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 םימלבו םינוזיאו תילרביל-ימס תויתקוח
 תילארשיה היטרקומדב

 תאמ
 *רלפוטש הליג

 
 ריצקת

 
 תדימ תא רשוקה בחר טבמב לארשיב םימלבהו םינוזיאה לש םנסוח תא ןחוב רמאמה

 לע הז יפוא לש ויתוכלשה םעו ,הדסוויה תעמ לארשיב יתקוחה רטשמה יפוא םע םנסוח
 ןעוט רמאמה ןושארה וקלחב .תילארשיה תויתקוחב םישחרתמה םייוושכעה םייונישה
 תוביוחמ תאטבמה ,תילרביל-ימס תויתקוח תלעב הנידמ התישארמ איה לארשיש
 םניאש םיסרטניאו םיכרע ,תונורקעלו ,אסיג דחמ תוילרביל תויוכזל :הלופכ תיביטמרונ
 תוברו תועובק תולבגמ תלטהב תאטבתמ םינורחאל תוביוחמה .אסיג ךדיאמ םיילרביל
 יסיסב ביכרמ הווהמו תידוסי איה הלופכה תוביוחמהש ךכבו ,תונושארה לע תועמשמ
 תילרביל-ימסה תויתקוחה לש םינושה היטביה תא ראתמ רמאמה .תיתקוחה הטישה לש
 םייתקוחה םיטביהה לש השלוחה ןיב תידדהה העפשההו םירשקה תכרעמ תאו לארשיב
 דקמתמו ,םדאה תויוכז לע הנגה םניינעש םייתקוחה םיטביהה לש השלוחל םיידסומה
 האמה לש ינשה רושעהמ לחה יכ ןעוט רמאמה ינשה וקלחב .ימואל-ונתאהו יתדה ןפב
 תילרביל-ימס תויתקוחמ רבעמ לש ךילהת לארשיב שחרתמ ,ועצמאמ תאש רתיבו ,21-ה
 תיתקוחה תיתשתה יכו ,ומוציעב ןיידע יוצמה ךילהת ,תיטבשו תינתוכמס תויתקוחל
 וילא םותרל םיעייסמו הז רבעמ לע םיליקמ ינמי םזילופופב שומישהו תילרביל-ימסה
 ידי לע וז הפוקת ךרואל ינמי םזילופופב שומישה יכ איה תפסונ הנעט .רוביצה תא
 זכרמב המש וז היגולואדיא .תיטבשו תינתוכמס היגולואדיא םדקל דעונ ןוטלשה תוגלפמ
 לע הליקמ ליבקמבו ,"ידוהיה םע"ל תוינויחכ תוגצומה תויתדו תוינמואל תורטמ שומימ
 ותוחתפתה ןפוא תרהבהל תיטרואת תרגסמכ .טילשה לש םיישיאה םיסרטניאה םודיק
 םימלבהו םינוזיאה תכרעמ לע הווהמ אוהש םויאהו ירשפאה ודעי ,ךילהתה לש

 
 

 תודוהל ינוצרב .םיקסעלו טפשמל ימדקאה זכרמה ,םיטפשמל הטלוקפה תינקיד ,הרבח רוספורפ   *
 ןהיתורעה לע ,ןמסיו ןיעמ תכרועל דחוימבו ,טפשמ ינויע תכרעמ תורבחלו גיטסול ןירודל
 םינועיטה תרהבהלו דודיחל תובר ומרתש הלועמהו תינדפקה הכירעה תדובע לעו תוניוצמה
 רמאמה לש תמדקומ הסרגל הבשחמה תוררועמו תובושחה ויתורעה לע לאמ'ג למאל ןכו ,רמאמב
 2020 רבוטקואב ךרענש "תילארשיה היטרקומדב םימלבו םינוזיא לע יטפשמ טבמ" רניבווב
 .תעה בתכ תוסחב
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 ,טימש לרק לש תיתקוחה הירואתב שומיש השוע רמאמה ,תילארשיה היטרקומדב
 ,היטרקומדה תוהמל עגונב ויתוסיפתבו תילרבילה תויתקוחה לע ותרוקיבב דקמתמו
 .ביואל תימע ןיב הנחבהה תויזכרמו קוחה ןוטלש ןורקע ,תויושרה תדרפה
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 אובמ

 חוכה תא רזבל איה תילרביל היטרקומדב םימלבו םינוזיא לש םתרטמ
 לעו םתוריח לע ןגהל ךכו ,דחא ינוטלש םרוג ידיב וזוכיר תא עונמלו ינוטלשה
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 ידי לע םיגשומ םימלבהו םינוזיאה 1.ןוטלשה תוצירע ינפמ םיחרזאה לש םהיתויוכז
 יתבו הלשממה ,תסנכה – תונושה ןוטלשה תויושר שולש ןיב ינוטלשה חוכה תקולח
 לש ןתלועפב םינוש םיטביה לע חקפל תונושה תויושרל תוכמס ןתמו – טפשמה
 לע םירבדמ Tushnet ןוגכ םירקוח ,תויסאלקה תויושרה שולשל ףסונב 2.תורחאה
 ןוגכ ,היטרקומדה לע ןגהל םתרטמש םייתנידמה תודסומה תא תללוכה תיעיבר תושר
 םדיקפתש אוה הלא תודסומ לש םדוחיי .תיזכרמה תוריחבה תדעו וא הנידמה רקבמ
 רשאכ םירחאה הנידמה תודסומ לש םהיתולועפב םימיוסמ םיטביה לע חקפל
 הנידמה יפסכב שומישה ןפואל עגונב ןוגכ ,הנבומ םיניינע דוגינב םייוצמ םינורחאה
 היטרקומדב םימלבהו םינוזיאה לש ףסונ ינויח דבור 3.תוריחבה לוהינ ןפואל וא
 .תיחרזאה הרבחה ינוגראו תרושקתה אוה תילרביל

 לע ,יטרקומדה ךילהה לע הרימש החיטבמ םימלבו םינוזיא לש היואר תכרעמ
 היטרקומדה תא םיביכרמה תודוסיה תשולש םניהש ,טרפה תויוכז לעו קוחה ןוטלש
 תובר תונידמב שחרתמ 21-ה האמה לש ינשה רושעה עצמאמ לחה םלוא .תילרבילה
 תא תוססבמ תויטילופ תועונת .תילרבילה היטרקומדה לש הקיחש ךילהת םלועב
 םינוזיאה תרפה ,תויושרה תדרפה ןורקע לש הקיחש תועצמאב וללה תונידמב ןתטילש
 תושרה ךרד רקיעב ,ןהידיב ינוטלשה חוכה זוכירו תונושה תויושרה ןיב םימלבהו
 תויוכז תא תומצמצמ ,קוחה ןוטלש תא תורערעמ וללה תועונתה דבב דב .תעצבמה
 תוליבומו ,תיחרזאה הרבחה ינוגרא תא תופקות ,תרושקתה לע תוטלתשמ ,טרפה

 
 

 .)א"סשתה( 800–798 ,797 אל םיטפשמ "טפשמה תיב תוסחב םינוזיאו םימלב" יתשינבנב ליא  1
 ןוגיעב תאלממ תויושרה תדרפהש דיקפתה םה תויושר תדרפהב ךרוצל ועצוהש םיפסונ םיקומינ
 JEREMY WALDRON, POLITICAL :ואר ,תויושרה לש הקמנהה תבוח שומימבו

POLITICAL THEORY: ESSAYS ON INSTITUTIONS 49-54 (2016), לש הדיקפת ןכו 
 השומימ ןיבל רוביצה ידי לע השירדה תאלעה ןיב ליעומו ינויח םינמז רעפ תריציב תויושרה תדרפה
 Ming-Sung Kuo, Against .דוביעו חותינ לש רדוסמ ךילה רחאל תויושרה ידי לע לעופב

Instantaneous Democracy, 17 ICON 554, 562–563 (2019). 
 ,EVR L. .ARVH, 113 PowersThe New Separation of Bruce Ackerman  ;םש  2

633 (2000). 
3  , Institutions Protecting Democracy:A Preliminary InquiryMark Tushnet, 

12 L. & Ethics of H.R. 181, 183 (2018). 
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 ןתטילש תא וז ךרדב ססבל ולא תועונת לש ןתרטמ .יטרקומדה ךילהב םייונישל
  4.יפלקב ןתפלחה תא עונמלו תכשמנה

 ךא ,הרקיעב תידסומ היגוס לעכ םימלבהו םינוזיאה תייגוס לע בושחל גוהנ
 בחר טבמב לארשיב םימלבהו םינוזיאה לש םנסוח תא ןוחבל איה הז רמאמב יתרטמ
 םעו ,הדסוויה תעמ לארשיב יתקוחה רטשמה יפוא םע םנסוח תדימ תא רשוקה רתוי

 התייה לארשיש ןעוט רמאמה .םייוושכעה םייונישה לע הז יפוא לש ויתוכלשה
 העפשההו םירשקה תכרעמ תא ריאמ ,ילרביל-ימס יתקוח הנבמ תלעב התישארמ
 םניינעש םייתקוחה םיטביההו םייתקוחה םיידסומה םיטביהה תשלוח ןיב תידדהה
 ךילהת ראתמ רמאמה ,ןכ ומכ .ימואל-ונתאהו יתדה ןפב דקמתמו ,םדא תויוכז לע הנגה
 יוצמה ךילהת ,תיטבשו תינתוכמס תויתקוחל תילרביל-ימס תויתקוחמ רבעמ לש
 ינמי םזילופופב שומישהו תילרביל-ימסה תיתקוחה תיתשתה יכ ןעוטו ,ומוציעב
 תרהבהל תיטרואת תרגסמכ .רוביצה תא וילא םותרל םיעייסמו הז רבעמ לע םיליקמ
 םינוזיאה תכרעמ לע הווהמ אוהש םויאהו ירשפאה ודעי ,ךילהתה לש ותוחתפתה ןפוא
 לרק לש תיתקוחה הירואתב שומיש השוע רמאמה ,תילארשיה היטרקומדב םימלבהו

 תוהמל עגונב ויתוסיפתבו תילרבילה תויתקוחה לע ותרוקיבב דקמתמו ,טימש
 תימע ןיב הנחבהה תויזכרמו קוחה ןוטלש ןורקע ,תויושרה תדרפה ,היטרקומדה
 .ביואל

 םינוש םיידסומ םינונגנמו םינבמ םימייק םלועב תוילרביל תויטרקומדב
 ןוטלשל תנתונש תילרביל תיטרקומד תיתקוח תרגסמ תריצי איה םתרטמש םינווגמו
 םיחרזאל תיביטקפאו הבחר הנגה תנתונ תאז םעו ,תוינוטלשה ויתובוח תא אלמל חוכ
 יביטקפא ןפואב ףתתשהל םתלוכי תחטבה ךות ,תוילאודיבידניאה םהיתויוכז לע
 ףא לע ,םיימיטיגלל םיבשחנ הלאה םיידסומה םירדסהה לכש דועב .יטרקומדה ךילהב
 ידיב חוכה זוכיר איה םתרטמש םיידסומ םירדסהב םתפלחהש ירה ,םהיניב ברה ינושה
 וא תורירש ,יטרקומדה ךילהבו םדאה תויוכזב העיגפ רשפאמש ןפואב ןוטלשה
 םישחרתמ תיטרקומד הקיחש לש םיכילהת תונורחאה םינשב .הלוספ היהת ,תותיחש
 וזכרמב םייוצמו ,לארשיב םגו ב"הרא ,היקרוט ,ודוה ,ןילופ ,הירגנוה ןוגכ תונידמב

 
 

4  Autocracy under Cover of the Transnational Legal  Kim Lane Scheppele,
Order, in CONSTITUTION-MAKING AND TRANSNATIONAL LEGAL ORDER 
188, 190–192 (Tom Ginsburg, Terence C. Halliday & Gregory Shaffer eds., 

2019). 
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 לש התרדגהכ ,"טירסת" תוהזל רשפא יכ ףא ,תאז םע 5.ימלועה יטרקומדה רבשמה לש
Scheppele, תא הגרדהב שילחהל ידכ שומיש וב םישועה םיגיהנמל ףתושמה 

 אל ,תידעלבה םתטילש תא ססבל ךכ ידי לעו תילרביל היטרקומדל םיינויחה תודסומה
 לש ומושייב החלצהה תדימו ,ותרטמ תא גישהל חילצמ ינתוכמס-וטורפ גיהנמ לכ
 תוירטשמה ,תוירוטסיהה היתוביסנבו הנידמ לכ לש ידוחייה רשקהב היולת "טירסת"ה
 םויכ םישחרתמה םיכילהתה תא החוכנ חתנל תנמ לע ,יתנעטל ,ןכל 6.תויתרבחהו
 שי ,ינתוכמסה "טירסת"ה לש ומושיי תחלצהל יוכיסה תא ךירעהל תוסנלו ,לארשיב
 תאו םתוא דומאלו ,לע טבמב תילארשיה תויתקוחב םיללוחתמה םייונישה תא ןוחבל
 לארשיב תויתקוחה לש םיידוחייה יפואהו הנבמה רואל םהב הנומטה הנכסה
 .התישארמ

 תללוכה הבותכ הקוחב ללכ ךרדב תנייפואמ תילרביל תיטרקומד תויתקוח
 הדימ ,וז הנגה תחטבה םשל תיטופיש תרוקיב לש המויק ,םדאה תויוכז לע הנגה
 תויטרקומד תוריחבל תוביוחמו ,הליגר הקיקח תמועל הקוחה לש תושקונ לש תמיוסמ
 ,תעצבמהו תטפושה ,תקקוחמה תושרה ןיב הדרפהלו קוחה ןוטלש ןורקעל ,תויתפוקת
 יכ ףא 7.היטרקומדה לע ןגהלו ןוטלשה חוכ לע תולבגמ ביצהל הרטמב לוכהו
 םגו ,לדחמה תרירבכ תילרביל-תיטרקומדה תויתקוחה הספתנ םינורחאה םירושעב
 לאידיאכ ,ץוחלו הפה ןמ תוחפל ,התוא ונמיס השעמל הכלה התוא ומייק אלש תונידמ
 תנש לש היינשה תיצחמה לע םיעיבצמ םירקוח .דוע אל יכ המוד ,ףואשל שי וילאש

 ונוחצינ םעו יפוריאה דוחיאהמ תודרפיהה לע הינטירבב םעה לאשמ תואצות םע ,2016
 לש הינומגהה הלחה הבש ןמזה תדוקנכ ,ב"הרא תואישנל תוריחבב פמארט לש
 תיטרקומד הקיחש לש ץאומ ךילהתל תואה ןתינו קדסיהל תילרבילה היטרקומדה

 
 

 לכל תחתמ ,freedom house-ה לש שפוחה דממב םלועב 76-ה םוקמל הרדרדתה לארשי  5
 המוקימ םג רומאכו 76 אוה דדמב לארשי לש הנויצ יכ רהבוי( תויברעמה תוילרבילה תויטרקומדה
 Countries and Territories, FREEDOM .תירקמ איה םירפסמב תוהזה ךא ,76 אוה

HOUSE, freedomhouse.org/countries/freedom-
world/scores?sort=asc&order=Total%20Score%20and%20Status. 

6  –545, 555 .EVR L. .HIC U., 85 Autocratic LegalismKim Lane Scheppele, 
556 (2018). 

7  The Coming Demise of Tom Ginsburg, Aziz Z. Huq & Mila Versteeg, 
Liberal Constitutionalism?, 85 U. CHI. L. REV. 239, 239–240 (2018). 
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 לש םיימינפ םיכילהת םע בטיה בלתשה ףאו ,לארשי לע חספ אל הז ךילהת 8.םלועב
 םיכילהת ,םזילופופ לשו תילארשיה תויתקוחב םייטרקומד-לרבילה םיטביהה רוגתא
 תסנכה לש ןתנוהכ תפוקתב ,2015 תוריחב רחאל ורבגתה ךא ןכ ינפל דוע ולחהש
  .והינתנ ןימינב תושארב עבראו םישולשה הלשממהו םירשעה

 עקרה יאנת םה המ איה םירקוח ידי לע תולאשנה תויזכרמה תולאשה תחא
 תרפהל ,תילרבילה היטרקומדה רוערעל םילעופה תוחוכהש יוכיסה לע םיעיפשמה
 וחילצי חוכה ידקומ לע תוטלתשהלו ,התוא םינייפאמה םימלבהו םינוזיאה
 המחלמ 10,ילכלכ ןויווש-יא ןוגכ םינוש םייתביסנ םימרוג םינומ םירקוח 9.םתמישמב
 ומכ .תוילרביל תויטרקומד לש ןרוערעל םימרותה םימרוגכ 12תדה תוקזחתהו 11רורטב
 םימלבו םינוזיא יכ ףאש ךכ לע םיעיבצמ תונורחאה םינשהמ םייתאוושה םירקחמ ,ןכ
 םילוכי םמצעלשכ םה ןיא ,םייתועמשמו םיבושח םה ינדפק יתקוח ןונכתו םיידסומ
 הדיפקב תוננכותמ תוקוחב םג 13.ילרביל יטרקומד רטשמ לש ומויק ךשמה תא חיטבהל
 םייתקוח םייוניש תועצמאב םייטרקומד-לרבילה םיטנמלאה תא קוחשל רשפא
-לרבילה הבילה תא ןקורל ךכ ידי לעו 14,הרואכל ימיטיגל ןפואב םישענה םירבטצמ
 תדרפה לע הדפקה 15.הניעב תיתקוחה תפטעמה תרתוה ךות ,ןכותמ תיטרקומד
 חווטב קפסל המצעלשכ הלוכי הניא םימלבו םינוזיא לש תכרעמ תריצי לעו תויושרה

 
 

 1 "תוינידמל תועצהו םיפתושמ םירגתא :לארשיבו הפוריאב ינמי םזילופופ" ;241–240 'מעב ,םש  8
-s3-eu-central )2017 ,םיכרוע סיו יאניו הרשופ רנרוו ,ןוזנתנ יבור ,גטרווק םר ,הסוב ןאי(

1.amazonaws.com/fes-org-il-wp/he/wp-
content/uploads/2018/01/23062327/Publication-IEPN-Europe-Hebrew.pdf.  

9   (2018);IE DEMOCRACIES DOW H ,IBLATTZANIEL D &EVITSKY LTEVEN S
Aziz Huq & Tom Ginsburg, How to Lose a Constitutional Democracy, 65 

U. CAL. L. REV. 78 (2018). 
10  Liberal Constitutionalism and Economic Rosalind Dixon & Julie Suk, 

Inequality, 85 U. CHI. L. REV. 369 (2018). 
11  457  .EVR L. .HIC U., 85 Terrorism and Democratic RecessionAziz Z. Huq, 

(2018). 
12  e of Competing Orders? The ChallengRan Hirschl & Ayelet Shachar, 

Religion to Modern Constitutionalism, 85 U. CHI. L. REV. 425 (2018). 
13  Ginsburg, Huq & Versteeg, 253 'מעב ,7 ש"ה ליעל;Central  Bojan Bugarič, 

Europe’s Descent Into Autocracy: A Constitutional Analysis of 
Authoritarian Populism, 17 ICON 597, 600 (2019). 

14  521 (2018) .EVR L. .HIC U., 85 ConstitutionsPopulist David Landau, .  
15  Scheppele, 6 ש"ה ליעל.  
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 לע תיתקוח הנגה 16;תילרביל היטרקומד לש המויק ךשמהל הקזח הבורע ךוראה
 םייריפמא םירקחמו 17;לעופב הנרפות אל ןה יכ חיטבהל הלוכי הניא םדאה תויוכז

 עוגפל השוחנה הלשממ רוצעל םילוכי םניא םייאמצעו םיקזח טפשמ יתב םג יכ םיארמ
  18.םיחרזאה תויוכזב

 הכימתה תדימ אוה דורשל תויטרקומד לש ןתלוכיל םיקזחה םיאבנמה דחא
 לש התונוכנ תדימו ,הנידמב הייסולכואה ברקב תיטרקומד-לרבילה רטשמה תטישב
 הקיחש ינפמ הילע ןגהל תנמ לע םייטרקומד םיעצמאב קבאיהל הייסולכואה
 אבנמ איה הייסולכואה ברקב תילרבילה היטרקומדה תוהמ לש המנפה-יא 19.התחשהו

 ןתורדרדיהל תיזכרמ הביס יכ ןעטנ ןילופלו הירגנוהל עגונב ,לשמל ךכ .התשלוחל בוט
 ופקיש אל םזינומוקה תדירי רחאל ומקוהש םיילרבילה תודסומהש איה תונתוכמסל
 לע ובתכוהש םיצוליאה תא אלא ,ןהב תיתרבחה תואיצמה תאו תיטילופה תוברתה תא
 הלביק אל םלועמ תילרבילה היטרקומדה ,ילנהו ןוסוד תנעטל 20.יפוריאה דוחיאה ידי

 תוריח ,יטילופה ןויוושה יכרעו ,תויטסינומוק-טסופה תונידמב הרוכב לש דמעמ
 היטרקומדה לש התביל תא םיווהמה ,קוחה ןוטלשו תיחרזאה תונלבוסה ,טרפה
 היטרקומדה 21.הלא תונידמב םיפתושמה םיכרעכ םעפ ףא ולבקתה אל ,תילרבילה
 תונמואל ןוגכ םיילרביל-יטנא םיביטרנ םע הגזמנו הלולח התבילשכ הרתונ תילרבילה
 הררופתה איה םגש ,תילרביל היטרקומד לש ןיע תיארמ רוציל ידכ ,תונרמשו תינתא
 ילנהו ןוסוד 22.יפוריאה דוחיאל הלא תונידמ לש ןתלבק םע התוציחנ תא הדביאשכ
 תוהז ילעב םיחרזאל הקוקז תילרביל היטרקומד םייקתהל תנמ לעש דועב יכ םימכסמ
 חרזמבו זכרמב תובר תונידמבש ירה ,התנגהל קבאיהל םינכומה תילרביל תיטרקומד

 
 

16  Ginsburg, Huq & Versteeg, 253 ,249 'מעב ,7 ש"ה ליעל; Bugarič, מעב ,13 ש"ה ליעל' 
600; Aziz Huq & Tom Ginsburg, 9 ש"ה ליעל.    

17  Do Constitutional Rights Make a Adam S. Chilton & Mila Versteeg, 
Difference?, 60 AM. J. POL. SCI. 575, 586–587 (2016). 

18  Courts' Limited Ability to Protect Adam S. Chilton & Mila Versteeg, 
Constitutional Rights, 85 U. CHI. L. REV 297 (2018). 

19  Ginsburg, Huq & Versteeg, 253 'מעב ,7 ש"ה ליעל; Bugarič, 600 'מעב ,13 ש"ה ליעל, 
610.  

 .609 'מעב ,םש  20
21  Central Europe? -What’s Wrong with EastJames Dawson & Sean Hanley, 

The Fading Mirage of the "Liberal Consensus", 27 J. DEMOCRACY 20, 21 
(2016). 

 .22 'מעב ,םש  22
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 ןה ןיא רשאכ קר רמשיהל תוכירצ תוילרביל תויוכז יכ הסיפתה תלבוקמ הפוריא
 23.יהשלכ תינרמש וא תינמואל המרונב תושגנתמ

 הססבתה לארשי תנידמב םג ,ןילופו הירגנוה יבגל ןעטנל המודב יכ איה יתנעט
 תושגנתמ ןה ןיא רשאכ קר רמשיהל תוכירצ תוילרביל תויוכזש הסיפתה התמקה םוימ
 הנבמב קהבומ יוטיב ידיל האב וז הסיפת .םיימואל-ונתא םיסרטניאו תויתד תומרונ םע
 ויטביהש ,לארשיב םינשה ךרואלו הנידמה םויק תליחתמ תסנכה הרציש יתקוחה
 איה וז הסיפת לש תואצותהמ תחאש רעשל רשפא .דבלב םייקלח םה םיילרבילה
 ףופכו רתויב יקלח ןפואב רוביצל ולחנוה תויטרקומד-לרבילה תוהזהו תומרונהש
 תוחנהל דוגינב יכ ןעטא תישאר .םיכבדנ ינשמ היונב הז רמאמב יתנעט ,ןכל .םיגייסל
 איה אלא ,הביציו הקיתו ,הקזח תילרביל היטרקומד הנניא לארשי תולבוקמה
 לארשי ילרביל-ימסה הייפוא לשב יכ ןעטא ,תינש .דבלב תילרביל-ימס היטרקומד
 לש הקיחשה ךילהת תחלצה לשו םימלבהו םינוזיאה ןדבוא לש הנכסל דחוימב הפושח
 ינממס תקיחש יכ ףא ,רמולכ .הלש יתקוחה הנבמב םייטרקומד-לרבילה םיטביהה
 ,תיטרקומד הקיחש לש תימלוע המגממ קלח איה לארשיב תילרבילה היטרקומדה
 לארשיש הדבועהש ירה ,תורחא תובר תויטרקומדב ומכ לארשיב תורכינ היתועפשהש
 דבלב תיקלח תוביוחמ םלגמ הלש יתקוחה הנבמהשכ הז ימלוע ךילהתל הסנכנ
 ךילהתה תא הציאמ ,תינבמ הניחבמ ןהו תיגולואדיא הניחבמ ןה ,תילרביל היטרקומדל
 .ושומימ לע הליקמו

 תילארשיה היטרקומדה לש התוירירבש יכ ןעטא רמאמה לש ןושארה וקלחב
 אלא תילרביל היטרקומד לארשי התייה אל התמקה םוימש ךכמ הבר הדימב תעבונ
 רשאכ קר רמשיהל תוכירצ תוילרביל תויוכז היפלש הסיפתה יכו ,דבלב תילרביל-ימס
 רשפא הז ןבומב .ילארשיה טפשמב תשרשומ והשלכ ימואל סרטניאב תושגנתמ ןה ןיא
 ,תילרביל-ימס תויתקוח תלעב ,תילאוד הנידמ התליחתמ רבכ לארשיב תוארל
 לש םיטביה דצל תילרביל תיתקוח תכרעמ לש םיטביה ליבקמב הב םימייקתמש
 ,רמולכ 24.םיינתאו םייתד םיכרע לע תססובמ רשאו תילרביל הניאש תיתקוח תכרעמ
 תויוכז לע הניגמש תילרביל הסיפתל ביוחמ ילארשיה טפשמה םימיוסמ םימוחתב
 טפשמה םירחא םימוחתב ךא ,םיישפוחו םיווש םישנא היחרזא ללכב האורו טרפה

 
 

 .31 'מעב ,םש  23
 לש הירואיתל המורת :תיכרע ודה הנידמה ,לקנרפ טסנרא ידי לע עבטנ "תילאוד הנידמ" חנומה  24

 .)2018 ,םגרתמ גלפ דדוע( תונדורה
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 תויוכז ןובשח לע הנידמה לש ידוהיה יפואל תנווכמו הרורב תומידק ןתונ ילארשיה
   25.תילרביל היטרקומדב שרדנה יתקוחהו ידסומה הנבמה ןובשח לעו ,טרפה

 )1( תא ללוכה תוביסנ ףוריצ בקע ,תונורחאה םינשב יכ ןעטא ינשה קלחב
 פמארט אישנה לש ותריחב רקיעבו ,םלועב תילרבילה היטרקומדה לש הנרק תדירי
 וחוכב היילעה )2( ;םיחטשה לש ,יקלח ולו ,חופיסב ותכימתו ב"הרא תואישנל
 תא דואמ המיצעה םגש ,לארשיב יטסילופופהו יתדה ,ינמואלה ןימיה לש יטילופה
 ,והינתנ דגנ םושיאה יבתכ תשגה )3(-ו ;המלשה לארשי ץרא ןוזח תא םדקל ותלוכי

 קלחהו ילרבילה קלחה – תילארשיה תויתקוחה יקלח ינש ןיב ץלואמה םויקה-וד עיגה
 םיילרבילה םיטביהב הקיחש הלחה וזה תעב .רבש תדוקנל – ינתוכמסהו יתד-ונתאה
 ינמי םזילופופב ןוטלשה לש רבוג שומיש ידי לע הצאוה וזו ,תילארשיה תויתקוחה לש
 הרושב האטבתה הקיחשה .וידיב חוכה זוכירו תויושרה תדרפהב םוסרכה תקדצה םשל
 תויתקוח" הנכאש המל יתגרדה רבעמ ןתרטמש ןוטלשה דצמ תולועפ לש הכורא
 קלחב טוריפ רתיב רידגא התואש ,תיטבש תינתוכמס תויתקוח ."תיטבש תינתוכמס
 ןוטלשה לש וחוכ תלבגהל רישכמכ תשמשמ הניא הקוחה הבש תויתקוח איה ,ינשה
 תקנעהל רישכמכ אקווד תשמשמ אלא ,תוילרבילה םדאה תויוכז לע הנגהה תחטבהלו
 לע ןוטלשל םיעצמא ןתמלו ,םדא תויוכז לע תולבגמ תלטהל ,ןוטלשל בר יזוכיר חוכ
 תדמועה תיטבשה היגולואדיאה תא םישגהל ול עייסל תנמ לעו ותפלחה תא עונמל תנמ
 חיטבהל איה תיטבשה היגולואדיאה לש התרטמ ,ןעטא ,לארשי לש הרקמב 26.וסיסבב
 םעה" לש םייתדו םיינמואל םיסרטניא םדקלו ,לארשיב ידוהיה בורה תונוילע תא
 םיעבקנ – טבשה – "םעה" לש ויתולובג םג ומכ ,הלא םיסרטניא לש םתוהמ ."ידוהיה
 םיעצמאה לכ תטיקנו טבשה לש ויביוא ןומיס לע ןומאש הז םג אוהו ,ןוטלשה ידי לע
 ,ןורחאה רושעב ןוטלשה ליבוהש הקיקחה יכלהמ תא ראתא 27.םתענכה םשל םישורדה
 :דוסי קוח תקיקח םע םאישל ועיגהש םיכלהמ ,םירשעה תסנכה זאמ תאש רתיבו

 
 

25  94 (2019) .ONSTC .LOBG 8, Liberal Constitutionalism-SemiGila Stopler, . 
26  Between Text and Context: Turkey’s Tradition of Turkuler Isiksel, 

Authoritarian Constitutionalism, 11 ICON 702, 708–710 (2013). 
 ,Amy Chuaואר ,טרפב ב"הראבו ,ללכב ימלועה יטרקומדה רבשמב תויטבשה לש הקלח לע  27

Tribal World: Group Identity Is All, 97 FOREIGN AFF. 25, 30 (2018) (“[T]he 
rise of ethnonationalist movements, eroding trust in institutions and 
electoral outcomes, hate-mongering demagoguery, a popular backlash 
against both 'the establishment' and outsider minorities, and, above all, the 
transformation of democracy into an engine of zero-sum political 

tribalism.”). 



 םסרפתישכ ונתשי םידומעה ירפסמו יפוס דומיע רבע םרט הז רמאמ
  .ספדומה ךרכה

 .םיפסונ םייוניש םייופצ
 

10 
 

 

 קקוחל הנווכהו ,)םואלה דוסי קוח – ןלהל( ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי
 ינש תמלשה יכ ןעטא 21.28-ה תסנכה לש הנוניכ תארקל תבחרומ תורבגתה תקספ
 תינתוכמס תויתקוחל אלמ רבעמ לש ןוויכב יזכרמ דעצ הווהת הלא םייתקוח םיכלהמ
 תוקתנתהה ךילהת תא רשפאתש תיתקוחה תרגסמה תא רוצית איה ןכש ,תיטבש
 ןוטלשהו טפשמה תכרעמב םיעוטנ ןיידעש תויתקוחה לש םיילרבילה םיטביההמ
 ינמרגה ףוסוליפהו ןטפשמה לש תיטילופהו תיטפשמה הירואתה יכ ןעטא .לארשיב
 עיצמ אוהש תוקדצההו תילרבילה תויתקוחה לע ותרוקיב רקיעבו ,טימש לרק
 ,רומאה ךילהתה לש ונוויכ תנבהל הבוט תיטרואת תרגסמ הווהמ ,תיטבש תונתוכמסל
 םינוזיאה לע )ךישמי ןכא םא( תידיתעהו תיחכונה ותעפשהו ,ןמסמ אוהש דעיה
 29.תילארשיה הרבחב םימלבהו

 

 לארשיב תילרבילה היטרקומדה לש העובטה התשלוח .א
 תילרביל-ימס הנידמכ לארשי –

 ?תילרביל-ימס תויתקוח יהמ .1

 יתנעטל .וזכ התייה אל םלועמו ,האלמ תילרביל היטרקומד הנניא לארשי
 ,ילרביל-ימס יתקוח הנבמ תלעב איהש הנידמכ היהת לארשי לש רתוי תקיודמ הרדגה
 ?תילרביל-ימס תויתקוח יהמ .תימואלו תיתד תויטבש ןיבל םזילרביל ןיב בלשמש
 ינש םיגציימכ םיילרביל םניאש םירטשמ לעו תילרביל תויתקוח לע בושחל התפמ
 ילרביל יתקוח רטשמש דועב ,הז הבשחמ ןפוא יפ לע .תויתקוח לש םידגונמ םיבטק
 וניאש רטשמ ,קוחה ןוטלש לעו תוילרבילה םדאה תויוכז לע הנגהל ירמגל ביוחמ
 לע היטילש לש םחוכו הנידמה לש החוכ קוזיחל ולוכ ביוחמש רטשמ אוה ילרביל
 שומימ םשל היבאשמו הנידמה לש החוכ תמיתרלו ,היחרזא לש םדאה תויוכז ןובשח

 
 

 קר אל תיטופישה תרוקיבה תא לטבתש תורבגתה תקספל איה הנווכה תבחרומ תורבגתה תקספב  28
 םדאה דובכ :דוסי-קוח תעצה .הירשו הלשממהו ,היתודעוו תסנכה תוטלחה לע םג אלא הקיקח לע
 לאלצב תסנכה רבח לש ,4005/20/פ ,2017-ז"עשתה ,)גרוח קוח לש ופקות – ןוקית( ותוריחו
 ,2016-ו"עשתה ,)תויושר תדרפה – ןוקית( הטיפשה :דוסי-קוח תעצה ;םירחאו 'ץירטומס
 רהבויש יפכ .םירחא תסנכ ירבח רשע השימחו 'ץירטומס לאלצב תסנכה רבח לש ,2863/20/פ
 תמקהל ינויצילאוקה םכסהה יביכרמ דחא התייה תבחרומ תורבגתה תקספ לש הקיקח ,ךשמהב
 .תחאו םירשעה תסנכב הלשממה

29 (U. Chi. Pres. ed., 1996);  OLITICALPONCEPT OF THE CHE T ,CHMITTSARL C
CARL SCHMITT, POLITICAL THEOLOGY (U. Chi. Pres. ed., 2005); CARL 

SCHMITT, CONSTITUTIONAL THEORY (Duke U. Pres. ed., 2008). 
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 רטשמה ,לעופב 30.דבלב הלשו ,תטלשה הצובקה לש םיסרטניאהו היגולואדיאה
 אלא םירומאה םידגונמה םיבטקהמ דחאב יוצמ וניא םלועב תובר תונידמב יתקוחה
 םיבטקה ךותב םג 31.ינתוכמסה בטוקל ילרבילה בטוקה ןיבש ריצה לע יהשלכ הדוקנב
 תנייפואמ תילרביל תיטרקומד תויתקוח ,ןיוצ רבכש יפכ .תובר תויצאירו תומייק םמצע
 תיטופיש תרוקיב לש המויק ,םדאה תויוכז לע הנגה תללוכה הבותכ הקוחב ללכ ךרדב
 ,הליגר הקיקח תמועל הקוחה לש תושקונ לש תמיוסמ הדימ ,וז הנגה תחטבה םשל
 תושרה ןיב הדרפהלו קוחה ןוטלש ןורקעל ,תויתפוקת תויטרקומד תוריחבל תוביוחמו
 ןגהלו ןוטלשה חוכ לע תולבגמ ביצהל הרטמב לוכהו ,תעצבמהו תטפושה ,תקקוחמה
 תובשחנה תונידמה ןיב םגש ךכ לע עיבצמ Tushnet ,תאז םע 32.היטרקומדה לע
 תוקולחמ :תורוקמ השולשל םתוא סחיימ אוהו ,םייתועמשמ םילדבה שי תוילרביל
 שפוחל תוכזה לש יוצרה הפקיה ןוגכ ,םילבוקמ םיילרביל םיגשומל עגונב תוריבס
 תוסיפת לש הנוש םושייל האיבהש הנידמ לכב הנוש תירוטסיה תוחתפתה ;יוטיבה
 תויוביוחמ לש שומימב םייתימא םירסחו ;תוירוטסיהה תוביסנל םאתהב תוילרביל
 רטשמ לש ,דבלב ינמז וניאש ,ןולשיככ הלאכ םירסח רידגמ Tushnet .תוילרביל
 תויתקוח לש תויביטמרונה תויוביוחמהמ קלח שממל ,ותוהמב ילרביל יתקוח אוהש
 קלחכ עבקתהלו בצייתהל םילולע םירומאה םירסחה יכ ריהזמו ףיסומ אוה .תילרביל
 ןייפאל דוע רשפא היהי אלש ךכל םורגיש ןפואב תמיוסמ הנידמב תיתקוחה הטישהמ
 וא תילרביל יתלבכ הרידגהל ןיידע רשפא היהי אל תע התואב ךא ,תילרבילכ התוא
 הטיש ךותב םירסח ובש ירשפא ךילהת לע עיבצמ Tushnet ךכב 33.תינתוכמס
 תילרבילמ הנתשת הטישהש דע ךכ לכ םייתועמשמו םיעבוקמל וכפהי תילרביל
 ,תוידירביהה תויתקוחה תורוצמ תחא איה לארשיב תויתקוחה םג יתנעטל .תידירביהל

 
 

30   391, .EVR L.ORNELL C, 100 Authoritarian ConstitutionalismMark Tushnet, 
394 (2015). 

31  , 14 ICON 1 (2016); Graham Varieties of ConstitutionalismMark Tushnet, 
Walker, The New Mixed Constitution: A Response to Liberal Debility & 
Constitutional Deadlock in Eastern Europe, 26 POLITY 503 (1994); Graham 
Walker, The Mixed Constitution After Liberalism, 4 CARDOZO J. INT'L & 
COMPAR. L. 311 (1996); Graham Walker, The Idea of Nonliberal 

Constitutionalism, 39 NOMOS 154 (1997). 
32  Huq & VersteegGinsburg, , 240–239 'מעב ,7 ש"ה ליעל. 
33  Tushnet, 2 'מעב ,31 ש"ה ליעל.    
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 התייה אלא האולמב תילרביל התייה אל םלועמ תילארשיה תויתקוחה םלוא
  34.תילרביל-ימס תויתקוח ,ןווכמבו ,הליחתכלמ

 איה םא תילרביל-ימס איה תיתקוח הטיש ,העיצמ ינאש הרדגהה יפ לע
 תיביטמרונ תוביוחמ ידי לע תנייפואמ איהש אוה ןושארה יאנתה :םיאנת ינש תמייקמ
 םיילרביל םניאש םיסרטניאו םיכרע ,תונורקעלו אסיג דחמ תוילרביל תויוכזל ,הלופכ
 תועובק תולבגמ תלטהב תאטבתמ םינורחאל תוביוחמהש ךכ ,אסיג ךדיאמ
 איה הרומאה הלופכה תוביוחמהש אוה ינשה יאנתה .תונושארה לע תויתועמשמו
 תוביוחמ הניאו ,תיתקוחה הטישה לש םייסיסבה םיביכרמהמ דחא הווהמו תידוסי
 35.הנתשמ וא דבלב תיתדוקנ

 תא רתויב יקלח ןפואב תמייקמש תויתקוח איה תילרביל-ימס תויתקוח
 םזילרבילה לש םייסיסבה ויתונורקעמ םיינש .סלור לש יטילופה םזילרבילה תונורקע
 הלוכ תיתקוחה הטישהו םיישפוחו םיווש םה םיחרזאה לכש ,תישאר ,םה יטילופה
 לע םדאה תויוכז לע הרימשל תופידע תתל שיש ,תינשו ,הלאככ םהב גוהנל תביוחמ
 םייטפשמה תודסומה לכ תילרביל תיתקוח הטישב 36.והשלכ ףתושמ בוט תפיכא ינפ
 תוביוחמ שי תילרביל-ימס תיתקוח הטישב וליאו ,אלמ ןפואב הלא תונורקעל םיביוחמ
 וז תוביוחמב םירפוכ הנידמה לש םייזכרמ תודסומו ,הלא תונורקעל דבלב תיקלח
 הסיפתל ביוחמ ילארשיה טפשמה םימיוסמ םימוחתב ,לארשיב ךכ .ןווכמבו רהצומב
 לבא ,םיישפוחו םיווש םישנא היחרזא ללכב האורו טרפה תויוכז לע הניגמש תילרביל
 לש ידוהיה יפואל תנווכמו הרורב תומידק ןתונ ילארשיה טפשמה םירחא םימוחתב
 שרדנה יתקוחהו ידסומה הנבמה ןובשח לעו טרפה תויוכז ןובשח לע הנידמה
 37.תילרביל היטרקומדב

 
 

 אל הנידמה לש תונושארה היתונשבש ןועטל ןתינ )ןלהל 44 ש"הל דומצ טסקט( ןלהל טרופיש יפכ  34
 םזיביטקלוק – האולמב תיטסיביטקלוק התייה איהו ילרביל טביה לכ הלש תיתקוחה הסיפתב היה
 תוסיפת רודחל ולחה ,חוכיוול ןותנ קיודמה ודעומש ,רתוי רחואמ בלשב קר .יטסילאיצוסו ינתא
 םיטביה לש הרידחה תדימו דעומ תלאש ,תאז םע .תילארשיה תויתקוחה ךות לא תוילרביל
 התוהמ תא הנשמ הניא הנידמה לש תונושארה היתונשב תילארשיה תויתקוחה ךותל םיילרביל
 .םינורחאה םירושעב תילארשיה תויתקוחה לש תילרביל-ימסה

 תוכרעמ" טנשט ידי לע תונוכמ תויתדוקנ תויטס םע תילרביל תויתקוח תמייקתמ ןהבש תוכרעמ  35
 .2 'מעב ,31 ש"ה ליעל ,shortfalls". Tushnet" ,"םירסח םע תוילרביל תויתקוח

36  26 (Erin Kelly –18 ESTATEMENTR A :AIRNESSFUSTICE AS J ,AWLSROHN J
ed., 2001); JOHN RAWLS, POLITICAL LIBERALISM 174–176 (3rd ed. 2005). 

37  Stopler, 25 ש"ה ליעל.    
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 התמקה תעמש תכרעמ תילארשיה תיתקוחה תכרעמב תוארל רשפא הז ןבומב
 תינתא ,תיתד תויתקוחו תילרביל תויתקוח ליבקמב הב ומייקתה ןכש ,תיכרע-וד התייה
 דצל תילרביל תויתקוח לש המויקב קר אל לארשיב אטבתמ תויכרעה-וד 38.תינתוכמסו

 הערכהב שומישה דצל קוחה ןוטלש לש ומויקב םג אלא ,תילרביל הניאש תויתקוח
(decisionism) ינש לע ,תויכרעה-ודל ,ןלהל טרפאש יפכ 39.םימיוסמ םירשקהב 

 תדימ לע םג אלא ,לארשיב םדאה תויוכז לע הנגהה לע קר אל הבר העפשה ,היטביה
 תאז .ילארשיה טפשמה תא תוביכרמה תונושה תוכרעמב םימלבו םינוזיא לש םמויק
 תלעופה תחא תטלש תושר ידיב חוכה זוכיר לע תססובמ תינתוכמס תויתקוחש ןוויכ
 ,םירחא םימוחתב וליאו ,הביתכמ המצע איה ותואש קוחל ףופכב םימיוסמ םימוחתב
  .יקוה דאו יתורירש אוה החוכו קוח םושל הפופכ הניא איה ,הערכה לע םיססובמה הלא

 

 תילארשיה תויתקוחב ילרבילה ןפה )א(

 דוסיה יקוח ?לארשיב תויתקוחה לש ילרביל-ימסה יפואה יוטיב ידיל אב דציכ
 םה – קוסיעה שפוח :דוסי קוחו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח – םדאה תויוכז רבדב
 ילארשיה טפשמה ,תאז םע 40.תילארשיה תויתקוחב ילרבילה ןפה לש תרתוכה תלוג

 
 

 ,"תיכרע-ודה הנידמה" חנומ תא עבטש ,לקנרפ טסנרא .103–101 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,לקנרפ  38
 תרחאהו ,קוחה ןוטלש לע תססובמ תחאה ,תוכרעמ יתש לש הנידמ התוא ךותב ןמויקל סחייתה
 תעבקנ הניא המרונה יכ איה הערכהה גשומ תועמשמ .)decisionism( הערכה לע תססובמ
 ןתרטמש יטילופה חוכה ילעב לש תויתורירש תוטלחהב יוטיב ידיל האב אלא קוחה תועצמאב
 לקנרפ ידי לע עבטנ תיכרע-ודה הנידמה גשומ יכ ףא .תיטילופה םתלעותו םחוכ רומיש תא חיטבהל
 םורד ןוגכ תופסונ תונידמ ראתל םיפסונ םיבתוכ הז חנומ שמיש זאמש ירה ,תיצאנה הינמרגל סחיב
 JENS.רופגניסו ,ןיס לש התטילש תחת גנוק גנוה ,דייהטרפאה תפוקתב הקירפא

MEIERHENRICH , THE LEGACIES OF LAW: LONG-RUN CONSEQUENCES OF 
LEGAL DEVELOPMENT IN SOUTH AFRICA,1652–2000, 62–79 (2008); Cora 
Chan, Thirty years from Tiananmen: China, Hong Kong, and the Ongoing 
Experiment to Preserve Liberal Values in An Authoritarian State, 17 ICON 

439, 439–452, 446 (2019); Tushnet, Authoritarian Constitutionalism, ליעל 
 .440–438 'מעב ,30 ש"ה

 יחרזא םיברע לש תועיבת תייחד םשל קוחה ןוטלש תייהשה ךות הערכהב שומישה רבדב הנעטל  39
 Hassan Jabareen, Can the Court Normalize the :ואר תועקרקה תייגוסב לארשי

Exception in Non-Emergency Cases? Palestinian Cases Before The Israeli 
Supreme Court, 18 ICON 788 (2020). ץ"גב ןוגכ ןיד יקספל סחייתמ ןיראב'ג ןסח ונוידב 

 תנידמ 'נ ןאעיק לא ובא 3094/11 א"ערו ,)2003( 803 )4(זנ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ תיבס 840/97
 .)5.5.2015 ,ובנב םסרופ( לארשי

 .קוסיעה שפוח :דוסי קוח ;ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח  40



 םסרפתישכ ונתשי םידומעה ירפסמו יפוס דומיע רבע םרט הז רמאמ
  .ספדומה ךרכה

 .םיפסונ םייוניש םייופצ
 

14 
 

 

 יכ ,ראשה ןיב ,תעבוקה תואמצעה תזרכה לש החסונב רבכ םיילרביל םיטנמלא ליכה
 ,תד לדבה ילב היבשות לכל רומג ינידמו יחרזא תויוכז ןויווש םייקת לארשי תנידמ"
 ובחרוה הלא םיטנמלא 41."תוברתו ךוניח ,ןושל ,ןופצמ ,תד שפוח חיטבת ;ןימו עזג
 ןוגכ ,טפשמה תיב לש תוילרביל תוקיספ תועצמאב םישימחה תונשב רבכ וקמעוהו
 תויוכז יוויש קוח ןוגכ םיקוחב תסנכה תקיקחב ךשמהב ונגוע ףאו 42,םעה לוקו ונר'זב
 קוח ,םיתורישבו םיכרצמב הילפה רוסיא קוח ,הדובעב תויונמדזה ןויווש קוח ,השאה
 עיבצהל הרואכל רשפאש יפ לע ףא יכ ןיוצי 43.דועו תויטרפה תנגה קוח ,עדימה שפוח
 ןיב תקולחמ תמייק ,התישארמ תילארשיה טפשמה תטישב םיילרביל םיעפומ לע
 םירושעב םישחרתמ םהש לככ ,הלא םיעפומ סחייל רשפא ןכא םאה םירקוחה
 המויקל םינושארה םירושעה אמש וא ,תוילרביל תוסיפתל ,הנידמה םויקל םינושארה
 ביבס רקיעב הבסנ תקולחמה .הדיחא תיטסיביטקלוק הסיפתב םינייפואמ הנידמה לש
 ןמסה אוה ןוילעה טפשמה תיב יכ םלוכ לע םכסומ .ןוילעה טפשמה תיב לש ותנשמ
 הבש הפוקתל עגונב המכסה ןיא םלוא ,ילארשיה טפשמב םזילרבילה םודיק לש ינמיה
 ליחנהל לעפ טפשמה תיב יכ רובס רנטואמ .םיילרביל םיכרע םודיקל לועפל לחה
 ותרטמ תא הווסמ אוהש ךות ,םישימחה תונשמ רבכ םזילרבילה יכרע תא לארשיב
 טפשמה תיב תקיספ תא שרפל רשפא יא יכ סרוג סירח וליאו ,תויטסילמרופ תוקמנהב
 םושיי לש ילמרופהו רצה ןבומב רתויה לכל אלא ,תילרבילכ םישימחה תונשב
 ןוילעה טפשמה תיבב םזילרבילה תיילע יכו ,קוחה ןוטלש ןורקע לש יטסיביטיזופ
  44.םיעשתהו םינומשה תונשב קר העריא

 

 תילארשיה תויתקוחב ילרביל-יטנאה ןפה )ב(

 ינתאה ןפה )1(

 ,םינשה םע בחרתהו קזחתהש ,תילארשיה תויתקוחב ילרבילה ןפה דצל
 תעמ רבכ הנידמה לש יתקוחה הנבמב עבטומה ינתוכמסו יתד ,ינתא ןפ םייקתמ

 
 

 .1 ח"שתה ר"ע ,לארשי תנידמ תמקה לע הזרכה  41
 רש ׳נ ונר'זב 1/49 ץ"גב ;)1953( 871 ז ד"פ ,םינפה רש 'נ מ"עב םעה לוק תרבח 73/53 ץ"גב  42

 .)1949( 80 ב ד"פ ,הרטשמה
-ח"משתה ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח ;1951-א"ישתה ,השאה תויוכז יוויש קוח המגודל ואר  43

 ,םיירוביצ תומוקמלו רודיב תומוקמל הסינכבו םיתורישב ,םירצומב הילפה רוסיא קוח ;1988
  .1981-א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח ;1998-ח"נשתה ,עדימה שפוח קוח ;2000-א"סשתה

 סירח ןור ,)1993( 127–122 ילארשיה טפשמב םיכרעה תיילעו םזילמרופה תדירי רנטואמ םחנמ  44
 תיב ירקבמ ידי לע םיירוטסיה םיביטרנב שומישה :ןוילעה טפשמה תיב לש ןיימודמה רבעה"
 .)2021-ב םסרפתהל יופצ( דמ טפשמ ינויע "טפשמה
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 אוה יוטיב ידיל וב אב ינתאה ןפהש דחא רושימ .םירושימ המכב רכינו ,הדסוויה
 יזכרמ אוה תועקרקה אשונשכ ,םיברעה םיחרזאל לארשי לש הסחיב םימיוסמ םיטביה
 ,יאבצ לשממ לש וחוקיפל םינותנ לארשיב םיברעה םיחרזאה ויה 1966 תנש דע .םהב
 תונש עצמא דע תוחפְל וכישמה תועקרקה תעקפהו םהילע בחרנה חוקיפה ךא
 קוח לש ותקיקח םגש ירה ,ןכמ רחאל המצמטצה תועקרקה תעקפה יכ ףא 45.םיעבשה
 העייס אל ,תיתקוח תוכז תגרדל ןיינקל תוכזה תא הלעהש ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי
 דועייל לעופב עקרקה השמיש אל רשאכ וליפא ,הרזח ןלבקל הלא תועקרק ילעבל
 ןוטלשה תועקרקה תייגוסל עגונה לכב יכ ןעוט ןירב'ג ןסח 46.העקפוה ומשלש ירוקמה
 ךות ,(decisionism) הערכהב שמתשמ ,ןוילעה טפשמה תיב וללכבו ,ילארשיה
 תועקרק תבשהל לארשי יחרזא םיברע לש תועיבת תייחד םשל ,קוחה ןוטלש תייהשה
 ןיב ,סחייתמ ןירב'ג ונוידב 47.ןתבשהל םיאכז ויה םויכ םייקה ןידה יפ לעש תועקפומ
 יחרזא םיברע לש הריתע ןוילעה טפשמה תיב החד ובש ,תיבס ןוגכ ןיד יקספל ,ראשה
 לש םרוערע החדנ ובש ,ןאעיק לא ובאו ,םרפכל בושל ,תירקיא רפכה ירוקע ,לארשי

 םיקהל תנמ לע םרפכ תא תונפל הטלחהה לע ןאריח לא םוא יאודבה רפכה יבשות
 הייטסהש ירה ןירב'ג לש ונועיט תא לבקנ םא 48.ןריח ידוהיה בושייה תא ומוקמב
 האצותל עיגהל תנמ לע (decisionism) הערכהב שומיש ךות ,קוח תוארוהמ
 הרימש לש רשקהב יתייעב םידקת הווהמ ,הלא םירקמב םיינוטלש םיסרטניא תתרשמה
 ענמנ טפשמה תיב הז הרקמבש ןוויכ ,הטישה לש םימלבהו םינוזיאה תכרעמ לע
 ןה רסמ ריבעמ הז םידקת .התוא הבגמ ףאו תינוטלש תורירש ינפמ םלבכ שמשלמ
 םשל "קוחה תא ףפוכל" יאשר ןוטלשה יכ םיחרזאל ןהו תונושה ןוטלשה תועורזל
 ול עייסי טפשמה תיבש יואר יכו ,םימיוסמ םירקמב ינתא סיסב לע הנוש סחי רומיש
 .ךכב

 לש הסחי ןיבל םיילרביל םייטרקומד תונורקע ןיב בשייל ישוקה יכ ןיוצי
 איבה לשמל ךכ .םירקוח יניעמ םלענ אל םימיוסמ םירשקהב םיברעה םיחרזאל לארשי
 יכ הליגר היטרקומד הניא לארשיב תררושה היטרקומדהש ןועטל החומס תא הז ישוק
 קלחב תמקוממה וזככ תינתא היטרקומד רידגמ החומס .תינתא היטרקומד םא

 
 

 תנוכתמ :הנידמל םינושארה םירושעה תשולשב יניטסלפ-יברעה טועימהו טפשמה" ןבס ןליא  45
  .)2008( 571–570 ,565 דכ טפשמ ירקחמ "חוקיפה

 .)18.6.2009 ,ובנב םסרופ( רצואה רש 'נ לו'חמ 3421/05 ץ"גב  46
47  Jabareen, 39 ש"ה ליעל.  
 שמתשמ ןוילעה טפשמה תיבש םיפסונ םירשקהל ;39 ש"ה ליעל ,ןאעיק לא ובא ןיינעו תיבס ןיינע  48

 קפס" הכרב ןרוא ואר םיברע םירתוע תבוטל קוספלו קוחה תא ליחהלמ ענמיהל ידכ הערכהב םהב
 אכ טפשמ ינויע "1954–1948 ןוילעה טפשמה-תיבו קוחה ,םיננתסמה :םינכוסמ קפס ,םינכסמ

333, 362–364 )1998(. 
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 תבלשמו ,תויטרקומד ןניאש תונידמל תויטרקומד תונידמ ןיבש ףצרה לש יטרקומדה
 םיטועימל תומיוסמ תויצוביק תויוכזו םידיחיל תווש תויטילופו תויחרזא תויוכז ןתמ
 ותרדגהכ ,תינתא היטרקומדב 49.הנידמב תינתאה בורה תצובק לש הטילשה דוסימ םע
 איהו ,דבלב תחא תינתא הצובק םע אלא היחרזא םע ההוזמ הניא הנידמה ,החומס לש
 הצובקה לש תינגומוה הנידמ-המוא רוציל התרטמש תינתא תוימואל ידי לע תענּומ
 יכ ףא ןכש ,תינתא היטרקומדכ לארשי תא רידגמ החומס 50.הרובעו ,תטלשה תינתאה
 תומיוסמ תויצוביק תויוכז ףאו הב םייחה םיברעל תווש תויוכז הרואכל הקינעמ איה
 איה הנידמכש ירה ,תיברעה הפשל ימשר דמעמו דרפנ ךוניח ןוגכ ,יברעה טועימל
 הביסה וז .םרובעו ,םידוהיה לש הנידמ רוציל תפאושו הב יחה ידוהיה בורה םע ההוזמ
 בורה תא ,תידוהיה תוברתה תא ,תירבעה הפשה תא םדקל ידכ תלעופ לארשיש ךכל
 םיברעה וליאו ,םידוהיה לש םייטילופה םיסרטניאהו ילכלכה בצמה תאו ידוהיה
 םיקחרומ ,םויאכ םיספתנ ,היינש הגרדמ םיחרזא לש סחי החומס תנעטל םילבקמ
 החומס לש וחותינ ,תוארל רשפאש יפכ 51.הטילשו בקעמ תחת םינותנו חוכה ידקוממ
 ןאכ תגצומה הנעטה תא הבר הדימב םאות םיברעה לארשי יחרזא לש םדמעמל עגונב
 םירדסה םע םימיוסמ םימוחתב תוילרביל תויוכז תבלשמ תילארשיה תויתקוחה היפלש
 לש ידוהיה הייפואל הרורב תומידק תנתינ םהבש םירחא םימוחתב םיילרביל אל
  .הנידמה

 

 יטרקואתה ןפה )2(

 לש יטרקואת-ידוהיה הייפואל הרורב תומידק תנתינ ובש ינשה רושימה
 דוסימ לש םינוש םיטביהב יוטיב ידיל אב תוילרבילה טרפה תויוכז ןובשח לע הנידמה
 תדל ינוטלש חוכ תקנעהו הנידמב תדה לש יקלחה הדוסימ .לארשיב הנידמב תדה
 הקיקח ירבדב ועבקנ ,יסקודותרואה החסונב תידוהיה תדל רקיעבו ,םימיוסמ םירשקהב

 
 

49  . TUDS .SRI, 2 : Israel as an ArchetypeEthnic DemocracySammy Smooha, 
198, 199 (1997). 

 .200–199 'מעב ,םש  50
 הניא לארשי םיברעה םיחרזאל הסחי לשב יכ םינעוטה ףא שי .227–216 ,206–205 'מעב ,םש  51

 ,As’ad Ghanem, Nadim Rouhana & Oren Yiftachel:ללכ היטרקומד
Questioning "Ethnic Democracy": A Response to Sammy Smooha, 3 ISR. 

STUD. 253 (1998). 
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 ,וללה םייתקיקחה םירדסהה ןיבמ 52.הנידמה לש תונושארה היתונשמ לחה םינוש
 יתנעטל הווהמ ןכלו ,םיילרביל תונורקע רתויב הקומעהו הרישיה הרוצב דגונה רדסהה
 םישוריגו םיאושינ תייפכ אוה ,תילרביל-ימס הנידמכ לארשי לש התרדגהב בושח ךבדנ
 ,הנידמהו הליהקה ידי לע תעבקנה תיתד תוכייתשהל םאתהב םיחרזאה לכ לע םייתד
 ןופצמהו תדה שפוח לש הרפה הווהמ הז רדסה 53.םייחרזא םיאושינל תורשפא רדעהו

 ללכ תא ףיפכמ אוה ןכש ,ןויוושל םישנ לש ןתוכז לש הרפהו ,הנידמה יחרזא לש
 תויתדה תוליהקה לש םילפמהו םיילכראירטפה ישיאה דמעמה ינידל הנידמב םישנה
 הנידמה יחרזא תפפכהש יתנעט לע קולחל רשפא .הנידמה ידי לע תורכומה תונושה
 רדגות לארשיש תורשפאה תא חרכהב תלכסמ םייתד ןישוריגו ןיאושינ ינידל
 הלא םיניד תוארל רשפא םאה הלאשה ביבס בוסית תקולחמה ;תילרביל היטרקומדכ
 םייושעה םירחא םירסחל המודב ,תילרביל התוללכב איהש הטישב דבלב רסח רדגב
 חרכהב םינשמ םניא רשא ,Tushnet לש ותרדגה יפ לע תוילרביל תוטישב םייקתהל
 םיעגונה לארשיב םירחא םירדסהל דוגינב יכ איה יתנעט םלוא 54.ילרבילה הייפוא תא
 תורשכה יניד תפיכא וא ,הנידמה ןומימב תישאר תונבר לש המויק ןוגכ ,הנידמו תדל
 עונמל ידכ ןיא םמויקבש דבלב םירסחכ בשחיהל םילוכי ןכאש ,יתלשממ םרוג ידי לע
 םיחרזאה ללכ לע םייתדה ןישוריגהו ןיאושינה יניד תייפכ ,תילרביל בשחיהל הטישהמ
 םג תילרביל הטיש לארשיב תיטפשמה הטישב תוארל תורשפאה תא תלכסמ לארשיב
 .רתויב הבחרהו תינחלסה הרדגהה יפל

 דע הבר הכ תופירחב תוילרביל תוסיפת רתוס יטפשמ רדסה םאה ןוחבל ידכ
 תא ןוחבל שי תילרביל בשחיהל םייקתמ אוה הבש תיטפשמה הטישהמ ענומ ומויקש
 יטפשמ רדסה רוציל קקוחמה ןווכתה המכ דע ירק ,רדסהה תקיקח ירוחאמש הנווכה
 דגונ אוה המכ דעו רדסהה לש יטפשמה הנבמה תא ןכו ,םיילרביל תונורקע דגונה
 תנווכ ןה ,לארשיב ןישוריגהו ןיאושינה ינידל עגונה לכב .םיילרביל תונורקע לעופב
 הייטס לע רוריבב םיעיבצמ רציש יטפשמה הנבמה ןהו רדסהה תקיקחב קקוחמה
 ןיאושינה ינידש דבלב וז אל ,ךכ .םיילרביל תונורקעמ העובקו תנווכמ ,הקומע
 תושמתשמה םלועב תורחא תונידמל דוגינב ,לארשיבש אלא ,םייתד םה ןישוריגהו
 קוחה ךותל יתדה ןידה לש היצקיפידוק הכרענ ןהבשו ישיא דמעמ יניינעב יתדה ןידב
 לכב תעדה לוקישו ,יחרזאה קוחה ךותל וקקחנ אל ןישוריגהו ןיאושינה יניד ,יחרזאה

 
 

 חסונ[ םיידוהיה תדה יתוריש קוח ;1980-ם"שתה ,לארשיל תישארה תונברה קוח המגודל ואר  52
 .1983-ג"משתה ,תורשכב האנוה רוסיא קוח ;1971-א"לשתה ,]בלושמ

 הצעומב ךלמה רבדל 54 ,52 ןמיס ;1953-ג"ישתה ,)ןישוריגו ןיאושינ( םיינבר ןיד יתב טופיש קוח  53
 .1962-ג"כשתה ,םייזורדה םייתדה ןידה יתב קוח ;2738 ג י"אח ,1947 דע 1922 ,לארשי-ץרא לע

54  Tushnet, 2 'מעב ,31 ש"ה ליעל.    
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 לכב ,המגודל ,ךכ .םתוא םיפכואו םימשיימה םיניידה ידיב ולוכ ראשוה םנכותל עגונה
 דיחיה רוכזאה ,לארשיב םידוהי לש ןישוריגו ןיאושינ לע לחה יתדה ןידה ןכותל עגונה
 ןיאושינ" יכ עבוקה םיינבר ןיד יתב טופיש קוחל 2 ףיעסב עיפומ ילארשיה קוחב
 יתדה ןידה ןכות ,ךכמ האצותכ 55."הרות ןיד יפ לע לארשיב וכרעיי םידוהי לש ןישוריגו
 לש ידעלבה םתעד לוקישל ןותנ לארשיב םידוהי לש ןישוריגו ןיאושינ יניינעב בייחמה
 וז תוידעלבו ,םתנבה יפל ומושייו יטנוולרה הרותה ןיד יוהיז לע םידקפומה םיניידה
 תוססובמו תויתורירש םיתיעל ןה םיינברה ןידה יתב לש תוטלחה ובש בצמ תרצוי

 הנידמהמ ענומ םג םייתד םיניד לש היצקיפידוקה רדעה 56.(decisionism) הערכה
 םתונשרפ תא ריתומו ,ןישוריגהו ןיאושינה יניד תבילב תומרופר עצבל תורשפאה תא
 לע תוילכראירטפ תויתד תוסיפתל הרורב תופידע םינתונה םיינרמש םייתד םינייד ידיב
 עובקל םייתד םינייד לש תבחרנה הכמסהה ,ךכ 57.תוינויווש תוילרביל תוסיפת ינפ
 תויוכזב תושק תעגופ ,םיקוחה רפסב םיבותכ םניאש ,ילארשיה טפשמב םיבייחמ םיניד
 ןידה יתבבש תאז חכונ רתוי ףא תמצעתמ וז העיגפ .תוניידתמה רקיעבו ,םיניידתמה
 םניא םדי לע םינתינה ןידה יקספ בורשו ,בייחמה םידקתה ללכ םייקתמ אל םיינברה
 תיב לש תוקיספ דגנ קדצה ןמ דעס ןתמל צ"גבל היינפ םג ,וזמ הרתי 58.םימסרפתמ
 ךמסומ ומצע האור וניא צ"גב ןכש ,םיבר םירקמב תעייסמ הניא לודגה ינברה ןידה
 קספש יפכ .םתוכמס ימוחת ךותב תויוצמה םייתדה ןידה יתב לש תוקיספב ברעתהל
 :יקסבונורוב נ"דב ןהכ םייח טפושה

 ,המימי םימימ הז טפשמ־תיבב אוה עובק גהונו איה הקוספ הכלה
 םיקסופ רשא לכ :םייתד ןיד־יתב לע רוערעב םיבשוי ונחנא ןיאש
 רהרהל יחרזא טפשמ־תיבל ול ןיאו ,םהלש יתדה ןידה אוה ירה ,םה
 םיווצמ רבכו ...הז יתד ןיד לש וביטו ותוהמ ןינעל םהיתודימ רחא
 ,םהה םימיב ויהי רשא" ,םיניידהש ,אנד תמדקמ םידמועו ונא
 ,ןימי אוהש לאמש לעו לאמש אוהש ןימי לע ךיניעב ןיארמ וליפא
  59.)א״י ,ז״י םירבד ,ירפס( "םהל עמש
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 איה םיינברה ןידה יתבל תעגונה םיילרביל תונורקעמ תפסונ הרומח הגירח
 תועיגפהמ תחא לכ 60.תוניידכ םישנ תנוהכ םירשפאמ םה ןיא קוח יפ לעש הדבועה
 העיגפל האיבמו ילרבילה ונבומב קוחה ןוטלש ןורקע תא תדגונ המצעלשכ וללה
  .רבטצמב ךכש יאדוּו ,הנידמה יחרזא לש תויוכזב תבחרנ

 םימלבהו םינוזיאה לע םג תובחרנ תוכלשה הז םירבד בצמל ,וזמ הרתי
 יתבש םינידה תכרעמ .רוביצהמ םיקלח ידי לע םתוציחנ תסיפתו ילארשיה טפשמב
 השיגנ הניאו ומצע ילארשיה קוחה חסונב היוצמ הניא היפ לע םיקסופ םיינברה ןידה
 םימסרפתמ תנתונ איהש ןידה יקספו בייחמ םידקת תללוכ הניא וז תכרעמ .םיחרזאל
 וז תוביסנ תורבטצה .םנכות תא רקבלמ ענמנ ןוילעה טפשמה תיב ףסונבו ,םקלחב קר
 רבד ,לע דמעמ רצונ ןידב םיבשויה םיניידה ידי לע ותונשרפכ יתדה ןידלש ךכל האיבמ
 לש ותרימא .ןידה יתב תוטלחהב (decisionism) הערכהלו תורירשל חתפ חתופה
 תרגסמב ןתונ ינברה ןידה תיבש תוטלחה רחא רהרהי אל צ"גבש ןהכ םייח טפושה
 ןימי לע ךיניעב ןיארמ וליפא" היפלש צ"גב יטפוש וירבחלו ומצעל ותארוהו ,ותוכמס
 םייתדה ןידה יתב המכ דע הריהבמ ,"םהל עמש ,ןימי אוהש לאמש לעו לאמש אוהש
 םיליחמ םהש תעב תילרביל היטרקומדב םישרדנה םימלבלו םינוזיאל םיפופכ םניא
  61.הנידמה לש הפוכה החוכ תועצמאב םתוא םיפכואו הנידמה יחרזא לע םייתד םיניד

 תדה תונורקע תא הביצמ טפשמה תטיש ובש הז םירבד בצמ ;דועו תאז
 ןויווש לש דוסיה יכרעל לעמו יחרזאה טפשמל לעמ קהבומ ןפואב םימיוסמ םירשקהב
 םיברש ךכל איבמ ,בחר יכרעו יביצקת ,ידסומ ןוגיע תדל הקינעמ הנידמהו ,תוריחו

 שארב םידמועו הנידמה םעטמ םיימשר םידיקפת םיאשונה ,יתדה דסממה יגיהנממ
 תולטומה תולבגמהמ םיררחושמ םמצע םיאור ,םיביצקת תוריתע תוינוטלש תוכרעמ
 ,ףסוי קחצי ברה ,לארשיל ישארה ברה איה ךכל המגוד .תורחא ןוטלש תויושר לע
 תא לוקשל שי יכ טילחה םיטפוש לע רוביצה תונולת ביצנ רשאו ,ןיידכ םג שמשמש
 תיב דגנו ,טפשמה תכרעמ דגנ אטבתהש תושק תויואטבתה ןיגב ןיידכ ותנוהכ ךשמה
 יכ ףא 62.םישנו תונידמה רבחמ םילוע ,תימרופרה העונתה דגנו ,טרפב ןוילעה טפשמה
 םירוביצו טפשמה תכרעמ תפיקת םשל ודמעמ לוצינ לע רבעב רפסמ םימעפ ףזננ ברה
 ברכ ודיקפת יכ ןועטל ףיסוהו ודגנ תוטלחההמ םלעתה אוה ,תילארשיה הרבחב םיבחר
 ףאו ,ותיערמ ןאצ ינפב תיתכלהה ותעד תא עיבהל ,ותוא בייחמ ףאו ,ול רשפאמ ישאר
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 לע רוביצה תונולת ביצנ לש ותטלחהש אלא ,וז ףא וז אל 63.וירבדמ וב רוזחל בריס
 תיחרזאה ןוטלשה תכרעמש ךכ לע םייתדה םיגוחב תבחרנ תרוקיבל התכז םיטפוש
 64.אהי רשא הנכות אהי ,תיתכלהה ותדמע תא עיבהל ישארה ברהמ עונמל תרמייתמ
 תוגיהנמה יכ םירובס הנידמב םיבחרנ םירוביצש ךכל דבלב תחא המגוד וניה הז הרקמ
 – תויחרזאה ןוטלשה תויושר לע תולחה תולבגמל הפופכ תויהל הכירצ הניא תיתדה
 םיכרע תגציימ איה םדידל ןכש – הדי לע תנמוממו הנידמה לש ןגרוא הווהמ איה יכ ףא
 גוהנ וז העפות תניחבב יכ ףא .תילרבילה היטרקומדה לש היכרעמ רתוי םיבושח
 יכ בל םישל בושח ,תוילרבילה םדאה תויוכז לע תאטבמ איהש תרוקיבב קר דקמתהל
 םמויק תבייחמה תילרבילה תידסומה הסיפתה לש הרורב הייחד דבב דב תאטבמ איה
 לועפל ןתוא םיבייחמ רשאו ןמצע ןוטלשה תויושר תא םילבוכה םימלבו םינוזיא לש
 םילועה םיכרע םיברועמש םוקמב היפלש הסיפת תאטבמ וז הייחד .קוחה תרגסמב
 תא ןוטלשה תויושר לעמ ריסהל שי םדאה תויוכזו קוחה ןוטלש יכרע לע םתובישחב
 .םדאה תויוכז לע רומשלו קוחה ןוטלש תא דבכל תויושרה תא בייחל ודעונש םימלבה
 םיטביהה ןיב תידדהה העפשההו םירשקה תכרעמ תא בטיה הריאמ וז המגוד
 םייתקוחה םיידסומה םיטביהה תשלוח ןיבל םדאה תויוכזב םיעגופה םייתקוחה
 .לארשיב

 

 שוביכה )3(

 ןיב הרורב הריתס וב תמייקו ,קהבומב ינתוכמס וניהש ,ישילשה רושימה 
 יחטש לש ךשמתמה שוביכה אוה ,ילארשיה בצמה ןיבל תילרבילה תויתקוחה תונורקע
 וא תוחרזא אלל ,יאבצ רטשמ תחת םייח םיחטשה יבשות םיניטסלפה .ןורמושו הדוהי
 תימשרה התדמע התייה םינשה ךרואל 65.הנש םישימחמ הלעמל הז ,תויחרזא תויוכז
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TERRITORY (2018); AEYAL GROSS, THE WRITING ON THE WALL: 
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 ,ןתמו אשמ תועצמאב ורידסהל שיש ינמז בצמ הניה םיחטשב התטילש יכ לארשי לש
 ,הרואכל יזא ינמז בצמ וניה שוביכה דוע לכ 66.וז הדמע הלביק תימואלניבה הליהקהו
 יתקוחה הנבמה לע הרישי הרוצב עיפשמ וניא אוה יכ ןועטל רשפא ,ותוכשמתה תורמל
 לש םחופיסל םיפחוד םיקזח םייטילופ תוחוכ תונורחאה םינשב ,תאז םע .לארשי לש
 67.הז ןוויכב םיישממ םידעצ טוקנל הלחה ףא לארשי תלשממו ,םישובכה םיחטשה
 הנבמב ידוסי יוניש ךירצי םהב םיררוגתמה םיבשותה לשו םיחטשה לש םחופיס
 תויתקוחה הענ וילאש יטבש-ינתוכמסה ןוויכה ןעטאש יפכו ,ילארשיה יתקוחה
 תרתוכה תלוג אוה ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי קוחש ,תילארשיה
 תונוביר לש התלחהל עקרקה תא רישכהל ןוצרהמ הבר הדימב עבונ ,ולש תיתקוחה
 בורה תצובק לש החוכ לע הרימשה תחטבה ךות םישובכה םיחטשב תילארשי

 ןיב ירואכלה קותינה ףא לע .הנידמב ירפסמ בור תויהל לדחת וז םא םג ,תידוהיה
 תיב תטלחה יכ ןועטל שקבא ילארשיה יתקוחה טפשמל םיחטשב לחה טפשמה
 ,תיטופישה תרוקיבה טבש תחת םיחטשב להנמה ישעמ תא ריבעהל ןוילעה טפשמה
 תויוכז תאו םימלבהו םינוזיאה תא ,קוחה ןוטלש ןורקע תא קזחל הרואכל הדעונש
 תרוקיבהש דועב 68.לארשי ימוחתב םתשלחהל לעופב המרת ,םיחטשב םדאה
 תוימיטיגלה ךשמה תא תרשפאמ םיחטשב השענה לע טפשמה תיב לש תיטופישה
 בורל ענמנ טפשמה תיב לעופבש ירה ,םיחטשב תילארשיה הטילשה לש תיסחיה
 םדא תויוכז תורפה לש ןמויק תא רישכמ ךכבו יאבצה דקפמה תולועפב תוברעתהמ
 לשמל ,לארשי ךותב םג ןיוטיב תא תואצומ הלא תויוכז תורפה 69.תוכשמתמ
 ,תיביטמרונ תוילילפ לש תוברת תריציב ,הרטשמה תומילא לש הלועה תויביסנטניאב
 ךותל םיחטשה ימוחתמ ןיד יקספל ןוטלשה תויושר לש תויצ-יא לש העפותה לוחלחבו
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 לארשיב קוחה ןוטלש ןורקע תא תורערעמ הלא תועפות 70.קוריה וקה ימוחת
 .ןוטלשה תויושר לע םימלבהו םינוזיאה תא תושילחמו

 

 םוריחה תקיקח )4(

 לע םימויאהו ,תילארשיה תויתקוחה לש םיילרביל-יטנאה םיטביהה תנומת 
 הנותנ לארשיש הדבועה רוכזא אלל המלש היהת אל ,הב םייוצמה םימלבהו םינוזיאה
 לש ןייפאמ איה ףא הווהמ םוריחה בצמ תוכשמתהשו ,הדסוויה תעמ םוריח בצמב
 תעשל תונקת ןיקתהל הלשממל תרשפאמ םוריחה בצמ לע הזרכהה 71.ינתוכמס רטשמ
 תולבגמ ליטהל ןכו ,קוח לכב םיאנת עובקל וא תונשל ,תינמז עיקפהל ןחוכבש םוריח
 לש המויקב שומיש הלשממה התשע םינשה ךרואל 72.םדאה תויוכז לע תורומח תוינמז

 יכ ףא ,םוריחה בצמל תורישי םירושק םניאש םיאשונ רידסהל תנמ לע םג םוריח תעש
 ןורקעב ,תסנכה לש הדמעמב עגופו םוריח בצמ לע הזרכהה תרטמ תא דגונ רבדה
 קוח לש ותלוחת ,לשמל ךכ 73.קוחה ןוטלש ןורקעבו םדאה תויוכזב ,תויושרה תדרפה
 לע חוקיפל עגונה לכב יזכרמ יטפשמ רדסה הווהמה ,םיתורישהו םיכרצמה לע חוקיפה
 רחסמה תרדסאל תכל תוקיחרמ תויוכמס הלשממל ןתונו קשמב םיתורישהו רחסמה
 דוסי קוחב עבקנ 1992 תנשב 74.םוריחה בצמ לש ומויקב תנגועמ ,םיתורישהו
 הנש לכ םוריחה בצמ לש ומויק ךשמה תא רשאל םאה לוקשל תסנכה לע יכ הלשממה
 רואל 75.הנש לכב םוריחה בצמ תכראה תא רשאל הפיסומ תסנכה לעופב ךא ,שדחמ

 
 

 The Power of Inclusive, םירמאמה תפוסא תובקעב – שוביכה לא עסמה" סקופ-זפ רימא  70
Exclusion ךכ .)2010( 47–46 ,7 גי לשממו טפשמ "יפנח ירסו ינועבג לכימ ,ריפוא ידע תכירעב 

 תיביטמרונ תוילילפ לש תוברת תריציל המגוד אוה הירזא טפשמ יכ תנעוט ילתפנ-ןב הנרא לשמל
 םיעצבמה ידי לע םיספתנ ,המחלמ יעשפ ידכ םילועה הלאכ וליפא ,םיילילפ םישעמ הבש לארשיב
  .68 ש״ה ליעל ,ילתפנ-ןב :ואר .םיירסומו םייקוח ,םהילאמ םינבומכ רוביצהמ רכינ קלח ידי לעו

 :דוסי קוחל 38 'ס יפ לע התוכמסל םאתהב הנש ידמ הזרכהה תא הכיראמ תסנכה 1996 זאמ  71
 "תוריחה בצמו םוריחה בצמ" ,ביגש ףסא ואר םוריחה בצמ לש םיינתוכמסה ויטביה לע .הלשממה
 .)2007( 41 ,27 תלכת

 .הלשממה :דוסי קוחל 39 'ס  72
 IL Blog-S-ICON 7.7.2020 "ירוטסיהו יוושכע טבמ :םוריח תעש תונקת" יטסוק רינ  73

https://israeliconstitutionalism.wordpress.com/2020/07/07/םוריח-תעש-תונקת-
 ./נ-ירוטסיהו-יוושכע-טבמ

 .1957-ח"ישתה ,םיתורישו םיכרצמ לע חוקיפה קוחל 2 'ס  74
 ״םוריח בצמ לע הזרכה״ ןוחטיבהו ץוחה תדעוול יטפשמה תווצה ;הלשממה :דוסי קוחל 38 'ס  75

 )2019 ,תסנכה לש תיטפשמה הכשלה(
https://m.knesset.gov.il/Activity/committees/ForeignAffairs/LegislationD

ocs/emg-6-19.pdf.  
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 טפשמה תיבמ תשקבמה הריתע 1999 תנשב חרזאה תויוכזל הדוגאה השיגה תאז
 עגופו קוחה ןוטלש ןורקע תא דגונ וב הנותנ לארשיש עובקה םוריחה בצמ יכ זירכהל
 תא ךירצמ ינוחטיבה בצמה יכ הנידמה הנעט הריתעל הבושתב 76.םדאה תויוכזב
 תודדומתהל םייביטקפא םילכ הלשממל תונקהל תנמ לע םוריחה בצמ לש ומויק ךשמה
 תוכמתסהה םוצמצל םילעופ הלשממה ידרשמ ליבקמב יכו ,םיינוחטיבה םירגתאה םע
 תנעטל 77.ינוחטיבה בצמל םיעגונ םניאש םינוש הקיקח ירבדב םוריחה בצמ לע
 ןורקעב וא םדאה תויוכזב העיגפ הווהמ וניא םוריחה בצמ לש ומויק ךשמה הנידמה
 בצמ רסויש ילבמ 2012 תנשב הקחמנש דע להנתהל הפיסוה הריתעה .קוחה ןוטלש
 קלח קותינ לש ךילהת עינהל הרזע הריתעה יכ ןייצמ טפשמה תיבש ךות ,םוריחה
 הנייצש יפכ 78.ךילהתב ךישמהל הלשממל ארוקו ,םוריחה בצממ הקיקחה ירבדמ
 יניינעב הקיקח לש "ךורא לבוש" םייק לארשיב ,ןידה קספב שינייב )סומידב( האישנה
 רשקהש יפ לע ףא ,םוריחה בצמ לש ומויק לע ךמסנ המויקש ןוחטיבו תונכרצ ,הלכלכ
 תויוכמס הנידמה תויושרל הקינעמ וז הקיקח 79.ףפור אוה םוריח תעש ןיבל הניב
 רטשמב תויואר תובשחנ ויה םא קפס םוריח בצמ לע הזרכה רדעיהבש תובחרנ
 בצממ תיטנוולרה הקיקחה קותינ ךילהת ,טפשמה תיב לש ותאירק ףא לע .יטרקומד
 יברעמה םלועב הדיחיה הנידמה תויהל הפיסומ לארשיו ,םויה דע םלשוה אל םוריחה
 תיתרגש תיתקוח הרדסהל ילככ ומויקב תשמתשמו ,התמקה תעמ םוריח בצמב היוצמה
 ,ידימתה םוריחה בצמ לש ולומרנ .םדא תויוכז תוליבגמה תוינוטלש תולועפ לש
 הנבמה ובש בושח ןפ םיווהמ ,ומויקל תישממ תידסומ תודגנתה לכ לש הרדעהו
 המרונהמ הטוס ,וב םימייקה םייקלחה םימלבהו םינוזיאה לע ,ילארשיה יתקוחה
 םוריח תעש תונקתב ,תקולחמב רתויב יונשהו ,רתויב בחרנה שומישה .תילרבילה
 החוכ ובש ןפואה ףשחנ וכלהמבו ,הנורוקה רבשמ תעב 2020 ילויל ץרמ ןיב השענ
 יושע ,םוריח תעשל תונקת ןיקתהל ,רבעמ תלשממ לש וליפאו ,הלשממה לש ברה
 לש החוכ תא םולבלו ןזאל תורחאה תויושרה לש ןתלוכי לע ישחומ םויא ביצהל
  80.הלשממה

 
 

 .)8.5.2012 ,ובנב םסרופ( תסנכה 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה 3091/99 ץ"גב  76
 .ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל ד 'ספב ,םש  77
 .ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל חי 'ספב ,םש  78
 .שיניב )סומידב( האישנה לש הניד קספ ,םש  79
 תא והינתנ ןימינב תושארב רבעמה תלשממ הלצינ הנורוקה רבשמ ךלהמב .73 ש"ה ליעל ,יטסוק  80

 תולבגמ ליטהל תנמ לע םוריחה תקיקח חוכמ הליטהש תורומחה תולהקתההו העונתה תולבגה
 םוריחה יכלהמ" ודיגמ רוג .תסנכה תוליעפ תא שבשל ףאו ,טפשמה יתב תוליעפ לע תורומח
 16.3.2020 טפשמ – רקרמ הד "תילארשיה רטשמה תטיש תא טטומל ןויסנכ ררבתהל םייושע

www.themarker.com/law/.premium-1.8677467.  
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 ?הביצי איה לארשיב תילרביל-ימסה תויתקוחה םאה .2

 םדאה דובכ :דוסי קוח – םדאה תויוכז רבדב דוסיה יקוח תקיקח יכ שגדוי
 יפואה תא וניש אל ,ואיבהש תיתקוחה הכפהמהו – קוסיעה שפוח :דוסי קוחו ותוריחו
 הנושארל הקינעה תיתקוחה הכפהמה יכ ףא .תילארשיה תויתקוחה לש ילרביל-ימסה
 ,תונקותמה תויטרקומדה לכב טעמכ תמייקה ,תורשפאה תא ןוילעה טפשמה תיבל
 ,דוסיה יקוחב םינגועמה דוסיה תויוכז לש םיטביהב עגופה תסנכה לש קוח לוספל
 התייה אל ,םימיוסמ םירשקהב ןויוושל תוכזהו יוטיבה שפוח ןוגכ תויוכז הקזיח ךכבו
 ןה תאז .תילארשיה תויתקוחה לש םיילרביל-אלה םיקלחה לע העפשה לכ טעמכ הל
 קוח ןוגכ הקיקח ירבד לע םיניגמה ,םינידה תרימש ףיעס ןוגכ םייתקוח םינונגנמ לשב
 לשב ןהו ,הנידמב םייתדה ישיאה דמעמה יניד לש םחוכ לעו םיינבר ןיד יתב טופיש
 תוארל תוברסמה ,ליעל ונודנש תוקיספה ןוגכ ,ןוילעה טפשמה תיב לש תוקיספ
 תא תדגונה העיגפ הנידמה םוק םע תיברעה הייסולכואה לש תויטרפ תומדא תועקפהב
 יכ ףא 81.םויה דע הרומאה עקרקב שומיש לכ השענ אלש ןכיה ףא ,הלבגהה תקספ
 יקוח תקיקח רחאל םג הזכ רתונ תילארשיה תילרבילה היטרקומדה לש יקלחה יפואה
 תויתקוחה ןיב ךוכיחה תא ופירחה טפשמה תיב ידי לע םמושיי ןפואו םתקיקח ,דוסיה
 םינשבש דע ,לארשיב תינתוכמסהו תיתדה ,תינתאה תויתקוחה ןיבל תילרבילה
 לשב רתוי ףא הצאוה וז .תושגנתה לש לולסמ לע רומאה םויקה-וד הלע תונורחאה
 תומצעתה ;לארשיב ןימיה לש יטילופה וחוכ תיילע ןהבו תוביסנ המכ לש ףוריצ
 דהואה וסחיו ב"הראב תואישנל פמארט לש ותריחב םע ימלועה יטרקומדה רבשמה
 הלשממה שאר לש םיילילפה ויקית ביבס תויוחתפתהה ;ןימיה לש חופיסה תופיאשל
 .הנורוקה רבשמ ידי לע םג ןכמ רחאלו ;והינתנ

 Tushnet לש ותייהת תא קזחמ תונורחאה םינשב לארשיב בצמה יכ המוד
 הפוס אמש וא ,ןמז ךרואל הביצי ראשיהל הלוכי תברועמ תיתקוח תכרעמ םאה
 82.תינתוכמסל האולמב וא תיטרקומד לרבילל האולמב ךופהלו םידדצה דחאל סנכתהל
 יכ ןעטא רמאמה לש אבה וקלחב ,וז הלאשל הבושת תתלו אבנתהל רשפא יא יכ ףא
 יוניש לש ךילהתמ קלח ןה ןורחאה רושעב תוירוביצהו תויטפשמה תויוחתפתהה

 
 

 לש הריתע התחדנ וב ,39 ש״ה ליעל ,תיבס ןיינע לשמל 'ר .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל 10 'ס  81
-ב ןויד ואר םיפסונ ןיד יקספל .םרפכל בושל ,תירקיא רפכה ירוקע ,לארשי יחרזא םיברע

Jabareen, 39 ש"ה ליעל. 
82    Tushnet, Authoritarian Constitutionalism, 456–454 'מעב ,30 ש"ה ליעל. 
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 קוח תקיקחב ואיששו םדוקה רושעה תליחתב לחהש תילארשיה תויתקוחב יתגרדה
 םואלה קוח תקיקח לש ףוריצה .תבחרומ תורבגתה תקספ קקוחל הנווכבו ,םואלה
 אלמ רבעמ לש ןוויכב יזכרמ דעצ הווהי ,קקוחת םא ,תבחרומ תורבגתה תקספו
 תא רשפאתש תיתקוחה תרגסמה תא רוציי אוה ןכש ,תיטבש תינתוכמס תויתקוחל
 ןוטלשה ליבוהש לארשיב תויתקוחה לש םיילרבילה םיטביההמ תוקתנתהה ךילהת
  .ךליאו םירשעה תסנכהמ תאש רתיבו ,ןורחאה רושעב

 דציכ תעדל רשפא יאו דבלב יקלח ןיידע אוה הז ךילהת םא ףא יכ איה יתנעט
 רואל ותוא ןוחבל שי ירשפאה ודעי תאו ונוויכ תא ןיבהל תנמ לעש ירה ,חתפתי אוה
 רואלו ,תילרבילה תויתקוחה לע טימש לרק ינמרגה ןקיטרואתהו ןטפשמה לש ותרוקיב
 תיטרקומדה הקיחשה ךילהת יליבומ םא ףא .עיצמ אוהש תיתקוחה הביטנרטלאה
 ירה ,הדי לע תורישי םיכרדומ םניאו טימש לש ותרוקיב תא םיריכמ םניא לארשיב
 תרכה ןכלו ,םהיתולועפ תא הבר הדימב םאותו ריבסמ וז תרוקיב לש ימינפה הנויגהש
 ותוחתפתה ןוויכ יבגל תובושח תונבות קפסל הלוכי טימש לש ויתונקסמו וינועיט
 םימלבהו םינוזיאה לע ירשפאה םויאה יבגלו לארשיב יטרקומדה רבשמה לש ירשפאה
  .תיתקוחה ונתטישב

 

 תינתוכמס תויתקוחל תילרביל-ימס תויתקוחמ .ב
 ?תיטבש

 אלא תילרביל הניא לארשיב תויתקוחה יכ יתנעט תא יתססיבו יתגצה התע דע
 ינשה רושעהמ לחה יכ איהו היינשה יתנעט תא ססבל שקבא התע .דבלב תילרביל-ימס
 תויתקוחמ רבעמ לש ךילהת לארשיב שחרתמ ,ותיעצמאמ רקיעבו ,21-ה האמה לש
 תיתשתה יכו ,ומוציעב ןיידע יוצמה ,תיטבשו תינתוכמס תויתקוחל תילרביל-ימס
 םיעייסמו הז רבעמ לע םיליקמ ינמי םזילופופב שומישהו תילרביל-ימסה תיתקוחה
 ןפואהו ץראבו םלועב ינמיה םזילופופה תגצה רחאל .וילא רוביצה תא םותרל
 יכ ןעטא ,חוכ תריבצ םשל שומיש וב םישוע םיינתוכמס-וטורפו םיינתוכמס םיגיהנמש
 תינתוכמס היגולואדיא םדקל ותרטמ לארשיב ינמי םזילופופב השענש שומישה
 םעל" תוינויחכ תוגצומה תויתדו תוינמואל תורטמ םודיק זכרמַב המשה תיטבשו
 ריהבהל תנמ לע .טילשה לש םיישיא םיסרטניא םודיק לע הליקמ ליבקמבו ,"ידוהיה
 לע הווהמ אוהש םויאה תאו ירשפאה ודעי תא ,ךילהתה לש ותוחתפתה ןפוא תא
 תיתקוחה הירואתב שומיש השעא ,תילארשיה היטרקומדב םימלבהו םינוזיאה תכרעמ
 .תילרבילה תויתקוחה לע ותרוקיבבו טימש לרק לש
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 םימלבהו םינוזיאה תכרעמ לע הרימשל לארשי תנידמ לש התוביוחמ ,רומאכ
 ףא הרערעתה ,דבלב תיקלח הליחתכלמ התייהש ,תוילרביל תויטרקומדב תלבוקמה
 תיילע ,יטילופה עסשה תורבגתה לש םיליבקמ םיכילהת .תונורחאה םינשב רתוי

 ךכל ואיבה םלועבו ץראב תילרבילה היטרקומדה לש הנרק תדיריו ינמיה םזילופופה
 הלחהו ,רבש תדוקנל עיגה תילארשיה תויתקוחה יקלח ינש ןיב חותמה םויקה-ודש
 לע םיעיבצמ םירקוח .תילארשיה תויתקוחה לש םיילרבילה םיטביהב תצאומ הקיחש
 תודרפיהה לע הינטירבב םעה לאשמ תואצות םע ,2016 תנש לש היינשה תיצחמה
 ןמזה תדוקנכ ,ב"הרא תואישנל תוריחבב פמארט לש ונוחצינ םעו יפוריאה דוחיאהמ
 ץאומ ךילהתל תואה ןתינו קדסיהל תילרבילה היטרקומדה לש הינומגהה הלחה הבש
 םיילארשי םיכילהת םע בטיה בלתשה הז ךילהת 83.םלועב תיטרקומד הקיחש לש
 לשו תילארשיה תויתקוחב םייטרקומד-לרבילה םיטביהה רוגתא לש םיימינפ
 ןנוניכ תעמ ,2015 תוריחב רחאל ורבגתה ךא םדוקה רושעה תליחתב ולחהש ,םזילופופ
 .והינתנ ןימינב תושארב עבראו םישולשה הלשממהו םירשעה תסנכה לש

 

 תינתוכמס תויתקוחו םזילופופ .1

 םינשב םק םלועב תובר תונידמבש ךכ לע םיעיבצמ היטרקומד ירקוח
 םישקבמה םיטסילופופ לש םתומדב תילרבילה היטרקומדה לע ימינפ םויא תונורחאה
 םיכרעב תוקבד יכ איה םיטסילופופה תנעט .םזילרבילהמ היטרקומדה תא קתנל
 תונורקע חונזל שי יכו ,םיחרזאל הקיזמו היטרקומדה תא השילחמ םיילרביל תוינידמבו
 םעהמ םיענומה ,םיטועימ תויוכזו תונותיע שפוח ,תויושר תדרפה ןוגכ ,םיילרביל דוסי
 םיאור ונא לארשיב םג 84.וינב לש םיסרטניאה תחטבה םשל יטרקומד ןפואב לועפל
 ,טפשמה תיב דמעמ לע תופקתמב תיטסילופופ הלועפבו הקירוטרב בחרנ שומיש
 ישקבמ וא םיברעה לארשי יחרזא ןוגכ טועימ תוצובקו תרושקתה ,םדאה תויוכז ינוגרא
 תגלפמ תאו טסילופופ גיהנמכ והינתנ ןימינב תא םיהזמ םזילופופ ירקוחו ,טלקמ

 
 

83  Ginsburg, Huq & Versteeg, הפוריאב ינמי םזילופופ" ;241–240 'מעב ,7 ש"ה ליעל 
 .םש ,8 ש"ה ליעל ,"תוינידמל תועצהו םיפתושמ םירגתא :לארשיבו

84   J., 29 The Populist Challenge to Liberal Democracy William A. Galston,
DEMOCRACY 5, 5, 9–10 (2018). תויתקוחל םזילופופ ןיב תללוכה הדגנהה לע תרוקיבל 

Populism and Constitutionalism: An , čMark Tushnet & Bojan Bugari ואר
king Paper Harv. Pub. L. WorImplications (Essay on Definitions and Their 

, 2020)17-No. 20 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3581660. 
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 תונוילע לע רוערעה לארשיב יכ איה יתנעט ,רומאכ 85.תיטסילופופ הגלפמכ דוכילה
 ילרביל-ימס יתקוח הנבמ לש דחוימב יתייעב עצמ לע שחרתמ תילרבילה היטרקומדה
 סיסב לע הנבנו ,תוילרבילה דוסיה תולכשומ לש ןתונוילע תא תיקלח החד ותישארמש
 דב .תוילרביל תויטרקומדב םילבוקמה םימלבלו םינוזיאל דבלב תיקלח תוביוחמ לש
 ינמואלה ןימיה לש וחוכ תיילעו תונורחאה םינשב יטילופה עסשה תורבגתה ,דבב
 תא םיצעהל תנמ לע תויטסילופופ תולועפבו הקירוטרב ליעי שומיש השועה ,יתדהו
  86.הנידמב תיטרקומדה הקיחשה ךילהת תא דואמ הציאה ,וחוכ

 ילילש אבנמ הווהמ יטסילופופ ןוטלש ידי לע תוגהנומ תונידמ לש ןתויה
 םייטסילופופ םיגיהנמ רידגהל רשפא .תוילרביל תויטרקומדכ דורשל ןתלוכיל בושח
 רוביצה תכימת תא סייגל ידכ הב םישמתשמ םהש הקירוטרהו היגולואדיאהש הלאככ
 דגנ םילעופ "םירחאה"ו תוטילאה יכ איה תחאה :דוסי תונעט יתש לע תססובמ
 םה ,םייטסילופופה םיגיהנמה ,םה יכ איה תרחאהו ,"יתימאה םעה" לש םיסרטניאה
 לש ונוצר שומימל םכרדב םהינפמ לושכמ לכ ריסהל שיו "יתימאה םעה" לש ולוק
 לש םקוריפל ארוקו ,ידסממ-יטנאו יטסיטילא-יטנא ודוסיב אוה םזילופופה ןכל .םעה
  87.םעה ןוצר תא הרואכל רישי ןפואב שממל תנמ לע םייחרזאהו םייטילופה תודסומה

 ירה ,םיפתושמ םינייפאמ םייטסילופופ םיגיהנמלו תוגלפמלש יפ לע ףא
 םזילופופ יגוס ןיב תויזכרמ תוקולח .םזילופופ לש םינוש םיגוס ןיב ןיחבהל רשפאש
 לעב אוהש הזכל ירטירוטוא םזילופופ ןיבו ,ילאמש םזילופופל ינמי םזילופופ ןיב ןה
 םזילופופה ינייפאמ לש קדקודמ חותינ ,ןכל 88.תיממע היטרקומדל רתוי הבר תוביוחמ

 
 

–1 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,"תוינידמל תועצהו םיפתושמ םירגתא :לארשיבו הפוריאב ינמי םזילופופ"  85
 לארשיו ס"ש תא םג ההזמ קליפ .)2018( 155–154 ,143 ,13 חתפמ "םזילופופ" קליפ לאינד .2
 LIMOR GULTCHIN & JORDAN KYLE, POPULISTS IN;תויטסילופופ תועונתכ ונתיב

POWER AROUND THE WORLD 17 (Tony Blair Institute for Global Change, 
2018). 

 ,From Théo Fournier ואר תויטסילופופ תולועפל תיטסילופופ הקירוטר ןיב הנחבהה לע  86
Rhetoric to Action, A Constitutional Analysis of Populism 20 GER. L. J. 362 

(2019).  
87   :EMOCRACYDARM TO HOPULIST PHE T ,OUNKMASCHA Y &YLE KORDAN J

AN EMPIRICAL ASSESSMENT, 8 (Tony Blair Institute for Global Change, 
2018).  

88  ; 389 (2019)–382, 387 J. L. .ERG, 20 Varieties of PopulismMark Tushnet, 
Gábor Halmai, Populism, Authoritarianism and Constitutionalism, 20 GER. 

L. J. 296 (2019). 
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 הלועפ ךרדכ םזילופופ ןיב הנחבה ךות ,ןותנה רשקהב תושעיהל ךירצ הנידמ לכב
 החתנב ,לשמל ךכ 89.תיתוהמ תוינידמכ םזילופופ ןיבל יטילופ חוכ תריבצ התרטמש
 Scheppele ,ותוא החנמה היגולואדיאה תאו הירגנוהב ןברוא רוטקיו לש ונוטלש תא
 אוה ותואש םעה ןוצרו ,דבלב יטסינוטרופוא אוה ןברוא לש םזילופופה יכ תנעוט
 םיעצמאב ,לבגומ יתלב חוכ תריבצ ול תרשפאמה תוסכ קר הווהמ תרשמ הרואכל
 יבגל תנעטנ המוד הנעט 90.ינתוכמס ןוטלשל וכרד תא לולסל ידכ ,הרואכל םייטרקומד
 רקיעבו ,םיבר םייטסילופופ םיגיהנמ השעמל 91.ןילופב קדצהו קוחה תגלפמ
 םשייל םהל רשפאיש חוכ תריבצל ילככ קר םזילופופב םישמתשמ ,םיינמי םיטסילופופ
 ןיחבמ Fournier .ןוטלשה תא וספתיש רחאל תרחא וא וזכ תינתוכמס היגולואדיא
 תפרצב ןפ הל ,הילטיאב יניבלס – הפוריאב םיינמי םייטסילופופ םיגיהנמ השולש ןיב
 תרחא הלוספ היגולואדיא דחא לכ םדקל םישקבמ וא םימדקמה – הירגנוהב ןברואו
 תונעזג היינשה ,םזישפ ןושארה :םעה ןוצר שומימל רוסמה םזילופופ לש תוסכה תחת
  92.םזיטופנ ישילשהו ,תוימשיטנאו

 יטסילופופ ןוטלשלש ךכ לע עיבצמ קנומו לייק ידי לע ךרענש יריפמא רקחמ
 לש תיתועמשמ הנכס רצוי אוהו ,תויטילופ תוכרעמ לע הקזח תילילש העפשה שי

 ןוטלשל ולעש םייטסילופופה םיגיהנמה זוחא ,רקחמה יפ לע 93.תיטרקומד הקיחש
 העברא יפ אוה תיתועמשמ תיטרקומד הקיחש איה םנוטלש תאצות ךא יטרקומד ןפואב
 רומאה רקחמה 94.יטרקומד ןפואב ורחבנ רשא םייטסילופופ םניאש םיגיהנמה זוחאמ
 ההיזשו םדוק רקחמב רצונש תויטסילופופ תוגהנה לש ימלוע םינותנ רגאמ לע ססובמ
 .2018–1990 םינשה ןיב םלועה תונידמב וטלשש םייטסילופופה םיגיהנמה לכ תא
 גוס תא רידגמ ,יטסילופופ גיהנמכ והינתנ ןימינב הלשממה שאר תא ההזמה ,רקחמה
 ןיב דירפמה וקכ תוהזו תד ,תוינתא לע שגד םשה יתוברת םזילופופכ ולש םזילופופה

 
 

89   Tushnet, 389 'מעב ,88 ש"ה ליעל. 
90  The Opportunism of Populists and The Defense of Kim Lane Scheppele, 

Constitutional Liberalism, 20 GER. L. J. 314, 321–329 (2019).  
91  Populist but not Popular: The Abortion Rogatka, -Aleksandra Kustra

Judgment of the Polish Constitutional Tribunal, VERFBLOG (Nov. 3, 2020), 
https://verfassungsblog.de/populist-but-not-popular/. 

92  Fournier, 381 'מעב ,86 ש"ה ליעל. 
93  OUNKM &YLE K, 4–3 'מעב 87 ש"ה ליעל. 
 ומרג ךא יטרקומד ןפואב ורחבנש םייטסילופופ םניאש םיגיהנמה זוחא רקחמה יפ לע .4 'מעב ,םש  94

 םייטסילופופה םיגיהנמה זוחאש דועב ,םיזוחא השיש לע דמוע תיתועמשמ תיטרקומד הקיחשל
 .םיזוחא 23 לע דמוע תיתועמשמ תיטרקומד הקיחשל ומרג ךא םייטרקומד םיעצמאב ןוטלשל ולעש
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 םג ,ליעל וניוצש םיגיהנמל המודבש איה יתנעט 95."םירחאה" ןיבל "יתימאה םעה"
 היגולואדיאה יכו ,יטסינוטרופוא אוה םזילופופב השוע והינתנ ןימינבש שומישה
 הקירוטרב בחרנ שומיש ךות ,םדקל שקבמ ליבומ אוהש יתד-ינמואלה קולבהש
 לעמ םיחרזאה ןוצר תא המשה תיטסילופופ היגולואדיא הניא ,תויטסילופופ תולועפבו
 ןוטלשה ידיב חוכה תא זכרל התרטמש תיטבשו תינתוכמס היגולואדיא אלא ,לוכה
 ןכו ,"ידוהיה םעל" תוינויחכ רידגמ ןוטלשהש תויתדו תוינמואל תורטמ םודיק םשל
 .טילשה לש םיישיא םיסרטניא

 הלשממה ידי לע תונורחאה םינשב וטקננש םידעצ יכ איה יתנעט ,ךכל םאתהב
 הלשממה לש תיביטקפאה התטילשב תונורחאה םינשב היוצמה – תסנכה ידי לעו
 היצילאוקה לש תסנכה ירבח לע לעפומה קודהה חוקיפה תועצמאב ,השארב דמועהו

 יפל 96.תיטבש תינתוכמס תויתקוחל רבעמ לש ןוויכב םייתועמשמ םידעצ םיווהמ –
Tushnet, רטשמבש אוה ינתוכמס יתקוח רטשמל ינתוכמס רטשמ ןיב יזכרמה לדבהה 

 קוחל תישעמ וא תילמרופ ףופכ וניאש טילש ידי לע תושענ תוטלחהה לכ ינתוכמס
 תויתקוחב ןוטלשה וליאו ,םנשיש לככ חוכ יקבאמל קר תופופכ ויתולועפו ,והשלכ
 לעב םג אוה דבב דב ךא ,םהל תייצל ךירצו קוחה ןוטלשלו הקוחל ףופכ תינתוכמס
 ,רופגניס לש ןחבמה הרקמ לע וססבתהב 97.ונוצרל םאתהב םנכות תא בצעל חוכה

Tushnet ידיב ללכ ךרדב ןותנה ,ןוטלשה )1( :תינתוכמס תויתקוח לש םינייפאמ הנומ 
 קוחב סיסב לכ ןיאו תוינידמה תוטלחהה לכ תא טילחמה אוה ,תחא תיטננימוד הגלפמ
 ןפואב םייטילופה וידגנתמ תא רוסאל גהונ וניא ןוטלשה )2( ;ויתוטלחה לע רערעל
 עיתרהל תנמ לע םירחא םיעצמא ןווגמב שמתשמ ןכ אוה ךא ,הרגשבש ןיינעכ יתורירש
 ןוטלשה )3( ;לגר תטישפ ידכל םאיבהל תויושעה הביד תועיבת ןוגכ ,תודגנתהמ םתוא
 םיעצמאה תטיקנ םע דבב דב ,םתרוקיב תא ץיפהל ךישמהל וירקבמל רשפאמ
 תיארמל תוישפוחו תונגוה ןהש תוריחב םויק רשפאמ ןוטלשה )4( ;םדגנ םיישנועה
 הלודג הדימב חיטבהל םתרטמש הרואכל םייקוח םיעצמאב שומיש ךות תאז ךא ,ןיע
 תומישר וא הריחבה ירוזא תעיבק ןוגכ ,לודג שרפהב ונוחצינ תא תואדו לש

 
 

95   ULTCHING &YLE K, 29 ,22 'מעב ,85 ש"ה ליעל. 
 עונמל הרטמל הל המשש ,ןבל לוחכ תגלפמש ןוויכ 23-ה תסנכה לש הנוניכ םע טאוה הז ךילהת  96

 אל 23-ה תסנכה תאז םע .היצילאוקב יזכרמ ביכרמ הניה ,קוחה ןוטלשב העיגפה תקמעה תא
 ךילהתה תא ךישמהל ןתנווכבש ךכ לע וריהצה תורחאה ןימיה תוגלפמו דוכילהו ,םימי הכיראה
 .האלמ ןימי תייצילאוק שדחמ םיקהל ןהל רשפאתישכל

97  Tushnet, Authoritarian Constitutionalism, 448 'מעב ,30 ש"ה ליעל; Isiksel, ליעל 
 תויתקוח" חנומל עגונב םייתקוח םינטפשמ ןיב תקולחמ שי יכ ןיוצי .710 'מעב ,26 ש"ה
 לש םומינימה יאנת תא םייקמ וניא חרכהב ינתוכמס רטשמ יכ םינעוטה שי ןכש ,"תינתוכמס
 .88 ש"ה ליעל ,Halmai לשמל ואר .תויתקוחה
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 יכמות םיזכורמ םהבש םירוזא לע וא היציזופואה לע ץחל תריציו ,םידמעומה
 תא סיבהל ידכ םימילא םיעצמאל קקזיהל ילבמ רשפאה לככ תאזו ,היציזופוא
 םאתהב ותוינידמ תא םיתיעל הנשמו תירוביצ תרוקיבל שיגר ןוטלשה )5( ;וידגנתמ
 םינונגנמ ליעפמ ןוטלשה )6( ;וב הכימתה ךשמה תא חיטבהל תנמ לע תרוקיבל
 החוטב תבשחנה המרל לעמ לא הלעת אל וילא תודגנתהה תמרש חיטבהל םתרטמש
 ידמל םייאמצע םה טפשמה יתב )7( ;היצטפואוק ןוגכ םיעצמאב שומיש ךות ,ויניעב
 םיונימ יכרדו םיטפושה תרשכה ןפוא לשב ךא ,ריבס ןפואב קוחה ןוטלש תא םיפכואו
 תויחנה םהל תתל ךירצ וניא ןוטלשה ןכלו ,ןוטלשה לש ויתונוצרל םישיגר םה םמודיקו
 (weak form judicial review) השלח תרוקיב איה תיתקוחה תרוקיבה .תורישי

 98.תושרופמ תאז השוע אוה דוע לכ היתונקסמ תא תוחדל ןוטלשל תרשפאמה
Tushnet לע ,ול ןותנה לבגומ יתלב טעמכה חוכה תא קידצהל תנמ לע יכ ףיסומ 

 בר הכ חוכ תדקפהב ךרוצה תא ריבסהל הלוכיה תללוכ היגולואדיא גיצהל ןוטלשה
 דועבש ךכ ,היתוביסנל םאתהב הנוש תויהל היושע וז היגולואדיא הנידמ לכב .וידיב
 התקדצה תא תבאושה תיטרקואת תינתוכמס תויתקוח תמייקתמ תומיוסמ תונידמבש
 תויתקוחל הקדצהה ,רופגניס ןוגכ ,תורחא תונידמב ,הנידמב תדהו לאה תונוילעמ
 תינתאו תיתד הינומרה חיטבהל ךרוצה ,ןוטלשה תסרגל תוחפל ,איה תינתוכמסה
 99.הנידמהו הרבחה תבוטל ,הריהמ תילכלכ החימצ רשפאלו תיתוברת-בר הנידמב
 לארשיב תונתוכמסל רבעמה תקדצהל סיסב תשמשמה היגולואדיאה יכ איה יתנעט
 ידוהיה בורה תונוילע תא חיטבהל ןוצרה הסיסבבש ,תיטבשה היגולואדיאה איה
 הצובקל םיינויחכ םרידגמ ןוטלשהש םייתדו םיינמואל םיסרטניא םדקלו ,לארשיב
 עובקל ןוטלשה לש ודיקפתמ ,וז היגולואדיא יפ לע ."ידוהיה םעה"כ ודי לע תרדגומה
 .ויתולובג תא םג ומכ – טבשה – םעה לש םייתדהו םיימואלה םיסרטניאה תוהמ תא
 םיעצמאה לכ תטיקנ לעו טבשה לש ויביוא ןומיס לע ןומאה הז םג אוה ןוטלשה ,ףסונב
  .םתענכה םשל םישורדה

 תילרביל הניא לארשיב תויתקוחה יכ יתנעט תא א קרפב יתססיבו יתגצה הכ דע
 םדאה תויוכז לע דבלב תיקלח הנגהב אטבתמ רבדה יכו ,דבלב תילרביל-ימס איה אלא
 לש ןושארה וקלחב .םימלבהו םינוזיאה תוכרעמבו ידסומה הנבמב םילשכב הוולמו
 ,תילרביל-ימסה תיתקוחה תיתשתה לש היתושלוח לוצינ תועצמאב יכ יתנעט ב קרפ
 רושעב םדקמ לארשיב ןוטלשה ,חוכ תריבצ םשל ינמי םזילופופב רבוג שומיש ךותו

 
 

98  Tushnet, Authoritarian Constitutionalism, 451–448 'מעב ,30 ש"ה ליעל; Halmai, 
 .313–312 'מעב ,88 ש"ה ליעל

99  Tushnet, Authoritarian Constitutionalism, 453–451 'מעב ,30 ש"ה ליעל. 
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 תוינמואל תורטמ םודיק אוה הדועיי .תיטבשו תינתוכמס היגולואדיאל רבעמ ןורחאה
 םודיק לע הליקמ איה ליבקמבו ,"ידוהיה םעל" תוינויחכ ודי לע תורדגומה תויתדו
 תילרביל-ימסה תיתקוחה תיתשתה יכ יתנעט ןכ .טילשה לש םיישיא םיסרטניא
 םיעייסמו תיטבש תינתוכמס תויתקוחל רבעמה לע םיליקמ ינמי םזילופופב שומישהו
 תינתוכמס תויתקוחל רבעמה יכ הניא יתנעט יכ שגדוי .רבעמל רוביצה תא םותרל
 םימייק ןיידע תילארשיה תויתקוחב םיבר םיילרביל םיטביה ;םלשוה רבכ תיטבש
 םוצמצ לש ןווכמ ךילהת לש ומוציעב םייוצמ ונא ךא .תונוש דוקפת תומרב םידקפתמו
 תעדל ידמ םדקומ יכ ףא ,תיטבש תינתוכמס תויתקוחב םתפלחה םשל וללה םיטביהה
  .החלצהב םלשוי ךילהתה םאה

 ףוסוליפהו ןטפשמה לש תיטילופהו תיטפשמה הירואתב שמתשא אבה קלחב
 תויתקוחב תשחרתמה הרומתה תנבהל תיטרואת תרגסמכ טימש לרק ינמרגה
 תויתקוחל תילרביל-ימס תויתקוחמ רבעמהש לככ שחרתהל ףיסותש וזו ,תילארשיה
 ןה הרואכל תוקדצה תקפסמ טימש לש הירואתה .םדקתהל ףיסוי תיטבש תינתוכמס
 הירואתה תגצהו ,תיטבש-תינתוכמסה תויתקוחה לש יטבשה ןפל ןהו ינתוכמסה ןפל
 ךילהתה תרגסמב םיטקננה םיירוביצהו םייטפשמה םידעצה יכ ריהבהל הדעונ ולש
 הרודס תיתקוח הסיפת היוצמ םסיסבב .הזמ הז םיקתונמ וא םיירקמ םניא רומאה
 םיפתושה לכ אל םא ףא ,תילרביל תיטרקומד תויתקוחל אלמ ףילחת תווהל תשקבמה
 .היביכרמ ללכל םיעדומ לארשיב ךילהתל

 

 טימש לרק לש הירואתה .2

 טימש לרק ינמרגה ףוסוליפהו ןטפשמה לש תיטילופהו תיטפשמה הירואתה
 יווקו היגולואדיאה לש הנבהל תיטרואת תרגסמכ םלועה יבחרב םירקוח תשמשמ
 יתנעטל 100.תילרבילה היטרקומדה לע םתרוקיבו םיינתוכמס םיגיהנמ לש הלועפה
 עגונב ויתוסיפתו תילרבילה תויתקוחה לע ותרוקיב רקיעבו ,טימש לש הירואתה
 ןיב הנחבהה תויזכרמו קוחה ןוטלש ןורקע ,תויושרה תדרפה ,היטרקומדה תוהמל
 םיטביהל תמייקה הנכסה תאו לארשיב בצמה תא םג ןיבהל תורזוע ,ביואל תימע
 .הבש םימלבהו םינוזיאה תכרעמל הז ללכבו ,תילארשיה תויתקוחה לש םיילרבילה

 
 

100  , 17 ICON 535, 547, Populism as a Constitutional ProjectPaul Blokker, 
549, 551 (2019); Ginsburg, Huq & Versteeg, 241 'מעב ,7 ש"ה ליעל. 
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 בלב איה תילרבילה תויתקוחה לש תוילסרבינואה לעו תוילרטינה לע תרוקיבה
 ןיב תילרטינ תויהל תשקבמ תילרבילה הסיפתהש ןוויכ ,ותנעטל 101.טימש לש ונועיט
 היטרקומדה ,םדאה ינב לע התלוחתב תילסרבינואו ,בוטה לש תונוש תוסיפת
 תלוכי תרסחו ,תיטילופו תירסומ תוביוחמ תרסח ,יתוהמ ןכות תרסח איה תילרבילה
 בושייל תנתינ יתלבו הקומע הריתס תמייק טימש יפל ,וזמ הרתי 102.תודרשיהו הדימע
 היטרקומד .היטרקומד לש המויק םצע ןיבל תילרטינו הליכמ תילרביל תויתקוח ןיב
 הנכמבו תוינגומוהב תנייפואמש תיתרבח הצובק ברקב קר םייקתהל הלוכי תינאיטימש
 ימ ןיבל םניב ןיחבהל םילוכי ,םעה וא ,הצובקה ירבח ותועצמאבש יתועמשמ ףתושמ
 ,ינתא אצומ ,תד ,תוברתמ תרזגנה תידוחיי תוהז ביבס דחאתהלו ,הצובקה ירבח םניאש
 הצובק ירבח ובש םוקמב קר ,ותעדל .םיפתושמ היגולואדיא וא הפש ,הירוטירט
 םתוהז תא אטבלו םהייח תא להנל תינוביר תוכמס ילעב םה וזכש תינגומוה תיתוברת
  103.היטרקומד לש יתימא בצמ םייקתמ הלבגמ לכ אללו םהיניע תוארכ תיביטקלוקה

 תדרפה תבייחמו םדא תויוכז לע הניגמש תילרביל תויתקוח ,טימש יפל ,ןכל
 לע הקדצה תורסח תולבגמ הליטמ ,תטפושהו תעצבמה ,תקקוחמה תושרה ןיב תויושר
 .םעה לש תיביטקלוקה ותוהז לש ישפוחה שומימה רומאכ איהש – היטרקומדה תוהמ
 תא שממל לוכי ןובירה ןהבש םיכרדה תחא איה היטרקומדש דועב ,טימש יפל
 תלבחמ תילרבילה תויתקוחה ילבכב היטרקומדה לש התליבכ ,תיטילופה ותונוביר
 תויתוהמהו תוינבמה ,תוילרודצורפה תולבגמה לשב ירמגל ותוא תענומ ףאו השומימב
 .תיטילופה ותונוביר תא רישי ןפואב שממל ןובירה לש ותלוכי לע הליטמ תויתקוחהש
 ,בושייל תנתינ יתלב תימינפ הריתס הכותב הליכמ תילרביל היטרקומד ,ותנעטל ,ןכל
 םדאה תויוכז לע הנגהה תשיטנ רקיעבו ,תילרבילה תויתקוחה תשיטנ אוה הל ןורתפהו
 תינאיטימש היטרקומד לש אלמ ץומיאו ,תויושרה תדרפה לוטיבו תוילסרבינואה
 ותוהז תא שממל ידכ הררשה ילעב תועצמאב לועפל םעל טלחומ שפוח תנתונה
 104.תיביטקלוקה

 
 

101  Carl Schmitt’s Critique of Liberalism: Systematic Heiner Bielefeldt, 
Reconstruction and Countercriticism, in LAW AS POLITICS: CARL 
SCHMITT’S CRITIQUE OF LIBERALISM 23, 24–25 (David Dyzenhaus ed., 

1998). 
 .םש  102
 .םש  103
 .27–26 'מעב ,םש  104
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 לש ונוטלשל רתוימ לושכמ איה תילרבילה תויתקוחה קר אל ,טימש יפל
 ילסרבינוא יביטמרונ ןורקיעכ קוחה ןוטלש ןורקע .קוחה ןוטלש ןורקע םג אלא ,ןובירה
 קוחהש רחאמ ,ותשיגל .עובצו המודמ ןורקיע ,וירבדל ,אוה ול םיפופכ םלוכש ןוילע
 הררשה חוכ לעופב יזא ,םהיתוטלחה סיסב לעו ,הררשה ילעב ידי לע דימת םשוימ
 לע טילחמ רשא הז אוה ןובירהש ןוויכ ,ותנעטל ,וזמ הרתי .קוחה חוכ לע דימת רבוג
 וחוכ ,)”overeign is he who decides on the exception[s]“( םוריחה בצמ
 the state( םוריחה בצמב ,טימש יפל 105.קוחה ןוטלש לש וחוכ לע רבוג ןובירה לש

of exception(, ול הנכומ תויהל תבייח הרבח לכו ,עיגמ דימתש ןוציק בצמ אוהש 
 ילעב לש לבגומ יתלבה הטלחהה חוכב ףלחומו טטומתמ קוחה ןוטלש ןורקע ,תע לכב
 106.ןורחאה תא עירכהל ידכ לועפלו ביוא ימו תימע ימ עובקל םתוכמסבו ,הררשה
 ,יטילופה לש ובילב תדמועה איה ביואל תימע ןיב הנחבהה ,טימש תניחבמ
 תוילסרבינואהו תוילרטינהמ תורענתהב היולת רבשמ יעגרב הרבח לש תודרשיההו
 107.ביואל תימע ןיב הדחו הרורב הנחבהב העובקה ןתפלחהבו תוילרבילה

 

 לארשיב בצמה .3

 תוחנמה תוסיפתל טימש לרק לש ותסיפת ןיב ןוימדה יווק תא אוצמל השק אל
 הידגנתממ םיבר םג תוחנמ יתנעטלו ,םלועב םייטסילופופו םיירטירוטוא םיגיהנמ
 םלועמ התייה אל לארשי ,רומאכ .לארשיב תילרבילה היטרקומדה לש םייוושכעה
 ןניא תוילרביל תוסיפת יכ יתנעט ןכלו ,הלימה ןבומ אולמב תילרביל היטרקומד
 םיילרביל תונורקע תיקלח גיסהל תונוכנהו ,לארשיב טפשמה תטישב קומע תושרשומ
-ימסה תילארשיה תויתקוחב תמלוגמ התייה םייתדו םיינתא ,םיימואל םיכרע ינפב
 יתוברתה םזילופופה ,טימש לש הירואתל המאתהבו ,תאז םע .התישארמ תילרביל
 תבחרנ הפקתמ ללוכ ,2015 תנשמ תאש רתיבו ,ןורחאה רושעב ליבומ והינתנש
 תונורקעה לע םיססובמה תילארשיה תויתקוחב םיטביהה לע רתוי הברה תיתטישו
 תמצעה ךות ,קוחה ןוטלשו תויושר תדרפה ,תוילסרבינוא םדא תויוכז לש םיילרבילה
 שממל ןובירה "םעה" לש ותוכז תשגדהו השארב דמועהו תעצבמה תושרה לש החוכ
 ,טימש לש הירואתל המאתהב תאז םגו ,ליבקמב .טילשה ךרד רישי ןפואב ויתונוצר תא
 הדחו הרורב הנחבה לש ,דוסי תקיקחב ףאו ,הקיקחב העמטהו תרכינ הבחרה ללוכ אוה

 
 

105   HEOLOGYTOLITICAL P ,CHMITTSARL C, 5 'מעב ,29 ש"ה ליעל. 
106  OLITICALPONCEPT OF THE CHE T ,CHMITTSARL C, 47–45 'מעב ,29 ש"ה ליעל. 
 .35–34 'מעב ,םש  107
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 תד ,תוינתא לש םירורב םינייפאמ לע םייונב הלש ראתמה יווקש ,ביואל תימע ןיב
 "םירחא"ה ןיבל ,"ונחנא"ה – "םע"ה ןיב הנחבה םשל םישמשמו תיגולואדיא תוהזו

 םהיתולועפ תאצוהו ,םתעקוה ,םיביואכ םינורחאה לש םנומיס םשלו ,"םה"ה –
 תויתקוחה לש התפלחהל ליבוי הלא םידעי לש אלמ שומימ .קוחל ץוחמ םהיתוסיפתו
 .תיטבש תינתוכמס תויתקוחב תילארשיה תילרביל-ימסה

 האמה לש ינשה רושעב וטקננש םיכלהמהמ המכ לש יקלח טוריפ איבא ןלהל
 תונורקעה עוקעק םשל ,והינתנ ןוטלש תחת ,םירשעה תסנכהמ לחה תאש רתיבו ,21-ה
 תויתקוחב קוחה ןוטלשו תויושר תדרפה ,תוילסרבינוא םדא תויוכז לש םיילרבילה
 עוציב ךות ,ביואל תימע ןיב הנחבהה לש הבחרהו הקמעה ,סוסיב םשלו ,תילארשיה
 םישקבמו ןוטלשה ידעצ תא םירקבמה הלאל תיטפשמו תירוביצ היצמיטיגל-הד
 רבכש יפכ .ודי לע תבתכומה תיתקוחהו תיטפשמה ,תיגולואדיאה הסיפתה תא רגתאל
 יבחרב תילרבילה היטרקומדה לש הנרק תדירי םע םיבלתשמ הלא םיכלהמ ,ןיוצ
 יטסילופופהו יתדה ,ינמואלה ןימיה לש יטילופה וחוכב היילעה לשב םימרגנו ,םלועה
 רטשמהו טפשמה תטישב םיילרבילה םיטביהה םוצמצב לגוד רשא ,לארשיב
 ,םהיניב יחרכה רשק ןיאש ,םייזכרמ םיעינמ ינש הלא םיכלהמל ,ףסונב 108.תילארשיה
 יגולואדיא הנחמ ותוא ךותבו ןמזה ריצ לע םיליבקמה םתוחתפתהו םמויק לעופב ךא
 תויתקוחה לש םיילרביל-םייטרקומדה םיטביהה תקיחש תא רכינ ןפואב וציאה
 םיחטשה תא חפסל יגולואדיאה ןימיה לש ותפיאש םניה הלא םיעינמ .תילארשיה
 המלשה לארשי ץרא ימוחתב תידוהי תונוילע לע הרימש ךות לארשי תנידמל םישובכה
 םושיאה יבתכו תוילילפה תוריקחה דגנ והינתנ הלשממה שאר לש וקבאמו ,הזמ
 ינש ןיב יחרכה רשק ןיא רומאכש ףא .הזמ תונוש תותיחש תוישרפב ודגנ ושגוהש
 םיטילש לע יריפמאה רקחמה יאצממ יפ לע יכ ןייצל ןיינעמ ,וללה םיעינמה
 םינשה ןיב וטלשש םייטסילופופה םיטילשהמ זוחא םיעברא ,םלועב םייטסילופופ

 וז הכרעה יכ םינייצמ םירקוחה 109.תותיחש לש תומשאהב ןידל ודמעוה 2014–1990
 הניא איה ןכש ,רסח תכרעה יאדוול בורק הניה תותיחשל םזילופופ ןיב רשקה תדימ לש
 תפיכא תוכרעמל ובסהש קזנהש םייטסילופופ םיגיהנמ לש תותיחשה ישעמ תא תללוכ
 תרשפאמה הדימב תודקפתמ ןניא רבכ הלאש דע רומח הכ אוה םהיתונידמב קוחה
 ןימיה לש קבאמה ןיב יחרכה רשק ןיא יכ ףא ,ךכ 110.םהישעמ ןיגב ןידל םדימעהל
 ירה ,ןהב ברועמ והינתנש תותיחשה תוישרפ ןיבל םיחטשה חופיסל יגולואדיאה

 
 

 חתפמ "יטבש םזילרביל" ןורבע רינ לשמל ואר ןכ ;ןהל הוולנה טסקטהו 145-ו 144 ש"ה לשמל ואר  108
13, 57, 75 )2018(. 

109  OUNKM &YLE K, 19 'מעב ,87 ש"ה ליעל. 
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 רבעמ םשל יתוברת םזילופופב םישוע יגולואדיאה ןימיהו והינתנש שומישהש
 תונורקעה עוקעק .וללה תורטמה יתש תא תרשמ תיטבש תינתוכמס תויתקוחל
 הקמעה ךות ,קוחה ןוטלשו תויושר תדרפה ,תוילסרבינוא םדא תויוכז לש םיילרבילה
 הלאל תיטפשמו תירוביצ היצמיטיגל-הד תריציו ,ביואל תימע ןיב הנחבהה תבחרהו
 תיטפשמה ,תיגולואדיאה הסיפתה תא רגתאל םישקבמו ןוטלשה ידעצ תא םירקבמה
 איה וז .תורומאה תורטמהמ תחא לכ תגשה םשל תינויח ,ודי לע תבתכומה תיתקוחהו
 והינתנ לש םושיאה יבתכב קבאמהו םישובכה םיחטשה חופיסש ךכל תיזכרמ הביס
 םהו ,םירשעה תסנכהמ לחה ,היכמותו ןימיה תייצילאוק לש לגדה יאשונל םהינש וכפה
 תכל יקיחרמ םייוניש תסנכהל תיגולואדיא הקדצהכו עינמ חוככ דוחלו דחיב םישמשמ
 .ילארשיה יתקוחה הנבמב

 םינשב רבועה תיטרקומדה הקיחשה ךילהת לש םיטלובה םינייפאמה דחא
 דחא ףא .תמדקתמ איה ובש תויתגרדהה אוה ,לארשי ןהבו ,תובר תונידמ לע תונורחאה
 ףא םקלח ,תקעוז תויתקוח-יאב ומצעלשכ ןייפואמ וניא התגשהל םיטקננה םידעצהמ
 ךשוממ ולוכ ךילהתהו ,םמצע ינפב םידמוע ויה ול םיימיטיגלכ בשחיהל םייושע ויה
 תיתקוח ןה ,עקרקה תא םירישכמ םינושארה םידעצה רשאכ ,הגרדהב להנתמו תיסחי
 תופקתמבו תיטסילופופ הקירוטרב הוולמ ולוכ ךילהתהו ,םיאבה םידעצל ,תירוביצ ןהו
 תוביסה תחא איה ךילהה לש תויתגרדהה 111."םידושח" םיטועימ לעו תוטילאה לע
 םילכב שומיש ךותו ,ןמזה ריצ ינפ לע ,ותוללכב וב ןנובתהל בושח ןהלשבש
  .ודעי תא תוהזל תנמ לע ,םייטרואת

 תויואטבתההו םישעמה ,קוחה תועצה ,םיקוחה לש יקלח טוריפ אבוי ןלהל
 לש הקיחשה ךילהתמ קלח םיווהמה םירחא ןוטלש ימרוגבו הלשממב ,תסנכב
 21-ה האמה לש ינשה רושעה תליחתמ לארשיב םיילרביל-םייטרקומדה םיטביהה
 תדרפה לע תופקתמל קלוחי טוריפה .תיטבש תינתוכמס תויתקוח רבע לא השילגהו
 םחוכ תשלחה לע שגד ךות ,ףסה ירמוש לע תופקתמ תומדב קוחה ןוטלשו תויושרה
 תיחרזאה הרבחהו תוילסרבינואה םדאה תויוכז לע תופקתמ ;טפשמה יתבו תסנכה לש
 תופקתמו ;םדאה תויוכז ינוגראו יוטיבה שפוח ,םיטועימה תויוכזב תועיגפה ןהבו

 היצמיטיגל-הד רוצילו ,ביואל תימע ןיב הנחבהה תא ביחרהלו קימעהל ןתרטמש
 ןוויכמ .ודי לע תבתכומה תיגולואדיאה הסיפתהו ןוטלשה ירקבמל תיטפשמו תירוביצ

 
 

111  Huq & Ginsburg, לארשיב תיתקוח תוטלתשה" רלפוטש הליג ;84–83 'מעב ,9 ש"ה ליעל" 
ICON-S-IL Blog 8.6.2017 

https://israeliconstitutionalism.wordpress.com/2017/06/08/תיתקוח-תוטלתשה-
  ./רלפוטש-הליג-לארשיב
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 תא ריהבהל תנמ לע טימש לש הירואתה יביכרל םאתהב תישענ הרומאה הקולחהש
 רקיעבו ,וטרופיש םידעצב תיקלח הפיפח שי ,הירואתל לארשיב בצמה תמאתה
 תיחרזאה הרבחה ,םדאה תויוכז לע תופקתמב ןדה ,)ב(.3.ב קלחב וטרופיש םידעצב
 ןיב הנחבהב ןדה ,)ג(.3.ב קלחל יטנוולרה רשקהב בוש ורכזויו ,םדא תויוכז ינוגראו
 .ןוטלשה ירקבמל תיטפשמו תירוביצ היצמיטיגל-הד תריציבו ביואל תימע

 

 קוחה ןוטלש ןורקעו תויושרה תדרפה לע תופקתמ )א(

 ,תקקוחמה תושרה ןיב תויושר תדרפה תבייחמה תילרביל תויתקוח ,טימש יפל
 תולבגמ הליטמ קוחה ןוטלש ןורקעל הררשה ילעב תא הפיפכמו תטפושהו תעצבמה
 היטרקומד טימש לש ותרדגה יפלש ןוויכ תאז .היטרקומדה תוהמ לע הקדצה תורסח
 לכ אלל ,םעה לש תיביטקלוקה ותוהז תא שממל גיהנמל תישפוח די ןתמ העמשמ
 תועצה לש בר רפסמ תונמל רשפא ןורחאה רושעה ךלהמב ,ךכל המאתהב .תולבגמ
 ידיב חוכה תא זכרל ,תויושרה תדרפה תא םצמצל ודעונש םייטילופ םיכלהמו קוח
 הלשממה תא בייחל ףסה ירמוש לש םתלוכי תא רערעלו ,השארב דמועהו הלשממה
 תסנכה לש התנוהכ ךלהמב ובחרתהו ורבג הלא םיכלהמ .קוחה ןוטלש תרגסמב לועפל
 יעוצקמה גרדה לש וחוכ םוצמצל תועצה ולע התנוהכ תעב ,לשמל ךכ .םירשעה
 תעצה הנושאר האירקב הרבעו ,הלשממל יטפשמה ץעויה ללוכ ,תוירוביצה תויושרב
 יוניממ ,הלשממה ידרשמב םייטפשמה םיצעויה ייונימ ןפוא תא תונשל תשקבמה קוח
 רותיא תדעו לש העצה יפ לע הנוממה רשה ידי לע עצבתמה יונימל זרכמ תועצמאב
 םירש לש םתלוכי תא ריבגהל איה העצהה תרטמ 112.םייטילופ םילוקישל חותפו
 םתעד תווח לע עיפשהל ךכו םהידרשמב םייטפשמה םיצעויה לע תיטילופ עיפשהל
 יטפשמה ץעויה ןוגכ םייטפשמ םימרוגמ הבר תרוקיב הגפס איהו ,תיעוצקמה
 קוח תעצה השגוה ,ןכ ומכ 113.קוחה ןוטלשב העיגפ הווהמ איה יכ רבסש ,הלשממל
 אלו ומייתסה רבכש םיניינעב קר קוסעל לכוי היפלש הנידמה רקבמ לש וחוכ תלבגהל
 רואל הבר הדימב הרתייתה ,המדקתה םרט יכ ףא ,וז העצה 114.םויה רדס לעש םיאשונב

 
 

 ידרשמל םייטפשמה םיצעויה יונימ( )20 'סמ ןוקית( )םייונימ( הנידמה תוריש קוח תעצה  112
  .164 הלשממה ח"ה ,2017-ח"עשתה ,)הלשממה

 תדעו "הקוחה תדעווב רעוס ןושאר ןוידב םיכ"ח תורשעו טפשמה תכרעמ יריכב :םיש"מעויה קוח"  113
 25.6.2018 הדעווה תושדח – טפשמו קוח הקוחה

.https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Huka/News/pages/press
25618a.aspx  

 רבח לש ,4167/20/פ ,2017-ז"עשתה ,)םייוקיל ןוקית לע חוויד – ןוקית( הנידמה רקבמ קוח תעצה  114
 .'ץירטומס לאלצב תסנכה
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 לע זירכה דרשמל ותסינכ םע ןכש ,ןמלגנא והינתמ ,יחכונה הנידמה רקבמ לש ויונימ
 רקבמ דרשמ לש ותרוקיב תא ךופהל ,ותשיגל ,התרטמ ;"הנוב תרוקיבל המרופר"
 וזככ תספתנ איה םיברה וירקבמ ידי לע ךא ,"תדבכמו תיביטקייבוא ,הנוב"ל הנידמה
  115.יביטקפא ףס רמושכ הנידמה רקבמ דסומ לש ודיקפת תא ןכותמ ןקורל הדעונש

 ,ינתוכמס רטשמב גוהנכ ,תעצבמה תושרה ידיב חוכה זוכירב ףסונ יזכרמ ךבדנ
 תוחוכה ךרעמ תכיפה 116.הלשממה תוטלחהל ימוג תמתוחל תסנכה לש התכיפה אוה
 הלשממה תוטלחהל תסנכה לש הקיקחה תוכמס תפפכהו תילרביל היטרקומדב גוהנה
 ןפוא ןיבל לארשיב םיגהונה םיינויצילאוקה םימכסהה ןיב בוליש תועצמאב הגשוה
 גהונה םיינויצילאוקה םימכסהה ךרעמ יפ לע .הקיקח יניינעל םירשה תדעו לש התלועפ
 קוח םוש טעמכש תטלחומ הכ איה תסנכב הלשממה לש התטילש ,תונורחאה תוסנכב
 117.הקיקח יניינעל םירשה תדעו ידי לע ןכל םדוק רשוא אל םא תסנכב רובעל לוכי וניא
 תועיס לש תסנכה ירבח לכ תא םיבייחמ םיינויצילאוקה םימכסההש ןוויכ תאז
 יפ לע קרו ךא אלא יאמצעה םתעד לוקיש וא םנופצמ וצ יפל אלש עיבצהל היצילאוקה
 הבוחה תא םירפמה תסנכ ירבח לע תויצקנס םיליטמ ףאו ,םירשה תדעו תטלחה
 םה היתועבצה ןהו הקיקח יניינעל םירשה תדעו לש הינויד ןה ,תאזמ הרתי 118.הרומאה

 
 

 תיטנוולר ,הנוב תרוקיב' :רוביצה תונולת ביצנו הנידמה רקבמ תוינידמ" ןמלגנא והינתמ 115
 ICON-S-IL Blog 17.11.2019 " 'תיביטקפאו

https://israeliconstitutionalism.wordpress.com/2019/11/17/רקבמ-תוינידמ-
 "הנידמה ףטלמ אלו רקבמ תויהל רוזחל ןמלגנא לע" ןליא רחש ;/ביצה-תונולת-ביצנו-הנידמה
-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L 29.7.2019 טסילכלכ

3767225,00.html. 
 תויוכמס לע הלשממה לש תניוע תוטלתשה ינפמ םלבכ ןוילעה טפשמה תיב" רלפוטש הליג  116

 ICON-S-IL Blog 25.3.2018 "תסנכה
https://israeliconstitutionalism.wordpress.com/2018/03/25/טפשמה-תיב-

  ./יוע-תוטלתשה-ינפמ-םלבכ-ןוילעה
 םתודגנתה/םתכימת ךא ,םינוידה ךלהמב קוחה יפיעסב םימיוסמ םייוניש עצבל םילוכי תסנכה ירבח  117

 תועצה 12 ,יתרבחה רמשמה תתומע לש חוד יפ לע .הלשממה תדמע ידי לע תבתכומ ומצע קוחל
 םירשה תדעווב אלו תסנכב עבקנ ןלרוגש ךכל וכז 19-ה תסנכב ושגוהש תואמ ךותמ דבלב קוח
 יתרוסמ ןפואב םהיבגלש ,תסנכה תוליעפל םיעגונה םיילרודצורפ םיאשונב ןהמ 11 .הקיקח יניינעל
 היצילאוקה ירבחל ןתינ ,"םויה לארשי"ל עגונב קוחה תעצה ,תחאב קרו ,הלשממ תדמע תעבקנ אל
 ימ :תחא הלאש םע ונתוא הריאשה תאצויה תסנכה״ יתרבחה רמשמה תכרעמ( העבצה שפוח
 3.3.2015 יתרבחה רמשמה ״?הנידמה יקוח תא קקוחמ

hamishmar.org.il/2015/03/03/19th-knesset-summary-report-coalition-
discipline(. 

 לארשי תנידמ לש 34-ה הלשממה ןוניכל ינויצילאוקה םכסהל חפסנל 2 'ס  118
m.knesset.gov.il/mk/government/documents/kaveiyesod2015.pdf; חפסנל 2 'ס 

 לארשי תנידמ לש 35-ה הלשממה ןוניכל ינויצילאוקה םכסהל
m.knesset.gov.il/mk/government/Documents/CA35-Likud-BW-200420.pdf. 
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 ףא ,לארשיב דוסיה תקיקחו הקיקחה לע לעופב םויכ םיארחאה ,םירשהש ךכ ,םייוסח
 דגנ הריתע .תומולע תורתונ הלאו ,םהיתודמע לע תירוביצ תרוקיבל םיפושח םניא
 תילארשיה היטרקומדל םרוג אוהש רומחה קזנה תורמל ,התחדנ רומאה ןויסיחה
 תא השעמל הכלה תוביתכמה תוטלחהה תולבקתמ דציכ תעדל רוביצה לש ותוכזלו

 המלענ אל תסנכה לש הקיקחה יכילהב הלשממה לש התטילש 119.תסנכה תקיקח
 לש ךרוצל עגונב תויונמדזה המכב ואטבתה ויטפושו ,ןוילעה טפשמה תיב לש ויניעמ
 טפושה רמאמכ ,ובש בצמ עונמל תנמ לע תסנכה לש התלועפב ברעתהל טפשמה תיב
  120."הלשממה ילגלגב תסרדנה הפוקסאכ תסנכה היהת" ,יקסניטנווק צ"גבב גרבלוס

 רושעב היצילאוקהו הלשממה ולהינש רתויב רשקותמהו ףיקמה קבאמה
 תיב לש וחוכ תא ליבגהל תונויסינל עגונ ,םירשעה תסנכהמ לחה תאש רתיבו ,ןורחאה
 ,רומאה קבאמה לש ותובישחב זירפהל רשפא יא .ותקיספ תא ןסרלו ןוילעה טפשמה
 דיחיה םלבה השעמל הכלה אוה ןוילעה טפשמה תיב תילארשיה רטשמה תטישב ןכש
 תויטרקומדב ערו חא אלל אוה יכ םינעוטה שיש בצמ ,הלשממה לש החוכ ינפמ
 ,ראשה ןיב ,תונמל רשפא טפשמה תיב לש וחוכ תא ליבגהל תונויסינה ןיב 121.םלועב
 יונישל איבהל ,דקש תלייא רבעשל םיטפשמה תרש םשארבו ,םיאקיטילופ לש תונויסינ
 יונימל הדעווב םיטפושה לש םחוכ תא ללדל תנמ לע םיטפוש יונימ לע העבצהה ןפואב
 רתסא תטפושה לש היונימ תא םוסחל ידכ יטירוינסה תטיש תא לטבל ןכו ,םיטפוש
 ירבח ,ףסונב 122.ןוילעה טפשמה תיב תאישנל – תילרביל תטפושל תבשחנה – תויח
 תוכז םוצמצ םשל הטיפשה דוסי קוח ןוקיתל תועצה ושיגה ןימיה תוגלפממ תסנכ
 רותעל תיחרזא הרבח ינוגראו םדא תויוכז ינוגראמ עונמל תנמ לע צ"גבב הדימעה
 םילוכיש םירתועל קר הדימעה תוכז תלבגה ךות ,ירוביצה סרטניאה יגציימכ צ"גבל
 תיב לש וחוכ תא םצמצל תונויסינה תגספ 123.רישי ישיא סרטניאב העיגפ חיכוהל
 ,תורבגתה תקספ קקוחל תורזוחה תועצהה תשגה םינשה ךרואל התייה ןוילעה טפשמה

 
 

 .)18.12.2017 ,ש"ראב םסרופ( לארשי תלשממ 'נ לטיבא 2555/17 ץ"גב  119
 ,ובנב םסרופ( גרבלוס טפושה לש וניד קספל 34 'ספ ,לארשי תסנכ 'נ יקסניטנווק 10042/16 ץ"גב  120

6.8.2017(. 
 25 טפשמה תכרעמו םייטילופה תודסומה לש םימלבו םינוזיא :תורבגתהה תקספ ןהכ יחימע  121

  .)2018 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה תאצוה(
 – ץראה "םיטפוש יונימ לע וטווה תוכז תא ןוילעה יטפושמ לולשל תמייאמ דקש" רבלופ ןורש  122

 ;www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.3108496 31.10.2016 םילילפו טפשמ
 ץראה "יטירויניסה תטיש תא שדחמ ןוחבל ידכ ןוילעה תאישנ יונימ תא תבכעמ דקש" רבלופ ןורש
 םג ואר הז ןיינעל .www.haaretz.co.il/news/law/1.3952689 26.3.2017 םילילפו טפשמ –
-ז"עשתה ,)תסנכה ידיב ןוילעה טפשמה תיב אישנ תריחב – ןוקית( הטיפשה :דוסי קוח תעצה

 .הנחוא רימאו שיק באוי תסנכה ירבח לש ,4529/20/פ ,2017
 .4123/20/פ ,2017-ז"עשתה ,)הדימעה תוכז תלבגה – ןוקית( הטיפשה :דוסי קוח תעצה  123
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 ושגוה הלאכ תועצה 124.ןוילעה טפשמה תיב דגנ ירקיעה יטילופה חוגינה ילכל וכפהש
 תרגסמב ,םירשעה תסנכב ,ןכ יפ לע ףא 125.וחלצ אל ךא ,םינשה ךלהמב רפסמ םימעפ
 תועצה ושגוה ,תילארשיה תויתקוחה לש םיילרבילה םיטנמלאה לע הפקתמה תפרחה
 ןתמל העצהל ףסונב ,ךכ 126."תבחרומ תורבגתה" יוניכל בלושמב וכזש רתוי תובחר
 וניאש קוח לוספל ןוילעה טפשמה תיב תטלחה לע ליגר בורב רבגתהל תסנכל תורשפא
 טפשמה תיבמ עונמלו תוריבסה תליע תא לטבל התרטמש קוח תעצה השגוה ,יתקוח
 לש ,הנידמה אישנ לש תוטלחה לע תיביטקפא תיטופיש תרוקיב עצבל תלוכיה תא
 127.הלשממה ירשמ רש וא הלשממה שאר ,הלשממה לשו ,היתודעוומ הדעו וא תסנכה
 סיסב ושמיש ןה םימוסרפ יפ לעש ירה ,םירשעה תסנכב ומדקתה אל הלא תועצה יכ ףא
 תחאו םירשעה תסנכל תוריחבה רחאל הלשממה תמקה םשל ינויצילאוקה ןתמו אשמל
 ףוסבל המקוה אל וז ךא ,תידיתעה היצילאוקה יביכרמ לע ומכסוה ףאו ,2019 יאמב
 128.וזרכוה תושדח תוריחבו שדוח ותוא ףוסב הרזפתה תחאו םירשעה תסנכהש ןוויכ
 ,וללה םירדסהב הנד תדעוימה היצילאוקהש ךכל תיזכרמ הליע ,םימוסרפ םתוא יפ לע
 עונמל ןויסינה התייה ,טפשמה תיב לש וחוכ תא דואמ םצמצל יללכה ןוצרל ףסונב
 ינפב תוניסח והינתנ ןימינבל קינעהל תסנכה לש תירשפא הטלחה לע תיטופיש תרוקיב
 129.ודגנ םושיאה יבתכב ןידל הדמעה

 תסנכב ןוידל ףוסבל העיגה אל והינתנל תוניסח תקנעה לש התויתקוח תלאש
 שארש םינועיטה יכ ןייצל יואר הז רשקהב םלוא ,תויטילופה תויוחתפתהה לשב
 עקעקל ונויסינו ,ודגנ ושגוהש םושיאה יבתכ ןיגב קוחה תויושר דגנ עימשמ הלשממה
 םיחוקלכ םיארנ ,יטפשמה ולרוגב עירכהלו ודגנ לועפל תויושרה לש ןתוכמס תא
 יכ וטפשמ לש רשקהב םינעוט ויכמותו והינתנ ,טימשל המודב .טימש לש ויבתכמ
 תויטפשמהו תויתקוחה תוכרעמה לכ ךרד רודחל לוכי ,היטרקומדב ןובירה אוהש ,םעה

 
 

 .)2018( 70 ,55 ,בי םיקוח "תורבגתהה ןונגנמב רזוח ןויע ?לער תלולג וא אלפ תפורת" רמוס ללה  124
 ,1630/16/פ ,2004-ד"סשתה ,)תיטופיש תרוקיב – ןוקית( ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תעצה  125

 ,)גרוח קוח לש ופקות – ןוקית( ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תעצה ;ןהכ קחצי תסנכה רבח לש
 םדאה דובכ :דוסי קוח תעצה ;בלקמ ירואו ינפג השמ תסנכה ירבח לש ,1891/18/פ ,2019-ע"שתה
 דקש תלייא תסנכה תרבח לש ,1944/19/פ ,2013-ג"עשתה ,)גרוח קוח לש ופקות – ןוקית( ותוריחו
 .םירחאו

 – ץראה "תסנכהו םירשה לש תוטלחהב ברעתהל צ"גבמ ענמיש קוח שבגמ והינתנ" ןוסניול םייח  126
  .www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.7225826 13.5.2019 יטילופ

 ,4005/20/פ ,2017-ז"עשתה ,)גרוח קוח לש ופקות – ןוקית( ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תעצה  127
 ,)תויושר תדרפה – ןוקית( הטיפשה :דוסי קוח תעצה ;םירחאו 'ץירטומס לאלצב תסנכה רבח לש
 .םירחא תסנכ ירבח רשע השימחו 'ץירטומס לאלצב תסנכה רבח לש ,2863/20/פ ,2016-ו"עשתה

  .126 ש"ה ליעל ,ןוסניול ;2019-ט"עשתה ,תחאו םירשעה תסנכה תורזפתה קוח  128
  .םש  129
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 חוכמש ןוויכ ,הריבע לכמ ותוכזלו טפשמב הלשממה שאר לש וניד תא ץורחל תנמ לע
  :טימש ירבדכ .ןוילעה קקוחמה םגו ןוילעה טפושה םג אוה םעה ותונוביר

In a democracy the people is the sovereign; it can 
break through the entire system of constitutional 
norms and decide a court case, like the prince in an 
absolute monarchy could decide cases. It is 
supreme judge as well as supreme legislator.130 

 

 םדאה תויוכז ינוגראו תיחרזאה הרבחה ,םדאה תויוכז לע תופקתמ )ב(

 אוה ,טימש לש הירואתב יוטיב ידיל אבה ,יטבש ינתוכמס רטשמב בושח ןפ
 שפוחו ןויווש ןוגכ ,לוכל תוקנעומה ,תוילסרבינואה םדאה תויוכז לע הנגהה תשיטנ
 לש תיביטקלוקה ותוהז לש ישפוחה השומימ תא תלכסמ וזכ הנגהש קומינב ,יוטיבה
 ידעצ תונורחאה םינשב ושענ וז הרטמ תורישב .תינגומוה תיתוברת הצובקכ םעה
 יברעה טועימה רקיעבו ,םיטועימ לש םתוכז םוצמצל םיבר םייטילופ םיכלהמו הקיקח
 תויוכז ינוגרא לש הלועפה תלוכיבו יוטיבה שפוחב העיגפל ןכו ,ןויוושל ,לארשיב
 ידוסי יתקיקח יוניש ,יברעה טועימה תויוכזל עגונה לכב .תרושקתהו תוברתה ,םדאה
-ל רשפאמה ,"החדהה קוח" יוניכב עודיה ,תסנכה :דוסי קוחל ןוקיתה היה לבקתהש

 םירבוס םה םא תסנכ תרבח וא רבח לש החדה ךילהב חותפל םינהכמ תסנכ ירבח 70
 רבח חידהל תנמ לע ,ןוקיתה יפ לע .תומילאל התסה וא רורט םידדועמ איה וא אוה יכ
 טפשמה תיבל רערעל לכוי אוהו ,תסנכ ירבח םיעשת לש בורב ךרוצ שי ותנוהכמ תסנכ
 םינהכמ תסנכ ירבח לש םהידיב הנושארל דיקפמ הז קוח 131.תסנכה תטלחה לע ןוילעה
 תוצירעל דבכ ששח הלעמו ,תסנכהמ םייטילופה םהיבירי תא חידהל תורשפאה תא
 רקיעבו ,טועימהמ תסנכה ירבחב עוגפל תנמ לע יטילופ חוכב לוספ שומישלו בורה
 אוהש ךות קוחה תא לוספלמ ןוילעה טפשמה תיב ענמנ ןכ יפ לע ףא .יברעה טועימהמ
 תיתקוח אל העיגפ ידכ תולעל ונממ םיענומ ןוקיתב םילולכה הנגהה ינונגנמ יכ עבוק
 לש היצמיטיגל-הדה תא ריבגהל דעונש ףסונ יתקוח ןוקית 132.רחביהלו רוחבל תוכזב
 דוסי קוחל א7 ףיעס ןוקית אוה יברעה טועימה תא םיגציימה תסנכ ירבח / םידמעומ

 
 

130  Bielefeldt, 16 ש"ה ,118 'מעב ,101 ש"ה ליעל. 
 .1086 ח"ס ,2016-ו"עשתה ,)44 'סמ ןוקית( תסנכה :דוסי קוח  131
 .)27.5.2018 ,ובנב םסרופ( תסנכה 'נ ריאמ ןב 5744/16 ץ"גב  132
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 לע רוסיאהש רהבויש ךכ ,"ויתויואטבתה" הלימה תא ףיעסב לולכל דעונש תסנכה
 לארשי לש המויק תלילשב ךמות אוה םאב תסנכל תוריחבב דמעומ לש תופתתשה
 וא ביוא תנידמ לש ןיוזמ קבאמב ךמות וא תונעזגל תיסמ ,תיטרקומדו תידוהי הנידמכ
 ןוויכ 133.ויתויואטבתה לע םג אלא וישעמ לע קר אל לח ,לארשי תנידמ דגנ רורט ןוגרא
 ותרטמ יכ הארנ ןוקיתה םרט דוע טפשמה תיב לע תלבוקמ התייה וז תונשרפש
 תסנכה ירבח דגנכ היצמיטיגל-הדה תרבגהל המב שמשל התייה ןוקיתה לש תירקיעה
-יטנאכ תינויציזופוא תוליעפ לכ גוית ידי לע התקתשהו היציזופואה תשלחהו םיברעה
 .תיטוירטפ

 הרטמב תומדוק תוסנכב וקקחנש םיקוח לש הרושל ופרטצה הלא םיקוח
 לעו הלשממה לש התוינידמ לע רערעל םישקבמה לש יוטיבה שפוח תא ליבגהל
 לכב תרוקיב עונמל דעונש ,םרחה קוח ןוגכ ,תמדקמ איהש ימואל-ידוהיה ביטרנה
 לבקמה ףוגמ עונמל דעונש ,הבכנה קוחו ,םישובכה םיחטשה לש םדמעמל עגונה
 תומזוי ועצוה םירשעה תסנכה ךלהמב 134."הבכנה םוי" תא ןייצל הנידמ יביצקת
 קוח תעצה ןוגכ ,הלא םיקוחב תולטומה תויצקנסה תא תופירחמה תופסונ הקיקח
 לארשיל סנכיהל תויולחנתהה לע וא לארשי תנידמ לע םרחב ךמותש יממ תענומה
 רשא קוח תעצהו ,2017 ץרמב תישילשו היינש האירקב הרבעש ,םישובכה םיחטשלו
 יטפשמה ץעויה תודגנתה תורמל ,הקוחה תדעווב הנושאר האירקל הנכהל האבוה
 ארוקש ימ ןוגכ ,יתטיש ןפואב םרחל ארוקש ימ לע יכ תעבוק רשא ,הלשממל
 דע לש יוציפ ליטהל היהי רשפא ,תויולחנתהב םירצוימה םירצומ תמרחהל תויתטישב
 הבכנה קוחב תועובקה תויוכמסה תבחרה םשל 135.קזנ תחכוה אלל ח"ש ףלא האמ
 תונמאנה קוח" ויוניכב עודיה קוח ריכזת ,בגר ירימ הרשה ,תוברתה תרש המדיק
 תוברת תודסוממ םיביצקת עונמל תוכמס תוברתה דרשמל קינעהל ותרטמש ,"תוברתב
 ,הנידמה ילמס תא םיזבמ ,תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי לש המויק תא םיללושה
 לע חנוה ףאו ,תיתלשממ קוח תעצהכ שגוה הז ריכזת .דועו הבכנה םוי תא םינייצמ
 ןוידה ךרענ םרט הרזפתה םירשעה תסנכה ךא ,תישילשו היינש האירקל תסנכה ןחלוש
 לע הרוזנצו תולבגמ ליטהל הרשה התסינ קוחה תקיקחל תונויסינל ליבקמב 136.וב

 
 

 .516 ח"ס ,2017-ז"עשתה ,)46 'סמ ןוקית( תסנכה :דוסי קוח  133
 ןוקית( ביצקתה תודוסי קוח ;2011-א"עשתה ,םרח תועצמאב לארשי תנידמב העיגפ תעינמל קוח  134

 לש הרתי הבחרהב ךבדנכ הלא הקיקח ירבד לע תרוקיבל .2286 ח"ס ,2011-א"עשתה ,)40 'סמ
 לייו הקבר ואר ,היטרקומדה תונורקע םע דחא הנקב הלוע הניאש ,תננוגתמה היטרקומדה ןורקע
  .)2017( 345 י םירבדו ןיד "לארשי לש תננוגתמה היטרקומדה תסיפתב שדוחמ ןויע"

 תנידמב העיגפ תעינמל קוח תעצה ;458 ח"ס ,2017-ז"עשתה ,)28 'סמ ןוקית( לארשיל הסינכה קוח  135
 .4555/20/פ ,2017-ז"עשתה ,)קזנ תחכוה אלל םייוציפ – ןוקית( םרח תועצמאב לארשי

 .66 הלשממה ח"ה ,2018-ט"עשתה ,)2 'סמ ןוקית( תונמאהו תוברתה קוח תעצה  136



 םסרפתישכ ונתשי םידומעה ירפסמו יפוס דומיע רבע םרט הז רמאמ
  .ספדומה ךרכה

 .םיפסונ םייוניש םייופצ
 

42 
 

 

 ןויסינ ןוגכ ,תקולחמב תויונש תודמע ואטיבש תוברת תודסומ לעו תוברת יעפומ
 הזחמה תא רזנצל ןויסינ ,ביבא לת קטמניסב הבכנה יטרס לביטספ תא ליבגהל
 תויושר ישאר ענכשל ןויסינ ,וכע לביטספב גצומ תויהל דעויש "ספא תנש ןיטסלפ"
 םע הפיחב עוריא ןוגכ ,הרשה לע לבוקמ וניאש ןכות ילעב םיעוריא עונמל תוימוקמ
 יוטיבה שפוח תלבגהל תומזוי ךוניחה רש טקנ ןמז ותואב 137.דועו ,"הקיתש םירבוש"
 ,תרושקתה תלבגהל תולועפ טקנ הלשממה שאר וליאו ,ךוניחה תכרעמבו הימדקאב
  138.דיגאתה רבשמב ןאישש

 ינוגרא תלבגהל תולועפה תאו הקיקחה תא ףיסוהל שי וז תיקלח המישרל
 רקיע תא םילבקמה םייחרזא םינוגרא בייחמה ,תותומעה קוח ןוגכ ,םדאה תויוכז

 לבקתהש קוחה חסונ 139.םינוש םימוסרפב ךכ לע ריהצהל הרז תינידמ תושֵימ םנומימ
 יוהיז גת תאשל םג הלא םינוגרא ושרדנ הבש ,תירוקמה קוחה תעצהל תיסחי ךכורמ
 המגוד 140.םינוש םינוידב םתופתתשה תעב הפ לעב ךכ לע ריהצהלו תסנכל םאובב
 תנמ לע רפס יתבל הסינכ "הקיתש םירבוש" ןוגראמ עונמל דעונש קוחה איה תפסונ
 םידיחימ רפס יתבל הסינכ עונמל תוכמס ךוניחה רשל קינעמה ,םידימלת ינפב תוצרהל
 ךוניחה תורטמל הרומח הריתסב ותעד לוקיש יפל תדמוע םתוליעפש םינוגראמו
 ץוחמ ל"הצ ילייח דגנ םיינידמ וא םייטפשמ םיכילה תטיקנל םילעופש וא ,יתכלממה
 141.יאבצה םדיקפתב ועציבש תולועפ ןיגב לארשיל

 
 

 רתאב אוצמל ןתינ הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותודגנתה לעו םירומאה תונויסינה לע םיטרפ  137
 ברעתהל תוכמס ןיא בגר הרשל :ש״מעויה״ :הבכנה יטרס לביטספ לע .חרזאה תויוכזל הדוגאה
 תנש ןיטסלפ" לע ;https://law.acri.org.il/he/36251 3.12.2015 ״הבכנה יטרס לביטספב
 15.5.2017 תוזחמ לע הרוזנצ ליטהל תוברתה דרשמ תונויסינ״ :"ספא

https://law.acri.org.il/he/38802; תעגופ תוברתה תרש״ :הקיתש םירבוש םע עוריאה לע 
 27.4.2017 ״םייטרקומד דוסי יכרעבו יתונמאה הריציה שפוחב

https://law.acri.org.il/he/40062.  
 בצמ תנומת :20-ה תסנכה – לארשיב יטרקומדה בחרמה םוצמצ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה  138

)2018( 
http://docs.wixstatic.com/ugd/01368b_0b4cd2fcc2944416a588f3a0e9ad4149.p

df. ךוניחה רש תולועפ טוריפל .8–7 'מע ואר תרושקתה דגנ הלשממה שאר תולועפ טוריפל 
 ץרפש רבשמה אוה דיגאתה רבשמ .22 'מע ואר הימדקאבו ךוניחה תכרעמב יוטיבה שפוח תלבגהל
 רודישה דיגאת תמקהל קוחה םושיי תא לכסל והינתנ ןימינב הלשממה שאר לש ויתונויסינ ביבס
 ינכות לעו דיגאתה לע הטילש הלשממל היהת אל יכ ול רבתסהשכ ותלועפ תליחת תאו ירוביצה
  .8 'מעב םש ואר .וב םירודישה

  .1054 ח"ס ,2016-ו"עשתה ,)ןוקית( הרז תינידמ תושי ידי לע ךמתנש ימ יבגל יוליג תבוח קוח  139
 לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה "תותומעה קוח / ןומיסה קוח" ואר קוחה לש םדוקה וחסונ לע  140

13.7.2016 law.acri.org.il/he/36195. 
 .828 ח"ס ,2018-ח"עשתה ,)17 'סמ ןוקית( יתכלממ ךוניח קוח  141
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 תיטפשמו תירוביצ היצמיטיגל-הד תריציו ביואל תימע ןיב הנחבהה )ג(
 ןוטלשה ירקבמל

 לש ובילב תדמועה איה ביואל תימע ןיב הנחבהה ,טימש לש הירואתה יפ לע
 תוילסרבינואהו תוילרטינהמ רענתהל דורשל הצפחה הרבח לכ לעו ,יטילופה
 ותעקוה תא תרשפאמה ,ביואל תימע ןיב הדחו הרורב הנחבהב ןפילחהלו תֺוילרבילה
 םיכלהמה לש טלוב ןייפאמ .הרבחה לש התודרשיה תאו ביואה לש ותערכהו
 תאש רתיבו ,ןורחאה רושעב היצילאוקהו הלשממה וטקנש םיירוביצהו םייתקיקחה
 תחכנה איה םהלש תיזכרמ הרטמש אוה ,ליעל וראות םקלחשו ,םירשעה תסנכהמ לחה
 לש תכלוהו הלדגה התויזכרמ ,יתנעטל .התקמעהו התבחרה ,ביואל תימע ןיב הנחבהה
 לש בושח ןייפאמ הווהמ ילארשיה טפשמבו תוירוביצב ביואל תימע ןיב הנחבהה
 םיבר .תיטבש תינתוכמס תויתקוחל תילרביל-ימס תויתקוחמ יתגרדהה רבעמה
 ,בגר הרשה לש תוברתב תונמאנה קוח תעצה ןוגכ ,ליעל וראותש הקיקחה יכלהממ
 לארשי יחרזא םידוהי ללוכ ,שוביכל םידגנתמה םישנאמ לארשיל הסינכה תעינמ
 ,"םלצב"ו "הקיתש םירבוש" דגנ בחרנה היצמיטיגל-הדה עסמ ,ל"וחב םיררוגתמה
 ןייפאמ 142.םיביוא ןומיסל םלוכ םישמשמ ,תותומעה קוחו הבכנה קוח ,םרחה קוח
 תויתקוחל רבעמב בושח בלש אוה םג אטבמה ,וללה םיכלהמהמ םיבר לש ףסונ בושח
 ,לארשיב םיברעל םיחטשב םיניטסלפהמ ביואה גשומ תבחרה אוה ,תיטבש תינתוכמס
 תילרביל היטרקומד תויהל ףואשל לארשי לעש םירובסה םילרביל םידוהיל םהמו
 ץראב תינתוכמס תידוהי היטרקומד )ודיספ( לש ינאיטימש-ומכה ןוזחה לע םיקלוחו
 .המלשה לארשי

 רושימל יתקיקחה רושימהמ וריבעהל הדעונש ,הז ךילהתב תרתוכה תלוג
 לש ןוויכל תילארשיה תויתקוחה לש ןגראמה ןויגיהה תא תונשל ךכ ידי לעו ,יתקוחה
 143.ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ לארשי :דוסי קוח איה ,תיטבש תינתוכמס תויתקוח
 לארשיב וטלשש ,והינתנ ןימינב תלבוהב ןימיה תויצילאוקב םיבר לש טבמה תדוקנמ
 םיילרבילה םינייפאמה ,טימש לש ותסיפתל המודבו ,21-ה האמה לש ינשה רושעב

 
 

 ;םרח תועצמאב לארשי תנידמב העיגפ תעינמל קוח ;)2 'סמ ןוקית( תונמאהו תוברתה קוח תעצה  142
 )ב(.3.ב קלחב טוריפ ואר ןכו ,)ןוקית( הרז תינידמ תושי ידי לע ךמתנש ימ יבגל יוליג תבוח קוח
 .ליעל

 יתקוח יוניש .)"םואלה דוסי קוח" – ןלהל( ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי קוח  143
 טסקטהו 131 ש"ה ליעל ואר ."החדהה קוח"כ עודיה ,תסנכה :דוסי קוחל ןוקיתה אוה ףסונ בושח
 .הוולמה
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 םצעל וליפאו הנידמה לש התוידוהיל הנכס םיווהמ תילארשיה תויתקוחה לש םייקלחה
 .םואלה דוסי קוח לש ותרטמ יתנעטל איה וז .רשפאה לככ םמצמצל שי ןכלו ,המויק
 םואלה קוח לש ותרטמש ,דקש ,רבעשל םיטפשמה תרש תחא אל הריהצה לשמל ךכ
 תיב המעטלש ןוויכ ,"תיטרקומד"ל "תידוהי" ןיב ןוזיאה תדוקנ תא תונשל איה
 הייפוא ןובשח לע ,ידמ רתוי לארשי לש ילרביל-יטרקומדה הייפוא לע ןגה טפשמה
 145.ןיול בירי תסנכה ר"וי ןוגכ ,דוכילב םיריכבמ ועמשנ תומוד תורימא 144.ידוהיה
 תילארשיה תויתקוחב םייטרקומד םיילרביל תונורקע לש םלקשמ תא םצמצל ןוצרה
 לש יטרקומדה הייפואל תוסחייתה לכ ללוכ םואלה דוסי קוח ןיא הלשבש הביסה אוה
 קוחש הרורבה תופידעה .הנידמב םייחש םיטועימה תויוכזל וא ןויוושל תוכזל ,לארשי

 ראשה ןיב המולג יטרקומדה הייפוא ינפ לע הנידמה לש התוידוהיל ןתונ דוסיה
 לארשי תנידמב תימצע הרדגהל תיתדה ותוכז תא שמממ ידוהיה םעהש העיבקב
 ודדועל שיש יתקוח ךרעכ תידוהיה תובשייתהה תעיבקב ,לארשי ץראב המקוהש
 תועיבקה יתש 146.תימשר הפשכ תיברעה הפשה לש דמעמה לוטיבבו ,וססבלו
 וליאו ,לארשיל םישובכה םיחטשה חופיסל יתקוח סיסב רצייל ודעונ תונושארה
 תויוכז הווש תימעכ יברעה טועימה לש הסיפתה לע רערעל הדעונ הנורחאה
 147.הנידמב

 ןוטלשה לש ותונוכנב הנפמ תדוקנ םואלה דוסי קוח תקיקחב תוארל שי ןכל
 סותא תפקשמה תכרעממ תילארשיה תיתקוחה תכרעמה הנבמ תא תונשל לארשיב

 
 

 – ץראה "טפשמה יתב תוקיספב םיידוהיה םיכרעה תא קזחל דעונ םואלה קוח :דקש" סיל ןתנוהי  144
  .https://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.4086108 10.5.2017 יטילופ

 ידוהיה בורה תא ריזחי םואלה קוח" :ןיול רשה" שקול הרדנסכלאו יבלפמוש הליטא ,יאלוזא ןרומ  145
-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 16.7.2018 ינידמ יטילופ – Ynet ""לילגל

5310882,00.html.  
 .המאתהב ,םואלה דוסי קוחל 7 ,4 ,1 םיפיעס  146
 .יחרזא ןויוושל יברעה טועימה לש ותוכז תחת תורתוח תונושארה תועיבקה יתש םג ןבומכ יכ םא  147

 קוחל 7 ףיעס יכ עבוק אוה ובש תוירקב םולשה טפשמ תיב םשר לש וניד קספמ הלוע לשמל ךכ
 הפשב רפס תיב ריעב םיקהל תברסמה לאימרכ תייריע לש התוינידמ תא קידצמ םואלה דוסי

 .םיכומס םיבושייב רפס יתבל ריעה יבשות םיברע םידימלתל תועסה ןממל תברסמ ףאו ,תיברעה
 לאימרכ יבשות םיברע םידליל תועסה ןומימ וא תיברעה הפשב רפס תיב תמקהש ןוויכ ודידל תאז
 דדועל תשרודה םואלה דוסי קוח תארוהל הרואכל דוגינב ,לאימרכב םיברע לש םירוגמ ודדועי

 .)24.10.2020 ,ובנב םסרופ( ז 'ספ ,לאימרכ תיריע 'נ ירכב 12092-06-18 מ"את .תידוהי תובשייתה
 הנותנ איהו ,הערכוה םרט חופיסל סיסבכ םואלה קוחב שמתשהל היהי ןתינ םאה הלאשה יכ ןיוצי
 יפיעסל דואמ תובחר תויונשרפ םינתונה םיטפוש שי התע רבכש בל םישל שי תאז םע .תונשרפל
 הרדסהה קוח תא רישכמ םואלה דוסי קוח יכ הנעטה יכ ןיוצי דוע .ליעל המגודב ומכ ,דוסיה קוח
 צ"גבב הנעטנ רבכ תובשייתהה םודיקל םדאה תויוכז לע הנגהה ןיב ןוזיאה תא הניש אוהש רחאמ
 ,קוחה דגנ הריתעה תא לביק טפשמה תיב .הלשממה תא גצייש ,ןונרא ד"הוע ידי לע הרדסהה קוח
 .)9.6.2020 ,ובנב םסרופ( תסנכה 'נ דאולס תייריע 1308/17 ץ"גב .הנעטל סחייתהלמ ענמנ ךא
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 הנחבהה לע הלוכ תססובמה תיטבש תינתוכמס תכרעמל ,דבלב יקלח םא םג ,ילרביל
 הרטמ איה םואלה דוסי קוח לש ותרטמ יכ ןועטל רשפא יכ ףא .ביואל תימע ןיב
 דומעל וב םיעובקה םירדסההמ ורזגייש םיקוחל רשפאתש תמצמוצמ תיטפשמ
 הפדעה לשמל ונתיי םא םג ,תיתקוחה תרגסמה תא םימאותכ תיטופיש תרוקיבב
 ולש תיכרעהו תינורקעה הרטמה יתנעטלש ירה ,תירבעה הפשל וא תידוהי תובשייתהל
-םעה – תימעה והימ רידגהל איה הרטמה ,טימש לש ונושלב .רתוי הברה הבחר
 ביטקלוקה ירבח םה םיתימעה .ביואה והימ םג אצוי לעופכו – "ונחנא"ה-טבשה
 "היטרקומד" םילימה .טבשה םע האלמ תוהדזה םיהדזמה הלא קר לבא ,ידוהיה
 טימש .תנווכמ הטמשה אוה ןרדעהו ,םואלה דוסי קוחב תועיפומ ןניא "ןויווש"ו

 ןויווש ןתמ ודידל ןכש ,וז ןיעמ הטמשה לש תיטרואתה תובישחה תא ונל ריהבמ
 ,ביואל תימע ןיב הנחבהל דגונמה ילרביל ןויער אוה הנידמה יחרזא ללכל ילסרבינוא
 ונמנש הקיקחה יכלהמ ,ךכ .םעה לש יביטקלוקה םויקה תא ןכסְמו שילחמ אוה ךכבו
 הירואתה יפ לע םיווהמ ,םהלש תיתקוחה תרתוכה תלוג אוה םואלה דוסי קוחש ,ליעל
 תילרביל תויתקוח ןיב תיחרכה הערכה לש ןוויכב בושח דעצ טימש לש תיתקוחה
  .הנורחאה תבוטל ,תיטבש תינתוכמס תויתקוחל

 וילאו ,קיפסמ אוה ןיא ,יחרכה יתקוח דסמ הווהמ םואלה קוח יכ ףא ,תאז םע
 תא םישגהל תנמ לע תיחרכה וז הקספ 148.תבחרומ תורבגתה תקספ ףרטצהל תבייח
 איה ,תישאר .ליעל והוזש תיטבש תינתוכמס תויתקוחל רבעמה לש תורטמה יתש
 םושיאה יבתכ ןיגב והינתנ ןימינב דגנ יטפשמה ךילהה ךשמה תא עונמל תנמ לע תינויח
 ןימיה לש ויתופיאש םודיק תא רשפאל תנמ לע תינויח איה ,תינש .ודגנ ושגוהש
 טפשמה תיב וזה תעל תוחפל ןכש ,םיחטשב הנידמה תויוכמסל עגונה לכב יגולואדיאה
 םיניטסלפה םיבשותה לש ןיינקה תויוכז לע )יקלח ןפואב( רומשל ךישממ ןוילעה
 תמקה םשל םיניטסלפ לש תויטרפ תועקרק תסיפת דבעידב רישכהל ברסמו םיחטשב
 הפצמ ןיינעבו הרדסהה קוח ןיינעב ןידה יקספמ הלוע ךכ .םיחטשב םיידוהי םיבושיי
 יתלבה זחאמה לש ויוניפ לע הרוהו הרדסהה קוח תא טפשמה תיב לטיב םהבש ,םימרכ
 םואלה קוח – וללה םייתקוחה םילכה ינש לש ףוריצ 149.המאתהב ,םימרכ הפצמ יקוח
 תיטבש תויתקוחל אלמ רבעמ לש ןוויכב יזכרמ דעצ הווהי – תבחרומ תורבגתה תקספו
 תוקתנתהה תא רשפאתש תיגולואדיאו תיתקוח תרגסמ רוציי אוה ןכש ,תינתוכמסו

 
 

 .127-ו 126 ש"ה ליעל ואר  148
 ,ובנב םסרופ( ןוחטיבה רש 'נ החלאס 953/11 ץ"גב ;147 ש"ה ליעל ,דאולס תייריע ןיינע  149

27.8.2020(. 
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 םימלבהו םינוזיאהמ הז ללכבו ,לארשיב תויתקוחה לש םיילרבילה םיטביההמ
  150.התוא םינייפאמה

 

 הנורוקה רבשמו תינתוכמס תויתקוח .4

 ץראב הנורוקה ףיגנמ תמרגנה הפגמה תוטשפתה תובקעב ,2020 ץרמב
 יתואירב רבשמל ,םלועב תורחא תובר תונידמ ומכ ,לארשי תנידמ הסנכנ ,םלועבו
 תויתקוח רבעל השילגה .הנשל בורק רבכ ךשמנ הלא תורוש תביתכ תעבש ילכלכו
 תליחתב םישדח םיאישל ועיגה תויושרה תדרפה ןורקע תא עקעקל ןויסינהו תינתוכמס
 רבשמה ץורפב הנהיכש רבעמה תלשממ לש ןויסינכ הארנש המב ,הנורוקה רבשמ
 הטילש המצעל ססבל תנמ לע יאופרה םוריחה בצמ תא לצנל והינתנ ןימינב תושארב
 דמעש והינתנ לש וטפשמ לע הטילש הז ללכבו ,הנידמב השענב תטלחומ טעמכ
 ןיב םיסחיה תכרעמ תא הנורוקה רבשמ הניש םלועב תובר תונידמב יכ ןיוצי .חתפיהל
 תוביציל הנכסהש ךכ לע םיעיבצמ םירקחמ .תקקוחמה תושרל תעצבמה תושרה
 ןהבש ,שלח יטרקומד רטשמ תולעב תונידמב דחוימב ההובגכ התלגתה היטרקומדה
 םג 151.ןוטלשב רתוי הבחר הזיחא תונקל תנמ לע רבשמה תא לצנל םיגיהנמ וסינ
 תלועפ ןפוא ףקיש ,דבלב ילרביל-ימס יתקוח הנבמ תלעב הניה יתנעטלש ,לארשיב
 לש םתויזכרמ תא הנורוקה רבשמ ךרואל תורחאה ןוטלשה תויושרו תסנכה ,הלשממה
 הז הנבמ 152.ותליחתמ ילארשיה יתקוחה הנבמב םיילרביל-יטנא םוריח תעש ירדסה
 ךלהמב םוריח תעש ירדסהל םידקת תרסח תויזכרמ תתל הלשממה לע דואמ לקה
 םיילרבילה םיטביהה לש םתקיחדב ףסונ יתועמשמ דעצ םדקתהל ךכבו ,רבשמה
 ,ותרטמש םואלה קוחל דוגינב .םיינתוכמסה םירדסהה תבוטל תילארשיה היטרקומדב
 העציבש םיכלהמה ,תיטבש-תינתוכמסה תויתקוחב יטבשה ןפה תא ססבל ,יתנעטל

 
 

 לע קר אל תיטופישה תרוקיבה תא לטבתש תורבגתה תקספל הנווכה תבחרומ תורבגתה תקספב  150
 םדאה דובכ :דוסי קוח תעצה .הירשו הלשממהו ,היתודעוו תסנכה תוטלחה לע םג אלא הקיקח
 לאלצב תסנכה רבח לש ,4005/20/פ ,2017-ז"עשתה ,)גרוח קוח לש ופקות – ןוקית( ותוריחו
 ,2016-ו"עשתה ,)תויושר תדרפה – ןוקית( הטיפשה :דוסי קוח תעצה ;םירחאו 'ץירטומס
 .םירחא תסנכ ירבח רשע השימחו 'ץירטומס לאלצב תסנכה רבח לש ,2863/20/פ

151  19 Meets Politics: The Novel Coronavirus as -CovidTov, -Siman-Ittai Bar
a Novel Challenge for Legislatures, 8 THE THEORY AND PRACTICE OF 

LEGISLATION 11, 11–48 (2020), in pp. 25–29. 
 .43–30 'מעב ,םש ואר לארשיב תויושרה ןיב קבאמה טוריפל  152
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 ןפה תא קזחל ודעונ הנורוקה רבשמ ךלהמב ,רבעמה תלשממ רקיעבו ,הלשממה
 153.תויושרה תדרפה ןורקע לש קד דע הקיחש ידי לע ינתוכמסה

 םוריח תעשל תונקת רתוי ונקתוה הנורוקה רבשמ לש םינושארה םישדוחב
 תורומח תולבגמ וליטה רשא תונקת ןהבו ,לארשי לש הירוטסיהב רחא ןמז לכב רשאמ
 ןלהל ינויד ,ןכ יפ לע ףא 154.תויטרפל תוכזהו העונתה שפוח ןוגכ ,תויסיסב תויוכז לע
 טוקנל רבעמה תלשממ התסינש רתויב םייתועמשמה םידעצה ינשב רקיעב דקמתי
 אלא הנורוקה רבשמב לופיטל ללכ םירושק ויה אל יתנעטלשו ,הנורוקה רבשמ תוסחב
 ילילפה וטפשמ תחיתפ תא עונמל ידכ רבשמה תא לצנל רבעמה תלשממ לש ןויסינל
 יתב תא רוגסל ןויסינ אוה ןושארה דעצה .התטילש תא רצבל ידכו ,הלשממה שאר לש
 ליחתהל דמעש הלשממה שאר לש וטפשמ תחיתפב הייחדל איבהל תנמ לע טפשמה
 הזש השדחה תסנכה סוניכמ ענמיהל ןויסינ אוה ינשה דעצהו ,רבשמה תליחתל ךומסב
 .הסוניכ רחאל תודעווה תלועפ תליחת תא עונמלו הרחבנ התע

 רש זירכה 15.3.20 םויבש ךכב לחה טפשמה יתב תלועפ תא עונמל ןויסינה
 ,טפשמה תכרעמב דחוימ םוריח בצמ לע ,הנחוא רימא רשה ,תע התואב םיטפשמה
 הרואכל תוכמסב שמתשה רשה 155.טפשמה יתב תלועפ תא ןיטולחל קתיש טעמכ רשא
 )דחוימ םוריח בצמב ןיד ירדס( לעופל האצוהה תוכשלו טפשמה יתב תונקת חוכמ
 בצמ לע הזרכה הנלולכתש ךכ ןכ ינפל םימי השולש ןקית ןתואש ,םיעשתה תונשמ
 עגפ תמחמ וא רוביצה תואירבב הרומח העיגפל ישממ ששח תמחמ" םג םוריח

 
 

 תקמעה םה תינתוכמס תויתקוח רבעל השילגה תא םיאטבמשו וטקננש םיפסונ םייזכרמ םידעצ  153
 םזיביטקא" ודיגמ רמת .האחמה תוכז לע תופירח תולבגמ תלטהו םיחרזאה רחא בקעמה יעצמא
 ICON-S-IL Blog 28.6.2020 "לורטה ןוטלשו תילטיגיד הטילש ,ןווקמ

https://israeliconstitutionalism.wordpress.com/2020/06/28/ןווקמ-םזיביטקא-
 Tamar Hostovsky Brandes, An Emergency within an ;/ןוטלשו-תילטיגיד-הטילש

Emergency within an Emergency: Israel’s "Special Emergency 
Coronavirus Situation" and Freedom of Assembly, VERFBLOG (Oct. 14, 
2020), https://verfassungsblog.de/an-emergency-within-an-emergency-

within-an-emergency/. 
 .73 ש"ה ליעל ,יטסוק  154
 "דחוימ םוריח בצמב טפשמה יתב תוליעפ תודוא תרושקתל תועדוה :תטפושה תושרה תורבוד"  155

 15.3.2020 תטפושה תושרה רתא
www.gov.il/he/departments/news/spokemanmessage150320. יכ הארנ יכ ןיוצי 

 טפשמה יתב להנמ ןגס םעטמ ונכוה רבכש רחאל קר טפשמה יתב תלהנה םע המאות הריגסה
 .יתרבח קוחיר לע הרימש ךות טפשמה יתב תלועפ ךשמה תא תורשפאמש תויחנה )להנמ יניינעל(
 תוסיוול תויביטרפוא תויחנה" )להנמ יניינעל( טפשמה יתב להנמ ןגס – טפשמה יתב תלהנה תייחנה
 .)14.3.2020( "טפשמה יתבב םינוידה תומלואו םדא חוכ
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 לע הנחוא רשה ןהב השעש שומישה םג ומכ ,טפשמה יתב תונקת ,ןהינפ לע 156."עבט
 תוקול ,ונקתוה זאמ הנושארל ,טפשמה יתב תכרעמ תוליעפ תא לילכ טעמכ קתשל תנמ
 הכמסה לכ ליכמ וניא תונקתה ונקתוה וחוכמש טפשמה יתב קוח ןכש ,תוכמס רסוחב
 בצמב תואכרעל היינפ עונמלו טפשמה תכרעמ תא תיבשהל םיטפשמה רשל תשרופמ
 רשמ הנושב( הלוכ הלשממה תא ךימסמה ,הלשממה דוסי קוחל 39 ףיעס םג 157.םוריח
 ,תאז קידצמה םוריח בצמ םייקתהב ,םוריח תעשל תונקת ןיקתהל )ודבל םיטפשמה
 לקמ 158.תואכרעל היינפ עונמל תוכמסה תא תללוכ הניא וז תוכמס יכ תושרופמ עבוק
 תעשל תונקת ןיקתהל םיטפשמה רש תא ללכ ךימסמ וניאש ,טפשמה יתב קוחש רמוחו

 םוריח בצמ לשב םתלועפ תא קתשל רשה תא ךימסהל לוכי וניא ,טפשמה יתבל םוריח
 ,רשה דגנ השגוהש צ"גבל הריתע תובקעב .הנחוא רשה תושעל רחבש יפכ ,רחא וא הז
-ה ןיבש עובשב ףקותב ודמעשו תונקתה חוכמ רשה איצוהש םיווצה ועקפש רחאלו

 תא ונחבי םיבישמה יכ עבוקה ןיד קספ םידדצה תמכסהב לבקתה ,22.3.20-ל 15.3.20
 רשה יווצ יכ ףא 159.הלא ןיעמ תונקת ןיקתהל תוכמס תישאר הקיקחב עובקל תורשפאה
 וטפשמב םיטפושה וטילחה םתאצוה בקעש ירה ,דבלב עובש ףקותב ודמע הנחוא
 עובש ותואל עובק היה וב ןושארה ןוידהש ,והינתנ הלשממה שאר לש ילילפה
 םויב קר טפשמה חתפנ ךכמ האצותכו ,םיישדוחב ןוידה תא תוחדל ,)17.3.20(

24.5.20.160 

 רבסוה הז ןויסינ .תסנכה תלועפ תא קתשל ןויסינ השענ ,רומאכ ,ליבקמב
 תולועפ עצבלו הקיקח ריבעהל השדחה תסנכה ירבח לש יתמועל בורמ עונמל ךרוצב
 ןכש ,ודוסימ לוספ הז רבסה .םוריחה בצמ לשב ,רבעמה תלשממ תדמע תא תודגונה
 תונוילע ןורקעל רומג דוגינב ,הלשממה תדמעל תסנכה תלועפ תא ףיפכמ אוה
 ,דוכילהמ ןייטשלדא ילוי כ"ח ,ינמזה תסנכה ר"וי בריס עובש ותואב ,ךכ 161.תסנכה
 בור לש םתשירדל דוגינב ,התעבשה רחאל תסנכל עובק ר"וי לש ותריחב תא םדקל
 עינהלו תוינמז תודעו רוחבל לכותש תרדסמ הדעו יונימ םדקל בריס ןכו ,תסנכה ירבח

 
 

-ף"שתה ,)ןוקית( )דחוימ םוריח בצמב ןיד ירדס( לעופל האצוהה תוכשלו טפשמה יתב תונקת  156
2020. 

 ונקתוה הרואכל םחוכמש ,1984-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל 109-ו 108 ,106 'ס  157
 היינפ תעינמו טפשמה יתב תתבשהל תעמתשמ וא תשרופמ הכמסה לכ םיללוכ םניא ,תונקתה
 .תואכרעל

 .הלשממה :דוסי קוחל )ד(39 'ס  158
 .)2.4.2020 ,ובנב םסרופ( םיטפשמה רש 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה 2130/20 ץ"גב  159
 טפשמ – Ynet " 'והינתנ טפשמ תליחת תייחד לע יתטלחה ינא אל' :הנחוא רשה" יקומיצ הבוט  160

  .https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5695286,00.html 15.3.20 םילילפו
 .הלשממה :דוסי קוחל 3-4 ׳ס 'ר  161
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 רובע העשה וצ" ותנעטלש ךכמ עבנ ןייטשלדא כ"הח לש ובוריס 162.תסנכה תלועפ תא
 תריחב ומכ ,םיזופח םייטילופ םיכלהמ"שו "הבחר תודחא תלשממ איה לארשי תנידמ
 לע ללוגה תא םותסל םתרטמ ,תקולחמב היונש הקיקח תרבעהו עובק תסנכ ר"וי

 ינשהש ,צ"גב לש ןיד יקספ ינש רחאל קר 163."הצור םעה התואש תודחאל תורשפאה
 ןושלכו ,ןווכמב רפהו ודיקפתמ רטפתה ןייטשלדא ינמזה ר"ויהש רחאל ןתינ םהיניבמ
 יקלחה ןידה קספב ןתינש טלחומה וצה תא ,"הסרתהבו ילג שירב" טפשמה תיב
 שודיחל איבה רשא ,טפשמה תיב תארוהב ,רחא ינמז ר"וי תסנכל הנומ ,ןושארה
 םיבר וכמת צ"גב תטלחה תא רפהל ןייטשלדא לש ותטלחהב יכ ןיוצי 164.התוליעפ
 ,ןיול בירי ,תורייתה רשו ,הנחוא רימא ,תע התואב םיטפשמה רש םהב ,דוכילה ירשמ
 תיב לש תוימיטיגלה לע הפירח הפקתמבו תיטסילופופ הקירוטרב שומיש ךות רשא
 ,תסנכה לעמ המצע םישל הצור תויח רתסא האישנה םא" רמואכ טטוצ ןוילעה טפשמה
 .המצעב האילמה תבישי תא חותפלו טפשמה יתב רמשמ םע ןיינבל עיגהל תנמזומ איה
 םמצע תא םירחובה םיטפוש ץמוק לש תינוטלש הכיפהב רבודמש רורב היהי ךכ
 םישולשה ,השדחה הלשממה תמקה םע ,תועובש המכ ףולחב 165."םירדח-ירדחב
 ר"וי דיקפתל הנומ ןיול בירי וליאו ,תואירבה רשל ןייטשלדא ילוי הנומ ,שמחו
 166.תסנכה

 הפיסוה ,ליעל ראותש רבשמה לשב תדקפתמ הניא תסנכה דועב ,ןמז ותואב
 תוגלפמהש ףא ,והינתנ ןימינב רבעמה תלשממ שאר לש ותושארב רבעמה תלשממ
 העובקה תוכמסב שמתשהל ,הרחבנ התע הזש תסנכב בורל וכז אל התוא וביכרהש
 תלטה ךות ,הנורוקה רבשמ בקע םוריח תעשל תונקת ןיקתהל הלשממה דוסי קוחב
 םיקסע תריגס ,העונת תולבגה ללוכ ,הנידמה יחרזא תויוכז לע רתויב תורומח תולבגמ

 
 

 ,ובנב םסרופ( תסנכה שאר בשוי 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 2144/20 ץ"גב  162
23.3.2020(. 

 .תויח האישנה לש הניד קספל 2 'ספב ,םש  163
 ,ובנב םסרופ( תסנכה שאר בשוי 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 2144/20 ץ"גב  164

 ילוי תכלה״ לייוו הקבר :ואר תיטפשמה םתועמשמ לעו ןידה יקספל עקרה לע .)25.3.2020
 יופצ( דמ טפשמ ינויע ״לארשיב הלשממל תסנכ ןיב תוחוכה יסחי תיגולונורכו ןייטשלדא
  .)2021-ב םסרפתהל

 23.3.2020 סבולג "ץ"גב תייחנה תא רפה :ןייטשלדא תסנכה ר"ויל םיריכב םירש" ,רדיינש לט  165
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001322995. 

 וא החוכ תא הל בישהל לעפי םאה .תסנכה ר"ויל הנומ והינתנ לש ודוס שיא" סיל ןתנוהי  166
 18.5.2020 יטילופ – ץראה "?השילחהל

https://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.8852420; ןתנוהיו ןוסניול םייח 
 – ץראה ״ונינפב תלד תקירט :הנימי ;תואירבה רשכ ןהכל והינתנ תעצה תא לביק ןייטשלדא״ סיל
 .https://www.haaretz.co.il/news/politi/1.8840977  12.5.2020 תושדח
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 ןויסינ ךותו תסנכה חוקיפ אלל לוכהו ,הנידמה יחרזא ירחא כ"בש יבקעמ רושיאו
  167.הזכ חוקיפ לש ודוסיי עונמל

 תונקת ןיקתהל הלשממה הפיסוה הלועפל הסנכנ השדחה תסנכהש רחאל םג
 ץעויה תא האיבה םוריח תעש תונקתב שומישה תוכשמתה יכ דע ,םוריח תעשל
 הקיקחה םג ,םלוא .תישאר הקיקחב ןתפלחהל אורקל צ"גב תאו הלשממל יטפשמה
 תויוכמס הלשממה ידיב הריתומ םוריחה תעש תונקתל ףילחתכ הקקחנש תישארה
 הניא ףאו ,תסנכה ידיב הלא תויוכמס תדקפה ףלח ,םדאה תויוכזב העיגפ לש תובחר
 דבלב וז אל ,ךכ 168.תורומאה תויוכמסה לע תסנכה לש הדיצמ קיפסמ חוקיפ החיטבמ
 לע הזרכהה תא חינהלו הנורוק םוריח בצמ לע זירכהל הלשממל רשפאמ קוחהש
 24 תסנכה לש הדעוול הרואכל ןתונ קוחה יכ ףאש אלא ,דבעידב קר תסנכה ןחלוש
 חוכמ הניקתמ הלשממהש םוריחה תונקת לש ףקותל ןתסינכ עונמל )דבלב( תועש
 לוקיש יפל ,תומיוסמ תונקת יבגל עובקל הלשממל רשפאמ אוה דבב דבש ירה ,קוחה
 תסנכה חוקיפ ןכלו ,ףקותל תידיימה ןתסינכ תא תבייחמה תופיחד תמייקתמ יכ ,התעד
 שאר ואטבתה קוחב םינוידה תפוקת לכ ךרואל 169.דבעידב קר עצבתי ןנכות לע
 םיאשונב הלשממה יכלהמ לע חקפל תסנכה לש היתונויסינ דגנ וירשו והינתנ הלשממה
 חידהל םייא ףא ,רהוז יקימ כ"ח ,היצילאוקה ר"ויו ,הנורוקה רבשמל םיעגונה
 ןוויכ ,ןוטיב אשאש תעפי כ"הח ,דוכילה תגלפממ הנורוקה תדעו ר"וי תא הדיקפתמ
 ימוג תמתוח שמשל הבריסו ותעדל ידמ הלודג תואמצע התארה התושארב הדעווהש
  170.רוביצה לע תולבגמ תלטה לע הלשממה תוטלחהל

 הרורבה הנכסה תא תאש רתיב ודדיח וכלהמב תויוחתפתההו הנורוקה רבשמ
 םינוזיאה תכרעמ לש הנסוחלו לארשיב היטרקומדה לש םיילרבילה םינייפאמל

 
 

 כ"חל ,לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאב הקיקחו תוינידמ םודיק תלהנמ ,ויח-דליג יבד ד"ועמ בתכמ  167
-https://01368b10-57e4-4138-acc3 )19.3.2020( תסנכה ר"וי ,ןייטשלדא ילוי

01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_e9ad8c9c23d1454 
ab1f3fa5e36e4d04a.pdf.  

 ילארשיה ןוכמה "הלשממה ינפב תסנכה תולטבתה לש עפומ – הנורוקה קוח" סקופ רימע  168
 תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח ;www.idi.org.il/articles/31906 29.6.2020 היטרקומדל
 .2020-ף"שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע

 .שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוחל 4-ו 2 'ס  169
 תולבגהה םושייב התוא ףוקעל לכות הלשממה :הרשיא תסנכה" גלפ רבו ואדנל העונ ,סיל ןתנוהי  170

 6.7.2020 ץראה "הנורוקב קבאמב
https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium-1.8973972; יקימ" היחרז יבצ 

 28.7.2020 טסילכלכ "הנורוקה תדעו ר"ויכ ךדיקפתמ תחדומ תא :ןוטיב אשאש תעפיל עידוה רהוז
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3842305,00.html. 
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 בצממ תעבונה תינמז הגירח וללה תויוחתפתהב תוארל ןיא ,תאז םע 171.הלש םימלבהו
 קתשלו טפשמה יתב תא רוגסל תונויסינה יכ הלוע ליעל וראותש תודבועהמ .םוריחה
 םיסרטניא תרשל תנמ לע ושענ אלא יתואירב ךרוצמ ועבנ אל תסנכה תלועפ תא
 תא לצנל וסינ רשא ,המעטמ תסנכה ירבחו םירשה ,רבעמה תלשממ לש םייטילופ
 תורמל םנוטלש ךשמה תא חיטבהלו םחוכ תא רמשל תנמ לע יתואירב רבשמ לש ומויק
 וטקננש םידעצה לולכמ תא ךכב תמאות הלא םידעצ תרטמ .ירטנמלרפה בורה ןדבוא
 תרבגה איה םידעצה ללכ תרטמ ןכש ,ליעל וראות רשאו ,הנורוקה רבשמ םרט דוע
 תורישהו טפשמה תיב ,תסנכה לש םתפפכהו םחוכ תשלחה ידי לע הלשממה לש החוכ
 הלשממה לע םייחרזאה תרוקיבה ינונגנמ לש הקתשהו השלחהו ,היביתכתל ירוביצה
 לע םימלבה תא קד דע קוחשל תנמ לע – םדאה תויוכז ינוגראו תוברתה ,תרושקתה –
 הנורוקה קוחב ,וזמ הרתי 172.ינומגהה הנוטלש תא רצבלו תנהכמה הלשממה לש החוכ
 הפוקתלו ,תיללכ ,הבחר הכמסה ,דבלב קוחב הנושארל ,תעצבמה תושרל הנתינ

 הבחר תשקב תכשמתמו השק העיגפ עוגפלו םוריח בצמ לע זירכהל ,תיסחי תכשוממ
 תורורב תויארל תקפסמ השירד אלל תאזו ,הזרכהה סיסב לע םדא תויוכז לש רתויב
 רושיא אלל ףא םיתיעלו ,ינדפק חוקיפ אללו ,תויוכזב העיגפה תוציחנל תויעמשמ-דחו

 תושרה לע תולטומה תוינויחה תולבגמה תא םצמצמ קוחה ךכב 173.תסנכה לש ,שארמ
 ךרדה תא ללוס םיינושארה םירדסהה ללכ יפ לעו ,הלשממה דוסי קוחב תעצבמה
 הווהמו ,תסנכה לש חוקיפ אלל םדאה תויוכזב עוגפל הלשממה תויוכמס תבחרהל
 ךכ לע ףסונב ,תאז ףא תאז אל 174.םדאה תויוכזבו תויושרה תדרפהב הרומח העיגפ
 תיתקוחה הטישב םימלבהו םינוזיאה לש םתוירירבש תא דדיח הנורוקה רבשמש
 אוה ,תיטבש תינתוכמס תויתקוח רבעל השילג לש העיתפמה תולקה תאו ,תילארשיה
 םישעמבו הקירוטרב שומיש תושעל םיינוטלש םימרוג לש םתונוכנ תא ןיצקה ףא
 רחאל םג הטישה לע םמתוח תא וריתוי ויקזנו ,םהיתורטמ תגשה םשל םייטסילופופ

 
 

 תויוכמסו חוכ דוע תריגא ךרוצל הפגמה תא לצנל םישקבמה םיילרביל-אל םיגיהנמ לש העפות  171
 Would-be Autocrats :ואר .'וכו ןיס ,ודוה ,היקרוט ,הירגנוה ןוגכ תופסונ תונידמב השחרתה

Are Using Covid-19 as an Excuse to Grab More Power, ECONOMIST (Apr. 
23, 2020), https://www.economist.com/international/2020/04/23/would-be-

autocrats-are-using-covid-19-as-an-excuse-to-grab-more-power. 
 .111 ש"ה ליעל ,רלפוטש  172
  .שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוחל ב קרפ  173
 יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה – הלאדע 6312/20 ץ"גבב קוחה דגנ הריתעה יקומינ ואר  174

-https://01368b10-57e4-4138-acc3 תסנכה 'נ לארשיב
01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_1ec1ac7ea97e4c1a99e6902098aa7c0d.p

df.  
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 לש תודדועמה תקהל"כ שמשל אוה תסנכה לש הדיקפת היפלש הסיפתה .ומויס
 תכלוה ,וכלהמב תאש רתיבו רבשמה םרט הלשממה ידי לע המדוקש ,"הלשממה
 רוביצה תודמע לע עיפשהל ףיסוי רבדהו ,בחרה רוביצה ברקב התזיחא תא הקימעמו
 לע לקהלו ,רבשמה םויס רחאל םג תויושרה ראשל הלשממה ןיב ןילמוגה יסחיל עגונב
  175.תיטבש תינתוכמס תויתקוחל תורדרדיהה

 

 םוכיס

 םינשב הווח לארשיש תיטרקומדה הקיחשה םאה תעדל ידכמ םדקומ
 .תיטבש תינתוכמס תויתקוחל ךופהת תילארשיה תויתקוחהש ךכל ליבות תונורחאה
 תילרביל היטרקומד הנניא לארשי תולבוקמה תוחנהל דוגינב יכ יתנעט הז רמאמב
 תמלוגמה הסיפתהש ,דבלב תילרביל-ימס היטרקומד איה אלא ,הביציו הקיתו ,הקזח
 רשאכ קר הנרמשיתש יואר תוילרביל תויוכזש איה התישארמ הלש יטפשמה הנבמב
 תעמ ,ךכ .םיבושח םיימואל-ונתא םיסרטניאו תויתד תומרונ םע תושגנתמ ןה ןיא
 בליש רשא ,הלש יתקוחה הנבמה תניחבמ תיכרע-וד הנידמ לארשי התייה הדסוויה
 .הערכה לש םיטביה םע םימיוסמ םירקמבו ,םיינתוכמס םיטביה םע םיילרביל םיטביה
 ןדבוא לש הנכסל דחוימב הפושח לארשי ילרביל-ימסה הייפוא לשב יכ יתנעט ןכ
 םייטרקומד-לרבילה םיטביהה לש הקיחשה ךילהת תחלצה לשו ,םימלבהו םינוזיאה
 .הלש יתקוחה הנבמב

 ויצחמ לחה תאש רתיבו ,21-ה האמה לש ינשה רושעה תליחתמ יכ יתנעט
 ןה ,ינמי םזילופופב לכשומ שומיש השועה ,ןוטלשה לש תנווכמ תוליעפ האיבה ,ינשה
 לש םיילרבילה םיטביהב תיתועמשמ הקיחשל ,ולש הקירוטרב ןהו ויתולועפב
 רבעל תומדקתהו הב םיינתוכמסה םיטביהה תבחרה ךות ,תילארשיה תויתקוחה
 תארוק איהו ,היגולואדיאב םאות יוניש לח ליבקמב .תיטבש תינתוכמס תויתקוח
 תבחרהו ביואל תימע ןיב הנחבהה תשגדה ךות יטרקומדה בחרמה םוצמצל )תלעופו(
 ביטקלוקל דגנתמכ ןוטלשה ידי לע ןמוסמש ימ לכ תא לולכתש ךכ ביואה תרדגה
 םניאש םידוהיה תא קר ליכמכ טבשה תולובג ןומיס ךות ,םילרביל םידוהי ללוכ ,ידוהיה
 .ןוטלשה ידי לע תמדוקמה תיתד-תינמואלה היגולואדיאל תיביטקא תודגנתה םילגמ
 המגממ קלח איה וז הפוקתב לארשיב תילרבילה היטרקומדה ינממס תקיחש יכ ףא
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 קספל במק 'ספב ,לארשי תלשממ שאר 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 4374/15 ץ"גבב
 .)27.3.2016 ,ובנב םסרופ( ןייטשניבור האישנל הנשמה לש וניד
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 תובר תויטרקומדב ומכ לארשיב תורכינ היתועפשהש ,תיטרקומד הקיחש לש תימלוע
 םלגמה יתקוח הנבמ םע הז ימלוע ךילהתל הסנכנ לארשיש הדבועהש ירה ,תורחא
 הניחבמ ןהו תיגולואדיא הניחבמ ןה ,תילרביל היטרקומדל דבלב תיקלח תוביוחמ
 הבר הדימב תורושק הלא תויוחתפתה .ושומימ לע הליקמו ךילהתה תא הציאמ ,תינבמ
 תוכרעמ לע הרישיה הפקתמה ךא ,תויתקוחה ויתוכלשהו םיחטשה חופיס לע קבאמל
 תושרה לש החוכ תא קזחלו םימלבהו םינוזיאה תא תונשל תנמ לע ,טפשמהו קוחה
 והינתנ ןימינב הלשממה שאר דגנ םושיאה יבתכל םג הבר הדימב הרושק ,תעצבמה
 קבאיהל הייסולכואה לש התונוכנ תדימ ,םינעוט םירקוחש יפכ ,ןכא םא .םדגנ וקבאמו
 קזח אבנמ איה התחשהו הקיחש ינפמ הילע ןגהל תנמ לע םייטרקומד םיעצמאב
 הקיחשה דגנ תונגפהלש ירה 176,דורשל תוילרביל תויטרקומד לש ןתלוכיל
 177.התריצעב בושח דיקפת תויהל יושע ,הנורוקה רבשמ ץורפ םע ולחהש ,תיטרקומדה
 היתושלוח לע ,תילארשיה תילרביל-ימסה תויתקוחה םאה תוארל רתונ ,תאז םע
 לש ץיפנה בולישהמ תעבונה תיטרקומד הקיחש לומ לא ץרפב דומעל לכות ,תוברה
  178.הנורוקה תפגמ המרגש יתואירבהו ילכלכה רבשמהו ,תותיחש ,תונמואל
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610. 
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