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  הדמע ריינ

 ילארשיה טפשמב יניטסלפה לגדה תפנה
 2023 ץרמ

 :המדקה

 תונבו ינב רובע אטבמ אוה .יניטסלפה םעה לש םייזכרמה םיימואלה םילמסה דחא אוה יניטסלפה לגדה

 לארשי תנידמ לש הירוטסיהה ךרואלו ,תימואלה םתוהז תאו תיביטקלוקה םתוכייש תא יניטסלפה םעה

 רוסאל תונשנו תורזוח תואירקל םידע ונאו הבחרתה וז העפות ,הנורחאל .םתפידרלו םייוכידל שמיש לגדה

 .ירוביצה בחרמב ותפנה תא

 המצוע תגלפמ ןיב ינויצילאוקה םכסהה םתחנ ,והינתנ ןימינב תושארב 37-ה הלשממה תמקה תארקל

 וא/ו הפנה רוסיא קוח םודיקל לעפת הלשממה הנש יצח ךות״ יכ רתיה ןיב עבוקה דוכילה תגלפמל תידוהי

 כ״הח יונימ םע דימ 1״.תוימוקמה תויושרה וא הנידמה ידי לע םיכמתנה תודסומב ף״שא ילגד לש הגצה

 ...הגרד לכב רטוש לכ״ ךימסהל התרטמש היחנה ריבעה יכ זירכה אוה ,ימואל ןוחטיבל רשל ריבג ןב רמתיא

 הכימת הניה ף״שא לגד תפנה יכ״ הנאותב תאזו ,״ירוביצה בחרמב תיניטסלפה תושרה לש םילגד ריסהל

 2״.רורט ןוגראב

 לגדה תפנה תא עונמל הרטשמה תונויסינ לע םיחווידה רפסמב היילעב ןיחבהל היה ןתינ ןכמ רחאל דימ

 ,27.01.2023 םויב ,לשמל ךכ .לגדה תפנה התייה הדיחיה םתליעש תונגפה ךלהמב םירצעמ לעו יניטסלפה

 םיניגפמ השימח ורצענ ,עובש ותואב ןינ׳גב ילארשיה אבצה לש הטישפה דגנ הפיחב האחמ תרמשמ ךלהמב

 םרוג הז ,הססתהל םורגל לולע״ לגדה יכ הנעטב םילגדה תרסה תא שרד עוריאב חכנש רטושש רחאל

 3.״רורטב ךמות הז ,הססתהל

 
 תקיחרמ קוח תעצהב תימורט האירקב ךומתל הקיקח יניינעל םירשה תדעו הטילחה 5.3.2023 םויב

 לע השגוהש ,וז קוח תעצה יפ לע .םיינויצילאוקה הימכסהב הלשממה הל הבייחתה רשא וזמ רתוי ףא תכל

 תושיי״ ילגד ופנוה הבש הלעמו םישנא השולש לש תולהקתה  ,4תידוהי המצוע תעיסמ ןהכ גומלא כ״הח ידי

 הרוסא תולהקתהכ בשחית ,״תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמב ריכמ״ וניא רשא ףוג לש וא ״תניוע

 רומאכ תולהקתה רזפל הרטשמה תא ךימסהל וז קוח תעצה תשקבמ דוע .הנש רסאמ הב ףתתשמה לש ונידו

  .״תוערפתה״כ התוא הרידגהלו

 ,ןכ ומכ .ירוביצה בחרמב יניטסלפה לגדה תפנה לש יטפשמה דמעמל סחייתהל איה הז הדמע ריינ תרטמ

 ;יניטסלפה לגדה תפנה ןיינעל םינשה ךרואל תוינוטלשה תוקיטקרפה תאו התסההו תוניועה חיש תא גיצנ

                                                
-ה תסנכב תידוהי המצוע תעיס ןיבל 25-ה תסנכב דוכילה תעיס ןיב תימואל הלשממ ןוניכל ינויצילאוק םכסה״ ,לארשי תלשממ 1

 :ןאכ ןימז ,)28.12.2022 םויב םתחנו ךרענ( םיינויצילאוק םימכסהו דוסי יווק :תסנכה רתא ״25
Otzma.pdf-https://main.knesset.gov.il/mk/government/Documents/CA37.   

 :ןאכ ןימז ,)online )08.01.2023 בירעמ ,״ירוביצה בחרמהמ ף״שא ילגד ריסהל ל״כפמה תא החנה ריבג ןיב רשה״ ,ןומכח ןולא 2
971076-https://www.maariv.co.il/news/law/Article.  

 :ןאכ ןימז 27.01.2023 םוימ הפיחב האחמה תרצעמ הרטשמה ידי לע ץפוהש ואדיו דועיתמ 3
s://www.adalah.org/uploads/uploads/Haifa_demonstration_27_01_2023.mp4http.  

 :ןאכ ןימז ,)617/25/פ( 2022–ג"פשתה ,)תניוע תושי לש לגד תפנה רוסיא – ןוקית( ןישנועה קוח תעצה 4
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1384615.docx.  
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 לש ירוטסיה רואית ידי לע ,רתיה ןיב ,םייקה יטפשמה בצמה סיסבבש דוסיה תוחנה תא רגתאנ ןכו

   .יניטסלפה םעה לש ולגדכ הז לגד תוחתפתה

 יטפשמה ץעויה תייחנה ;יניטסלפה לגדה תפנה לע ילארשיה קוחב רוסיא ןיא ;רחואמה תא םידקנ

 העשרה לע ונל עודי אלו ;הז לגד תפנה םצע לע רוסיא ןיא יכ תרשאמ ולסוא ימכסה רחאל הנתינש הלשממל

 ןיגב םירצעמ עוציב ךות ,תונגפהב לגדה תא ריסהל םירטוש תונויסינ ןכל .זאמ לגדה תפנה ןיגב תילילפ

  .תוכמסמ תינוציק הגירח תניחבב םהו םייקוח םניא ,ותפנה

 לע תנעשנ ש"מעויה תייחנה ,תאז תורמלו ,יניטסלפה םעה לגד אוה לגדה ,ירוטסיהה עקרב ריבסנש יפכ

 הלחה ךכמ האצותכ .1964 תנשב םקוהש )ף״שא( ןיטסלפ רורחשל ןוגראה לגדכ ותוא ההזמה תיתשת

 ותפנה תא רגסמל ןויסינ ךותמ תאזו ,ף״שא לגדכ ןה יניטסלפה םעה לגדכ ןה ,ויפואל סחיב תוילאוד עבקתהל

    .םילילפב תויקוחה ןורקעל תדגונמ וז תוילאוד עודמ ריבסנ .״רורט ןוגרא םע תוהדזהו הכימת״-ב הדושחכ

 

 יניטסלפה לגדה לש תירוטסיהה תוחתפתהה .א

 היירי׳ח ר״ד תינוירוטסיהה ידי לע ךרענ יניטסלפה לגדה לש הירוטסיהה לע רתויב ףיקמה רקחמה

 תימואלה העונתה ידיב ץמואש יברע-ןאפה לגדב לגדה לש ורוקמ ,רקחמה יפל 1970.5 תנשב היימסאק

 םלועה תמחלמ ךלהמב )1918-1916( תוינאמ׳תועה הירפמיאה דגנ דרמה ץורפמ הנש ףולחב תיברעה

 ةیبرعلا ةیعمج( תאתפ-לא תדוגא ידי לע 1914 ץרמב ץמואש לגדה לע ססוב ומצע יברע-ןאפה לגדה .הנושארה

 םיגציימה ,רוחשו ןבל ,קורי עבצב םייקפוא םיספ השולשמ בכרומ היהש ,)הריעצה תיברעה הדוגאה/ةاتفلا

 שלושמה .)רוחש( תיסאבעהו )ןבל( היימוא ינב ,)קורי( תימטאפה :תימאלסאה תופיל׳חב תולשוש שולש

 לגדו תיברעה הכפהמה לש הלגדכ לגדה רכוה הרהמב .תימשאהה תלשושה גוצייל 1917-ב לגדל ףסוה םודאה

  .ינאמ׳תועה ןוטלשהמ הנררחושתש תומדאה לע םוקתש תיברעה הנידמה

 
 1914 תאתפ-לא תעונת לגד

 
 1917 יברע-ןאפה לגדה

 תא וקליחש תפרצו הינטירב לש הליעפה ןתודגנתה עקר לע לעופל אצי אל תיברעה הנידמה ןוזח ,םלואו

 תירוקמה ותסרגב םא ןיב ,יברע-ןאפה לגדה ,ןכמ רחאלש םינשה ךלהמבו ,ןכ יפ לע ףא .ןהיניב טנבלה יחטש

 תואמצע לע הזרכהה םע ,לשמל ךכ .רוזאב םייברעה םימעה תא שמשל ךישמה ,תונכדועמ תואסרגב םא ןיבו

 ןדרי ,קאריע ,ןונבל ,הירוס( טנבלה יקלח ללכ לע ושלח היתולובגש ,הירוסב םימיה תרצק תיברעה הכלממה

 תנשב דוע םיניטסלפה .םודאה שלושמב םקוממה עבושמ בכוכ תפסוה םע יברע-ןאפה לגדה ץמוא ,)ןיטסלפו

 .ילארדפ דוחיאב הלודגה תירוסה הנידמהמ קלח היהתש תיאמצע תיניטסלפ הלשממ תמקה ושרד 1919

 ,יניטסלפה בוחרב תוגיגחב הלבקתנ ,ןכ לע ,ןכמ רחאל הנשכ הירוסב תיברעה הכלממה תואמצע לע הזרכהה

                                                
 לגדה ,היימסאק היירי׳ח( )١٩٧٠ ، ةینیطسلفلا ریرحتلا ةمظنم ،ثاحبألا زكرم ،٢١ مقر – ةینیطسلف ثاحبأ( ينیطسلفلا ملعلا ،ةیمساق ةیریخ 5

 .)1970 ,ןיטסלפ רורחשל ןוגראה ,רקחמה זכרמ ,21 ׳סמ – םייניטסלפ םירקחמ( יניטסלפה
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 למסל יברע-ןאפה לגדה ךפה ,םינשה תצורמב .ירוקמה יברע-ןאפה לגדה תא ףינהל וכישמה םיגגוחה םלואו

  .קאריעבו ןדריב ולש תונכדועמ תואסרג ץומיא עקר לע דחוימב ,ימוקמ יניטסלפ

 תמדוקה האמל 20-ה תונשמ לחהש רמול ןתינ ,ותפנה תא ליבגהל םייטירבה תונוטלשה תונויסינ ףא לע

 תויושר ינפב ןה תימצע הרדגהל התוכז לע הקבאנש תימוקמ תיניטסלפ תוימואל למסמש לגדל ךפה אוה

  :היימסאק ר״ד ירבדכ .תינויצה העונתהמ ףקשנש ןוכיסה ינפב ןהו יטירבה טדנמה

 לגדה תוירוקמ לע רמשו ידוחיי לגד ומצע רובע ץמאל בריס יניטסלפה םעה״
 ,םייברעה תוזוחמה רתיב ושעש יפכ םייוניש וב ךורעל ילבמ ןושארה יברעה
 תעיבק ]ידי לע[ םייקפואה םיספה יעבצ רדס יונישב אוה וב השענש דיחיה יונישהו
 6.״קוריהו רוחשה ןיב ןבלה ]ספה עבצ[

 תוחוכ תסינכל דע הזע תעוצרב ןוטלשה תויושר תא שמשל ךישמה יניטסלפה לגדה ,1948 רחאל םג

 לע זירכהל הטלחהה הלבקתנ ובש ,רבוטקוא שדוחב ימואלה סנכה ךרענ ,הנש התואב .םיירצמה אבצה

 הכפהמה רחאל .ןיטסלפ לגדכ יברעה לגדה תא ץמאל טלחוה ףאו םיירוטדנמה היתולובגב ןיטסלפ תואמצע

 םייגיגח םיעוריאבו ךוניחה תודסומב ירצמה לגדה דצל שמשל יניטסלפה לגדה רזח ,1952 תנשב תירצמה

  .םייתלשממה םינבמה לכ לעמ הזעב ירצמה לגדה דצל ףנוה לגדה 1958 תנשבו

 
 1948 הזעב ןיטסלפ-לכ תלשממ לגד

 לגדה תא ץמאי ף״שאש ,רתיה ןיב ,טלחוה ,1964 יאמב םילשוריב ךרענש סנכבו ף״שא תמקה םע

 ,רוחשה היהי ןוילעה ספה :םיעבצה רדסב יוניש הנש התוא לש רבמצדב ךרענ םלואו .ןוגראה לגדכ יניטסלפה

 תניחב רחאל התשענ ,היימסאק ר״ד לש הרקחמ יפ לע ,רומאה רדסב הריחבה .קורי ןותחתהו ןבל יעצמאה

 תוברל ,תירוטדנמה ןיטסלפב םיידיליה םיבשותה תא שמישש לגדהו ,יברע-ןאפה לגדה לש ירוקמה בוציעה

 תגלפמ ידי לע ץמואש לגדהמ יניטסלפה לגדה תא ןחבאל ןויסינ ךותמ ,ןכ ומכו ,1948 רחאל הזע תעוצרב

 .המוד בוציע איה ףא הצמיאש תירוסה ׳תעבה

 
 )קוח יפ לע 2006-ב ונוש שלושמה ידמימ( 2006-1964 ןיטסלפ לגד

                                                
 .27 ׳מעב ,םש 6
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 תיניטסלפה תימואלה הצעומה לש 19-ה סנכב תיניטסלפה תואמצעה תזרכה תרגסמב 1988 תנשב

 המיתחה רחאל .תזרכומה תיניטסלפה הנידמה לש הלגדכ יניטסלפה ימואלה לגדה לש ודמעמ ששוא רי׳גלאב

 םוימ לחה .קוחב ורואית עבקנ 2006 תנשבו תיניטסלפה תושרה ידי לע ץמוא לגדה ,ולסוא ימכסה לע

 תנידמל קנעוה 2012 תנשבש רחאל תאזו ,קרוי-וינב תודחואמה תומואה הטמב ףנומ לגדה ,30.09.2015

 .ןוגראב הפיקשמ הרבח לש דמעמ ןיטסלפ

 
 2006-מ ןיטסלפ לגד

 הרוצב וחתפתה תימואלהו תילמסה ותובישחו ותועמשמש תדמלמ לגדה לש הירוטסיהה ,ןכ יכ הנה

 תמקה ינפל דוע יניטסלפה םעה לש ולגדל תיברעה תימואלה העונתה לש הלגדמ ךפה אוה .תיממעו תינגרוא

 םרט דוע תואמצעלו תימצע הרדגהל ,תוריחל יניטסלפה םעה תונבו ינב לש הפיאשה תא למיס אוהו ,ף״שא

 יניטסלפה םעה לש תיביטקלוקה תוהזל יסיסבו יוטיבהו ימואלה למסה אוה םויה .לארשי תנידמ תמקה

  .תולגבו קוריה וקה יחטשב ,תיחרזמה םילשוריב ,תיברעמה הדגב ,הזעב – םיאצמנ םה וב םוקמ לכב

 ף״שאל ךיושמה ינוגרא לגד ידכל ילארשיה חישב דדורמ יניטסלפה לגדה ,וז הרישע הירוטסיה ףא לע

 תויטפשמ תויצקורטסנוק חפטלו רמשל דעוימ הז ינחיש ךלהמ ,ךשמהב הארנש יפכ .1964 תנשב םקוהש

 תיביטקלוקה תימואלה-תוהזה לש היצמיטיגלה תלילש לע תססובמה תויטילופ היגולואידיא תורישב

 .םייקה יתקוחה רדסב תידוהי-ונתאה תונוילעה רומיש לעו ,היוכידו תיניטסלפה

 

 יוכידו התסה ,רוסיא .ב

 רוסיא לש הקיטקרפ .1.ב

 ליטהל ילארשיה ןוחטיבה ךרעמ לש תונויסינב חכוויהל ןתינ 1967 שוביכ לש הנושארה ותנשב דוע

 וצה היה תיברעמה הדגב ולחוהש םינושארה םירוסיאה דחא ,לשמל ךכ .יניטסלפה לגדל סחיב םירוסיא

 תוליעפ לע ףרוג רוסיא ליטהל דעונ אוהו ,ףקותב ונדועש ,תניוע הלומעתו התסה תולועפ רוסיא רבדב

 םילמס וא םילגד עובקל וא גיצהל ,ףינהל ,קיזחהל ןיא״ יכ וצב עבקנ לגדה ןיינעל .שובכה חטשב תיטילופ

 לייח לכ תוכימסמה תוארוה תומייק ,רומאה וצה לע ףסונ 7.״יאבצה דקפמה רתיה יפ לע אלא ,םיינידמ

 ןיינעלו ,״םהב יוצמה וא ןיעקרקמב גצומה למס לכ ,הרויש יפכ ,תוסכל וא קוחמל ,ריסהל״ םדא לכל תורוהל

 8״.אמסיסו תבותכ ,עבצ ,ןמיס ,לגד ,טלש״ ללוכ למס הז

                                                
 ףיעס ,1983 תנשל דע .1967-ז״כשתה ,)101 ׳סמ( )תיברעמה הדגה רוזא( תנייוע הלומעתו התסה תולועפ רוסיא רבדב וצל 5 ףיעס 7
  .הקזחה רבדב רוסיאה ףסוה 1983 תנשב וליאו ,םיינידמ םילמס וא םילדג לש העיבק וא הגצה ,הפנה לע רסא 5
 תארוה רבדב וצב 2009 תנשב ףלחוהו לטוב הז וצ ;1970-ל״שתה ,)378 ׳סמ( )ןורמושו הדוהי( ןוחטב תארוה רבדב וצל א91 ףיעס 8
  .320 ףיעסב ההז הארוה ללוכה 2009-ע"שתה ,)1651 'סמ( )ןורמושהו הדוהי( ]בלושמ חסונ[ ןוחטיב
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 לגד״-כ היה לגדה לא זא ןוחטיבה תויושר לש סחיהש ררבתמ .הזע תעוצרב םג לעופב לחוה רוסיאה

 םויב לארשי תרטשמל כ״בשה ידי לע חלשנש בתכמב ,לשמל ךכ .הווהב גוהנכ "ף״שא לגד" אלו ״ןיטסלפ

 הזע תעוצרב ופי רפס תיב דימלת הלת ובש הרקמ תריקח תואצות לע חוודל הרטשמה השקבתנ ,14.11.1968

  9.״]רוקמב ךכ[ ס״הבי ריק לע ןיטסלפ לגד תא״

 

 
 )תובקע ןוכמ תובידאב( 14.11.1968 הרטשמל כ״בשהמ בתכמ

 .לארשיב יטילופהו ירוביצה בחרמב תרבגומ בל תמושתל הכוז יניטסלפה לגדה יכ המוד ןורחאה רושעב

 תיתדבוע תיתשת הגצוה חרזאה תויוכזל הדוגאה ידי לע ןוילעה טפשמה תיבל 2022 תנשב השגוהש הריתעב

 חאר׳ג ׳חייש תנוכשב םיניגפמל תיתרטשמ תולכנתה לש סופד םיססבמה םיבר םינוטרסו תויודע תללוכה

 הנגפהה ךלהמב לגדה תמרחה ,םיניגפמ רצעמ ,רתיה ןיב ,תללוכ תולכנתהה 10.לגדה תפנה ןיגב םילשוריב

 ומירחהלו ותגצה תא עונמל הרטמב לגדב קיזחמש ימ יפלכ תומילא תלעפהו םילגד לש שארמ המרחה ףאו

 .דועו

 .יניטסלפה לגדה תפנהמ םיניגפמה תוענמיהב האחמ עוריא לש םויק שארמ הנתמ ףא הרטשמה תחא אל

 ,ריעב הנגפה ינגראמל הפיח תרטשמ תנחת דקפמ תכשל ידי לע 14.12.2022 םויב רסמנש בתכמב ,לשמל ,ךכ

 הייפיצה עקר לע םג רתיה ןיב תאזו ,המויק תא רשאל התנווכב ןיא יכ םינגראמה תא עדיל הרטשמה השקיב

 תאז לכב ורחבתו הדימב יכ שיגדמו בש ינא״ :םיאבה םירבדב םתחנ בתכמה ."ף"שא ילגד" הב ופנוי יכ

 ענמנו הרטשמה ילהנלו קוחל םאתהב לעפנ ונא ,ף״שא ילגד ףינהלו םתמסרפש הוותמב הנגפהה תא םייקל

                                                
  .יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה רקחל ןוכמה – תובקע תובידאב הלאדע זכרמל רבעוה ךמסמה 9

 :ןאכ ןימז ,)22.02.2022 ,הריתע בתכ( לארשי תרטשמ ל״כפמ ׳נ באיד 1386/22 ץ״גב 10
01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_a54922e33dd94c7eaba0f7d53958ed98.pdf-acc3-4138-57e4-https://01368b10   
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 הלשממה לש תיטפשמה תינכתה דגנ הפיחב המייקתהש הנגפה ךלהמב ,21.01.2023 םויב םג 11.״המויק תא

 םויק ךשמהל יאנתכ רוסיאה תא הביצהו םיניטסלפה םילגדה תפנה תא הרטשמה הרסא ,תיחכונה

 התייוולה ךלהמב רתויב תינוציקו האלמ הגוצתל וכז לגדה יפלכ קוחה תפיכא תויושר לש תוניועה 12.הנגפהה

 תלעפה ךות הרובקה ןוראמ לגדה תא דירוהל וסינ רשאכ ,הלקאע-ובא ןיריש החונמה תיאנותיעה לש

 13.הנורחאה הכרדב התוא ואשנש הלא יפלכ תזרפומ תומילא

 הרטשמה 2015-2011 םינשה ןיב יכ הלוע ,עדימה שפוחל העונתה ידיל הרטשמה ידי לע קפוסש עדימהמ

 סחיב השגוהש עדימ תשקבל הבושתב 14.יניטסלפה לגדה תפנה לש הליעב םיחרזא לש םירצעמ 96 העציב

 יפ לע םינותנ חוליפב הקפתסהו לגדל סחיב יפיצפס עדימ קפסל הרטשמה הבריס ,רתוי תורחאמ םינשל

 תוריבע הלאב אצויכו רורט השעמל דודיע וא הדהא ,חבש ירבד םוסרפ ,רורט ןוגרא םע תוהדזהה תוריבע

 15.רורטב קבאמה קוחל 24 ףיעס יפל

 תיניטסלפה הייסולכואה יוכידל לגדב שומישה .2.ב

 ,תחא אל .לגדה תפנה תונגב ירוביצ ירחבנ לש דחוימ ןפואב תופירח תויואטבתהל םידע ונא הנורחאל

 ,2022 יאמב ,לשמל ךכ .״רורט לגד״-כו ״ף״שא לגד״-כ יניטסלפה לגדה רוגסמ לע תונעשנ הלא תויואטבתה

 תפנה לשב תאזו ,היינש הַבְּכָנב םיניטסלפ םיטנדוטס לע תסנכה ןכוד לעמ )דוכילה( ץכ לארשי כ״ח םייא

 :ונושלבו ,הַבְּכָנה ןורכיזל עוריא ךלהמב םיסופמקב יניטסלפה לגדה

 תא ולאשת .םכלש הבכנהו ,ונלש תואמצעה תמחלמ תא ורכיז ,48 תא ורכיז״
 םידוהיה ףוסבש םכל וריבסי םהו ,תותבסה תאו םיבסה תא ,םכלצא םירגובמה
 תא וחתמת לא .תידוהיה הנידמה ןויער לעו םמצע לע ןגהל םיעדויו םיררועתמ
 16״.חכשיי אלש חקל םכתא דמלנ ונחנא ,ועגרית אל םא ...ידמ רתוי לבחה

 
 ףינמש ימל םויא רגישו רורט השעמו תומילא השעמכ לגדה תפנה תא רגסמ ,)דוכילה( טנלג באוי כ״ח

 :לגדה תא

 ילגד תפנה ,עבש ראבב ,ביבא לתב ,תואטיסרבינואב הנורחאה הממיב הרקש המ״
 םיכמש םיברע תסנכ ירבח ,םירטוש םעו ל"הצ ילייח םע תותמעתה ,ןיטסלפ
 םא ...לארשי תנידמ דגנ הריקח תדעוול ארוקש לארשי תלשממב רש ,םירטוש

                                                
 ןימז בתכמה .״קאריח״ תעונת יגיצנל ,הפיח תנחת דקפמ ,םייח דרזא צ״נס ידי לע חלשנש 2214.12.20 םוימ בתכמל 9 ףיעס 11
  :ןאכ

t_Haifa_Hirak_14_December_2023.pdfhttps://www.adalah.org/uploads/uploads/Police_letter_protes.  
 הנגפהה לש המויק תא תונתהל הטלחה הלבקתה״ יכ ול רהבוהו ,הנגפהב חכנש הלאדע זכרמ םעטמ ןיד ךרוע לש תודע יפ לע 12
 יחצ רמל 24.01.2023 םויב חלשנש בתכמ .״רוביצה תושגרב העיגפ תווהל הלולע לגדה לש ותפנה יכו םייניטסלפ םילגד תפנה יאב
 הפיח תרטשמל תיטפשמה תצעויה ,ןיילק רדמס ד״ועו ,ףוח תנחת דקפמ ,רפוס ףסוי רמ ,ףוח זוחמ – רשנ תנחת דקפמ ,םייח ןב
 :ןאכ ןימז בתכמה .הלאדע זכרממ דיישרא םאלס ד״וע ידי לע

https://www.adalah.org/uploads/uploads/Flag_letter_240123.pdf.  
 :ןאכ ןימז ,)25.5.2022( תימוקמ החיש ,״התוא ףירטמ הזו ,ןיטסלפ ילגד תלבקמו ןבל לגד הצור לארשי״ ,יונ ילרוא :ואר 13
-il/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9Chttps://www.mekomit.co.
-%D7%9C%D7%91%D7%9F-%D7%93%D7%92%D7%9C-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94
-%D7%93%D7%92%D7%9C%D7%99-%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA

%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9F/. 
 :ןאכ ןימז ,26.9.2016 םוימ ״ןיטסלפ לגד תפנה ןיגב םושיא יבתכ תשגהו םירצעמ״ ,הלשממל יטפשמה ץעויל הלאדע תיינפ ואר 14
-b0e3-48ad-d293-1d74da7ebc2a/resource/7990ed95-bc52-40d0-526f-ww.odata.org.il/dataset/a3d571fchttps://w

968b35e16482.pdf-a8c0-4918-a3b8-e44b5b223aa3/download/21f32059.  
 :ןאכ ןימז ,)20.07.2021( ןיטסלפ לגד תפנה ןיגב הפיכאל עגונב עדימ :755/21 עדימ שפוח תשקבל הבושת ואר 15

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/police_134/he/police_info.pdf.  
 :ןאכ ןימז םואנה תא דעתמה ןוטרס .141-143 ,23-25.5.2022 כ״ד 16

https://www.adalah.org/uploads/uploads/Israel_Katz_Knesset_25_5_2022.mp4.  
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 םיסיכה ךותמ םיידיה תא איצוהל ץלאינ ונחנא הבש הדוקנל ונתוא ואיבת םתא
 17״.דבכ היהי ריחמה – םיידיהמ תופפכה תא דירוהל וא

 
 לגד״ :יכ ןאמילס-אמות הדיאע כ״ח לש המואנ ךלהמב )דוכילה( יערק המלש כ״ח ארק ,ןוידה ךלהמב

 יוטיבה״ :ךישמה )דוכילה( סינוקא ריפוא כ״חו 18.״המדאה ינפ לעמ ותוא החמנ ונחנאו רורט לגד הז ף"שא

 תונוימדב ,םכלש ןוימדב איה ןיטסלפ .תאזכ היצקיפ ןיא .םייק היהי אל ,םייק היה אל ]...[ ,׳ןיטסלפ ילגד׳

 לגדה תא התניכ )דוכילה( תירטיש ןירטק יטק כ״ח 19.״ןיטסלפ לגד אלו ף״שא לגד אוה לגדה ןכלו ]...[ .םכלש

 המצעלשכ ןיטסלפ לגד תפנה יכ ןעט )תיתדה תונויצה( ןמטור החמש כ״חו 20.״הזה רורטה לגד״כ יניטסלפה

 :הנידמה תדמשהב הכימת איה

 םע ןיא .הטושפ דואמ הביסמ םהיניב לדבה ןיאו ,ןיטסלפ ילגד אל הז ף"שא ילגד״
 לגד הז .לארשי תנידמ היהת אלש ושוריפ יניטסלפה םעה לש ןוזחה .יניטסלפ
 ףתשמ םיסופמקב ותוא ףינהל רשפאמש ימ .לארשי תנידמ לש הנברוח ותועמשמש
 21״.לארשי תנידמ תדמשה לש ןוזחה םע הלועפ

 22.ךכ ןיגב לעופב רסאמ ישנוע עובקלו לגדה תפנה תא לילפהל ןתרטמש קוח תועצה שולש ושגוה 2022 תנשב

 לע והשלכ רוסיא ילארשיה ןידב אצמנב ןיא ןהיחסנמ תנבה יפל ףאש דמלמ הלא קוח תועצה תשגהב ךרוצה

 םג לגדה תפנה תלבגה תא שורדלמ םינוש םימרוג ענומ וניא רבדה ,ןכ יפ לע ףא .יניטסלפה לגדה תפנה

 יעוריא ךלהמב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא לש סופמקב לגדה תפנה עקר לע ,לשמל ךכ .רומאכ רוסיא רדעיהב

 תלהנהל בתכמ ,׳ץיבולינד קיבור ,עבש ראב תייריע שאר רגיש ,םיברע םיטנדוטס ידי לע הַבְּכָנה םוי ןויצ

 23.החטשב ותפנה לע החמ וב הטיסרבינואה

 תיביטקלוקה תוהזה לש היצמיטיגלה תא לולשל ןוצרה לע תתתשומ רוביצה ירחבנ לש וז התסה

 תימואלה תוהזה תא אכדל םידעוימה הקיקח ירבדו תולועפ לש םלש גראממ קלח הווהמ איה .תיניטסלפה

 קוח םה הכ דע הייוטיבמ םידחאש ,םייקה יתקוחה רדסב תידוהיה תונוילעה תא קזחלו ןגעלו תיניטסלפה

 הבכנה ןויצ לש היצמיטיגלה תא ללוש ,2011 תנשב לבקתהש ,הַבְּכָנה קוח .25םואלה דוסי קוחו 24הַבְּכָנה

 קרו ךא הנותנ לארשיב תימצע הרדגהל תוכזה יכ עבוק 2018 תנשב קקחנש םואלה :דוסי קוחו תיניטסלפה

 תיחכונה הלשממה הלידגה 26.תויביטקלוקה םהיתויוכז תא ץראה ידילימ ללוש אוה ךכבו ,ידוהיה םעל

 רוערעל תנתינ יתלבו תידעלב תוכז ידוהיה םעל״ :יכ הלש דוסיה יווקב ןושארה ףיעסב הזירכה רשאכ תושעל

                                                
 :ןאכ ןימז םואנה תא דעתמה ןוטרס .295-296 ׳מעב ,םש 17

https://www.adalah.org/uploads/uploads/Knesset_Yoav_Gallant_25_5_2022.mp4.  
 .66 ׳מעב ,םש 18
 .155 ׳מעב ,םש 19
 .163 ׳מעב ,םש 20
 .279 ׳מעב ,םש 21
 קוח תעצה ;)3824/24/פ( 2022-ב״פשתה ,)ביוא תושי לש למסב וא לדגב שומיש רוסיא – ןוקית( ןישנועה קוח תעצה :לשמל ואר 22
 לגד תפנה רוסיא – ןוקית( ןישנועה קוח תעצה ;)3867/24/פ( 2022-ב״פשתה ,)תניוע תושי לש לגד תפנה רוסיא – ןוקית( ןישנועה
 םנמא .)3040/24/פ( 2022-ב״פשתה ,)הנידמה ידי לע םיכמתנה וא םיבצקותמה םיפוגב תיניטסלפה תושרה לש וא ביוא תנידמ לש
 הלעהש ןפואב הילע העבצה שפוח הירבחל הרשפא היצילאוקה ,היציזופואהמ כ״ח םעטמ תיטרפ העצהכ השגוה וז הנורחא העצה
 םירשה״ ,דדח יסלברט רמתו יאלוזא ןרומ :ואר .תסנכב תימורט האירקב הרבע ןכא איהו רובעל הייוכיס תא יתועמשמ ןפואב
 :ןאכ ןימז ,)29.5.2022( תושדח Ynet ,״תואטיסרבינואב ןיטסלפ ילגד ףינהל רסואש קוחה לע העבצה שפוח :ורשיא

https://www.ynet.co.il/news/article/rk81dtloc.  
 ,״םיטדנוטסב םיאג :הטיסרבינואה ,ןוירוג ןבב ןיטסלפ ילגד תפנה לע החמ ש״ב ריעה שאר״ ,הידבוע-ירדק הרישו תפי יתנ 23
ty-05-https://www.haaretz.co.il/news/education/2022/23- :ןאכ ןימז ,)23.5.2022( הרבחו ךוניח | תושדח ץראה

f6fd3f740000-a5b4-d469-f6c5-article/.premium/00000180.  
 .1985-ה״משתה ,ביצקתה תודוסי קוחל )4(ב3 ףיעס 24
 תנידמ – לארשי :דוסי קוח תעצה – הדמע ריינ ,הלאדע :הז ןיינעל דוע ואר .ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי קוח 25
 :ןאכ ןימז ,)2018 ילוי( ידוהיה םעה לש םואלה

%20Final%20Draft%20(1).pdf-0https://www.adalah.org/uploads/uploads/Nation%20State%20Basic%20Law%2.  
  .ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי קוחל 1 ףיעס ואר 26
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 ,בגנב ,לילגב לארשי ץרא יקלח לכב תובשייתהה תא חתפתו םדקת הלשממה .לארשי ץרא יבחרמ לכ לע

 27״.ןורמושבו הדוהיב ,ןלוגב

 

 יניטסלפה לגדה לש יטפשמה ודמעמ .ג

 יטפשמה ץעויה תייחנה םג ךשמהב רבסויש יפכו .יניטסלפה לגדה תפנה לע שרופמ רוסיא קוחב ןיא

 תורוקמ רפסמ לע ןעשיהל הסנמ הרטשמה תאז םע .לגדה תא ףינהל ףרוג רוסיא ןיא יכ תרשאמ הלשממל

 .תונגפהו האחמ יעוריא ךלהמב דחוימב ותפנהו ותגצה תעינמ ךרוצל

 82 ףיעסב הרוקמ םילשוריו קוריה וקה יחטשב םילגד תפנה לע רוסאל הרטשמה לש תירקיעה תוכמסה

 רוסאל יאשר״ ל״כפמה יכ )א( הנשמ ףיעסב עבוק הז ףיעס .1971-א״לשתה ,]שדח חסונ[ הרטשמה תדוקפל

 יכ עבוק דוע )ג( הנשמ ףיעס .״םולשה תערפהל ררועל ידכ וב שיש למס וא לגד לש ותשירפ וא ותגצה ,ותפנה

 ררועל ידכ ןהב שיש תוביסנב וא רומאכ הארוהל דוגינב שרפנש וא גצוהש למס וא לגד קלסל יאשר רטוש לכ״

 82 ףיעס ןושלמ 28.יניטסלפה לגדל סחיב ל״כפמה םעטמ תיפיצפס הייחנה אצמנב ןיא .״םולשה תערפהל

 חקפמה םעטמ היחנה רדעיהב יכו המצעלשכ יניטסלפה לגדה תפנה לע רוסיא ןיאש רורב ןפואב הלוע הדוקפל

 תורוהל תוביסנה ומייקתה םא חטשב ומצע תוחוכב עובקל תוכמס רטושל ןיא )א(82 ףיעסב שרדנכ יללכה

 םצע לע רוסאל ,ונתעדל ,יאשר היהי אל אוה ,דיתעב היחנה עבקי ל"כפמה םא םג ,תינש 29.לגד תרסה לע

 הלולע הפנהה ןהבש תוביסנה ןהמ יטרקנוק ןפואב טרפל ,ללכב םא ,תבייח היחנהה .יניטסלפה לגדה תפנה

 אוה ירוביצה רדסה תרפהל ששחה םא יכ שיגדהל בושח .ירוביצה םולשב ישממו ישחומ ןפואב עוגפל

 םיניגפמה לש םתוכז דגנ אלו םדגנ לועפל הרטשמה לעש ירה ,יניטסלפה לגדל םיניוע םימרוג לש תובוגתמ

 30.לגדה תא ףינהל

 לעופבו קוחל דוגינבו הבחרהב התוכמס תא תשרפמ הרטשמה יכ אצוי םעפ אל ,קוחה לש ונושל ףא לע

 תוביסנב םא יניטסלפה לגדה תפנה לע רוסאל ומצע תעד לע עובקל תוכמסה תא ומצעל ״הנוק״ רטוש לכ

 יוכידל הרטשמה תא תשמשמ וז תיקוח אל תוכמס .״םולשה תערפהל ררועל״ ידכ ךכב שי ,ותכרעהל ,ןיינעה

                                                
 רטשמ תקמעהל םיכרדה תרפמ :37-ה לארשי תלשממ לש םיינויצילאוקה םימכסההו דוסיה יווק – הדמע ריינ ,הלאדע :ואר 27
 :ןאכ ןימז ,)2023 ראוני( תידוהי תונוילע לש

https://www.adalah.org/uploads/uploads/37_govt_position_paper_HEB_100123.pdf.  
 םסרופ( 6 לארשי תנידמ ׳נ ןתיב 18-07-15567 )ם-י םולש( מ״אתב דלפרק-ןו ליגיבא תמשרה ירבד תא ,לשמל ,הז ןיינעל ואר 28
 היחנה הנתינש ןעט עבותה .וזכ הארוה תמייקש ןעטנ אל ףאו ןיינעב יללכה חקפמה תארוה ינפל הגצוה אל״ :)17.09.2019 ,ובנב
 רוזאב לגד תפנה ליבגהל שרדנכ רושיא שקבל הנפ םאה הנחתה דקפמ לאשנ רשאכו ,)7 'ש 2 'ע( הנחתה דקפמ םעטמ תיקוח אל
 חקפמה רושיא שרדנש ךכל היאר ןיא .)ךליאו 6 'ש 12 'ע( האחמ םויקל תרדוסמ השקב תשגומש החנהב קר שרדנ רושיאש ,בישה
 .״ןוידב ןעטנש יפכ תרדוסמ השקב תשגומ ןניגבש תונגפהב קר יללכה
 .הרטשמה תויוכמסל תצמצמ תונשרפ הקידצמש יוטיבה שפוחו הנגפהה שפוחל תוכזה לש הדמעמ חכונל תבייחתמ וז תונשרפ 29
 .)08.10.2017 ,ובנב םסרופ( לארשי תרטשמ ׳נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 6536/17 ץ״גב :לשמל וושהו ואר הז ןיינעל
 םאתהב הל תונתינה תויוכמסל תצמצמ תונשרפ ץמיאו הרטשמה ידי לע הגצוהש הביחרמה תונשרפה תא טפשמה תיב החד םש
 תפרוגה השירדה״ יכ עבקש ךות ,תאזו ,הנגפה ןוישיר תלבקב הבוחה ןיינעל םיאנת םיעבוקה הרטשמה תדוקפל 84-ו 83 םיפיעסל
 יתלב הדבכה םושמ הב שי ,רוביצל ןיינע וב שיש אשונ לכב רתוי וא שיא 50 הב םיפתתשמש הנגפה לכל שארמ ןוישיר תלבקל
  .)תויח )זא הראותכ( טפושה לש הניד קספל 39 ׳ספ ,םש( ״הנגפהה שפוח לע תיתדימ
 .ןיגפהל שפוחה תא לולשל ידכ ןיא ,רדסה תרפהל איבהל לולע הנגפה לש המויקש הדבועה םצעב״ יכ רבכ עבקנ ,הז רשקהב 30
 םיפי הלא םירבד .ןיגפהל תוכזה תא םישגהל ידכ ומלשל םינכומ תויהל ונילעש ריחמ איה ירוביצה רדסב העיגפ לש תמיוסמ הדימ
 להקל חוכ ןתמ .הנגפהל דגנתמה להק לש ותבוגתמ אלא םמצע םיניגפמה ןמ היופצ הניא הנכסה ובש םוקמ המכו המכ תחא לע
 לככ תושעל ןוחטיבה תוחוכ לע .הדודיעו תומילאל סרפ ןתמו הב השק העיגפ הווהי ןיגפהל דוסיה תוכז לש השומימ תא לכסל ןיוע
 833 ,822 )2(נ ד״פ ,לארשי תרטשמ ,םילשורי זוחמ דקפמ ׳נ ץרמ תעיס 4712/96 ץ״גב ״.וז השק האצות עונמל ידכ םדי לאל רשא
)1996(. 
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 הכורכ םיבר םירקמבש לגדה תא ריסהל השירדה ידי לע תמא ןמזב יוטיבה שפוח תלבגהלו הנגפהה שפוח

  .רצעמבו תיזיפ תומילא תלעפהב

 רשא )ף״שא( ןיטסלפ רורחשל ןוגראה םע ויוהיזמ עבונה ילארשיה ןידב ידוחיי דמעמ יניטסלפה לגדל

 לע רוסיא עבקש הדוקפל )ז(4 ףיעס לח ,אצוי לעופכ .רורט תעינמ תדוקפ יפ לע 1986 תנשב רורט ןוגראכ גווס

 םע הדוקפה לוטיב רחאל .ירוביצ םוקמב ולגד תפנה ידי לע תוברל ,רורט ןוגרא יפלכ הדהא וא תוהדזה יוליג

 ולעפ ,ראות רבכש יפכ ,םנמא .ויתחת 24 ףיעס הז ןיינעל לח ,2016-ו״עשתה ,רורטב קבאמה קוח תקיקח

 גוויסה .1964 תנשב ןוגראה תמקה ינפל ףאו רורט ןוגראכ ף״שא גוויס ינפל דוע יניטסלפה לגדה דגנ תויושרה

 ,םלואו .לגדה לש ותפנהו ותגצה ,ותקזחה תללפה הקדצוה ודוסי לעש רוקמ תויושרה רובע קפיס רומאה

 לש לגדכ יניטסלפה לגדל תסחייתמה תיעטומה תועמשמה לע קרו ךא תנעשנ וז תיטפשמ היצקורטסנוק

 תיצחמב ססוב יניטסלפה םעה לש םואלה לגדכ לגדה לש ודמעמ ,הז ריינל ןושארה קלחב רהבוהש יפכ .ף״שא

   .םירשעה האמה לש הנושארה

 .לגדה תפנה ןיגב ןידל הדמעה יא לש תוינידמ הלשממל יטפשמה ץעויה ץמיא ולסוא ימכסה רחאל

 וא ,וילא הדהא יוליג וא רורט ןוגרא םע תוהדזה״ םושמ ותפנהב שי םא :םיגירח ינש ורדגוה וז תוינידמל

 תוינידמה 31.״רוביצה םולש לש הרומח הרפהל ליבות לגדה תפנהש ההובג תורבתסה תמרב ששח ונשי רשאכ

 תיתייעבל לגדה לש ותוילילפ תלאש תא הכפה איה ךכבו ,חטשב רטושל תעד לוקיש בחרמ הרצי הרומאה

 הגיצה איה ,ןכ לע ףסונ .ןתוא עבוק חטשב רטושהש ,תוביסנ-תיולת התויהב תיטפשמ הניחבמ רתויב

 לגדב רבודמש הנבהה דצל :ותועמשמל סחיב תילאוד הדמע ץומיא ידי לע לגדה לש וביטל סחיב תומימע

 רמשנ ,ותוא ףינהל םיניטסלפה םיחרזאל רשפאל ךרוצב תעמתשמ הרכה ךות ,יניטסלפה םעה לש םואל

 ןוגרא םע תוהדזה״ םושמ ותפנהב שיש תיעטומה החנהה רומיש םע ף״שא םע לגדה לש ינוגראה ויוהיז

   .ש"מעויה לש ותייחנה םוסרפ זאמ לגדה תפנה םצע ןיגב תילילפ העשרה לע עודי אל ,תאז םע .״רורט

 תרגסמב לגדה תייגוסל שרדנ ןוילעה טפשמה תיב ,לשמל ךכ .הקיספב םג יוטיב הלביק וזה תוילאודה

 תגלפמ םעטמ הלומעת ירידשת לוספל 2003 תנשב תוריחבה תדעוו שאר בשוי תטלחה תויקוח תא ןחבש ךילה

 תדעו ר״וי תטלחה תא דחא הפ טפשמה תיב לספ םנמא 32.יניטסלפה לגדה עיפוה ןהבש מ״ער תגלפמו ד״לב

 לש ויוהיז ףא לע יכ ריהבה אוה יניטסלפה לגדל סחיב שרופמ יקוח רוסיא לכ לע עיבצהל ילבמו ,תוריחבה

 יכ ,עבקנ ,ךשמהבו 33.״יניטסלפה םעה לש תימואל תוהזל למס ןכא״ אוה לגדה ,״םיניוע םימרוג״ םע לגדה

 העיגפל םורגל יושעה ןכות תלעב תויהל הגצהה לע״ ,לספיי לגדה תא גיצמה הלומעת רודישש תנמ לע

 לש תועמשמה-לפכ תא ןאכ ששיא טפשמה תיב .״...לארשיב רוביצה תושגרב רתויב השקו הקומע ,תישממ

 תבייח העיגפה רשאכ ״רוביצה תושגר״ לש םימוד םיניינעב גוהנה ןחבמל םאתהב הרוזנצ ןחבמ בציעו לגדה

 לגדה תגצה לש היצמיטיגלהש ךכמ תעבונ הז ןחבמב תויתייעבה ."רתויב השקו הקומע ,תישממ" תויהל

 הקיקחב םירדסומה תונגפה יניינעל יטנבלר וניא הז ןחבמש ףא לע .ידוהיה בורה תושגרב תינתומ יניטסלפה

 34.לגדה תא דירוהל ידכ "רוביצה תושגר" לש היגולונימרטב ןידל דוגינב הנורחאל ושמתשה םירטוש – תדרפנ

                                                
 ,1.9.2014 םוימ ״לארשי הנידמב רורט ינוגראו ף״שא ילגד תפנהל סחיב יטפשמה בצמה״ ,בגר ירימ כ״חל ש״מעויה בתכמל 5 ׳ספ 31
469f-1f09-1d74da7ebc2a/resource/79bc45f3-bc52-40d0-526f-https://www.odata.org.il/dataset/a3d571fc- :ןאכ ןימז

1.9.14.pdf-ace44336a6/download/15-8074.  
  .)2003( 62 )2(זנ ד״פ ,הרשע-ששה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי ׳נ חרזאה תויוכזל הדוגאה 651/03 ץ״גב 32
 .74 ׳מעב ,םש 33
 לע רוסיאה תא הלאדע םעטמ ןיד ךרוע ינפב קידצה חטשב רטושה ,21.01.2023 םויב הפיחב הכרענש הנגפהב ,ליעל אבוהש יפכ 34
 .ליעל 6 ׳מעב ואר .רוביצה תושגרב העיגפה דוסי לע יניטסלפה לגדה תפנה

 



10 
 

 
 

 ותליעש םושיא בתכב רמגנ וניא לגדה תפנה לע הרטשמה תרסוא םהבש םירקמה לש םבור בור םנמא

 תייחנהל דוגינבו ,תויתורירשב םתוכמס תא םיליעפמ חטשב םירטושה ,לגדה תפנה םצע איה הדיחיה

 תרטשמ דגנ 2018 תנשב ןטיב רימא יתרבחה ליעפה שיגהש תיחרזא העיבת תרגסמב ,לשמל ךכ .ש״מעויה

 ךלהמב קיזחה וב יניטסלפה לגדה תא םירחהל וסינש םירטוש ודגנ וליעפהש תומילאה ןיגב יוציפל לארשי

 אל הרקמה תוביסנבש המשרתה םולשה טפשמה תיב תמשר ,םילשוריב חאר׳ג ׳חייש תנוכשב האחמ תרצע

 תיניצרו השק העיגפל הנווכה( 35״תישממו הבורק העיגפ לש הקיספב עבקנש רימחמה ןחבמ]ה[ םייקתמ״

 עבותה ידי לע התשענ לגדה תפנהש חכוה אלו ןעטנ אל״ יכ הנייצ ףא תמשרה .)ירוביצה םולשב וא רדסב

 היהש חכוה אל םג ש"מהיב תעדל ,ליעל רמאנש יפכו ויפלכ הדהא יוליג וא רורט ןוגרא םע תוהדזה ךרוצל

 אוה דחוימב רומח 36״.רוביצה םולש לש הרומח הרפהל ליבות לגדה תפנהש ההובג תורבתסה תמרב ששח

 .״ותוא תחקל לגד האר םא״ היפל הדוקפ םע האחמה תרמשמל עיגה אוהש םירטושה דחא ןעט הז הרקמבש

 ןוגרא לש״ לגדב רבודמש םעטהמ לגדה תרסה לע תורוהל תוכמס הרטשמל יכ הנעטה תא התחד תמשרה

  37.המצע ינפב הריבע הווהמ ותפנה יכו ״רורט

 הדוסיבש תיטפשמה היצקורטסנוקה ךא ,לגדה תפנה םצע תא תרסוא הניא ש"מעויה תייחנה םנמא

 ול תוסחוימה וזל רבעמ יהשלכ תועמשמ גציימש למסכ יניטסלפה לגדה לש הינבהה .רתויב תיתייעב הניה

 לש הדלות הניה ,יניטסלפה םעב הכימתל יוטיבכ וא תימואלה םתוכיישל יוטיבכ ,ותוא םיפינמש ימ ידי לע

 ונל עודי אל( היצקיפ איה לגדה תפנהמ האצותכ ירוביצה רדסה תרפהל ששחה ,תינש .אל ותו ילארשי ןוימד

 איה הנעטה םא םלוא .)ירוביצה רדסב העיגפל המרג המצעלשכ הפנהה יכ וב חכוהש דחא יטפשמ הרקמ לע

 אלו םדגנ לועפל הרטשמה לעש ירה ,םיניגפמה דגנ ולעפי םיינוציק םימרוג יניטסלפה לגדה תפנה ידי לעש

 38.םיניגפמה דגנ

 וא תומילאל ליבוהל תומיוסמ תוביסנב לולעש למס רותב יניטסלפה לגדה ביבס ביטרנה קוזחית ,לעופב

 קר אל תשבוגמה חטשב םירטוש תולהנתהב תאטבתמה םיניגפמה יפלכ תוניועה תא הריבגמ ,״רורט״ למסכ

 םייטילופ חישו הקירוטר ידי לע ,רקיעב ילואו ,םג אלא ,ש״מעוי תייחנהב תובתכנש םילימה תועצמאב

 ןפוא לע תיביסרפסקאו הרישי הכלשה לגדה לש ותועמשמ תוילאוד ביבס סותימה רומישל ,ךכיפל .םיניוע

  39.חטשב היתואצותו היחנהה םושיי

 

  םוכיס

 .הז לגד ףינהל םדאמ עונמל תוכמס הרטשמל ןיאו .יניטסלפה לגדה תפנה לע רסואה קוח לכ אצמנב ןיא .1

 תדגונמ ףאו תיקוח יתלב הניה יניטסלפה לגדה תפנה ןיגב םתריקח וא םרצעמ ,םדא ינב בוכיע ,ןכל

  .הז לגד תפנה לע רוסיא ןיאש הריהבמש ש"מעויה תייחנהל

 דוסי לכ תללושמה תועמשמ – לגדל תילאוד תועמשמ לע םינעשנה ש"מעויה תייחנהבש םיגירחה .2

 דחא הרקמ ולו ןיא לעופב רשאכ ,חטשב םירטוש ידי לע הערל שומישל חתפ םיחתופ – ירוטסיה-יתדבוע

                                                
  .)17.09.2019 םויב ןתינ ,םסרופ אל( 5 לארשי תנידמ ׳נ ןתיב 18-07-15567 מ״את 35
 .6 ׳מעב ,םש 36
 .5 ׳מעב ,םש 37
 .ליעל 30 ש״ה ואר 38
 תוינידמ לכ סיסבבש חישה ןיינעל םג המאתהב תיטנבלר קוחה לש תיביסרפסקאה היצקנופה רבדב תוירואיתה ,הז רשקהב 39
,A General RestatementExpressive Theories of Law Elizabeth S. Anderson and Richard Pildes : 148 , :ואר .תיטפשמ

U. PA. L. REV. 1503 (2000); Cass R. Sunstein, On the Expressive Function of Law, 144(5) U. PA. L. REV. 2021 
(1996). 
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 הכימת״ וא ירוביצה רדסל הרפה םושמ התיה לגדה לש ותפנה םצעב יכ תוארהל הרטשמה החילצה וב

 תויקוחה ןורקע תא תדגונ ,הב םיגירחה לש םמויק םצעמ תעבונה ,היחנהה דוסיבש תומימעה .״רורטב

 .קוחב םישרופמו םירורב ויהי תויוריח לע תולבגהו םירוסיא יכ בייחמה

 תכסמב ףסונ ןויסינ הווהי הזכ קוח יזא ,ירוביצה בחרמב לגדה תפנה לע רסואה קוח קקוחי םא .3

 קר אל הרפה הווהי ןכ לעו תיביטקלוקה םתוהז תא עיבהל םתוכז תא ץראה ידילימ לולשל תונויסינה

 תויחרזא תויוכז רבדב תימואלניבה הנמאל תוברל ,ימואלניבה ןידל ףא אלא ,ימוקמה יתקוחה ןידל

 רבדב ם"ואה םעטמ תורהצהל ןכו תינעזגה הילפהה תורוצ לכ רועיבל תימואלניבה הנמאה ,תויטילופו

 .םיימואלו םיינתא םיטועימו םידילי תויוכז

 רתויב יסיסב ביכרמכ לגדה לש ודמעממ התויח תא תבאוש םלגד תא ףינהל םיניטסלפה לש םתוכז .4

 לעו ,םואל לש ותוהזל ןהו םדא לש ותוהזל ןה הרושק התויהב תיעבט איה וז תוכז .תימואלה םתוהזב

  .תסנכב בורה לש ויתודמעל םאתהב היצלוגרל הנותנ איה ןיא ,ןכ


