיצמ ונאש תיזכרמה הלאשה לע בישהל 

This content downloaded from 132.66.11.212 on Tue, 09 Jul 2019 15:36:37 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms


