
הוושמ טבמ - םיטפוש יונימ ךילה

*ןבא תרפא תאמ

 ןוטלשה תויושרל תופיפכמ תטפושה תושרה לש תואמצעה ןורקע

 תמייקתמ ןיא ןאכ .וז תושר לש לוהינה תוכמס לע לח וניא תורחאה

 העיבק .םהב תולת אלא ,קקוחמה ןמו תעצבמה תושרה ןמ הדרפה

 לש םירומשה היתולובגמ גרוחה ,םיטפוש יונימ ךילהל םג הפי וז

 יונימל םיירקיע םילדומ המכ לע העיבצמ ןאכ הריקסה .תטפושה תושרה

 תא תוחנמה תולבוקמ תומרונ לעו הקיקח לע ךמתסהב ,םלועב םיטפוש

.טופישה סכל יונימה ךילה

 תרוצ :תונוש תונידמב םידחא םירדס ןיב האוושה הכרענ הז ךרוצל

 ליגו הנוהכה ךרוא ,םישרדנ םירושיכ ,דעיה להק ,םיטפוש לש יונימה

 תונוש תויטופיש תואכרע ןיב םימייקה םילדבהב םג ןתינ שגד .השירפ

 תוצרא :הלא ןה ורקסנש תונידמה .תימוקמ המר ןיבל תילרדפ המר ןיבו

 ,הידווש ,הינטירב ,הדנק ,הילרטסוא ,דנליז וינ ,הקירפא םורד ,תירבה

.הילטיאו דרפס ,תפרצ ,דנלוה ,הינמרג

nommoC-ה תונידמ ןיב לדבה אצמנ םיאשונה תיברמב  waL ןיבל 

liviC-ה תונידמ  waL. אוה הלש סופיטה-באש ,הנושארה הצובקה 

 השענ יונימה .םיסונמ םיטילקרפ טופישה סכל הָ ּנַממ ,הינטירב

 םיטפושה לש הנוהכה ךרואו ,תעצבמה תושרה לש הלודג תוברועמב

 הנממ ,תילטנניטנוקה הטישה ,היינשה הצובקה .םהייח ימי לכ אוה

 תצעונו ,ןויסינ תפוקתל םיבר םירקמב ,םיריעצ םינטפשמ טופישה סכל

 ,הילרטסואו תירבה תוצרא איצוהל .עבק יונימ ךרוצל םינוממ םיטפושב

 םינוילעה טפשמה יתבל וא הקוחל טפשמ יתבל יונימה תונידמה לכב

.הקוחה ףוגב טוריפ בור יפ לע שי וניינעבו ,ידוחיי אוה

 לש יונימה ךילהב םייוניש לש םצעתמ ךילהת רכינ תונורחאה םינשב

 תימוקמה המרב ושענש םייוניש .תורקסנה תונידמה ןמ רכינ קלחב םיטפוש

 םהו ,תוילרדפ תואכרעל ובחרוה ,הדנקבו הינמרגב ,תירבה תוצראב

 .דנלוהבו היגוורונב םג הנורחאלו הילרטסואב ,הינטירבב םג םימשוימ

 םייונימה ךילה יונישל תוריתעו קוח תועצה המכ ושגוה לארשיב םג

 וארק תועצהה ישיגמ .טרפב ןוילעה טפשמה תיבלו ללכב טפשמה יתבל

 טפשמה תיבל םיטפושה תריחב ךילהב תסנכהו רוביצה יגיצנ ףותישל

.היטרקומדל ילארשיה ןוכמה לש עדימה זכרמב רקחמ תתימע איה ןבא תרפא *



 הדעווה לש הילוקיש יוליגל ,הדעווב טועימ תוצובק גוצייל ,ןוילעה

 וא הז דמעמב תטפושה תושרה לש החוכ תלבגהל וא םיטפוש תריחבל

 .דחי םג הלא הלבגהלו יוליגל

 ,הריחבה ךילהב יטילופה ביכרה תמצעהל איה העיבתה לארשיבש ףא

 ןלוכל תפתושמ ,ותוא םצמצל איה הרטמה תורכזנה תונידמבש דועב

 תלבגהלו םיטפוש יונימ לע העפשהה לגעמ תבחרהל העיבתה איה

 .ךילהתב תטלושכ תספתנה תושרה

םיטפוש יונימל םינוירטירק

nommoC-ה תונידמבו לארשיב תרכומה הטישה  waL םינמתמ היפלו 

 :תשביה תונידמב חוורה גהונה הניא  ,םיקיתו םינטפשמ טופישה סכל

 םיסיוגמ ולא תונידמב .דנלניפו הידווש ,דנלוה ,דרפס ,תפרצ ,הינמרג

 ,רתוי וא םייתנש תב הרשכה תפוקתל םירחבנ םיטפשמ ידומיל ירגוב

 הב שי ,יונימ לש וז הרוצ .הנושאר האכרעב םיטפושכ ונומי הירחאלו

 אוה ירקיעה ןדמואהש רחאמ ,תורחא יונימ תורוצמ תעד לוקיש תוחפ

.הדיחא םתרשכהש םישנא לע םיחנמ לש תעד תווחו םיימדקא םינויצ

 םינוירטירק םיגוהנ ,םיקיתו םינטפשמ טופישה סכל תוסייגמה תונידמב

 .השעמל הכלה םיגוהנה םינוירטירק ירק ,םייגהנמ וא םייקוח

 לש ןויסינו תיטפשמ הלכשהל השירד םה רתויב םיצופנה םינוירטירקה

 תא הבר הדימב תומאות ולא תושירד .תיטפשמ הדובעב תודחא םינש

 ,םייפוריאה םהיתימעל דוגינב .ולא םיטפוש ודדומתי םמעש םיניינעה גוס

 ,תיטופישה תכרעמה לש יזופידה הנבמה לשב ,םישרדנ םיטפושה

 ןמ גרוח םדיקפתו ,תירוביצ-תיתקוח תועמשמ תולעב תולאשב תוערכהל

 .םיכוסכס ןורתפ לש הרואכל ינכטה םוחתה

 לבא ,הקיקחב תונגועמ ןניאש יונימל תושירד ושבגתה םיבר םירקמב

 ךשמב וטנש תוינגורטה תורבחב תרכומ וז העפות .לעופב תוגוהנ ןה

 תונשל ידכ .המוד ינתאו יתוברת ,ימדקא עקרמ םיטפוש רוחבל םינש

 ךרוצ רצונ ,תטפושה תושרה לש תויגוצייה ביכר תא קזחל ךכבו תאז

 תוצראב םויה הגוהנ וזכ הנווְכה .םיטפוש ייונימ לש תדחוימ הנווכהב

 םילודגה םיטועימה ךותמ םיטפוש יונימ רבדב גהונ תמייקמה ,תירבה

 םינמתמ ןהבש ,הדנקו היגלב ןוגכ ,תוילרדפה תונידמבו ,הב םייחה

.םינוש םיינושלו םייפרגואג םירוזאמ םיטפוש



טופישה סכל םיריעצ םינטפשמ תוסייגמה תונידמ

 .םייחה לכל הריירק אוה טופישה ,וזה הירוגטקב םיטפושה רובעב

 הנבמה לשב טופישה תדובע לש םיינכט םיטביה השיגדמ תוחמתהה

 םיקסוע םניא םיטפושה תיברמ ויפלו( תטפושה תושרה לש יזוכירה

 תילהנמ טפשמ תכרעמ ןיב תיניינעה הדרפהה לשבו )םייתקוח םיאשונב

 .הידוושבו הילטיאב ,תפרצב ,דנלוהב ,הינמרגב לבוקמכ ,תיחרזאל

 ןויסינ ירסחו םיטפשמב ראות ילעב םה םיטפושה תיברמ וז הטישב

 יתבב תישעמ תוחמתה םג הרשכהה תורגסמ תוללוכ הז םעטמ .ישעמ

 טרפמ ןלהל .םייטרפ ןיד יכרוע ידרשמבו תיללכה העיבתב ,טפשמ

.תונושה תונידמב טופישה סכל םידעוימה לש םירושיכה

 םיאנת ןה תוחמתה תונש יתשו תוימדקא דומיל תונש שמח :הינמרג

 החמתמה הכוז תוחמתהה תפוקתב .טופישה סכל יונימ תלבקל םימדקומ

 החמתמה .הנידמה ןמ רכש תלבקלו "ירוביצה תורישב דבוע" דמעמל

 טפשמ יתב ,םייחרזא טפשמ יתב :טפשמ ימוחת השימחב הסנתמ

 וב שיש יתלשממ דרשמ לכ וא יטרפ דרשמ ,עבות דרשמ וא םיילילפ

.תיטפשמ הדובע

 םג תבייחמה ,םיטפוש לצא תוחמתהב םשומ שגדה רקיע וז הפוקתב

 .ונלצא לבוקמכ יטרפה קושב ןיד יכרוע לצא אלו ,ןיד יקספ תביתכ

 ,תיטופיש היצטניירוא תישעמה הרשכהל הקינעמ וז תוחמתה תרוצ

.יטרפה רזגמב תוחמתהה ןמ הנושב

 לבקי המותבו ,םינש שמח דע שולש תב ןויסינ תפוקתב בייח שדח טפוש

 הכרעה םימעפ שולש תבתכנ ןויסינ תפוקתב םיטפוש לע .עובק יונימ

 הטלחה תלבקתמש רידנ אל .םינהכמ םה ובש טפשמה תיב אישנ ידיב

 עבק לש יונימ םינוממה םיטפוש .טפושל עבק לש יונימ קינעהל אל

 תויתפוקתה תוכרעהה .94 ליגל םעיגה דע ,םינש עבראל תחא םיכרעומ

.םודיקל תורשפאה תא דסחל וא טבשל תועבוק וללה

 םיחמתמ טופיש לש הריירקב םירחובה םיטפשמ ידומיל ירגוב :תפרצ

MNE-ב דרפנ םידומיל לולסמב םישדוח 13  - l’ elocE  elanoitaN  ed 

al  erutartsigaM, םידומילל הלבק .יתפרצה םיטפשמה דרשמל ףופכה 

 דמעממ החמתמה הנהנ םכלהמבו ,םייצרא םינחבמ ךמס לע איה

 םידומילל הלוככ הבור תשדקומ הנושארה הרשכהה תנש ."רוביצ דבוע"



 ידרשמבו טפשמ יתבב תישעמ תוחמתהל שדקומ רתונה ןמזה .םייטרואת

 תוכומנה תויטופישה תואכרעב םיישדוח תב תוחמתה רחאל .ןיד יכרוע

 הצעומה ידיב העיבת וא טופיש ידיקפתל םירגובה םינוממ ,רתויב

 .תטפושה תושרל תיללכה

RSS-ה .תבלושמ הטיש תמייקמ דנלוה :דנלוה  - gnithcitS  murtneceidutS 
gnigelpsthceR, הלבק ליג( םיטפשמב ראות ילעבל הרשכהה זכרמ 

 תללוכהו םינש שש ינפ לע תערתשמה תינכת םייקמ ,)הברמל 03 אוה

 .העיבת וא טופיש ידיקפתל הירגוב םינמתמ הפוסבש ,תישעמ הרשכה

 החמתמה ,הינמרגו תפרצל המודבו הרשכהה תינכתל ותופרטצה םע

 לש תונושארה םינשה עבראב ."ירוביצה תורישב דבוע" דמעמל הכוז

 ידיקפת לכ תא אלמי ובו ,יזוחמ טפשמ תיבב בצומ החמתמה ,הרשכהה

 תונורחאה םינשה יתש .םיעבותה וא םיטפושה דחא תייחנהב טופישה

 םיחמתמה .יטרפ דרשמב וא העיבתה ידרשמב הרשכהל תושדקומ

 תקספהל תוליבומ תוילילש תוכרעה יתש .הנשב הנש ידמ םיכרעומ

 .םידומילה

 ןויסינ ילעבו 13 ליג לעמ( םיקיתו ןיד יכרוע םג םינמתמ טופישה סכל

 רבד לש ופוסב םיווהמה ,)ירוביצה םוחתב וא יטרפה קושב םינש שש ןב

 תוחכונב הליחת םיביוחמ וז הצובק םע םינמנה .םיטפושה ללכמ %07-כ

 ךשמהל ליבקמב םייתנש ךשמב טפשמ יתבב עובשב םיימוי וא םוי תב

 .ןיד יכרועכ םתדובע

ojesnoC :דרפס  lareneG  led  redoP  laiciduJ, לש תיללכה הצעומה 

 יעוצקמ קתו ילעב םינטפשמ םייתנש ךשמב הרישכמ ,תטפושה עורזה

 םייונימה תא .תידרפס תוחרזאב םיבייח םידמעומה לכ .םינש שש לש

 .זרכמו םינחבמ ךמס לע הצעומה תכרוע

 םינחבמ ךמס לע םירחבנ העיבתו טופיש ידיקפתל םידמעומ :לגוטרופ

 .עוצקמב ןויסינ תונש יתשבו תיטפשמ הלכשהב םיבייח םה .ןויאירו

.ןחבמב םיבייח םניא םהו ,םיטפשמב ישילש ראות ילעבל ןתינ ןורתי



םירחאו םיקיתו םינטפשמ סויג

 טפשמה יתב לכל םייונימב ףקשל היחנה שי הקוחב :הקירפא םורד

 ,ןכאו .הקירפא םורדב הייסולכואה לש ינימהו יעזגה ןוויגה תא

 תואכרעה לכב םייונימב תמשוימ םירוחשו םישנ יפלכ תנקתמ הפדעה

 םורד תוחרזאב םיביוחמ הקוחל טפשמה תיב יטפוש .תויטופישה

 ךא ,הקוחל טפשמה תיבל יונימל תיטפשמ הלכשהב בויח ןיא .תינקירפא

 .םיטפושכ רבעב ונהיכ בכרהה ךותמ העברא יכ שרדנ תאז םע

 םיאנתהו תושירדה .טפוש יונימל יקוח ןוירטירק לכ ןיא :תירבה תוצרא

 םיליכשמ םידמעומ רתוי( עציהה עקר לע ןמזה ךשמב ושבגתה םייונימל

 יתבב יונימל םויה הגוהנה השירדה .)םיטפשמב םיראת יאשונ רתויו

LL ראות איה םיילרדפ טפשמ .B וא J.D גהונ .םיטפשמל רפס תיבמ 

 בכרהב םיטועימ יפלכ תנקתמ הפדעה אוה ,קוחב ןגועמ ונניאש ,רחא

 םישנ ,םידוהי ,םירוחש :הלא ןה תוגצוימה תוצובקה .ןוילעה טפשמה תיב

 לש םגוציי םג ירוביצה םויה רדסל הלע תונורחאה םינשב( םילותקו

 יכרוע תורושמו יתלשממה תורישה ןמ אוה םיטפושה סויג .)םינאפסיהה

.יטרפה רזגמב ןידה

 םיטילקרפ ,skliS-ה תורושמ אוה םייונימה לש יראה קלח :הינטירב

 םוחת תא ביחרה 1791-מ קוח .תוהובג תואכרעב םיעיפומה םיריכב

 תונַמל רשפאו ,וז הצובק םע םינמנ םניאש םיטילקרפל םג םייונימה

struoC קוחה .תוכומנ תואכרעב םיטפושכ םתוא  dna  lageL  secivreS 
tcA סכל יונימל תובייחמה תושירדה תא םויכ ביצמה אוה 0991-מ 

 ללכ ךרדב םינממ לעופב( הובג טפשמ תיבל ןויסינ תונש רשע :טופישה

 האכרעב טופישב ןויסינ םייתנש וא )הנש 02 לעמ ןויסינ ילעב ןיד יכרוע

 תונש רשע ןה טופישל ףסה תושירד םייניבה תואכרעב .רתוי הכומנ

 רתוי הכומנ האכרעב טופיש וא טפשמ תיבב עיפוהש טילקרפכ ןויסינ

 איה ףסה תשירד םָ ּשַר ידיקפתלו תונושאר תואכרעל .םינש שולש ךשמב

 סכל םייונימה לכ .טפשמ תיבב עיפוהש טילקרפכ ןויסינ תונש רשע

 יכ אצוי .יטירבה םימעה רבח וא תיטירב תוחרזא ילעבל םה טופישה

 04-ה תונשב דואמ םיסונמ םיטילקרפ בורל םה םינמתמה םיטפושה

.םהייחל 05-הו



 םיטפשמב ראותב טופישל םידמעומה לכ םיביוחמ ,קוח יפל :דנליז וינ

.םינש עבש ךשמב תיטופיש וא תיטפשמ הדובעב ןויסינבו

 .תוחפל םינש רשע ןב ןויסינ ילעב םינטפשמ םה םיטפושה לכ :הדנק

 גוצייב ךרוצה לע םינוע ןוילעה טפשמה תיבל םייונימה יכ לבוקמ

 .היצרדפה לש םיירקיע םירוזא םיגציימ בכרהה יטפוש לכש ךכב ירוזא

 םירוספורפ רקיעב ןוילעה טפשמה תיב תורושל וסיוג תונורחאה םינשב

  .הימדקאה ןמ םיטפשמל

 

םיטפוש יונימ תורוצ

 .םיטפוש יונימל םירדסה לש בחר ןווגמ תועיצמ תויטרקומד תונידמ

 יונימ :םיקהבומ סופיט-תובא המכל סחייתהל ןתינ אצומ תדוקנכ

 יונימ ,תעצבמה תושרה ידיב םיטפוש יונימ ,קקוחמה ידיב םיטפוש

 תוצעומה ירק ,יתקוח ףוג תועצמאב יונימ וא תודחא תויושר לש בלושמ

 .)ןלהל( תטפושה תושרה לש תויללכה

 תוצעייתה ילמרופ יתלב וא ילמרופ חרואב תוברעמ יונימה תורוצ תיברמ

 ,הדובע יניד( תדחוימ תוחמתה ילעב םיטפוש וא םיריכב םיטפוש םע

 העפשה חוכ קקוחמה ידיב שי תונידמה תיברמב .)ב"ויכו הביבסה תוכיא

 וא תילרדפה המרב ,הקיקחב וצמיא תונידמה ןמ קלח .םייונימה ךילהב

 הנידממ םינתשמ ןתוא םינממהו ןבכרהש תודעו ידיב יונימ ,תימוקמה

.הנידמל

 הרדסהבו היצזילמרופב תונייפאתמ תודעווב תורזענה תוכרעמ ןתוא

 תוכמס תא תוזכרמה תוטישהש דועב ,םייונימה ךילה לש תיתקוח

 רבדב תרוקיב תוררועמו תומימעב תוקול דחא םרוג ידיב םייונימה

 ךילה לש היצזילמרופ .יונימה ךילהב םיטלושה םייטילופ םיעינמ

 הלחה ךא ,ילטנניטנוקה טפשמה תונידמ ברקב רתוי הצופנ םייונימה

nommoC-ה תונידמ ברקב םג שרתשהל תונורחאה םינשב  waL )היארהו 

.)הינטירבב הדנקב תונורחאה םינשב וצמואש םייונישה -



 תויתקוח םייונימ תודעו

 יגוצייו בחר יתקוח ףוג איה יטופישה תורישל הדעווה הקירפא םורד

 םה הדעווה ירבח .תטפושה תושרב םייונימל תוצלמה ,רתיה ןיב ,קפסמה

 טפשמ תיב אישנ ,הקוחל טפשמה תיב אישנ ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ

 םיעבות ינש ,)םיטפשמה רש( טניבק רבח ,םיטפוש ידיב רחבנה םולש

 ןטפשמ ,אישנה ידיב םינוממה ןיד יכרוע ינש ,אישנה ידיב םינוממה

 תוחפל םכותמ ,טנמלרפ ירבח השיש ,ויתימע ידיב רחבנה הימדקאה ןמ

 תוזוחמה לש תימואלה הפסאה ירבח השיש ,היציזופוא ירבח השולש

 רחאל ,אישנה יונימב םישיא העבראו תוחפל תוזוחמ השיש תכימתב

 רושקה ןיינע ן ֹודנ םא .טנמלרפב תוגלפמה יגיהנמ לכ םע תוצעייתה

 ובלושי ,םיהובגה טפשמה יתב לש תימוקמ הקלחמל וא םיוסמ זוחמל

 הדעווה .זוחמה שארו יטנוולרה טפשמה תיב אישנ םג הדעווה ינוידב

 תואכרעה תיברמל .םיטפשמה רש ינפב אלו ,טנמלרפה ינפב תיארחא

 תורישל הדעווה םע תוצעייתהב םיטפושה תא הנממ אישנה תויטופישה

 תצלמהב השעמל םישענה ,תוכומנה תואכרעל םייונימ תמועל .יטופישה

 םע םג תוצעייתה םיבייחמ הקוחל טפשמ תיבל םייונימ ,םיטפשמה רש

 .הקוחל טפשמה תיב אישנ םעו טנמלרפב תוגלפמה לכ יגיצנ

יפוריא םורדה לדומה - תויתקוח יונימ תודעו

ojesnoC ,תטפושה תושרה לש תיללכה הצעומה :דרפס  lareneG  led 
redoP  laiciduJ, תושרה לש היניינע תא להנל ךמסומה יתקוח ףוג אוה 

 םהיניב ,םיריכב םיטפוש הנממ הצעומה .םייונימ הז ללכבו ,תטפושה

 איהו ,הקוחל טפשמה תיב יטפושמ םיינשו ןוילעה טפשמה תיב אישנ

 הנממ םתואש ,טופישל םידמעומה רתי לש ןוימה ךילה תא תלהנמ

 טפשמה תיב אישנ דמוע הצעומה שארב .הלשממה רבד לש ופוסב

 םינוממה םישנא 02 הב םירבחו ,)וב םירחוב הירבח רומאכש( ןוילעה

 הנומשו ,םינהכמ םיטפוש םה 21 ,םכותמ ;הנש 21-ל הז םדיקפתל

 .הנש 51 לעמ יעוצקמ ןויסינ ילעב םינטפשמ וא ןיד יכרוע םה םיפסונ

 טנמלרפה ידיב ורחביי םיטפוש םניאש םירבחה יכ תנייצמ הקוחה

 תריחב ןפואל תסחייתמ הניא איה ךא ,תוישימח שולש לש בורב

 קקחנ וז הנשב ךא ,םיטפוש ידיב וללה ורחבנ 5891-ל דע .םיטפושה

 הרשע םירחבנ תעכ .קקוחמה ידיל וזה תוכמסה תא םג ריבעהש קוח



 וכמת - הז יוניש .ינשה תיבה ידיב הרשעו ,ןותחתה תיבה ידיב םירבח

 הלשממה העיגה 1002-ב .םינרמשה ותוא וחדו ,םיטסילאיצוסה טהלב וב

 םיטפושה 21 ורחביי ויפלו היציזופואה תוגלפמ םע םכסהל תידרפסה

.םיטפושה תדוגא םהל שיגתש תומש 63 תב המישרמ

oilgisnoC :הילטיא  eroirepuS  alled  arutartsigaM  - MSC ףוג אוה 

 עורזל תיללכה הצעומה תאלממש םידיקפת םתוא תא אלממה יתקוח

 תיב אישנ ,הקילבופרה אישנ :שיא 27 הנומ הצעומה .דרפסב תיטופישה

 אל הנומש ,םירוערעל טפשמה תיבב ישארה עבותה ,םירוערעל טפשמה

 ידיב םינוממה םיטפוש רשע השישו טנמלרפה ידיב םינוממה םינטפשמ

 .םהיתימע

ohlesnoC ,תיטופישה עורזל תיללכה הצעומה :לגוטרופ  roirepuS  ad 
arudartsigaM, 71 הנומ הצעומה .תטפושה תושרב םייונימל תכמסומ

 ידיב הנוממה דחא טפוש ,םיטפוש ידיב םינוממה םיטפוש העבש :שיא

 הנוממה רבח ,טנמלרפה ידיב םינוממה םירבח העבש ,הקילבופרה אישנ

 ןמ וניאש רבחכ ןוילעה טפשמה תיב אישנו הקילבופרה אישנ ידיב

 .ןיינמה

liesnoC :תפרצ  rueirepuS  ed  al  erutartsigaM ךמסומה יתקוח ףוג אוה 

 ורדסוה 4991-ו 3991-מ הקוחל םינוקיתב .םיטפוש ייונימ לע ץילמהל

 הצעומה :האבה ךרדב וב םירבחה תריחב ןפואו הזה ףוגב ת ּורבחה

 .םיטפשמה רש ת ּונגסבו הקילבופרה אישנ תושארב םירבח 21 לולכת

 ,םהיתימע ידיב םירחבנה םינהכמ םיטפוש השימח םה ןיינמה ןמ םירבח

 דחא לכש םישנא השולשו הלשממ גיצנ ,ויתימע ידיב רחבנה דחא עבות

 ירבח .ןותחתה תיבה ידיבו טאנסה ידיב ,אישנה ידיב הנוממ םהמ דחאו

 )תיתקוחה הצעומה טעמל( תונוילע תואכרעל םידמעומ םירתאמ הז ףוג

 לש םייונימ לע םיטפשמה רש ינפב םיצילממ םה ןכו ,םהילע םיצילממו

  .הקילבופרה אישנ ידיב םישענ םייונימה .םיטפושה ראש



תימוקמה המרב םייונימ תודעו

 תא תונידמה ידיב ריתומ תינמרגה היצרדפה לש יתקוחה הנבמה :הינמרג

 םינותנ טפשמה יתב תיברמ םג .תטפושה תושרה לש הלוהינל תוכמסה רקיע

 תא םינממה םה םיטפשמה ירש ,וז המרב .תוימוקמה תולשממה תוכמסל

 םויה תומייק ולאכ תודעו .םייונימ תדעו םע תוצעוויהב םיתעל ,םיטפושה

 םירחבנ גרובמהבו ןמרבב .הנידמל הנידממ הנתשמ ןבכרהו ,תונידמ עבשב

 ,ימוקמה טנמלרפה ידיב תודחא תונידמב ,םיטפוש ידיב הדעווה ירבח

 קקוחמה ידיב ףתושמב תרחבנ הדעווב תינטפשמ אלה הצובקה תורחאבו

 .קקוחמהו תעצבמה תושרה ידיב - ןיפולחלו םיטפושו

 םיטפוש יונימל הדעו םיננוכמ יאנילרבה םיטפושה קוח יפל :ןילרב

 הדעווה הנְמִת ,קוחה תוארוה יפל .ימוקמה םיטפשמה רש תושארב

 גיצנכ דחא טפוש ,םיטפוש ינש :טנמלרפה ידיב םירחבנה שיא השיש

 דחא טפושו הדובעל ןידה תיב גיצנכ דחא טפוש ,ילהנמ טפשמ תיב

 רש ידיב םינוממ םיטפושה .דחא טילקרפ ןכו יוסימה תאכרע גיצנכ

 טילקרפה .םיטפושה תדוגא ול השיגמש םידמעומ תמישרמ םיטפשמה

 .ןידה יכרוע תכשל תקפסמש םידמעומ תמישרמ רחבנ

 ןגסו חוָוַד דימ הנממ איהו ,תוריחב לכ רחאל שדחמ הנוממ הדעווה

 העירכמ הדעווה .םידמעומה תודוא לע רמוחה לכ תא םינחובה ,חווד

 העבצהה ינפל .םימסרופמ םניא היתוטלחהל םיקומינהו ,ליגר בורב

 יונימה .שדחה טפושה דעוימ וילאש טפשמה תיב אישנ לש ותעד תעמשנ

 .ימוקמה םיטפשמה רש ידיב ןכמ רחאל השענ ילמרופה

 ויה תונושארה םינשב :תירבה תוצראב םייתנידמ טפשמ יתבל םייונימ

 רתויו רתוי וצמיא יתגרדה ןפואב .םינוממ םייתנידמה םיטפושה לכ

 התייה יפיסיסימ .הבוצק טופיש תנוהכ הב שיש תוריחב תטיש תונידמ

 האמה תליחתבו ,ורחבנ םיטפושה לכ הבש 2381-ב הנושארה הנידמה

 םיברש רחאמ .תונידמה תיברמב רוביצה ידיב םיטפושה ורחבנ תפלוחה

 יפל יונימל תושדח תועצה ולעוה ,תיתגלפמ םיהוזמ וכפה םיטפושה ןמ

 ,0491-ב ירוזימב הנושארל הצמוא וז חורב יונימל הטיש .םירושיכ

 הלעמל וז הטיש יפל תוגהונ םויה ."ירוזימ תטיש" הנוכמ איה ךכ םושמו

 הנידמ םושב הדיחא הניא הטישה .תירבה תוצראב תונידמ םישולשמ

 הירבחש תיטילופ ההוזמ אל הדעו :הז אוה הרקיע ךא ,תונידמה ןמ



 תסייגמ )םיחרזאו ןיד יכרוע ,םיריכב םיטפוש( םינטפשמ אלו םינטפשמ

 המישר הדעווה הריבעמ ןכמ רחאל .םתוא הכירעמו תנייארמ ,םידמעומ

 תונמל ביוחמ אוהו ,לשומל םיצלמומ תומְש השימח דע השולש הבו

 םינש שולש דע הנש ןהכמ הנוממה טפושה ,בור יפ לע .הכותמ טפוש

 )םירחתמ אלל( ןומֵא תוריחבב דדומתהל ול השרויש דע ,ןויסינ תפוקתכ

 .עבק לש יונימ לע

 לשומה ידיב םיטפוש יונימ :תברועמ הטישב תשמתשמ :הינרופילק

 תויתורחת אל תוריחבו )םייעוצקמ םינוירטירק יפל( תוכומנ תואכרעל

 תמכסהב לשומה ידיב הליחת םינוממ ולא םיטפוש .םיריכב םיטפוש לש

 םה הנש תב תינמז הנוהכ רחאלו ,םיטפוש יונימל תימוקמה הדעווה

 .םירחתמ אלל תויללכ תוריחבל םידמוע

 תצלמהב םירושיכ יפל יונימ :יונימ תוטיש שמח תומייק ,רומאה יפל

 ,קקוחמה ידיב יונימ ,הדעו לש התמכסהב לשומה ידיב יונימ ,הדעו

 םיגוהנ תונידמ שולשב קר .תויתורחת תוריחבו תויתורחת אל תוריחב

 .יזר'ג וינו ריישפמה וינ ,סטסו'צסמ :םייחה לכל םייונימ רישי ןפואב

 ,םירושיכ תניחב תועצמאב יונימ תדדועמ תינקירמאה ןידה יכרוע תכשל

 המיקה הכשלה .טופיש תרשמל תוריחב ךילהתב תונורסחה לשב תאזו

 שוביגב םג תקסועה םייתנידמ םייונימ תניחבל הדעו הנורחאל

 .יונימל םינוירטירק

 םינוממ םיימוקמה םיטפושה לכ :הדנקב םייתנידמ טפשמ יתבל םייונימ

 תימוקמה המרב תרבוג תונורחאה םינשב .םיירוזאה םילשומה ידיב

 םינטפשמ אלו םינטפשמ ,םישנא ללוכה בחר גוחב תוצעוויהל הפדעה

oiratnO-ב .ץועייה ךילה לש יקוח ןוגיעלו  , nawehctaksaS  , atreblA, 

 הל שיגהש םידמעומ תמישר תנחובה הדעו ימוקמה םיטפשמה רש הנממ

 רתוי תובחר תויוכמס ונתינ תיטירבה היבמולוקב .םהילע הצילממו רשה

 .תובייחמ היתוצלמהו ,םידמעומ ןייארלו עיצהל תיאשר איהו ,הדעוול

.םיטפוש םניא הדעווב םירבחה העשת ךותמ השיש

 ,טופיש תרשמ הנפתמש תע לכב היפלו הטיש קביווק הצמיא 9791-ב

 שיש טפשמה תיבמ טפוש םה הירבחש תינמז הדעו םיטפשמה רש םיקמ

 יכרוע תכשל רבח ,)הזה טפשמה תיב אישנ תצלמהב( יונפ דיקפת וב

 הצילממ הדעווה .םיטפשמה רש יונימב ןטפשמ וניאש םדא דועו ןידה

 .תובייחמ היתוצלמהו ,םידמעומ לע



 תמקה לע הרומהו 9891-מ קוחב הנגועש הטיש הרדסוה abotinaM-ב

 הדעווה .טפוש םוקמ הנפתהש העשמ ,שיא השימח תב קוה-דא תדעו

 ביוחמ אוהו ,תומש השיש-השולש תב המישר יללכה עבותל תרסומ

.הכותמ טפוש תונמל

weN-ב  kciwsnurB רש היפלו תרחא הטיש ןכ ינפל הנש הננוכ 

 תוצובק םיגציימה םייטפשמ םיצעוי הנומש םע ץעייתמ םיטפשמה

 םניא םיצעויה .םינטפשמ םניאש םיצעוי ינש םעו תונוש תויטפשמ

 םדא תונמל לוכי םיטפשמה רש .תוישיא ןה תוצלמההו ,הדעווכ םישגפנ

 דעוימה תא .תוילילש ויה רתוי וא תעדה תווחמ תחא םא םג ,טפושכ

 לש הובגה טפשמה תיב אישנ הב םירבחש הדעו תנייארמ טופישל

 היצניבורפב טפשמה יתבמ דחא לש טפשמה תיב אישנ ,היצניבורפה

 .םינטפשמ םניאש םיצעויה ינשמ דחאו

 תבכרומה הדעו המקוה םש .4991-ב oiratnO-ב השענ ןורחאה שודיחה

 םיטפוש ינש הנומ בכרהה .31 ךותמ העבש :םינטפשמ אלמ רקיעב

 השולש ,זוחמה לש הובגה טפשמה תיב אישנ ידיב םינוממה םיימוקמ

 תיטפשמה הדעווה רבח ,ןידה יכרוע תכשל ידיב םינוממה ןיד יכרוע

 .יללכה עבותה ידיב םינוממה םינטפשמ םניאש םירבח העבשו תימוקמה

 וילעש םדא תונמל בייח יללכה עבותה .הדעווב ילרדפ טפוש ןיא

 םידמעומ תעצהל איבת ץלמומ דמעומ לש הייחד .הדעווה הצילמה

 םינוירטירקה שוביגל םג תכמסומ הדעווה .הדעווה םעטמ םיפסונ

 .יונימל

 יניינעל הדעווה לש הידימ איצוה תויצניבורפה ראשבו oiratnO-ב  קוחה
 ידכ תאזו ,םייונימב תוברעתהה תוכמס תא ,תעמשמב תקסועה ,טפשמ

 .הדעו התואב םינודינה םיניינע ברעל אלש

תעצבמה תושרל תוטלוב

 ךילה יבגל הברה הביחרמ הניא תילרטסואה הקוחה :הילרטסוא

 תיבל םייונימ םללכבו ,םיילרדפה םייונימה לכ יכ תעבוק איה .םייונימה

 טניבקה אוה הנממה ,לעופב .הלשממה ידיב ושעיי ,ןוילעה טפשמה

  .יללכה עבותה תצלמהב

 םישענ )םיהובג טפשמ יתב ,םירוערע( םיריכבה םייונימה לכ :דנליז וינ

 ,םירוערעל טפשמה תיב אישנ .יללכה עבותה תצלמהבו לשומה ידיב



 .הלשממה שאר תצלמהב רחבנ ,רתויב ההובגה תיטופישה האכרעה

 םלוא ,םיטפשמה רש תצלמהב םיטפושה םירחבנ םייזוחמ טפשמ יתבל

 אוה יכ החנהב ,יללכה עבותה ידיל וז תוכמס םג ריבעהל הנווכ שי

 גהונ םייק .תימוקמה הקיטילופה םעו תעצבמה תושרה םע תוחפ ההוזמ

 םייונימה תא םילבקמה טפשמה יתב יאישנ םע תילמרופ אל תוצעייתהל

 תצלמהבו לשומה ידיב םייונימה םישענ ירואמה טפשמה תיבל .םישדחה

 יונימל הדיחי םיטפשמה דרשמב המקוה 7991-ב .םיירואמ םיניינעל רשה

 יטירבה ןמסדובמואל המודבש ,)דבלב םייזוחמ טפשמ יתבל( םיטפוש

 תא קזחלו םייונימה ךילה לש תוניקתה רחא בוקעל הרומא איה )ןלהל(

 .ךילהתה לש תופיקשה

 רחאל ,םיטפשמה רש תצלמהבו רתכה ידיב םישענ םייונימה :דנלוה

 הדעווב ןויאיר ללוכ יונימה ךילהת  .םיטפושה תדוגא םע ץעייתהש

 העיבתה יגיצנ ,ןידה יכרוע תכשל יגיצנ ,םיטפוש יגיצנ םה הירבחש

 יטפוש לע .םיטפשמה רש ידיב םינוממ הדעווה ירבח .םיטפשמה דרשמו

 .םיטפשמה רש ינפב טנמלרפה ץילממ ןוילעה טפשמה תיב

 הלשממה ידיב םיטפושה יונימל תוכמסה תא תנתונ הקוחה :הדנק

 וינבו הינטירבב גוהנל המודב  .םיטפשמה רש ידיב - לעופבו ,תילרדפה

 .הלשממה שאר אוה ןוילעה טפשמה תיב יטפוש יונימ לע ץילממה ,דנליז

 ןייפואמה יונימה .ולוכ טניבקה ידיב השענ ילמרופה םייונימה רושיא

 .יונימה ךילהל יטילופ ןווג הווַשְמ תעצבמה תושרה לש הלודג תוברועמב

 תונש ףוסב רתענ ,תירוביצ תרוקיבל הנעמבו וזה הייטנה תא ןתמל ידכ

 לש המעטמ תדחוימ הדעו ףותישל זאד ידנקה םיטפשמה רש םיששה

 רחאל ,םינומשה תונשב .ץעיימ ףוגכ םייונימה ךילהב ןידה יכרוע תכשל

 ,םיטפושה לש טופישה םוחת תבחרה םעו םדאה תויוכז תרהצה ץומיא

 תועצה .ללכב םייונימה ךילהבו םינוממה םיטפושה תוכיאב ןיינעה רבג

 השדח הטיש ץומיאל ואיבה תידנקה ןידה יכרוע תכשל לש המרופר

 ולא .םיילרדפה םייונימה תלאשב תויצניבורפל העפשה חוכ ןתניי היפלו

 רחבי ןכותמו ,ילרדפה םיטפשמה רשל תוצלמומ םידמעומ תומישר ושיגי

 תנגועמ הניא וז הטיש .ותעד לוקיש יפל ,םייוארה םידמעומה תא רשה

 .רשה לש בוטה ונוצרב היולת איהו ,הקיקחב

droL-ה תצלמהב ,רתכה :הינטירב  rollecnahC )ר"וי ,םיטפשמה רש 



 םייונימה .םיטפושה תא הנממה אוה ,)םיטפושה ריכבו םידרולה תיב

 .הלשממה שאר לש ותצלמהב םישענ רתויב םיריכבה

 םינגועמ ףסה יאנת( םתודמעומ תא ושיגהש ימ לע ותעד שוביג םשל

 ילמרופ יתלב חרואב ץעייתהל  םיטפשמה רש גהונ ,)הקיקחב רומאכ

 ךות הבותכ תעד תווח לבקמ אוה םיתעל .םינטפשמ םעו םיטפוש םע

 ,חותינ תלוכי ,ןויסינו יטפשמ עדי :םידדמ תמישר לש ירפסמ ןויצ ידכ

 ,תוניגה ,רשוי ,תויתוכמס ,םיילאיצוס םירושיכ ,תויטלחה ,טופיש רשוכ

  .ירוביצה תורישל תוביוחמו הוונע ,חונ גזמ ,תיתרבח תועדומ

 םיבייח תוכומנ תואכרעבו םייניב תואכרעב טופיש ידיקפתל םידמעומ

 דרשממ ריכב דיקפ ,ןהכמ טפוש םירבח ןייארמה לנאפב .ןויאירב םג

 droL-ה ידיב םינוממ השולשה .ןטפשמ ונניאש ןייארמו םיטפשמה
rollecnahC.  
 םיכוז םה ןמז קרפ רחאל קרו ,תיקלח הרשמל הליחת םינוממ םירחבנה

 ךילה תוניקת תניחבל ביצנ םיטפשמה רש הנימ 1002-ב .עבק לש יונימל

 .יתנש חודב תמסרפתמ ביצנה לש ותעד תווח .םייונימה

 זכרמ תמקהל העצה שוביגב תעכ קסוע יטירבה םיטפשמה דרשמ

 לולכתו תידממ-בר היהת וז הטיש .תונויארה תטיש תא ףילחיש הכרעה

 תפלוחה הנשה ףוסב .םייתצובקו םיישיא ,םיינכט ,םיירטמוכיספ םינחבמ

 droL-ה דסומ לוטיבל תללוכ המרופר תינכת רוביילה תלשממ המזי
rollecnahC לככ היהתש םייונימ תדעוול םייונימה תוכמס תרבעהלו 

 ,םיטפושה לש תצרחנ תרוקיבב תלקתנ תינכתה .הלשממל הפופכ הארנה

 העיגפו םייונימה תייגוס לע םתעפשה לש םוצמצ ךלהמב םיאורה

 .םהלש תיטופישה תואמצעב

 .היגוורונבו היגלבב ,הילרטסואב ,הידוושב םג גוהנ טניבקה ידיב יונימ

 ולחה הנורחאלו ,םייונימה לע ךלמל םיטפשמה רש ץעיימ היגוורונב

 תיב יטפוש 51 םירחבנ ןפיב .הדעו םע תוצעייתה ללוכה שדח ךילהב

 ןומאב םג תוכזל םיביוחמ םה ןכמ רחאל .הלשממה ידיב ןוילעה טפשמה

 .תויללכ תוריחבב רוביצה

 דצל תולעופ )קרמנד ,דנלריא ,הידווש( תויפוריא ןופצ תונידמ המכב

 תושרה לש היניינע לוהינל תויביטרטסינימדא תודעו תעצבמה תושרה

 ,הלשממ יגיצנו םיטפוש ,טנמלרפ יגיצנ תוללוכה ,ולא תודעו .תטפושה

.הלשממל תופופכ ןהו ,םייונימה לע תונומא ןניא



קקוחמהו תעצבמה תושרה ידיב םייונימ

 תמכסהב אישנה ידיב םינוממ םיילרדפה םיטפושה תירבה תוצרא

 עומיש ךילה רחאל .ןוילעה טפשמה תיב יטפוש הלא ללכבו ,טאנסה

 חוכ .ילרדפ טפוש יונימל ליגר בורב יד ,טאנסה לש תיטפשמה הדעווב

 אישנה ןיבש תוחוכה ןזאמב יולת םייונימה תלאשב טאנסה לש ותעפשה

 טפשמ יתבל םייונימב םג ברועמ טאנסה .םייונימה ןמזב סרגנוקל

 ןיינע שי םירוטאנסלש םושמ ,אישנל תומש תעצה תועצמאב םייזוחמ

  לע םישלוחה ,םירוערעל טפשמ יתבל םייונימב .ולאה םייונימב ישיא

 ןידה יכרוע תכשל החקל 2591 זאמ .תחפומ ןיינע שי ,דחי תוזוחמ המכ

ABA( תינקירמאה  - naciremA  raB  noitaicossA( ךילהב דבכנ קלח 

 הכשלה םעטמ תדחוימ הדעו .אישנל תוצלמה תשגה תועצמאב םייונימה

 שיגהש םידמעומ תמישר הנחבו םיילרדפ םיטפוש יונימ תלאשב הקסע

 םרט ןבלה תיבל יבמופ אל ןפואב ורסמנ היתוצלמה .יללכה עבותה הל

 הרקמב .םיאתמ אלו דואמ םיאתמ ,םיאתמ :הז היה גורידה .יונימה

 עומישה ךלהמב תיבמופל הצלמהה הכפה ,דמעומה תא הנימ אישנהש

 לש דחוימה הדיקפת תא הנורחאל לטיב שוב 'גרו'ג אישנה .טאנסב

 רבדב ינקילבופרה הנחמה לש תרוקיבה תמחמ םייונימה ךילהב הדעווה

 יפוא אשונ ולוכ םייונימה ךילה םלואו .היתוצלמהב תיטילופ היטה

 ךילהו ,םמלוע תפקשהב םהל םיבורקה םיטפוש םינממ םיאישנ .יטילופ

 לש ומלוע תסיפתל תועגונה תוטרופמ תולאש אוה ףא ללוכ עומישה

.דמעומה

 םהבו ,םידמעומה ואלימש םינולאש לע םג ךמתסמ םידמעומה ןוניס

 .ירוביצ לקשמ תולעב תויכרע תולאשב םהיתודמע תא אטבל ושקבתה

 םהש ןיד יקספ לע םג ססבתמ םידמעומה תודוא לע ולא םיאשונב עדימ

 תיטפשמה הדעווהו ןידה יכרוע תכשל תושמתשמ וז הטישב .רבעב ובתכ

 .טאנסה לש

 .םיילרדפ םיטפוש לש יונימה תרוצ תא הרידסמ הקוחה :הינמרג

 םייונימב םיטפשמה רשבו הדעווב תוצעוויה לע שרופמב הרומ איה

 טפשמ תיבל :יונימ תוטיש המכ תוגוהנ תילרדפה המרב .ולא תואכרעל

 לשב ידוחיי וז האכרעל יונימה .םיטפושה תא הנַממ קקוחמה הקוחל

 ומכ .םיטפושה לש םרה ירוביצה םדמעמ לשבו םייטילופה םילוקישה



 תוכומנה תואכרעל .יטופיש ןויסינ םיבייחמ ןיא וז האכרעל יונימל ,ןכ

 תצעיימ תוהובג תואכרעל וליאו ,םיטפושה תא הֶנַממ םיטפשמה רש

 םיטפוש ןיינעל גאטסדנובה לש תירטנמלרפה הדעווה םיטפשמה רשל

 61-ו םייתנידמה םיטפשמה ירש 61 :שיא 23 הנומ וז הדעו .םיילרדפ

 .יסחיה גוצייה ןורקיע יפל גאטסדנובה ךותמ םירחבנה םיפסונ םירבח

 טפשמה תיבל םיטפוש יונימ רבדב םיטפשמה רשל תצעיימ הדעווה

 ילרדפה טפשמה תיבלו ילרדפה ילהנמה טפשמה תיבל ,קדצל ילרדפה

 תיבב םיריכבה םיטפושה םע םג ץעייתמ םיטפשמה רש ,ןכ ומכ .יוסימל

 .ילרדפה טפשמה

רוביצהו קקוחמה לש תוריחב תועצמאב יונימ

 םיגיהנמה ,םינוטנקה ידיב דקפומ טפשמה תכרעמ יניינע לוהינ :ץייווש

 םיטפושה םירחבנ םירקמה בורב .תונוש יונימ תוטיש םירשעמ הלעמל

 ,יונימב ברועמ קקוחמה רשאכ .קקוחמה ידיב וא רוביצה ידיב תורישי

 ןייפאתמ ולוכ ךילההש ךכ ,תוגלפמה ידיב םידמעומה תיברמ םיעצומ

 .םיטפושה לש יטילופ יוהיזב

 .םירוזאה תיברמב רוביצה ידיב תורישי םירחבנ הנושאר האכרע יטפוש

 םינוטנקבו ,םהב רחובה אוה ימוקמה טנמלרפה םינוטנק השימחב

duoV ו-sialaV טפשמה תיב יטפוש היפלו םלועב תידוחיי הטיש הגוהנ 
 .הנושאר האכרע לש םיטפושב םירחובה םה םירוערעל

 טנמלרפה ידיב םירוזאה תיברמב םירחבנ םירוערעל טפשמ יתב יטפוש

 םירחבנ ןוילעה טפשמה תיבל .בחרה רוביצה ידיב - םתצקמבו ,ימוקמה

.ילרדפה קקוחמה ידיב םיטפושה





םייונימ תודעו ידיב םיטפוש יונימ

ם
מינויי

                 
ת

עדו
ו

הממנהמדינה הממנההגוף הגוף הממנההרכב נבחר כיצד

דרום

אפריקה

לשירות הוועדה

השיפוטי

לשלום המשפט בית נשיאי

שני חבר קבינט, ולחוקה,

דין, שני עורכי תובעים,

חברי שישה אקדמאי,

דין, שני עורכי פרלמנט,

הלאומית האספה חברי שישה

המחוזות. של

המשפטים, שר שופטים,

פרופסורים הנשיא,

מנהיגי למשפטים,

המפלגות בפרלמנט

ספרד

הכללית המועצה

הרשות של

השופטת

בית המשפט העליון, נשיא

ושמונה מכהנים שופטים 12

מעל ניסיון בעלי דין עורכי

שנה. 15

שלוש של ברוב המחוקק

חמישיות

איטליה

העליונה המועצה

הזרוע של

השופטת

ותובע נשיא שופטים, 16

לערעורים, המשפט בית

ונשיא משפטנים לא שמונה

הרפובליקה.

בשופטים, בוחרים שופטים

בשאר בוחר והמחוקק

החברים.

פורטוגל

העליונה המועצה

הזרוע של

השופטת

שמונה שופטים, שמונה

ונשיא שופטים שאינם

כחבר שאינו ביהמ"ש העליון

המניין. מן

בשופטים; בוחרים שופטים

המחוקק, בידי – שבעה

הנשיא. – בידי נוסף וחבר

צרפת

העליונה המועצה

הרשות של

השופטת

חבר תובע, שופטים, חמישה

אנשים ושלושה הנבחרים בית

שופטים. שאינם

בשופטים, בוחרים שופטים

והתביעה בוחרת בתובע.

הנשיא, הסנאט והבית

נציג בנפרד בוחרים התחתון

אחד.





קקוחמהו תעצבמה תושרה ידיב םיטפוש יונימ

ת
ע

צ
מב

ת 
שו

ור
ק 

ק
חו

מ

הממנהמדינה

גרמניה
מייעצת התחתון הבית של מיוחדת ועדה

המשפטים; לשר
שר המשפטים – לערכאות נמוכות

ארצות
הנשיא באישור הסנאטהברית



תעצבמה תושרה ידיב םיטפוש יונימ

ת
ע

צ
מב

ת 
שו

ור
ק 

ק
חו

מ

הממנהמדינה

גרמניה
מייעצת התחתון הבית של מיוחדת ועדה

המשפטים; לשר
שר המשפטים – לערכאות נמוכות

ארצות
הנשיא באישור הסנאטהברית

ת
ע

צ
מב

ת
שו

ר
ממנהמדינה

קנדה
ראש הממשלה או המשפטים הקבינט; שר

הבכירים למינויים

זילנד ניו

הביניים לערכאות ומינויים בכירים מינויים
הכללי; התובע בהמלצת הממשלה –

בהמלצת – לערעורים המשפט בית נשיא
נמוכות לערכאות מינויים הממשלה; ראש

בהמלצת שר המשפטים. –

הולנד
שר בהמלצת ממנה (הממשלה) הכתר

המשפטים.

בריטניה

שר בהמלצת ממנה (הממשלה) הכתר

ראש בהמלצת – בכירים מינויים המשפטים.

הממשלה.



הנוהכה ךשמ

 לכב רתויב הצופנה איה שרופמ השירפ ליג םע םייחה ימי לכל הנוהכ

 ךשמ רשא ,הקוחל טפשמה יתב םה הז ללכמ םיאצוי .תורקסנה תונידמה

 הבש ,הינטירבב הגוהנ תניינעמ הטיש .םינש 9-21 אוה םהב הנוהכה

 טפוש קר .דבלב תיקלח הרשמב םייונימ םה טפשמה סכל םייונימה לכ

 .עבק לש יונימ לבקי םייתנש ךשמב תיקלח הרשמב החלצהב ןהיכש

 תוצראב םג .הינמרגב הגוהנ ,הזמ םצמוצמ ףקיהב יכ םא ,המוד הטיש

 ינפל ,םינש שולש דע הנש םינהכמ םייתנידמ םירחבנ םיטפוש תירבה

.עבק לש יונימל ןומֵא תוריחבב דדומתהל ושרויש



)הקוחל טפשמ יתב ללוכ אל( םיטפוש תנוהכ ךשמ

הכהונהמדינה פרישהמשך גיל

מוגבלתאיטליה 65לא

מוגבלתספרד 70לא

מוגבלתהולנד 70לא

ניסיוןגרמניה תקופת לאחר מוגבלת, 65 - 70לא

שניםשווייץ 6 – 4

מוגבלתשוודיה 65לא

ניסיוןבריטניה תקופת לאחר מוגבלת, 70לא

מוגבלתקנדה 75לא

מוגבלתאוסטרליה 70לא

זילנד מוגבלתניו 68לא

אפריקה מוגבלתדרום 70לא

(פדרלי) הברית מוגבלתארצות לא

(מדינתי) הברית מוגבלתארצות
החיים לכל מינויים

וגיל נדירים, הם
.70 קבוע: הפרישה



תוהובג תואכרעל דחוימ יונימ

 תוהובג תואכרעלו הקוחל טפשמ יתבל םיטפוש יונימל םיעגונה םיללכה

 המרב ללכ ךרדב תוקוחב םיעיפומ תיתקוח תרוקיב תוכמס תולעב

 :תוצובק המכל יונימה תוטיש תא גווסל ןתינ ןאכ םג .טוריפ לש ההובג

 .בלושמ יונימ וא תעצבמה תושרה ידיב יונימ ,קקוחמה ידיב יונימ

 תיתקוח השירד העיפומ ודוהבו דרפסב ,הילטיאב ,הקירפא םורדב

 ראשבו הדנקב ,הינטירבב םג .יונימה ךילהב םיטפוש םע תוצעייתהל

nommoC-ה תונידמ  waL ןפואב ךילהתב םיריכב םיטפוש םיפתתשמ 

 .םהיתוצלמה תא רוסמל םישקבתמ םהו ,ילמרופ אל

 הקוחל טפשמ יתב

 :אבה ןפואב םירחבנ הקוחל טפשמה תיב יטפוש 11 :הקירפא םורד

 ,תימואלה הפסאב םיבשויה תוגלפמה יגיצנ םע תוצעייתהב ,אישנה

 תאו הקוחל טפשמה תיב אישנ תא םינממ יטופישה תורישל הדעווהו

 תוצעייתהב אישנה ידיב םינוממ הקוחל טפשמה תיב יטפוש ראש .ונגס

 הדעווה .יטופישה תורישל הדעווה םעו הקוחל טפשמה תיב אישנ םע

 תורשמה רפסממ רתוי תומש השולש הליכמה המישר אישנל השיגמ

 תומש הדעווה ףיסות ,םימיאתמ ולא םידמעומ ואצמנ אל .תויונפה

.םיפסונ םידמעומ

 תבייחמ איה ןכו ,תינקירפא םורד תוחרזא לעב טפוש תבייחמ הקוחה

 תיבל םייונימב םירדגִמה ינש גוציי תאו תיעזגה תוינגורטהה ףוקיש תא

 וקסע בכרהה ירבחמ העברא יכ איה תפסונ השירד .הקוחל טפשמה

 .םָיונימ תעב טופישב

 ןפואב םיבשויה ,םיטפוש 61 םינהכמ הקוחל טפשמה תיבב :הינמרג

 ,גאטסדנובה ידיב םינוממ םיטפוש הנומש .םידרפנ םיבכרה ינשב עובק

.טאנס לכ יטפושמ תיצחמ הנממ תיב לכ .טארסדנובה ידיב - הנומשו

 תגציימ איהו ,םירבח 21 הנומ גאטסדנובה לש םיטפוש יונימל הדעווה

 יגיהנמ םה םירבחה לכ( תיבה לש יטילופה בכרהה תא יסחי ןפואב

 ןב בור תעבצהב תישענ טפוש תריחב .)תוגלפמ יריכב וא תוגלפמ

 ינש תעבצהב לבקתמ יונימה ,טארסדנובה ,ןוילעה תיבב .םישילש ינש

 .תיבה ירבחמ םישילש



 ,תוגלפמה תושיגמש םידמעומה תמישרב תובשחתה שי םיטפושה תריחבב

 טפשמה תיבל םיטפושה יונימ .תוימוקמה תולשממהו תילרדפה הלשממה

.םתוא ףקשמו םייטילופה תוחוכה יסחימ עפשומ הקוחל

 אוה יונימל םומינימ ליג יכ עבקנ .דואמ םיטרופמ קוחב םינוירטירקה

 םיטפושה ןמ שילש .םירחבנה תיבב םירבחה םיגיצנ תונמל ןיא .04

 םיטפושה לכ .םיילרדפ טפשמ יתבב ונהיכש םיטפוש תויהל םיכירצ

 יונימה .ירוביצ טפשמב עדיב שגדב תילמרופ תיטפשמ הלכשהב םיבייח

 .86-ל עבקנ השירפה ליגו ,הנש 21-ל לבגומ

 ךרדב םינוממה ,םיטפוש 41 םינהכמ הקוחל טפשמה תיבב :הירטסוא

 הקילבופרה אישנ ידיב םינוממ םיטפוש השישו ונגס ,אישנה :האבה

 ךמס לע םינוממ םיטפוש השולש ,תירטסואה הלשממה לש התעד לעו

 הצלמה ךמס לע םינוממ םירתונה השולשהו ,ןוילעה תיבה לש הצלמה

 םוקמ יולימל םידמעומ עיצהל םג ךמסומ טנמלרפה .ןותחתה תיבה לש

 תונגועמה ףסה תושירד .םידמעומ רגאמל ןכו הקוחל טפשמה תיבל

 רשע ןב יעוצקמ ןויסינו הנידמה יעדמב וא םיטפשמב ראות ןה הקוחב

.םינש

 גוציי גישהל לבגומ ןויסינב .07 - השירפה ליגל דע םינהכמ םיטפושה

 אל םוקמ יאלממ ינשו בכרהה ךותמ השולש יכ תבייחמ הקוחה ,ירוזא

.הניו ,הריבה יבשות ויהי

 

 םיטפושה .םיטפוש 51 םינהכמ הקוחל טפשמה תיב בכרהב :הילטיא

 בשומב טנמלרפה יתב ינש ידיב שילש ,אישנה ידיב שילש :ךכ םינוממ

 .תיטפשמ הדעו ידיב שילשו ,)םישילש ינש בורב( תחא העבצהבו ףתושמ

 הרשעו יללכה עבותה ,םירוערעל טפשמה תיב אישנ םיבשוי הדעווב

 טפוש תרשמל יכ תעבוק הקוחה .טנמלרפה ידיב םירחבנה םיטילקרפ

 םירוספורפ ,םיריכב םיטפוש תונמתהל םירישכ הקוחל טפשמ תיבב

 .תוחפל הנש 02 לש ןויסינ ילעב םיטילקרפ וא הימדקאה ןמ םיטפשמל

 תלבגומ הקוחל טפשמה תיב אישנ תנוהכ .םינש עשתל ףקת יונימה

.םינש שולשל

 םיטפושה .םיטפוש 21 םינהכמ הקוחל טפשמה תיב בכרהב :דרפס

 שולש ןב בורב העבצהב םינוממ םיטפוש העברא :אבה ןפואב םינוממ

 ירבחמ תוישימח שולש ןב בורב - העברא ,טאנסה ירבחמ תוישימח



 תעד לע - םיפסונ םיינשו ,הלשממה תטלחה יפל - םיינש ,סרגנוקה

.תטפושה תושרל תיללכה הצעומה

 יטפשמ יעוצקמ ןויסינו תידרפס תוחרזא ,יטפשמ עקר תבייחמ הקוחה

 טפשמה תיב אישנ תנוהכ .םינש עשתל ףקת יונימה .תוחפל הנש 51 ןב

.םינש שולשל תלבגומ הקוחל

 .םינש עשת ךשמל םיטפוש העשת םינהכמ תיתקוחה הצעומב :תפרצ

 השולש ,)הצעומה אישנ םהיניב( הקילבופרה אישנ ידיב םינוממ השולש

 ןמ שילש .ןוילעה תיבה אישנ ידיב - השולשו ,ןותחתה תיבה ידיב -

 םישמשמ רבעשל הקילבופרה יאישנ .םינש שולשל תחא ףלחומ בכרהה

 .ץוחה ןמ םירבח

 ימ יונימ לע הלחה הלבגהל טרפ ,יונימל םידחוימ םינוירטירק ןיא

 םה םייונימה תיברמ ,לעופב .תימואלה המרב תירוביצ הרשמב ןהכמש

 .רבעשל םירטנמלרפ םבור ,היולג תיטילופ היצטניירוא ילעב םישנא לש

 ןותחתה תיבה לש םייונימ .רבעשל םיאקיטילופ ויה הצעומה יאישנ לכ

 קר .יעוצקמ יפוא ילעב םה טאנסה ייונימש דועב ,םייטילופ דימת םה

 ךרואל םש ונהיכש ,הירבח 14 ךותמ הצעומל ונומ םיטפוש השולש

   .םינשה

 

םינוילע טפשמ יתב

 ןוילעה טפשמה תיב יטפוש תעבש יכ תעבוק הקוחה :הילרטסוא

 םע תוצעייתהב הכלמה לש הגיצנכ לעופה ,יללכה לשומה ידיב ונומי

 תוילרטסואה תולשממה ירש לכמ תבכרומ הצעומה ,תילמרופ ."הצעומה"

 ,הלשממה ירשמ השולש דע םיינש םיבשוי הצעומב ,לעופב .םויכו רבעב

 טפשמה תיבל םייונימה רבדב םיטילחמה םהו ,טנמלרפ ירבח םלוכ

.תופסונ תוירוביצ תויושרלו ןוילעה

 עבותה לש םתצע םג לבקתת יכ ףיסומ 9791-מ ןוילעה טפשמה תיב קוח

 טפוש הנומיש ינפל ,תונידמה לש םייללכה םיעבותה לש וא יללכה

 ןידה יכרוע תכשל םע םג תוצעייתה תלבוקמ .ןוילעה טפשמה תיבל

 .תילרטסואה

 קר םינוממ ןוילעה טפשמה תיבב טפוש תרשמל םישרדנ םירושיכ

 םינש שמח ןב יעוצקמ ןויסינ ילעב םיטילקרפ וא רבעשל םיטפוש

 .07-ל השירפ ליג עבקנ 7791-מ הקוחל ןוקיתב .תוחפל



 אישנה ידיב ונומי ןוילעה טפשמה תיב יטפוש יכ תעבוק הקוחה :ודוה

 לכוי אישנה ,ותטלחה יפל .ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש ותעד לעו

 םיאישנה םעו ןוילעה טפשמה תיב יטפוש םע םג יונימה רבדב ץעייתהל

 .תונידמה לש םיהובגה טפשמה יתב לש םיטפושהו

 תוחרזאב בייח ןוילעה טפשמה תיבב טפוש תרשמל דמעומ ףסה תושירד

 שמח ךשמב ימוקמ ןוילע טפשמ תיבב טפושכ ןהיכש ימ תויהל וילעו ,תידוה

 םא .תוחפל םינש רשע ךשמב ןוילע טפשמ תיבב טילקרפכ וא תוחפל םינש

 לעב ןטפשמ אוה אישנה לש ותכרעהל ךא ,ולא םיאנתב דמע אל דמעומ

.56 אוה השירפה ליג .טפושכ ןהכל רישכ היהי אוה ,המוק רועיש

 תיב יטפוש תעשת םינוממ הדנקב ,ילרטסואה לדומל המודב :הדנק

 םיטפוש יונימל הצלמהה תא ,לעופב .הלשממה ידיב ןוילעה טפשמה

 .ומצעב הלשממה שאר ןתונ ןוילעה טפשמה תיבל

 םילוקיש יעבט ןפואב תבלשמ םיטפוש יונימ רבדב וז הרודצורפ

 דצמ תרוקיב ררוע רבדה .ןוילעה טפשמ תיבל םייונימב םג םייטילופ

 .םינשה ךרואל ,ךילהה לש תומרופרל תובר תועצהו ןיינע ילעב םימרוג

 תייגוסב תויצניבורפה ילשממ תדמע לש בולישל שדקוה ץמאמה רקיע

 ךילהה לש יטילופה יפואה ןותימ לשו ןוילעה טפשמה תיבל םייונימה

 תכשל החילצה ,ינקירמאה לדומה יפלו ולא תונויסינ תרגסמב .הזה

 זאד םיטפשמה רש תמכסה תא גישהל 7691-ב תידנקה ןידה יכרוע

 תיב קוח .ץעיימ ףוגכ םייונימה ךילהב המעטמ תיטופישה עורזה דוסימל

 הנומי ןוילעה טפשמה תיב טפוש תרשמל יכ עבוק )5891( ןוילעה טפשמה

 םינש רשע ןב יעוצקמ ןויסינ לעב טילקרפ וא יזוחמ טפשמ תיבב טפוש

 טפשמה תיב יטפוש ברקמ ונומי בכרהה ירבחמ השולש תוחפל .תוחפל

 עובקה השירפה ליג .הז רוזא יטילקרפ ברקמ וא קביווק לש ןוילעה

.57 אוה קוחב

 רתוי בחר ןפואב םינוע ןוילעה טפשמה תיבל םייונימה יכ גוהנ ,לעופב

 ןפואב םג םינמתמ ךכיפל .קוחב שרדנל רבעמ ירוזא גוצייב ךרוצה לע

  .הנידמה ברעממ םיינשו oiratnO-מ םיטפוש השולש בייחמ אל

 )אישנה םהיניב( םהמ השיש .םיטפוש 73 ןוילעה טפשמה תיבב :דנליז וינ

 ,אישנה ידיב םינוממ םיטפושה .םירוערעל טפשמה תיבב םג םיבשוי

 ןב ןויסינו ןיד תכירע ןוישיר ףסה תושירד .יללכה עבותה םע תוצעוויהב

.86 השירפ ליג .עוצקמב םינש עבש





הקוחל טפשמ יתבל וא תונוילע תואכרעל יונימ

מדינה
גודל

ההרכב
השכלה

משפטית
ניסיון

מקצועי
מוגבלת פרישהכהונה ממנהגיל סמכות

קה
חו

ל
ט

פ
ש

מ
ת

בי

14üü70אוסטריה

שמונה שופטים בידי
ובעצת הרפובליקה נשיא

הממשלה;שלושה
העליון, הבית בהמלצת

הבית בהמלצת ושלושה
התחתון.

15üüאיטליה
שנים תשע
חידוש ללא

מידי

שליש הנשיא, בידי שליש
ושליש הפרלמנט, בידי

ועדה. בידי

16üüגרמניה
ללא שנים 12

אפשרות
חידוש

68
מחצית ההרכב בידי

ומחצית התחתון, הבית
העליון. הבית בידי

9צרפת

תשע
שנים ללא
אפשרות

חידוש

שליש הנשיא, בידי שליש
בידי הסנאט, ושליש בידי

נשיא התחתון. הבית
בנשיא בוחר הרפובליקה

המועצה.

12üüספרד
שנים תשע

אפשרות עם
חידוש

הממשלה בידי שניים
בידי שניים הפדרלית,

ועדה, ארבעה בידי
בידי וארבעה הקונגרס,

הסנאט.

יון
על

ט
פ

ש
מ

ת
בי

הנשיא בהסכמת הסנאט9ארה"ב

7üü70אוסטרליה
הקבינט והתובע הכללי

עם התייעצות לאחר
המדינות. נציגי

26üü65הודו
בית נשיא בעצת הנשיא

העליון המשפט

9üü75קנדה
ראש הממשלה;

הממשלה בוחר בנשיא
המשפט. בית

זילנד 37üü68ניו
הקבינט בעצת התובע

הכללי




