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 היטרקומדה ןעמל םיטפשמל םיצרמהו תוצרמה םורופ

 
 ויתולבגמו בורה ןוטלש :תירטשמה הכפהמהו דוסי יגשומ – ריבסמ םורופה

 *15.3.2023 םויב ץפוה 28 ׳סמ הדמע ריינ
 

 ריצקת

 לש יטילופ ףוגב היולת יתלבו תדגואמ יתלב הצובק - היטרקומדה ןעמל םיטפשמל םיצרמהו תוצרמה םורופ

 הנווכה תא הבר הגאדב האור - תובדנתהב תלעופה טרפב ירוביצה טפשמלו ילארשיה טפשמל תויחמומו םיחמומ

 םייתגלפמ םייטילופה הילוקישלו הלשממל התפפכהל ,תטפושה תושרה לש התואמצע לוטיבל לועפל תנמתסמה

 תויוכזבו הלשממה ידרשמלו הלשממל םייטפשמה םיצעויה לש יאמצעה םדמעמב העיגפל ,תעצבמה תושרה לש

 תולובגהו תוקדצהה ןיבל ״םעה ןוטלש״ לש יטרקומדה ךרעה ןיב בכרומה סחיה תא ריהבמ הז הדמע ריינ .םדא

   .טועימה תא ללוכ ,ולוכ רוביצה תא תבייחמ בורה תערכה ויפל ןורקיעה לע

 
  םעה ןוטלש :דוסיה ךרע

 

 והז .ןוטלשל םיפופכה לכ ידיב ונייהד ,םיטלשנה ידיב תויהל רומא ןוטלשהש איה תיסיסב תיטרקומד הנבות

 קיתעה ינוויה רוקמב ״היטרקומד״ הלימה תועמשמ ,םצעב .״םעה ןוטלש״ לש יטרקומדה ךרעה תיצמתב

)dēmokratia( ןוטלש איה )kratos( םעה )Demos( – ״םעהמ םיוסמ קלח״ לש אלו ״םעה״ לכ ןוטלש ,רמולכ. 

  .היטרקומדה תבילב אצמנ הז ךרעש רורב םלוא ,םעה ןוטלשב םכתסמ יטרקומדה לאידיאהש הנווכה ןיא

 

 

 
 תומרופרה יטרפ יבגל תונוש תוימדקא תודמע ילעב ,היטרקומדה ןעמל םיצרמו תוצרמ םורופב םירבחו תורבח ,ונחנא * 

 םירחא םייעוצקמ םירמוח וא הדמעה תוריינ ,ךכיפל .לארשיב רטשמה תטיש יונישל 37-ה הלשממה העיצהש תונושה
 העדב םידחואמ ונא ,תאז םע .םלוכ תעד לע םניא םא םג ,םירבחה ברקב תחוורה הדמעה תא םיפקשמ ונידי לע םיקפומה
 ,יטפשמה ץועיה ,הטיפשה תואמצע לע התרמוחב םידקת תרסח הפקתמ ןניינעש – הלשממה לש תועצהה לולכמב שי יכ
 ונרבח ,ךכיפל .לארשי לש יטרקומדה הייפואבו קוחה ןוטלשב רומח ןפואב עוגפל ידכ – ירוביצה רודישהו ,אבצה ,הרטשמה
 םורופה ירבחו תורבח תמישר .וז לרוג תרה העשב תיעוצקמה ונתעד תווח תא רוביצה תושרל דימעהל ידכ הז םורופל
 ונירחא ובקע .https://lawprofsforum.org :ונמעטמ הדמעה תוריינ לכ םיעיפומ םג םש ,םורופה רתאב תמסרפתמ
 .lawprofessorsforum@gmail.com רשק תריציל .https://twitter.com/lawprofsforum רטיווטב
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 בורה ןוטלש :הערכהה ןורקיע

 

 יהמו ״םעה״ לש ונוצר לע דומעל ןתינ דציכ הלאשה הלוע – ״םעה״ ןוטלש לש וניה יטרקומדה לאדיאהש ןוויכ

 הנעמה ?״םעה״ לש יוארה הערכהה ןפוא רבדב הלאשה הלוע ,תיפיצפס ?ויתופדעה רוריבל היוארה ךרדה

 םעה ברקב תועד יקוליח שי רשאכש איה תלבוקמה השיגה ,רמולכ .בור תערכה :וניה וז הלאשל לבוקמה

 בייחיש הערכה ללכ ץמאל אלא הרירב ןיא )סמה הבוג ןוגכ( תירוביצ הערכה םהב לבקלמ סונמ ןיאש םיאשונב

 תרומל םא םג ,בורה תדמע יפל לועפל יואר ולאכ םיבצמבש בושחל לבוקמ .םלוכ תא הֶצָרֵי אל םא םג םלוכ תא

 תוריחבב )רחבנש ףוג לש ןומאמ הנהנה ףוג וא( רחבנש ףוג ידי לע הלבקתה הערכהה דוע לכ ,טועימה לש וחור

 .תוושו ,תוחותפ ,תויללכ

 

  קידצהל שי הערכה תונורקע :רגתאה

 

 םושמ קר ,םעב תרחאה הצובקה ינב תא )םג( בייחתש הטלחה ולבקי םעב תחא הצובק ינבש ימיטיגל עודמ

 ןוטלש ונניינע םא ירה ?היינשה הצובקהמ )רתוי לודג טעמ ,םיתיעל( רתוי לודג םירבח רפסמ הנומ תחא הצובקש

 המדנ ?טועימל ללוכ ,םעה לכל "עבוק" )בורה( םעהמ קלח וב בצמ קידצהל ןתינ דציכ ,)״םעה״ ןוטלש( םיטלשנה

  .םעה ןוטלש ךרע תא הרדגהב טעמכ רתוס םצעב הז בצמש

 

 דציכ הלאשה לע בישמ אוה :אבה ןבומב ,ילמרופ אוה בורה ןוטלש לש הערכהה ללכ יכ בל םישל בושח ,ןכ ומכ

 עירכהל ידכ טוקנל יואר ותוא להונב וניינע ,ונייהד .לבקל יואר הטלחה וזיא אל ,םיוסמ ןיינעב תוטלחה לבקל שי

 וא לבקל יוארש הערכהה ןכותל רשאב תויתוהמה תולאשב אל ךא ,הלשממ רוחבל ידכ וא תוירוביצ תויגוסב

 תונורקע ןוגכ ,רתוי םייתוהמ הערכה תונורקעמ הנוש בורה ןוטלש לש הערכהה ללכ .רוחבל יואר הגלפמ וזיאב

 ?יתוהמ ללכ ינפ לע ילמרופ הערכה ללכ ץמאל ,ןכ םא ,עודמ .ילוכו תוידדה ,תוליעי ,טרפה תוריח ,קדצ יססובמ

 .טועימה םע אקווד אוה קדצהו ,תיתוהמ הניחבמ העוט בורהש ששחה הלוע רשאכ תדדחתמ הלאשה תובישח

  ?םלוכ תא תבייחמ בורה תערכה זא םג עודמ

 

 בוריק לש גוסכ וא םעה ןוטלש לש יוטיבכ בורה ןוטלש לש הערכהה ללכל תונוש תוקדצה ןנשי הנידמה תרותב

 בייחמ בורה ןוטלשש הנבותה הבושח חותינה לש הז בלשב םלוא .דימ גיצנ ןקלח תאש ,םעה ןוטלש לש בצמל

 םיאנת ולאב ריבסהל שי ,ןכל .״עבוק בורהש״ הנעטב יד אלשו ,םעה ןוטלש ךרע לש טבמה תדוקנמ הקדצה

 תוקדצהה תניחב ,ןכ ומכ .םעה ןוטלש לש דוסיה ךרע תא ,םלשומ אל םא םג ,קפסמ ןפואב שמממ בורה ןוטלש

 אטבל קיספמ בורה ןוטלששכ ,דועו תאז .ויתולובג תא םג אליממו ולקשמ תא ךירעהל תעייסמ בורה תערכהל

   .ךרע ותוא רואל ימיטיגל הערכה ללכ תויהל קיספמ אוה ,םעה ןוטלש ךרע תא )בוריקב קר םא םג(

 

  םיילמרופ תונורקע תוכזב

 

 תופקשה ןיבש םיחתמב תורושק תויתרבח תוקולחמ םיבר םירקמבש אוה ילמרופ הערכה ללכ ץומיאל םעט

 תקפסמ )יטרקומד ןפואב רחבנה( בורה ןוטלש רואל הערכה לש תילמרופה תרגסמה .תונוש תויכרע םלוע
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 ןתמ ,אמגודל .ירוביצה םויה רדס לע תודמועה תויכרעה תולאשל סחיב )ןתינש לככ( תילרטינ הערכה תרודצורפ

 שרוד וניא ומושייש ילרטינ ללכ אוה תויטילופה ן.םהיתופקשהל רשק אלל תיחרזא וא חרזא לכל העבצה תוכז

  .יטילופה םויה רדס לעש תויזכרמה תויכרעה תוקולחמב הערכה

 

 ינפ לע בורה ןוטלש ןורקע לש ונורתי המ – םעה ןוטלש ךרע לש טבמה תדוקנמ – הלאשה תלאשנ ןיידע ,םלוא

 ?״יתגלפמה סרטניאה״ וא ״ןוהה ילעב ןוצר״ רואל וא ״רות״ יפל הערכה ןוגכ ,םירחא םיילמרופ הערכה יללכ

 

  םעה ןוצר גוציי :בורה ןוטלשל ׳א הקדצה

 

 ךרדב ,םצעב .םעה ןוטלש לש יטרקומדה לאידיאהמ היטס םיבייחמ הייסולכואה לש הלדוגו םייחה תובכרומ

 ,תואיצמב .יוגש – יטנרהוקו רורב ןוצר הל שיש ,״םע״ ,וזכ תושי שי וליאכ – "םעה ןוצר" לע רובידה םצע ללכ

 הטישב שיש אוה ישוקה .םיגיצנ ול רחוב אלא ,םייטרקנוק םיניינעב טילחהל ארקנ וא טילחמ וניא ומצע רוביצה

 ןיא ,ןיידעו .בורה לש ותעד תא וליפא וא רוביצה תעד תא תומאות אלש תוינוטלש תוערכהל בחר חתפ חותפל וז

 בצמה ןיבל ״םעה ןוטלש״ לש יטרקומדה לאידיאה ןיב רעפה תא םצמצל לאיצנטופ ןומט בור ןוטלשב יכ שיחכהל

 םלוא רוביצהמ קלח קר גציימ ןוטלשה וב )תירוביצ תקולחמ לש םימיוסמ םירקמב ונממ סונמ ןיאש המדנש(

 .ולוכ רוביצה לע טלוש

 

 אטבמה  ןוטלש אוה ולוכ םעה ףתתשמ ןהב תוושו ,תוחותפ ,תויללכ תוריחבב רחבנש ןוטלשש אל איה ןכל הנעטה

 ןוגכ ,םירחא ןוטלש יגוסמ )תוחפ עורג וא( ףידע אוה םירקמה בורבש קר אלא ,םעה ןוצר תא םלשומ ןפואב

 ךויש וא ,גיהנמה ןוצר וא ,תיתגלפמ תוכייתשה וא ,הלוצאה תחפשמל תוכייתשה סיסב לע ״רחבנ"ה ןוטלש

 תוחפל אוה ,רוביצה לכ ןוצר תא אטבמ וניא בורה ןוטלשש דועב .ולאב אצויכו ,תמיוסמ תינתא וא תיתד הצובקל

 ,תוושו ,תוחותפ ,תויללכ תוריחב םירשפאמה םיאנת םימייקתמש לככ ,ןכ ומכ .רוביצה בור ןוצר תא אטבמ

 םוי לש ופוסב ףלחוי תרחא ,)ובור לש ןוצרל תוחפל וא( רוביצה ןוצרל בושק הבר הדימב תויהל ךירצ  ןוטלשה

 בורבו ןמזה בורש  איה בורה ןוטלש ללכ תוכזב הנעטה ,ןכל .רוביצה תודמע תא רתוי בוט גצייש ןוטלשב
 ןוטלש תורוצמ )תוחפ עורג וא( ףידע בור ןוטלש ,יסחי ןפואבו רופיצה ףועממ בצמה תא םינחוב רשאכ ,םירקמה

 תרוצ איה היטרקומדה ,לי׳צר׳צ ןוטסניוו רמאש יפכ .םעה ןוטלש לש יטרקומדה לאידיאה שומימב תורחא

  .רתיה לכ דבלמ – רתויב העורגה ןוטלשה

 

 ״םעה״ ןוצר לש רתוי בוט בוריק אוה 51% לעמ לש בור םגש ירה ,ןטק בורב רבודמש םגהש רורב ?שרדנ בור הזיא

 ,הלוכ הרבחה לע עיפשמ ,רתוי יסיסב אוה הערכהל דמועה אשונהש לככ ,תאז םע דחי .49% לש טועימ רשאמ

 יונישו ,תיטפשמה הטישה לש דוסיה יכרע ,רטשמה יפואו הנבמ ןוגכ ,םימייקה םייתרבחה םירדסהה דוסיב עגונו

 ״םעה״ ןוצרל לש רתוי ןמיהמ גוציי תתל ידכב תאזו ,לדג שרדנה בורה לדוגש המדנ ,םיירטשמה ״קחשמה יללכ״

 רתוי לודגו בכרומ בור םישרוד רטשמה הנבמל םייתקוח םייוניש םלועב םיבר תומוקמב ,עיתפמ אל ןפואב .ולוכ

 ךשמנ בורב וא )75% לש דיגנ( סחוימ בורב רבודמ םא ןיב .ומצע רוביצב וא טנמלרפב הליגר בור תעבצה רשאמ

 ףיקמ יוטיב תתל םדיקפתש םירחא םינונגנמ ןווגמב וא )וירחא רחבנש הזב םגו דחא טנמלרפב דיגנ( ןמז ינפ לע
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 בוציעב םינוש םימרוג ףותיש וא רוביצב קימעמו ךורא תורבדה לש ךילה ןוגכ ,רוביצה ןוצר לש רתוי אלמו

         .יונישל תועצהה

 

 ןוטלש לש תוימיטיגלה לע תולבגמ םג תונומט רוביצה ןוצר תא אטבל בורה ןוטלש לש יסחיה ןורתיב ,םוכיסל

 רטשמ תוטישב בורה ןוטלש לש ינרדומה יוטיבה – היצילאוקה בכרה םהב םירקמב םג תולחש תולבגמ ,בורה

 ןויגיהה תחת תורתוח בורה תוערכה וב םוקמ .רוביצב תודמעה תקולח תא הנמאנ גציימ – לארשי לש הלא ןוגכ

 ןוטלש ותוא ,םעה ןוצר גוציי לש לאידיאהמ ידמ קוחר תוטוס וא ,ולוכ םעה תריחבל ףופכ ןורקיעב ןוטלשהש

    .ןעשנ אוה הילע הקדצהה תא דבאמ בור

 

 םיווש םדאה ינב לכ :בורה ןוטלשל ׳ב הקדצה

 

 .ומצע בורה ןוטלש ךותב םימלוגמה םיכרעב דקמתמ בורה ןוטלש לש הערכהה ללכל תוקדצה לש רחא סופיט

 הנווכה .םיווש לאכ םדאה ינב לכל סחייתהל שיש לאידיאהמ תעבונ רתויב תיטננימודה ,וז תוקדצה תחפשמב

 לכש אוה ןויערה ,תאז תחת .קדוצ דימת אל םגו ,ירשפא יתלב ירה הז .םלוכל הווש סחי תתל דימת שיש הנניא

  .רחא םדא לכ לש הזל םיוושש יסיסב ישונא דובכו ירסומ ךרע לעב ונה םדא אוה רשאב םדא

 

 דמעמ קר אלו – וידחי םלוכ םיטלשנהש לאידיאהש ןויכ .םעה ןוטלש ךרעב םלוגמ הז ןויווש ןורקע ,וקלחב

 ללכ .םיטלשנה ןיב ןויוושה ךרע תא םלגמ ,ןוטלשה יפואו תוהז תא םיעבוקה ולא םה – רחא וא הז סחוימ

 לכל קינעמ בורה ןוטלש שוביגל ךילהה ןכש .הזה ןויוושה ןורקיעל היצזיטרקנוק השוע בורה ןוטלש לש הערכהה

 הווש ולוקש ימ ןיאו ,םיוושכ םיחרזאה לכל תסחייתמ בורה יפל הערכהש ךכ .ולקשמב ההז לוק תיחרזאו חרזא

 םיטלשנהש לאידיאה תא ונייהד ,םעה ןוטלש ךרע תא תוניצרב חקול הזכ רטשמ .םירחאה לשמ תוחפ וא רתוי

  .םהב טלוש ימ תעיבקב םיפתתשמ םלוכ

 

 םלוגמה ןויוושה ךרע תחת תרתוח איה םא תימיטיגל הנניא בור תערכהש בל םישל בושח ,וז היארב

   .המצע הלש הקדצהל תחתמ ,השעמל ,תרתוח וזכ בור תערכה .םעה ירבח לכ לש הוושה תיטילופה תופתתשהב

 

 םירחא םיכרע חוכמ בורה ןוטלש לע תולבגמ :םעה ןוטלשל רבעמ

 

 ןוטלשל תולבגמבו ,םעה ןוטלש לש יסיסבה יטרקומדה ךרעל בורה ןוטלש ןיב סחיב הז הדמע ריינ קסע ,התע דע

 יפכ ,ןכ ומכ .קחשמב דיחיה ךרעה ונניא םעה ןוטלש ןורקיעש שיגדהל בושח ,םלוא .הז סחימ םירזגנה בורה

 שיש דועב ןכלו ,םעה ןוטלש ךרע לש יוטיב וא בוריק קר אלא ומצעב ךרע אל אוה בורה ןוטלש ,ליעל רבסומש

 םיפסונ תולבגמו םיאנת םימייק ,ימיטיגל וינפ לע אוה בור ןוטלש םא םג ,ןכל .וכרעב זירפהלמ רמשיהל שי ודבכל

 .היואר חרכהב איה – בור תערכהב הקיקח לכ ,לשמל – בורה לש תיפיצפס הלועפ לכ אלש יאדווב .וחוכ לע

 ינפמ קר תימיטיגל תכפוה הנניא תינוקרד תוריח תלבגה וא יתגלפמ ךויש יפ לע הנידמ יביצקת תקולח ,אמגודל

  .ימיטיגל ןפואב רחבנש ןוטלש ידי לע תישענ איהש
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 תויוכזבו ,קדצה תונורקעב ,םייתליהק םיסרטניאב ,תוריחב – עגופ ןכא תובורק םיתעלו – עוגפל לוכי בור ןוטלש

 סחייתמו ,תורירשב גהונ ,תותיחשב אטוח ,תוקדוצ אל תומחלמב םיתעל חתופ בור ןוטלש םג ,ןכ ומכ .םדא

 ךומנ תיסחי בור יפ לע אוה )העיגפה לש התמצוע ןהו( וזכ העיגפל יוכיסה םנמואש דועב .םיטועימל תוצירעב

 תוקדצהה רשאכ םגש רוכזל ינויח ןיידע ,בורה ידי לע רשאמ רחא ןפואב ״םירחבנה״ םירטשמב רשאמ רתוי

 הטלחה לכ אל יאדוובו ימיטיגל חרכהב אוה בור ןוטלש לכ אל ,תומייקתמ םעה ןוטלש ךרע חוכמ בורה ןוטלשל

  .בורה ידי לע ימיטיגל ןפואב רחבנ ןוטלשה םא םג ,תימיטיגל איה תינוטלש

 

 גרוח ,הלשממ לכ תוחנהל םיבייחש םירחא םייכרע םילוקיש ןיבל םעה ןוטלש ךרע ןיב ןזאל ךרוצב בושחה ןוידה

 ךרעב יד ןיא םהב םירקמ םנשיש רורבש םגה .בורה ןוטלש גשומ לש דוסיה תולכשומב ורקיעש ונלש ןוידהמ

 תוכזב ליעל םירכזנה ולא ןוגכ םירחתמ םיכרע לע רובגל ידכב ,בורה ןוטלשב יוטיבל אב אוהש יפכ םעה ןוטלש

   .ןוטלשה לש וחוכ תלבגה

 

   םיפסונ םיכרעו םעה ןוטלש ךרע תחת הריתחהו תירטשמה הכפהמה

 

 אלא .תוושו ,תוחותפ ,תויללכ תוריחבב עבקנש יפכ ,ירטנמלרפ בור לע תכמסנה הלשממ םויכ תטלש לארשיב

 דוסיה ירדס תא הנשיו הנידמה לש יטרקומדה יפואב תושונא עגפיש ירטשמ יונישל התע תלעופ הלשממ התואש

 ,הייסולכואהמ 50% מ רתוי אל תכימתבו טנמלרפב קוחד בור סיסב לע תאז השוע איה .ילארשיה רטשמה לש

 לש החוכ לע תויביטקפא תולבגמ ןיא הב השדח תירטשמ תואיצמ ורציי וידחי רשא קוח תועצה לש ךרדב

 קלח לש תוזרכהה ,םיינויצילאוקה םימכסהה .)תסנכב הלש בורה ךרד( םיקוח קקוחלו תוינידמ םדקל הלשממה

 בורה ,תמדקמ הלשממהש הז ומכ ירטשמ הנבמ תרגסמבש םידמלמ תורודה ןויסינו ,הירשו היצילאוקה ירבחמ

 סיסבב עוגפל םצעב ןאכמו – יחרזאה ןויוושבו הנידמה לש יטרקומדה יפואב שונא ןפואב עוגפל יופצ ירטנמלרפה

 יכ ,ששחה הלוע ,תיפיצפס .ימיטיגל תולוק בורב הרחבנש היצילאוקה ,הנעטה יפל ,תדמוע וילע תוימיטיגלה

 םיטועימ לש םתלוכיבו םתוכזב עוגפל ,תוריחבב דדומתהלמ טועימה תוגלפמ תא לוספל ולכוי תסנכב בורה יגיצנ

 .הלבגמ לכ אלל תאזו ,תוושו ,תוחותפ ,תויללכ תוריחבל םישרדנה םירחא םיאנתב עוגפלו ,תוריחבב ףתתשהלמ

 ןיאו ולוכ רוביצה תריחבל ףופכ תויהל קיספמ אוהש ןויכ ,םעה ןוטלש ךרע תא אטבל קיספמ ןוטלשה הזכ בצמב

 תחת יגארט ןפואב תרתוח וזכ הלשממ .ןוטלשה תריחבל סחיב יחרזאה ןויוושה ןורקיע תא דבכמ אוה

 ,םדא תויוכז ןוגכ ,םירחא םיכרעל תויופצה תועיגפה ןווגמל סחייתהל ילבמ וליפא תאזו .הלש תוימיטיגלה

 השונא העיגפ המע רורגת קפס אלל לארשי לש םייטרקומדה תודסומה תברחה ןכש .ןיקת רטשמו ,קדצ תונורקע

 ,הלשממה תולועפ לש תוימיטיגלה תא רתוי דוע עקעקת ךכ בגאו ,םיכרעו תויוכז ןווגמב – תימיטיגל יתלבו –

 .בורה ידי-לע הנכמתית הלא םא םג

 

 :ידי לע בתכנ הז הדמע ריינ

 

  תירבעה הטיסרבינואה ,ןייטשרה ירוא ׳פורפ

  תירבעה הטיסרבינואה ,ךונא דוד ׳פורפ

  ונוא תימדקאה הירקה ,אנהכ יבצ ׳פורפ
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 ןליא רב תטיסרבינוא ,םיוברבול ריאי ׳פורפ

   הפיח תטיסרבינוא ,איגש ריאי ר״ד


