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 תסנכב םישנל םלוה גוציי םודיק

 לארשיב םישנה תלודשל שגומ

 אובמ .1

 .לארשיב בצמה לש תיתקיקחו תיתרבח הריקס ךות ,תסנכב םישנ לש רסחה ןגוצייב קסוע הז ךמסמ

 הרטמב ,םישנל םלוה גוציי תרבגה רובע םלועב ושענש םינוש םילדומ לש הריקס הכרענ ,ןכ ומכ

 ןהו תסנכב ןה לארשיב םישנ לש גוצייה רופישל םישרדנה םייביטקפאה םילכה םהמ קיסהל

 גוציי ונשי 1,הייסולכואה תיצחממ רתוי תווהמ לארשיב םישנש ףא לע ,םויכ .הנידמה תודסומב

 )םישנ 35( םישנ ןה תסנכה ירבחמ 29%-כ קר 2.םירחבנה םייטילופה תודסומבו תסנכב ןהלש רסח

 לע דמוע לארשיב תסנכה תורבח איש .)הז ךמסמ תביתכ דעומל ןוכנ תיחכונה תסנכה( 24-ה תסנכב

 םישנ לש גוצייה-תתל 3.תסנכה ירבח ללכמ לוכה ךסב 31.6% רמולכ ,)23-ה תסנכה( תסנכ תורבח 38

 ךרואל ןכ-לעו ,םייחה ימוחת לכב ,טרפב םישנ לעו תילארשיה הרבחה לע תובר תוכלשה שי תסנכב

 ךא ,הרבחב םישנה גוציי תרבגהל תויתקיקחו תויטפשמ ,תויתרבח ,תונוש תומזוי וטקננ םינשה

 .יתועמשמ יונישל וליבוה אל ולא יכ הארנ

 םע דדומתהלו תמייק הקיקחמ ולעש םילשכה תא רותפל הדעונ הז ךמסמב תטרופמה קוחה תעצה

 יטרואת עצמ עיצנ ,תישאר .תסנכב םישנ גוציי אשונב תומדוק קוח תועצה תא וענמש םילשכה

 .םתרטמ תא איטחי אלש ןפואב ,םיפיעסה תונשרפל ינויע סיסב שמשל ותרטמש ,קוחה תעצהל

 תשגהב םיכמסמ ינשל שרדית הגלפמ לכ יכ עבקנ םש ,תוריחבה קוחב ןוקית ךורעל עיצנ ,תינש

 יתרהצה ךמסמ ,יביטמרונ ינשהו ,הגלפמב םלוהה גוצייה ח״וד ,ירואית דחאה :תוריחבל התודמעומ

 ,וילע תונתהל ןתינ אלש השקונ קלח ללוכה ,םישנ לש םלוה גוציי םודיקל בייחתת הגלפמ לכ וב

 קוסיע ץרמתל דעונ הז ןוקית .ןהיעצמב בותכל םאתהב וביחרהל הלוכי הגלפמ לכש ,״ךר״ קלחו

 ןוקיתה .וז היגוסל סחיב םהירחוב יפלכ תוגלפמה לש תופיקשו ,םישנ לש םלוה גוצייה תייגוסב

 תועובקה תוארוהה לש הפיכא יעצמא ןגעל ותרטמו ,תוגלפמ ןומימ קוחב אוה עיצנש ישילשה

 לע תוילכלכ תויולע תתשה תועצמאב ,רומאכ תוריחבה קוחל ןוקיתה יפל שרדנש יתרהצהה ךמסמב

 גוציי םדקל תנמ לע ,הלשממה קוחב ןוקית ךורעל עיצנ ,ףוסבל .ךמסמה תוארוה תא רפתש הגלפמ

 גוציי תענתהל םיימינפ םיכילהת תריצי רובעו ,תיתלשממה המרב – תיתגלפמה השירדל רבעמ םלוה

 תשמשמה ,)ילארשיה קוחבו( ם״ואב הלבקתהש 1325 הטלחהה תא םדקל תנמ לע ,תאז .םלוה

  .תסנכב םישנ לש םלוהה גוצייה תרבגהל ינויער ץירמתו הז ךמסמל יריפמאו ינויע סיסב

 הרבחה תא תנייפאמה תויתוברת-ברל התושיגר איה תעצומה קוחה תעצה לש התוידוחיי

 רשאב תוימאנידו תוילאיצנרפיד ךא ,דחמ תושקונו תושרופמ קוח תוארוהב תאטבתמה ,תילארשיה

  .ךדיאמ לארשיב תיחכונה תואיצמלו םייתוברת םינייפאמל םאתומה ,ןמושיי ןפואל

 
 .15.09.20 ,ליגו ןימ ,תד ,הייסולכוא תצובק יפל ,הייסולכוא ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ס"מלה 1

n/st02_03.pdfhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2020/2.shnatonpopulatio  
 :ןלהל( )2014( 70 היטרקומדל ןוכמה 102 תוינידמ רקחמ ״לארשיב תוגלפמ ירבח ,רתוי תרומת תוחפ״ ׳חאו גינק רפוע 2

 .)"רתוי תרומת תוחפ"
 )22.6.2021( "תסנכב םישנ" ,תסנכה רתא 3
 https://m.knesset.gov.il/about/history/pages/womeninknesset.aspx 
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 םירבדה ירקיע .2

 ךא ,תיעמשמ דח הניא םלוה גוצייל הרדגהה .תסנכב םישנ לש םלוה גוציי םדקל תשקבמ המזויה

  ,לעופב .הייסולכואה חוליפ םע בתכתמ רשא גוציי ועמשמ ,דעיכ םלוהה גוצייה המזויה תרגסמב

 חוליפל םאתהב רדגויש דע ,םינשה םע הלעיש יביסרגורפ דדמכ םלוה גוציי רידגהל העיצמ המזויה

  .תמייקה תיטילופה תואיצמל דעיה תושירד תא םיאתהל תנמ לע תאזו ,הייסולכואה

 תוצובקל רשפאל הובג לאיצנטופ הל רשא ,תיסחי תוריחב תטיש הגוהנ לארשיב :םידקמ עקר

 גוצייה ,תובר תוריזב רפתשה םישנה דמעמש תורמל ךא ,תסנכב גוצייב תוכזל תונוש תויתרבח

 לש גוצייה-תתל םינוש םיירשפא םימרוג םנשי .םינשה ךרואל טלוב רתונ תסנכב םישנ לש רסחה

 הנבמו ;םישנל תניוע הביבס ;םייתגלפמ םינפ םינייפאמ ;םיירוטסיה םיכילהת :ןוגכ ,תסנכב םישנ

 םימרז .הנידמה יחרזאב תיבחור העיגפל איבמ םישנ לש גוצייה-תת .תורוה םסוח יתקוסעת-ינוגרא

 לע ךילשמ גוצייה רדעה םהיפל ,תישנה היווחה תא םויה רדסל םילעמ לארשיב םינוש םייטסינימפ

 שמשל תולוכיש תויאקיטילופ לש טעומה ןרועיש .ללככ םדא תויוכזו ןוחטיבו ץוח ,הלכלכ יניינע

 לש גוצייה-תת תעפות תא חיצנמש ילגעמ גוציי-תת לש דוכלמ רצוי תוריעצ תודליו תורענל לדומ

 .היתוכלשהו היטביה לכ לע םישנ

 לארשיב ,תסנכב םישנה גוציי תא רורב ןפואב הרידסמה הקיקח ןיא טעמכש ףא לע :לארשיב ןידה

 .םירחא םיבחרמב םישנל םלוה גוציי םדקל ודעונש םירדסהב תקסועה תנווגמ הקיקח תמייק

 .םאתהב הניה ולש הפיכאה ןכלו תיעמשמ דח הרדגה לביק אל תילארשיה הקיקחב םלוהה גוצייה

 ,םייללכ םייביטמרונ תורוקמ :ןמקלדכ גוויסל םינתינ תילארשיה הקיקחב םיעובקה םירדסה

 ןתינ ,תמייקה הקיקחה דבלמ .תוימוקמה תויושרבו ירוביצה רזגמב הקיקחו ,יטרפה רזגמב הקיקח

  .םיקוחה קפסל וסנכנ אל ךא טרפב תסנכב םלוה גוצייב וקסעש תובר קוח תועצה אוצמל

 םישנ לש םלוה גוציי חיטבהל ודעונש תונוש תוקיטקרפ ןנשי םלועב :הוושמ טפשמ תריקס

 תוסכמ לש םיירטנולוו םילדומו הקיקחב םלוה גוציי םיעבוקה םילדומל ןגווסל ןתינ .םיטנמלרפב

 םאתהב םינתשמ םיטנמלרפב םישנ גוציי תרבגהל םינושה םילדומה .םלוה גוצייל תויתגלפמ-םינפ

 ןתרטמש תונוש הלועפ תוטיש ןנשי םלועב תונוש תונידמבש .הנידמה ינייפאמלו לשממה תטישל

 םה תוריחב יקוח וא םייתקוח םינוקית ,ללככש הארנ םנמא .טנמלרפב םישנ לש םלוה גוצייל העגה

 הליעי הקיקחש החכוה לכ ןיא לעופב בצמה תניחבמ ךא ,תויצקנס וללכי ףאש ןתינו רתוי םיבייחמ

 גוצייב םלועב הובגה ןגורידב תוטלובה תונידמהמ קלחש הארנ .תוירטנולוו גוציי תוסכממ רתוי

 םוחתב ןתחלצה רוקמש אלא ,הז אשונב הקוח ינוקית וננוכ וא םיקוח וקקוח אל ללכ םישנל םלוה

 הקיקחה לש החלצהה תדימש ךכ ,תונידמ ןתואב תולעופה תוגלפמה ברקמ תוירטנולוו תומזויב אוה

 ,םלוה גוצייל השירדה תרפה ןיגב תוטקננה תויצקנסבו םיקוחה ןושלב הבר הדימב היולת אשונב

  .ןויווש תמדקמכ הנידמה יפואב ףא תיקלח הדימבו

 קוחה תעצה ןכ לעו ולשכ תסנכב םישנ לש םלוה גוציי תרדסהב םיבר תונויסינ :תונקסמו ןויד

 ,דחמ ,רתוי הרורבו השקונ אהתש הרדגהב ורקיעש ,יגטרטסא יונישל תשרדנ הז ךמסמב אבותש

 ,הל תומדוקהמ ןחבוי וז העצה לש הלרוגש תנמ לע תאזו ,ךדיאמ ,תילארשיה תואיצמל תמאתומו

 תא ונייפאש םילשכה םע דדומתהל השדחה קוחה תעצה לע .ישממ יונישל איבהל וחילצה אלש

 יעצמאה יכ הארנ ישעמה טביהה ןמ .םייטרואיתהו םיישעמה – ורבע אלש תומדוקה קוחה תועצה

 ,תויתגלפמ םלוה גוציי תוסכמ תעבוקש הקיקח אוה תסנכב םישנ לש םלוה גוציי תרבגהל םיאתמה
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 הקיקחה תא ןייפאמה יביטרלקדה לשכה לע רבגתהל תנמ לע הידעי תא רורב ןפואב הרידגמ רשא

 בלשל שרדנ ,ןכ לע .הפיכא אודיוול היצקנס תעיבק וא םיחנומל טוריפ רסוח – תמייקה תילארשיה

 לע ,דגנמ .םיוקי קוחה יכ חיטביו ותרפהמ תוגלפמה תא עיתריש רישי הפיכא ןונגנמ הקיקחב

 תויברע וא תוידרח תוגלפמ ןוגכ ,תונוש תויגולואידיא םע תוגלפמל תושימג רשפאל וז הקיקח

 דדומתהל שי ,יטרואתה טביהה ןמ .םירחובה ןוצר לע ןגהל תנמ לע ,ידעלב ירבג גוצייב תונייפאתמה

 תוחכונה תרבגה היפל תרוקיבה םעו ,רחובה ןוצרב העיגפה לע םלוה גוציי לש הקיקח תוכלשה םע

 .הקיטילופל ״ישנ לוק״ האיבמ חרכהב הניא תישנה

 קוח :ןלהל( 1969-ט"כשתה ,]בלושמ חסונ[ תסנכל תוריחבה קוח תא ןקתל עצומ :ןורתפ תועצה

 רידגמה ,םלוה גוציי ח"וד שיגהל ושרדיי תוגלפמה ,םידמעומה תמישר תשגהבש ךכ ,)תוריחבה

 תושרה ןכדעת ותואש עובק דדמ ידי לע ,'ןיינעה תוביסנב'ו 'םלוה גוציי' םיחנומה תא שרופמב

 1973-י"לשת ,תוגלפמ ןומימ קוח ןוקית ךרד ןגעל תשקבמ קוחה תעצה .השיאה דמעמ םודיקל

 קוחב ןוקיתה םויקש תנמ לע .תוריחבה קוחב ןוקיתה םויקל העתרה הווהיש הפיכא ןונגנמ

 תא וב ןגעלו 2001-א"סשתה ,הלשממה קוח תא ןקתל עיצנ ,הנידמה תודסומ לע ךילשי תוריחבה

 לע הגשהל ריבס ןמז םירשפאמש שארמ םיעובק םיאנתב ,הלשממ תודעווב םישנ לש םלוהה גוצייה

 תודעווב םלוהה גוצייה תא ףוכאל רשפאיש ריהמ הגשה ןונגנמ עבקי םוריח הרקמבו ,םייונימ

  .הלשממ
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 םידקמ עקר .3

 וירשקה תא ,תסנכב םישנ גוצייל רשאב לארשיב םייקה בצמה תא רוקסל שקבנ הז קרפב

 תסנכב םישנה גוציי לע םינותנה תא ,לארשיב רטשמה תטיש תא גיצנ ןושארה קלחב .ויתוכלשהו

 גוצייה-תתל םיירשפא םימרוג עיצהל שקבנ ינשה קלחב .הז רשקהב םירחובה ןוצרל היצקידניאו

 תיבחור העיגפל איבמ םישנ לש גוצייה-תת וב ןפואה לע טרפנ ישילשה קלחב .תסנכב םישנ לש

 תייווח תא םויה רדסל םילעמש םינוש םייטסינימפ םימרז ידי לע רבסומש יפכ ,הנידמה יחרזאב

  .תישנה םייחה

 2021 לארשי תסנכב םישנ גוציי – בצמ תנומת  .3.1

 רועיש – הקיטילופבו הרבחב תונוש תוריזב תונורחאה םינשב רפתשה םלועבו לארשיב םישנה דמעמ

 ןגוצייב רופיש רכינ ןכו ומצמטצה םירבגה תמועל רכשה ירעפ ,לדג הדובעה חוכב ןתופתתשה

 רועישש ףא לע יכ הלעמ 23-ה תסנכה ןיבל 16-ה תסנכה ןיבש הפוקתה תריקס ,תאז םע 4.יטילופה

 היה םיילאירה םידמעומה ברקב םישנה רועישב לודיגה 5,תסנכל םידמעומה ברקב לפכוה םישנה

    6.השארב השיאש תחא הגלפמ רתויה לכל התייה ונחבנש תוריחבה תוכרעמ תיברמבו רתוי ןותמ

 תודסומבו תסנכב ןגוציי ,הייסולכואה תיצחממ רתוי תווהמ לארשיב םישנש ףא לע ,םויכ

 ןה תסנכה ירבחמ 29%-כ קר ,24-ה תסנכב ,ךמסמה תליחתב רומאכ 7.רסח םירחבנה םייטילופה

 )23-ה תסנכה( תסנכ תורבח 38 לע דמוע לארשיב תסנכה תורבח לש אישה רפסמ .)םישנ 35( םישנ

 תודעוה יתשב ,תסנכב םינוש םידיקפת שויאל עגונה לכב 8.תסנכה ירבח לכמ 31.6% הוויהש

 הקוח תדעוו םיפסכה תדעו :הדעווה ר"ויכ תסנכ תרבח הנהיכ אל םלועמ תסנכב רתויב תובושחה

 תסנכה תורבח 9.דבלב ינמז ןפואב ר"ויכ תסנכ תרבח הנהיכ ןוחטיבהו ץוחה תדעוובו ,טפשמו קוח

 היילעה תדעו לש םיר"ויהמ 40%-כ ,טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו לש םיר"ויהמ שילשכ תווהמ

 ,תסנכ ירבח ינש טעמל ,ירדגמ ןויוושלו השיאה דמעמ םודיקל הדעוה לש םיר"ויה לכו הטילקהו

 םישנ גוצייב לדבהה יכ הז טוריפמ קיסהל ןתינ 23.10-ה תסנכב ררופ דדועו ,17-ה תסנכב רעס ןועדג

 ןיינעה ימוחת םע קשממב היהי הז םוחתש לככו ,הדעווה לש קוסיעה םוחתמ רזגנ הדעוו ר״ויכ

 לככ וליאו ,הלוע םישנה גוציי ,תושלחומ תוצובקל עויסו החוור ומכ ,םייתרוסמה ״םיישנה״

 ר״ויכ םישנ גוציי ,ירק .דרוי הדעווה ר״ויכ םישנה גוציי ,ץוחו םינפ ןוחטיבל עגונ הדעווה קוסיעש

 ןהמ ענומ ךכבו ,ירוביצה רזגמב םישנל סחיב תיתרבח המגיטס ןגעמו ףקשמ תונושה תודעווה

 .ירוביצה רזגמב םירבגל רשפאתמש הזל הווש ןפואב םייתנידמה םימוחתה ללכב עיפשהל

 רטשמה תטיש תא הרצקב הליחת גיצנ תסנכב םישנה גוציי לע םיעיפשמה םימרוגה תנבה ךרוצל

 תיגוציי היטרקומד לש רטשמ תטיש הגוהנ לארשי תנידמב ,עודיכ .לארשיב תסנכל תוריחבהו

 .הלשממ תמקה תבוטל םידגונ םיסרטניאו תודמע ילעב תסנכ ירבח ןיב שימג ןתמו אשמ תרשפאמה

 
 .70 'מע ,2 ש"ה ליעל ,רתוי תרומת תוחפ 4
 עדימהו רקחמה זכרמ "23-ה תסנכל תוריחבה רחאל םינותנ זוכיר :תסנכב םישנ" ,ןמלדיפ יתיאו רגבא ודע 5

 .)"םינותנ זוכיר" :ןלהל( )8.3.2020(
 .8 'מעב ,םש 6
 .70 'מע ,2 ש"ה ליעל ,רתוי תרומת תוחפ 7
 ."תסנכב םישנ" ,22.6.2021 ,תסנכה רתא 8

ttps://m.knesset.gov.il/about/history/pages/womeninknesset.aspx  
 הרחבנ יאביברב כ"ח 'לימב הפולאה" ,הדעווה תושדח ,ןוחטיבהו ץוחה תדעו ,תסנכה רתא ;15 'מע ,םינותנ זוכיר 9

  26.4.2021 ,"תינמזה ןוחטיבהו ץוחה תדעו ר"ויל
 https://m.knesset.gov.il/activity/committees/foreignaffairs/news/pages/pr260421.aspx  

 .15 'מע ,5 ש"ה ליעל ,םינותנ זוכיר 10
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 תמיוסמ תושיגנ לע הרימש ךות הרבחב םיטקילפנוק לש תוסיו המ תדימב תרשפאמ וז רטשמ תטיש

 11.טנמלרפה לש ךוויתה תועצמאב תאזו ,תוטלחהה תלבק ידקומל םינושה םירזגמה תונבו ינב לש
 ויפל ןורקיעה לע תססובמש 12,תיצרא-תיסחיה הטישה הגוהנ לארשיב ,תוריחבה תטישל עגונה לכב

 לש תולוקה רועישל םיאתהל ךירצ תוריחבב תדדומתמה הגלפמ לכל ןתינה םיבשומה רועיש.."

 .תולוקה תקולחל יסחי ןפואב תישענ םירחבנה תיבב םיגיצנה תקולחש ךכ 13,"הרובעב םיעיבצמה

 ויפל רשא 14,תסנכה :דוסי-קוחל 4 ףיעסב םיעובק וזה תוריחבה תטיש תתתשומ םהילעש תונורקעה

 רוחבל תוכזה :תויללכ .תויסחיו תויאשח ,תווש ,תורישי ,תויצרא ,תויללכ תוריחבב רחבית תסנכה

 שי תוחפל 21 ןב ילארשי חרזא לכל ;עיבצהל תוכז שי תוחפל 18 ןב ילארשי חרזא לכל :רחביהלו

 לש יתרבחה בכרהה לע עיפשמה ,יזכרמו בושח ,יחרכה ביכרמ ןה תויללכ תוריחב .רחביהל תוכז

 תוגלפמה ברקב תיטילופה המצועה ןדמוא איה תירקיעה ותרטמשכ 15,תסנכה – םירחבנה תיב

 הריחב רוזא איה לארשי תנידמ לכ :תויצרא 16.ךכל םאתהב תורשמהו םיבשומה תקולחו תונושה

 לש ףוג תועצמאב אלו ,ןירשימב תסנכל םירחוב :תורישי .םיטדנמה תקולחל רושקה לכב ,דחא

 םיווש םירחובה תולוק לכ :תווש ).תירבה תוצרא תואישנל תוריחבב לשמל גוהנש יפכ( םירחוב

 תוניגה תא חיטבמ הז ןורקיע .דוגרפ ירוחאמ ,תויאשחב תישענ הריחבה תלועפ :תויאשח .םלקשמב

 תמישר לכ :תויסחי .םתעבצה ןפואל רשא םירחובה לע ץחל תלעפה עונמל ותנווכו תוריחבה

 קהבומ ןורתי .המיסחה זוחא תא הרבעש דבלבו ,ילרוטקלאה החוכל יסחי ןפואב תגצוימ םידמעומ

 ןפואב תוכזל ,םישנ ןללכבו תונוש תויתרבח תוצובקל תרשפאמ איהש אוה תיסחיה הטישה לש

 תוריחבב גיצהל תוגלפמה בויח לע תססובמש ,תיבורה הטישל דוגינב תאז 17.טנמלרפב גוצייב ילאיר

 תויתרבח תוצובקו םירזגממ םיגיצנ לש םייוכיסה תנטקהל ליבומה בויח ,המעטמ דיחי דמעומ

 18.םירחבנ יתבב םישנ תוחפ ןנשי וב בצמ תדדועמ תיבורה הטישה יכ תירקחמ חכוה יכ ןיוציו .תונוש

 ידכל םירחובה ןוצר תא הנמאנ תמגרתמ לארשיב תיחכונה תוריחבה תטיש יכ אצמנ ,אסיג דחמ

 תנשב היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ידי לע ךרענש יטסיטטס רקסב ,אסיג ךדיאמ 19.יטילופ גוציי

 ןומימ תיינתהב םיכמות םיברעה םינייאורמהמ 38%-ו םידוהיה םינייאורמהמ 67% יכ אצמנ 2018

 רתוי ךכב תוכמות םישנ םידוהיה ברקב יכו ,המישרב םישנ לש תואנ גוצייב תוריחבב תוגלפמה

 ןוצר ןיבל לעופב תסנכב םישנה גוציי רבדב ,ולא םינותנ דציכ ,הלאשה הלוע ,ךכשמ 20.םירבגמ

 םישנ לש םלוה גוצייל רחובה ןוצר עודמו הז םע הז םיבשייתמ ,רקסהמ ףקתשמש יפכ םירחובה

 ?השעמל םגרותמ וניא תסנכב

 םייקה בצמל םימרוגה  .3.2

 םייזכרמ םימרזב ךכ םשל רזענו תסנכב םישנ לש גוציי-תתל םיטלוב םימרוג גיצנ הז קלחב

 .םהב תויזכרמ תוירואתו םזינימפב

 
 .)3.07.2013( היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ״שבכ רועב באז״ ןרטש הידידי 11
 ,"1977-2019 ,תויגוציי ירעפב תורומת ?תילארשיה הרבחה תא תפקשמ תסנכה םאה" ,גרבדירפ ןחו גינק רפוע 12

 .257 'מעב ,)"תילארשיה הרבחה תא תפקשמ תסנכה םאה" :ןלהל( 247 ,)2020( 33 ךרכ ,םינויע
 .47 'מע ,21 ש"ה ליעל ,םייטרקומד םירחבנ יתב תריחבל תוטיש 13
 .תסנכה :דוסי קוחל 4 ףיעס 14
 .23 'מע ,21 ש"ה ליעל ,םייטרקומד םירחבנ יתב תריחבל תוטיש 15
 .24 'מעב ,םש 16
 .48 'מעב ,םש 17
 .169 'מעב ;89 'מעב ,םש 18
 .258 'מעב ,31 ש"ה ליעל ,תילארשיה הרבחה תא תפקשמ תסנכה םאה ;168 'מעב ,םש 19
 .144-141 'מע ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,2018 תילארשיה היטרקומדה דדמ ,רמוע ידאפו רלה הלא ,יבנע רוא 20
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 ףוסב ב"הראבו הפוריאב ןגראתהל לחה תיתרבח הירואיתכו יתרבח יונישל העונתכ םזינימפה

 םישנל הריחבה תוכז ןעמל קבאמ וללכש ,םילרביל םיכרע םע רקיעב ההוזמ היהו ,19-ה האמה

 תונידמב תחוורו תלבוקמ השיגל ךפה ילרבילה םזינימפה 21.שוכרב הקזחהו ההובג הלכשהל תוכזבו

 בלתשהל םישנל רשפאל ודעונש ,ןהינימל תויתקיקח תומרופרל תינויער תיתשת קינעהו תויטרקומד

 ץוחמ ,רוביצב תושענה תוישונאה תויוליעפה :ירק( דבלב םירבג וטלש הב תירוביצה הָרֵפְסב

 רוחבל םישנל תוכזה אוה ילרבילה םזינימפה לש רתויב יתועמשמה גשיהה .)תיתחפשמה תרגסמל

 שי ויפל לאנויצרה לע ססבתמ ילרבילה םזינימפה .תירוביצה הָרֵפְסב םישנ חיכנהש המ ,רחביהלו

 תוכז ,לארשיב .םינימה ןיב ןויווש לש הסיפת ךותמ םירבגה לש תויוכזל םישנה תויוכז תא תוושהל

 ,םויכ תסנכב םישנ לש גוצייה-תת רואל ךא ,הנידמה תמקה םע הרכוה םנמא םישנ לש הריחבה

 ומכ לארשיב ,ןאולמב ושממתה םרט ילרבילה יטסינימפה קבאמה לש ויתועפשה יכ קיסהל ןתינ

 ילרבילה יטסינימפה קבאמה לש יאוולה תועפות תא תווח תוילארשי םישנו ,םלועב תורחא תונידמב

  .םויה דע

 תיבבו הדובעב םישנ לש "הלופכה תרמשמה"

 הָרֵפְסב הדקמתה רשא החוטש תונשרפ הלביק םינימה ןיב ןויווש םודיקל לועפל שי היפל החנהה

 תאז .תירוביצה הָרֵפְסב םישנ לש תומדקתהל ומצע ינפב םוסחמכ התלגתה םימילו ,דבלב תירוביצה

 המ ,תיטרפה הרפסל וסנכנ אל םירבג ,תירוביצה הָרֵפְסב התלע םישנה תוחכונש דועבו רחאמ

 ירדגמה םוסחמה רצונ ,ךכ 22.תירוביצה הָרֵפְסב רתוי יזכרמ קלח תחקל םישנ לע השקה ורותבש

 הב העפות ראתמה חנומ – ״הלופכה תרמשמה״ תרוצב 21-ה האמה לש םישנה תודדומתמ ומעש

 דצל ,תיטרפה הרפסב רכש אלל הדובעב תרמשמכ תיבה לש האלמ הקוזחתל תיתרבח תושרדנ םישנ

 תורשמ תופידעמ םישנ וב בצמ רצונ ,ךכיפל .תירוביצה הָרֵפְסב רכשב הדובע תורשמ לש הקוסעת

 הקוסעת תוגפוסו ,הלופכה הרשמה תומישמב דומעל תנמ לע תושימג הדובע תועש ןהב תויקלח

  .ךומנ רכשב

 לאנויצר לע ססבתמ ,לארשי תסנכ לש םג ומכ ,לארשיב הדובעה קוש לש יתקוסעת-ינוגראה הנבמה

 תמלשהב תעייסמו״ תיבה קשמ לוהינ לע תיארחא השיאהשכ ,ירקיעה סנרפמה אוה רבגה ויפל

 רבג :םיווש יתלב ןיב תופתוש תמייקתמ וב ילכלכ את איה הז ןיינעל ,רשא החפשמה רובע ״הסנכה

 םלועל תרשפאמ תיבה קשמל יארחא וניא רבגה היפל החנהה 23.השיאה ותפתושמ רתוי רכתשמש

 תובשחנ אלש ,תויתחפשמ תויוביוחמב בשחתהל אלש ,תירבגה היווחה לע ססבתמה ,הקוסעתה

 ותוליעפב בלשל שרדנ תסנכ רבח ,לשמל ךכ .הדובעל תוינוציחכ תוספתנו ילכלכה אתהמ קלחל

 ןניא רשא תסנכ תורבח .תויתרגש אל הדובע תועשב םירחוב לומו עוצקמ ילעב לומ הדובע תיטילופה

 ןהלש תיתרוסמה תוירחאה דצל ןהלש תיטילופה הריירקה קוזחתל תושרדנ ,החפשמ ייחמ תורזנתמ

 ,המצוע התואב הז ישוק םע םידדומתמ םניא תסנכה ירבח ,ןתמועל 24.החפשמה ייחו תיבה קשמ לע

 םירבג לש עצוממה רכשהו רחאמ ןהו ,תיבה קשמ לע תיתרבחה תוירחאב םיאשונ םניאש רחאמ ןה

 
 .)"ץיבוקרב" :ןלהל( )2006 ,םיכרוע ץיבוקרב הצינו םר ירוא( 325 ,324 ןויווש/יא "םזינימפ" ץיבוקרב הצינ 21
 .325 'מעב ,םש 22
  )7.3.2021( םויה לארשי ״רתוי תוקנמו תולשבמ םישנ :המדקה תורמל״ ןמסלדנה-יבקעי ילאיה 23

https://www.israelhayom.co.il/article/858537 
 )3.10.20( טסילכלכ ״םישנה לע לפונ בוש לטנה – תיבהמ הדובעב םג״ הלנמ ןיעמ

3852113,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L 
 טנמלרפ ירבח לש הנוהכל םמצע תא םימיאתמ םלועב םיטנמלרפ דציכ – תוחפשמל יתודידי טנמלרפ״ קודצ הניד 24
 )17.11.2021( תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ ״?םידליל םירוה םהש



 2021 רבמצד

7 
 

 לוהינב עויס ןממל תורשפאה תדמוע םירבגלש ךכ ,30%-כב םישנ לש עצוממה ןרכש לע הלוע םויכ

   .םישנל רשאמ רתוי החפשמה ייח

 תעפות תמגודכ ,םינימה ןיב ןויווש םייקש החנההמ האצותכ ורצונ םייתרבחה םיישקל הנעמכ

 םלוע םירבגלו םישנל היפל ,תרחא השיג םדיקו ,יתוברתה םזינימפה עיפוה ,״הלופכה תרמשמ״ה

 26.םירוהל םידחוימ םירדסה תעיבקב אוצמל ןתינ וז השיגל יוטיב 25.םינוש קדצ תסיפתו םייומיד

 תסנכ תורבח ,םישנ ידי לע בורל ושמושי לעופב ךא ,ללככ םירוה לע לקהל ודעונ ולאש םירדסה

 .םישנ ומכ תיבה קשמ לע תיתרבחה תוירחאב םיאשונ םניא רשא ,תסנכה ירבח ידי לע אלו ,ונניינעב

  .ירוביצה רזגמב ןדיקפתל תוביוחמ תוחפכ םישנ לע המגיטסה תא םיקימעמ ולא םירדסה ,הז בצמב

 םישנ יפלכ תניוע הביבס

 דדומתהל ילבמ ,םייק בצמכ םינימה ןיב ינושה תא ןגיעש ךכ לע תרוקיבל ףשחנ יתוברתה םזינימפה

 ,תויביסאפכ ״תוישנ״ה תונוכתה תא םינגעמ רשא ,הז ינושל םיארחאה םייתרבחה םינבמה םע

 תנייפאמ וז ןיעמ תרוקיב .םישנב עגופה יתרבחה הנבמה תא חיצנמה ןפואב ,םזיאורטלאו ,תועינצ

 ינונגנמ יוהיז ךרד ,דוסיהמ םייקה יתרבחה הנבמה תא תונשל שקבמה ,ילקידרה םזינימפה תא

 םינוש םייתרבח םינבמ תועצמאב םירבגל םישנ תותיחנ םיחיצנמה םינוש םיילכראירטפ יוכיד

 הָרֵפְסב בלתשהל םישנמ םיענומ ךכו םישנ יפלכ תומילאו םישנה תוינימב הטילש םיססבמה

 ןיב דירפהל ןיא ןאכמו ,דחאכ תיטרפהו תירוביצה הָרֵפְסב םישנ דגנ תינפומ תומילאה 27.תירוביצה

 הנבמה תא תפקשמה היווח איה תיטרפה הָרֵפְסב השיאה לש תישיאה היווחהש רחאמ ,תוָרֵפְסה

 28."יטילופה אוה ישיאה" יוטיבה ןאכמו ,תירוביצה הָרֵפְסל תשלוגו יתרבחה

 תניוע הביבס לש המויקמ םרגנה בצמכ תסנכב םישנ לש גוצייה-תת תא ריבסמ ילקידרה םזינימפה

 הָרֵפְסהמ םישנ תרדהל יעצמאכ תניוע הביבס הרידגה ןוניקמ ןירתק תדמולמה .םישנ יפלכ

 .םישנ תויוצמ הב הרפס לכב תוינימ תודרטהו םישנ יפלכ ינעגופ ירבג חיש תועצמאב תירוביצה

 םינשה שמחה ךלהמב ןיינעב תוינפה רפסמ לארשיבו ,הדובע תומוקמב תוצופנ תוינימ תודרטה

 םינשב קר תרושקתב המב הלביק תסנכב תניוע הביבסל תוסחייתהה 29.100%ב הלע תונורחאה

 יכ ומסרפ םשו ,"הקיתש תורבוש תויכ"ח" םשב הבתכ הכרענ 2016 תנשב ,לשמל ךכ .תונורחאה

 תוששוח םישנ עודמ םישיחממ הלא םינותנ 30.תסנכב תינימ ודרטוהש וחוויד תסנכה תורבחמ 88%

 ןתוא תא םישי חווידש ששחה םייק םא המכו המכ תחא לע ,ירבג בור שי וב הדובע םוקמב דובעל

 31.יטילופה ןדיתע לע השקמש ילילש רואב תוננולתמה םישנה

 וארקו ,דבלב רדגמב םזינימפב יזכרמה םרזה תודקמתהל ודגנתה תורחא תויטסינימפ תושיג

 תסיפת החתפתהו 32,תדו תינימ הייטנ ,אצומ ,עזג ןוגכ ,תורחא יוכיד תוכרעמל םג סחייתהל

 
 ךרע הוושכ ,סנ לע ותוא הלעמו ,הנושה 'ישנה לוקה' תא תפשוח ,םירבגל םישנ ןיב םייקה ינושה תא תרשאמ השיגה 25
 ןלוק תעמשהל םישנ לש ןהיקבאמ תובקעב הרצונש תירדגמה היכרריהה לע רגית תאירק ךות ,ירבגה לוקל

 2004 תיעיבש הרודהמ ,ר"ישקתה -הנידמה תוריש ןונקת 26
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/takshir_full/he/takshir-full.pdf 

 .326 'מעב ,22 ש"ה ליעל ,ץיבוקרב 27
 .327 'מעב ,םש 28
 הדובעב תוינימ תודרטה לע הקיטסיטטסל רתא :רדגמו םישנ עדי זכרמ :תעדוי רתא 29

https://www.yodaat.org/item/dataset/f2b5fa3993b347cd 
 2019 "הקיתש תורבוש תויכח" -2 תושדחמ הבתכ 30

https://www.youtube.com/watch?v=UyrCP8lSVLY 
 .)2018( םוניהיגב םח יכה םוקמה "הדירטמ תסנכ ,שאר בשויה ינודא" ,ץראוז יתור 31

https://www.ha-makom.co.il/post/ruti-knesset-yosefa 
 .328 'מעב ,22 ש"ה ליעל ,ץיבוקרב 32
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 ,רדגמ ,עזג ןוגכ הטילשו יוכיד תוכרעמ לש תובלטצהב הריכמה 33'םיילושה ימוקימ תויובלטצה'

 דרפנב תמייקתמ אל תמיוסמ הירוגטק בקע היווחהש ךכ ,תינימ הייטנ ,ימונוקאויצוס דמעמ

 תא תוקימעמו ,וז לע וז תועיפשמו תובלתשמ תויוהזה ללשש אלא ,תויוהזה רתימ קתונמב תיווחנו

 וז השיג ןייפאמה יזכרמה םרזה ב״הראב .תויובלטצה לש םזינימפכ הז םרז הנכנ .יוכידה תייווח

 יזכרמה יטסינימפה םרזה תא רקיבש 34,יחרזמה םזינימפב רבודמ לארשיבו ,רוחשה םזינימפה אוה

 םוריח תויעב וקיסעה תויחרזמה תויטסינימפה תאש דועב ,אבצבו תדב ןויווש ,יטילופ גוצייב קסעש

  35.רכש לע קבאמו הלכשה תמלשה ,םידליל יסיסב ךוניח ,הלטבאו ינוע ןוגכ

 םלוגמה ,לארשי תסנכב גוציי-תתל ףסונ םרוג תוהזל תרשפאמ תויובלטצה לש םזינימפה תשיג

 רתוי תיתועמשמ הדימב ושקתי ולא םישנ .טועימ תוצובקל תוכייתשמה םישנ לש םייחה תייווחב

 ,םידמעומה תריחב ןפוא תא הרידסמה תימואל הקיקח רדעה .םישנ ידי-לע תסנכב תוגצוימ תויהל

 םינפ םיכילהת רדעה ךרד תאזו ,טועימ תויסולכואל תוכייתשמה םישנ תרדה לש וז העפותב תכמות

 הניה םייתגלפמ םינפ םיכילהת רדעהב הנווכה .םישנ לש םלוהה גוצייה תרבגהל םייתגלפמ

 תושיגמ ןהש תודמעומהו םידמעומה תמישרב םישנ םודיקל תיאמצע המזוי תוטקונ ןניא תוגלפמש

 36.תוטעומ תולבגהו הידמעומ תריחבל הטישה תעיבקב הבר הימונוטוא שי הגלפמ לכל .תסנכל

 םידמעומה תמישרב םישנל םלוה גוצייל התוחפ תובישח סחייל תוגלפמל תרשפאמ וז הימונוטוא

 יתוברתה עקרל םאתהב הנוש ןפואב וז הימונוטואב תושמתשמ תוגלפמה יכ הארנו ,הגלפמה לש

 הרותה תודהי ומכ ,תוידרח תוגלפמ ןיב האוושה תועצמאב תאז שיחמהל ןתינ .תוהוזמ ןה ןמיעש

 תבייחמ הקיקח רדעהבש )תיחרזמ תוהז םע דחי תיתד תוהז לש תובלטצהב רבודמ זאש( ס״ש וא

 ,הדובעה תגלפמ תמועל 37,ןהלש םידמעומה תומישרב ללכ םישנ לולכל אלש תורחוב םלוה גוצייל

 הצמיא רשא ,הנידמב ינוליח-יזנכשאה גלפה םע ההוזמה י״אפמ תשרומ םע הבר הדימב ההוזמש

 .)המישרב השיאו רבג לש ןיגוריסל ץוביש רמולכ( ׳ץר'צירה תטישב םישנל תוסכמ תירטנולוו

 רחביהל םישנ לע תרסוא םתעדלש תידוהיה הכלהה תוסחב םישנ תורידמ תוידרחה תוגלפמה

 רידסהלמ תענמנ הדיצמ הנידמה 39.רהצומ ןורקעכ םישנה תרדה תא תוגיצמו 38,הליהקה תלהנהל

 - םייטילופ םימעטמ תאזו ןהלש םידמעומה תומישרב םישנ לולכל ולא תוגלפמ בייחתש הקיקח

 תפקשמ תסנכב םישנה רועישב היילעה השעמל ךכ 40.םיידרחה תסנכה ירבח םע תומיעמ ענמיהל

 
33 Brittney Cooper, Intersectionality, The Oxford Handbook of Feminist Theory, Edited by Lisa Disch 

and Mary Hawkesworth, Online Publication Date: Aug 2015, Page 1. 
 135 ,2006-ו"סשת ,10 תיטרקומד תוברת ,"היצזילבולגו םזילאינולוק-טסופ ,יחרזמ םזינימפ" ,בלכ-ןאהד טיירנה 34

 .136 ,)"יחרזמ םזינימפ" :ןלהל(
 .146 'מעב ,םש 35
 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה "המישר תובצעמ תוגלפמ" שייר ןיימיה ימענו רמיר ןהכ לעי 36

https://www.idi.org.il/articles/8407 
 .תסנכה רתא 37

https://main.knesset.gov.il/mk/Faction/Pages/default.aspx/ 
 (2021) הנוש תיוזמ תודהי "?אל םנמאה ,תוידרח תוגלפמב םישנ גוציי" 38
-https://mnoy.co.il/%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92

-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
-D7%91%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%
-D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA%

%D7%9C%D7%90/-D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%9D% 
 (2021) ןושאר רוקמ "קהבומ ירוביצ ןיינע אוה תוידרחה תוגלפמב םישנ בוליש" רנטור יכלמ 39

https://www.makorrishon.co.il/opinion/313445/ 
-content/uploads/2019/09/%d7%a0%d7%91%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%aa-

%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%a2%d7%9e%d7%93%d7%94-
%d7%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8-2016-2.pdf 

 תוטלחה תלבק יתמצבו תסנכב תוידרח םישנ גוציי רדעיה" ,שקרפ ילטו יקסרודניא רדיר יתסא ,ןשוש יצסא 40
 (2016) תורחבנ "לארשיב
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 תסנכב םלוה גוצייל סחיב הקיקחה רדעה ,הז בצמב 41.תוידרח ןניאש תוגלפמב םישנ גוצייב היילע

  .תושלחומ תויסולכואל תוכייתשמה םישנב דחוימב עגופ

 םייטסינימפ םימרז תועצמאב לארשי תסנכב םישנ לש גוציי-תת לש םימרוגל הז חותינ ,םוכיסל

 אטבתמ אוהש יפכ םינשה ךרואל יטסינימפה קבאמה לש תובכרומה תא ףושחל דעונ םייזכרמ

 תויטילופ-תויחרזא תויוכז לש תירוטסיהה תוחתפתהה דציכ ונגצה .לארשי תסנכב םינוש םיטביהב

 החפשמ ייחמ תורזנתמ ןניא רשא תסנכ תורבח וב ,םויכ יתרבחה בצמה לע העיפשמ םישנ לש

 וא תירוביצ הרכה אלל ,ןהידיקפת יולימ לע העיפשמה ״הלופכה תרמשמה״ תעפותב תואשונ

 םע תוהדזהמ תוענמנה ,םישנ ידי לע ןה ,םויה רדסמ תקחדנ םישנ לש םייחה תייווח .תיתרבח

 תסנכב םישנל תניוע הביבס םירצויה ,םירבג ידי לעו ,ןדגנכ ושמשי אלש תנמ לע םיירדגמ םינייפאמ

-יתרבחה בצמה ,ולאל ףסונב .ןדיקפת יולימ תעב רוביצה תורחבנ לש הרדהו הלפשהל האיבמה

 םלוה גוצייל ןקבאמ תא שילחהל רשפאמו ,םינוש םירזגממ םישנ ןיב גלפמ ,לארשיב יטילופה

 תנמ לע ,ונתעדל .םיטועימ תויסולכואל תוכייתשמה םישנ תרדה – תושלחה תשלחה ךרד ,תסנכב

 תועצמאב ןכ תושעל בטומו ולא םימרוגמ דחא לכב ריכהל שי ,תסנכב םישנ לש םלוה גוציי םדקל

  .יטסינימפה קבאמה לש תירוטסיהה תוחתפתהב הרכה

 ?יתייעב אוה גוצייב רסח עודמ  .3.3

 בצמב תויתייעבה לע דומעל שקבנ ,לארשי תסנכב םישנ לש גוצייה-תתל םימרוגה תא ונרקסש רחאל

 םישנב העיגפל סחייתנ .תסנכב םישנל םלוה גוציי תשירדל הקדצהה תא ססבל תנמ לע ,םייקה

  .הז גוציי תתמ האצותכ תמרגנש הלוכ הרחב העיגפה לע ביחרנ ןכמ רחאלו ,טרפב

 םישנב העיגפ

 .יתרבחהו ילכלכה ןדמעמ םודיקב ,םישנב עגופ תסנכב םישנ לש גוצייה-תת

 קוסיע רדעהב אטבתמה ןפואב תסנכב לארשי תויחרזא גוצייב עגופ תסנכב םישנ לש גוצייה-תת )1(

 ירעפ 43,םישנ תאופר 42,תירדגמ תומילא ןוגכ ,תקהבומ תישנ תובישח ילעב םימוחתב ירטנמלרפ

 תסנכב ןרועיש םלוא הייסולכואהמ 50%-כ תווהמ םישנ 45.תירדגמ הלכלכו 44,םיירדגמ רכש

 ללכמ 29% קר תווהמש ,תסנכב םישנ 35 קר תונהכמ תיחכונה תסנכב ,רומאכ 46.הברהב ךומנ

 
https://www.nivcharot.co.il/wp-

content/uploads/2019/09/%d7%a0%d7%91%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%aa-
%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%a2%d7%9e%d7%93%d7%94-

%d7%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8-2016-2.pdf 
 ״רדגמ שיגר טנמלרפ לע טבמו תוריחבה רחאל םינותנ זוכיר :תסנכב םישנ״ :ךמסמב 11 ׳מעב הלבט ואר השחמהל 41
 )6.4.2021( תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ
 .םישנל תניוע הביבסו תוינימ תודרטה ,ןימ תוריבע ,היפרגונרופ ,תונז ,ןגוז ינב ידי לע םישנ חצרל איה הנווכה 42
 :ואר ,סיזוירטימודנא תמגוד םישנ תולחמ אשונב רקחמל רשאב ןה ,תירדגמ האופר םודיקו חותיפל איה הנווכה 43
 )29.11.2020( םויה לארשי ״תופורתה לסמ 1%-מ תוחפ – השיאה תואירב םוחת ילופיט ביצקת״ רוא-תיב רועסי לטימ

https://www.israelhayom.co.il/article/824707, ואציש םינוש םילופיטו תונוש תופורת תודוא רקחמל רשאב ןהו 
 רתוי בל תולחממ תותמ ןיידע םישנ״ רטרופ לטיבא :ואר ,גירח ןפואב םישנב העיגפל ואיבהו םישנ לע וסונש ילבמ קושל
 https://www.haaretz.co.il/news/health/.premium-1.4211983 )2.7.2017( ץראה ״םירבג רשאמ
 )15.08.2021( סבולג ״ידמ רחואמ היהיש ינפל לועפל םיבייח :םישנל םירבג ןיב רכשה ירעפ״ שטיוד-ןוזז סדה 44

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001339262 
 )30.12.2015( טסילכלכ ״ףסכ ייב ייב ,יטיק ולה״ ןאילק ליג:הכירצב םישנ תומלשמש ״דורו סמ״ לע רבסה ואר 45

3677193,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L 
 שוכרל השקתמ ב״הראב תורענ 5-מ תחא :ינועה רוזחמ״ םתור זר :םישנל הנייגיה ירצומ יוסימ תוכלשה לע טוריפ ואר
 /https://www.davar1.co.il/197979 )22.10.2019( רבד ״םינופמט

 .(2021) סובולג "תואריהל ונל םרוג הז ךיא אל איה הקיטילופב םישנל גוצייה -תת םע היעבה" ,'זובי'זדמ הוא 46
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001358555 
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 םויה רדס ילושל םיקחדנ תקהבומ תישנ תובישח ילעב םיאשונ ,הז בצמב 47.תסנכה ירבח

 םישנ לש רסח גוציי .תירוביצ המב םילבקמ אלש םייחה ימוחת ללכב תועגפנ םישנ ךכו יטילופה

 הביבסב תוחפ םימדוקמ וא םירבודמ ולא תמגודכ םיאשונש ךכל יעבט ןפואב איבמ תסנכב

 שיגדהל תולוכיש תוגיצנ תוחפ שי רשאכ רתוי תבכרומ תכפוה קוחב םתרדסהו ,ירבג בור תלעב

 תודרטה תעינמל קוחה תקיקחב תוארל ןתינ ךכל אמגוד .ישיאה ןנויסינ ךותמ םתובישח תא

 השיאה דמעמ םודיקל הדעוה תועצמאב םדוק 48,השיא ידי לע 1998 תנשב קר הלעש ,תוינימ

 אשונ םישנ לש תוגיצנ אלל יכ חינהל ריבס 49.השיא תושארב קוח תעצהכ תסנכל הלעוהו תסנכב

  .הקיקחב ןגועמ תויהל עיגמ היה אל הז

 הארת וז הניחב .םימיוסמ םירזגממ םישנ לש ןגוציי תא םינחוב רשאכ הלדג גוצייה תת תייעב )2(

 תוידרחה םישנה לשמל ,תסנכב ןגוציי רסוחמ תיתועמשמ תולבוסה םישנ תוצובק ןנשיש

 תסנכב ידרח ישנ לוק רדעהו גוצייב רסוחל ליבומ רבדה .הייסולכואב ןרפסמל האוושהב

 םישנל גוצייה רדעה 50.ןלרוג לע העפשהו תוטלחה תלבקמ ןתרדהל רמולכ ,ירוביצה בחרמבו

 ןרועישש ,הנידמה תודסומב תויברעה םישנה רובע דחוימב תיטנוולר םימיוסמ םירזגממ

 תוחפ שי )תידרחו( היברע השיאל ,ונייהד .ללככ םיברע לש גוצייה-תת רואל רימחמ תסנכב

 תויברע םישנ ,ךכמ האצותכ .תינוליח תידוהי השיא רשאמ תסנכב תגצוימ תויהל םייוכיס

 וא 51תויאודב ומכ ,ללכ תוגצוימ אל תופוכת םיתיעל הרבחב םינוש םימרזל תוכייתשמה

 רשא לשממ תטיש איהש ,היטרקומדה תא תרערעמש הרישי תיגוציי היעב יהוז 52.תויזורד

 .ולוכ םעה ןוצר תא ףקשל התרטמ

 ,תוריעצ תודליו תורענל םיישנ-םייטילופ םילדומ םירסחש ךכל איבמ ישנ גוציי רדעיה ,ףוסבל )3(

 רסוח .ילגעמ גוציי-תתל איבמו ומצע תא רמשמה דוכלמ רצוי תסנכב םישנ לש גוצייה-תת ךכו

 ןיאש "ירבג" םוחת םה טרפב תסנכבו ץראב הקיטילופה יכ הסיפתה תא קזחמ םישנ לש גוציי

 בלתשהל תוסנלמ תוענמנ םישנש ךכל תמרוגו היעבה תא המיצעמ וז הסיפת .םישנל םוקמ וב

 אוצמל םישנל רתוי השק ךכ ,יטילופה "קחשמל ץוחמ" תוראשנ םישנו ןמזה רבועש לככ .תסנכב

 םיצעהל ךישמהלו םישנ יפלכ הילפאה תא רימחהל לולע םישנ לש גוציי רדעיה .םשל ןכרד תא

 תותוחפ םישנו ,םייתוגיהנמ םידיקפתב םישנל םוקמ ןיא ןהיפל תויתוברתה תוסיפתה תא

 ,תיתרבחה הסיפתב יונישל םורגי תסנכב יתועמשמ םישנ בוליש ,ןכל .םירבגמ ןהיתולוכיב

 .םישנ םודיקל יטסינימפה קבאמל םורתיו

 הנידמה יחרזא ללכב העיגפ

 םיפוגב ןוויגש רחאמ ,תאז 53.חרזאה לבקמש תורישב העיגפל איבמ תסנכב םישנ לש גוציי-תת

  .ןוחטיבהו ץוחה םוחת םע ןהו ,הלכלכה םוחת םע ןה ביטמ םייתלשממ

 
 .2 ש"ה ,תסנכה 47
 . (1997) םיטפשמ "?םדאה דובכב וא ןויוושב העיגפ איה תינימ הדרטה ןאה :הדרטה ןימ וזיא" רימק תירוא 48
 .1997-ז"נשתה ,תינימ הדרטה תעינמל קוח תעצה ,ןייד לעי 49
 .5 ש"ה ,תסנכב תוידרח םישנ גוציי רדעיה 50
 )23.09.2018( ןושאר רוקמ ״םיאודבב תעגופ רדגה לע הבשיחיה :רסח גוציי״ ןהכ לטיבא תיריש 51

https://www.makorrishon.co.il/opinion/78403/ 
 .)21.05.2019( בירעמ ״״?קיפסמ הווש אל תיחרזא ינא םאה״ :חירמ לאמכ איד׳ע כ״הח״ רדנב קירא 52

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-699918 
 .10 ש"ה ליעל ,הקיטילופב םישנל גוצי תת םע היעבה 53
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 ,2016 תנשב "תימואלניב הלכלכל ןוסרטיפ ןוכמ" ידי-לע ךרענש רקחמ יפל :ילכלכה םוחתב )1(

 .הרבחה לש היחוורב תיתועמשמ הילעל איבה תוריכב הלהנה תודמעב םישנ לש ןבוליש יכ אצמנ

 שגדב ,ירדגמ ןוויג יכ אצמנ ,2019 תנשמ "ימואלניבה הדובעה ןוגרא" לש ח"ודה יפ-לע ,המודב

 54.םיחוורב היילעלו הרבחה לש רתוי הבוט םיעוציב תמרל איבמ ,תוריכב לוהינ תודמע לע

 תאז ריבסהל ןתינ .רתוי תובוט תוילכלכ תואצותל ליבומ הלהנה ידיקפתב םישנ בוריע רמולכ

 ,עזג לש םיחנומב( יטילופהו יתרבחה רשקהה היפל ocial positionalitys,55 לש השיג תועצמאב

 ולש הפקשההו הנבהה לע עיפשמ וז תוהז רשאכ ,םדאה תוהז תא בצעמ )הזב אצויכו םואל ,ןימ

 ןאכמו םירבגמ הנוש הביטקפסרפמ םייחה תא תווח םישנ ,וז השיגל םאתהב ..םלועה לע

 תובוט תואצות בינמ תוביטקפסרפו תועד יובירו רחאמ .הנוש איה םלועה לע ןהלש הפקשההש

 עוגפל לולעו תוירשפאה הלועפהו הבישחה יכרד תא םצמצמ תסנכב םישנ לש גוצייה תת ,רתוי

  56.תסנכב תולבקתמה תוטלחהה לש ןביטב

 םישנל .תטלוב הרוצב םישנ לש ןבוריעב תובישחה תא תוארל ןתינ ץוחה ירשקו ןוחטיבה אשונב )2(

 ןהיתועדל תובישח הנשיו ,םולש תנכשהל םיכרדה לעו םיתומיע לע תידוחיי יטבמ תדוקנ

 םיטנמלרפו תודעוובו ,תסנכב תוגיצנכ םישנ לש ןתרסחה 57.ןוחטיבו םולש יניינעב הערכהב

 ליבומו ןטבמ תדוקנמ אשונה לע עיפשהל םישנמ ענומ ,טרפב ןוחטיבהו ץוחה יאשונב םיקסועה

 .תסנכה לש תוטלחהה תלבק יכרדב םגפל

 תוביצי תא קזחי םישנ בוליש .תסנכב םישנ בוליש לש ןתובישח תא תוארל ןתינ הלא לכמ

 גצייל רשפאי תסנכב םישנ בוליש .הייסולכואה ןווגמ לש גוציי רשפאיש ךכב ,לארשיב היטרקומדה

 לש הבחר הניחב רחאל ,לוקש ןפואב תוטלחה תלבק ךות תיבטימ הרוצב הייסולכואה ללכ תא

 לש ןבוליש .םיילכלכה םיאשונה וא ץוחהו ןוחטיבה אשונ ומכ ,תונוש טבמ תודוקנו תויורשפאה

 .םישנ לע רתוי םיעיפשמו םייטנוולרש םיילושל וקחדנש םיאשונ םויה רדסל תולעל רשפאי םישנ

 רתיב םג ומכ תסנכב םישנל תניוע הביבס לש העפותה תא םצמצל יושע םישנ לש ןבוליש ,ףוסבל

 החונ הביבסל ךופהת תסנכה ,תונושה תוגלפמב םלוה גוצייל וכזי םישנש לככ .הדובעה קוש יפנע

 .הקיטילופב בלתשהלו דדומתהל תופסונ םישנ איבתו ,םינימה ינשל

  

 
 ,רוטקאורפ לעי ר"ד י"ע בתכנש רמאמ .חוורה תרוש תא לידגמ -ריכב לוהינב םישנ רתוי :שיגדהלו ריכזהל בושח 54

 2021.  סובלוג "חוורה תרוש תא לידגמ-ריכב לוהינב םישנ רתוי:שיגדהלו ריכהזל בושח"
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001368084 

55 , “Gender, Community, and Postmodernism in Contemporary Ethics”, Situating the  Seyla Benhabib
Self. (1992) 

 171 וט לשממו טפשמ "תימואל תוינידמ בוציעל םיפוגב םישנ ןווגמ לש םלוה גוציי" יזנכשא ןוהט תנעו שורית יפוי 56
)2013(.  

 Windhoek .קוהדניו תרהצה המסרופ ותרגסמב היבימנב 2000 יאמב ךרענש סנכב וז העיבק תוארל ןתינ רתיה ןיב 57
Declaration on the Tenth Anniversary of the United Nations Transition 21 Assistance Group & Namibia 
Plan of Action on Mainstreaming a Gender Perspective in Multidimensional Peace Support Operations, 
in letter dated July 12, 2000 from the Permanent Rep. of Namib. to the United Nations, addressed to the 

Secretary-General, .U.N. Doc. S/2000/693 (July 14, 2000( 
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 ילארשיה ןידב םישנ גוציי .4

 רפסמ םנשי ,תאז םע .תסנכב םישנ לש םלוהה גוצייה תא יפיצפס ןפואב הרידסמה הקיקח ןיא םויכ

 וא תדדועמה קוח תארוה חסנלו בצעל םיאב רשאכ ,םנכותמ הארשה בואשל ןתינש םירדסה

 גוצייל סחיב ילארשיה ןידב םייקה בצמה לע טרפנ הז קרפב .תסנכב םישנ לש םלוה גוציי תבייחמ

 .תסנכב םישנל םלוה גוצייל סחיב הקיקחה רדעיהל סחייתנ ,תישאר .הקיקחב עובקה םישנל םלוה

 גיצנ הז קלחב .תסנכל סחיב אל םא םג ,םישנל םלוה גוצייל סחיב תמייקה הקיקחה לע טרפנ ,תינש

 ,השיאה תויוכז יוויש קוח תא םיללוכה ,ילארשיה ןידב םלוה גוצייל םייביטמרונה תורוקמה תא

 ,ךשמהב .םלוה גוצייל סחיב הלשממ תוטלחהו ,ם״ואה לש ןוחטיבה תצעומ לש 1325 הטלחה ץומיא

 תויונמדזה ןויווש קוח ,תורבחה קוח ;יטרפה רזגמב םלוה גוצייב תקסועה הקיקחל סחייתנ

 ,תויתלשממה תורבחה קוח; ירוביצה רזגמב םלוה גוצייל סחייתנ ןכמ רחאל .ררופ דדמ ,הדובעב

 תויושרב םלוה גוציי לש הקיקחל סחייתנו םישנל םלוה גוציי תבחרה קוח ,הנידמה תוריש קוח

 תסנכב םישנ לש םלוהה גוצייה תא רידסהל ושקיבש קוח תועצהל סחייתנ ,ןכמ רחאל .תוימוקמה

 תנמ לע ,תסנכב םישנ גוצייל רשאב תוינידמ יוניש ימוסחמ לע רבסה עיצנ ,ףוסבל .ורבע אל ךא

 םישנ גוצייל סחיב הקיקחה וליאו ,החלצ הקוסעתה םלועב םישנ גוצייל סחיב הקיקח עודמ ןיבהל

 .החלצ אל תסנכב

 תסנכב םישנל םלוה גוציי הרידסמה הקיקח רדעה .4.1

 םיקסועה םייזכרמה םיקוחה יפל רקיעב דדמנ תסנכב םישנל םלוה גוצייל סחיב הקיקחה רדעה

 תוריחבה קוח״ :ןלהל( 1969-ט״כשתה ,]בלושמ חסונ[ תסנכל תוריחבה קוח :תסנכל תוריחבב

-ג״לשתה ,תוגלפמ ןומימ קוחו ;)״הלשממה קוח״ :ןלהל( 2001-א״סשתה ,הלשממה קוח ;)״תסנכל

 תוסחייתה םיללוכ םניא תוגלפמ ןומימ קוחו הלשממה קוח .)״תוגלפמ ןומימ קוח״ :ןלהל( 1973

 םישנ תעבצהל סחייתמה ,ב68 ׳סב ,םישנל תחא תוסחייתה ללוכ תסנכל תוריחבה קוח .ללכ םישנל

 תרזגנכ ולא םיקוחב םישנ גוצייל תוסחייתהה רדעה תא שרפל ןיא .תוכומ םישנל טלקמב תוהושה

 גוציי תבייחמה תשרופמ הקיקח ךרוצ ןיאו ומצעמ השענ םישנ םודיק וב יפוטוא יתרבח בצמ לש

 יונישש ךכב הרכה ךותמ ,םלועב תונוש תונידמב תמייק טנמלרפב םישנ גוצייל רשאב הקיקח .םישנ

 רשא םיטנמלרפב םישנ לש גוציי תרבגהל יתקיקח ןוגיע שרדנו ומצעמ השענ וניא הז אשונב יתרבח

  .םיירטנמלרפ םידיקפת שויאמ םישנ םימסוח רשא םימייקה םייתרבחה םינבמה תא תונשל רשפאי

 גוציי-תתל יזכרמ םרוג איה םידמעומה תריחב ןפוא תא הרידסמה תימואל הקיקח רדעה ,רומאכ

 םידמעומה תומישרב םישנ גוציי םייקל תוגלפמה לע הבוח לכ ןיא ,ךכ .לארשי תסנכב םישנ לש

 ןבורו 58,תוטעומ תולבגהו הידמעומ תריחבל הטישה תעיבקב הבר הימונוטוא שי תוגלפמל .ןהלש

 םישנה גוצייו ,הגלפמה לש םידמעומה תמישרב םישנ גוצייל הקיפסמ תובישח תוסחיימ ןניא

 הנידמה .תוידרחה תוגלפמה ברקב רקיעב רכינ רשא ,הגלפמה לש יתוברתה עקרל םאתהב הנתשמ

 תאזו ןהלש םידמעומה תומישרב םישנ לולכל ולא תוגלפמ בייחתש הקיקח רידסהלמ תענמנ הדיצמ

  59.םיידרחה תסנכה ירבח םע תומיעמ ענמיהל – םייטילופ םימעטמ

 
 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה "המישר תובצעמ תוגלפמ" שייר ןיימיה ימענו רמיר ןהכ לעי 58

https://www.idi.org.il/articles/8407 
 תוטלחה תלבק יתמצבו תסנכב תוידרח םישנ גוציי רדעיה" ,שקרפ ילטו יקסרודניא רדיר יתסא ,ןשוש יצסא 59

 (2016) תורחבנ "לארשיב
https://www.nivcharot.co.il/wp-

content/uploads/2019/09/%d7%a0%d7%91%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%aa-
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 ןעשיהל אוה רתונש לכו ,םישנל םלוה גוציי םייקל תוגלפמ בייחל וא ףוכאל ןתינ אל ,הז בצמב

 תורוקמ ידי לע ךמתיהל ילואו ,ילארשיה ןידב םלוה גוצייל םייביטמרונ תורוקמ לע המ תדימב

  .הקוסעתה םלועב םישנל םלוה גוצייל םיעגונה הקיקח

 םישנל םלוה גוצייל סחיב תמייקה הקיקחה .4.2

 ילארשיה ןידב םלוה גוצייל םייביטמרונ תורוקמ 4.2.1

 ,לארשי תנידמ לש דוסיה יכרע סיסבב םיאצמנה םייתקוח תונורקעמ תעבונ םלוה גוצייל הקדצהה

 תבשחנו 60,תואמצעה תליגמב שוריפב תאטובמה ,ןויוושל תוכזה .תיטרקומדו תידוהי הנידמכ

 הקידצמו ,הייסולכואה יקלח לכל ינויווש גוצייב ךרוצה תא תנגעמ 61,ילארשיה טפשמב דוסי תוכזכ

 ,ןכ ומכ .הרבחב חוכ ידקומל העגהב םימסח לע רבגתהל תויסולכואל רוזעל תנמ לע קוחב תוברעתה

 גוציי( "ירואית גוציי" לש השיגה יפ לע ,ןכל .בושח יטרקומד ךרע אוה םג הווהמ תויגוצייה ןורקע

 דחא תא שמממ םירחבנה תיבב )םישנ( הנידמה תייסולכוא תיצחמ לש גוציי ,)תוהזל םאתהב

  62.היטרקומדה תונורקעמ

 םיצמאמ וא םינגעמש ילארשיה ןידב םיפסונ םירדסה םימייק ,תויגוצייהו ןויוושה תונורקעל ףסונ

 וטרופי ןלהל .יחרכה רבד איה תוטלחהה תלבק ידקומב םישנ לש תיתועמשמ תוחכונ ןהיפל תועיבק

 :ולא םירדסה

 ןויווש תחטבהל תונורקע עובקל" איה הז קוח תרטמ 1951:63-א"ישת ,השיאה תויוכז יוויש קוח

 ןויוושה ןורקע .64"לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהבש תונורקעה חורב ,שיאה ןיבל השיאה ןיב אלמ

 ,תוטלחהה תלבק ידקומב תישנ תוחכונו םלוה גוצייב ךרוצה תא םיוסמ ןבומב ללוכ ומצע ירדגמה

 קוחל ויה םינשה ךלהמב .םלוהה גוצייה ןורקיעל רישי יוטיב ללוכ ףא תיחכונה ותרוצתב קוחהו

 ןויוושה תסיפתב לחש יונישה תא ופקיש רשא ,םייתועמשמ םינוקית רפסמ השיאה תויוכז יוויש

 :ןלהל טרופמכ ,םלועבו ץראב ירדגמה

 ןפואב םלוהה גוצייה אשונ תא השיאה תויוכז יוויש קוחל ףיסוה ,2000 תנשמ ,קוחל 2 'סמ ןוקית

 תוביסנב םלוה יוטיב ןתניי ,ירוביצ ףוג לש םייונימהו םיזרכמה תודעוובו ירוביצ ףוגב" :שרופמ

 ןוירוטקרידה ,הלהנהה ,םידבועה ברקב םינושה םיגורידבו תורשמה יגוסב םישנ לש ןגוצייל ,ןיינעה

 םא רומאכ הפדעה ןתנית ,השיא תפדעה תשרדנ וז הארוה עוציב ךרוצל םאש דבלבו ,הצעומהו

 ףוג לש יונימ לכב יכ עבוק קוחה רמולכ 65."םימוד םירושיכ ילעב םה םינימה ינש ינב םידמעומה

 ,םלוה גוצייל תקיודמ הרדגה ללוכ וניא קוחה םנמא .םישנל םלוה גוצייב בשחתהל שי ירוביצ

 ,וז הארוהל תיטפשמ תועמשמ הנשי ךא ,"ןיינעה תוביסנב" גייסב תלבגומ תמייקה הרדגההו

 גוציי םודיק רובע ,םיירוביצ םידיקפתל םייונימ לע תיטופיש תרוקיבל סיסבו רתיה השמיש לעופבש

 66.םישנל םלוה

 
%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%a2%d7%9e%d7%93%d7%94-

%d7%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8-2016-2.pdf 
 .1 ח"שתה ר"ע ,לארשי תנידמ תמקה לע הזרכה 60
 .דועו ;)1969( 693 )1(גכ ד"פ רצואה רש 'נ ןמגרב 98/69 ץ"גב 61
 "יתאוושה טבמב לארשי :הקיטילופב םישנ גוציי" הכלמ-'ץיבוקציא תוער ,גרבדירפ ןח ,גינק רפוע ,אריפש ףסא 62

 .17-23 'מע ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,99 תוינידמ רקחמ
 .1951-א"ישת ,השיאה תויוכז יוויש קוח 63
 .1951-א"ישתה ,השיאה תויוכז יוויש קוחל 1 ףיעס 64
 .1951-א"ישתה ,השיאה תויוכז יוויש קוחל )א(ג6 ףיעס 65
 .)20.04.2009 ובנ( לארשי תלשממ 'נ ןרא 5755/08 ץ"גב 66
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 םלוהה גוצייה קמועבו ףקיהב םייתועמשמ םייוניש ףיסומ ,2005  תנשמ ,קוחל 4 'סמ ןוקית

 בוציע םשל םקוהש רחא ףוג וא הדעו( תווצ לכב יכ תעבוקה הארוהה הפסונ ,תישאר 67.שרדנה

 יוניש .םישנל םלוה גוציי ןתניי רש וא הלשממה שאר ,הלשממה ידי לע הנוממש )תימואל תוינידמ

 ףוגה ,תינש  68.תוטלחהה תלבק ינונגנמ בלב תישנ תוחכונ םודיק םשל יתועמשמ ךרע לעב וניה הז

 התדמע לע חוודת תושרה .תווצ לש יונימ לכ לע השיאה דמעמ םודיקל תושרל חוודל ביוחמ הנוממה

 תירואכלה תוקפנה תורמל ,םינפ לכ לע .ןיינעב הלופיט ןפוא לעו םלוהה גוצייל עגונב יונימ לכ יבגל

  69.םיבר םירקמב תוטלחהה תלבק ידקוממ םישנ לש ןרדעיה תא ענמ אל אוה לעופב ,ףיעסה לש

 תעצה לכ יכ עבקנ  2007,70 תנשמ ,6 'סמ ןוקית ,)הקיקח ינוקית( הקיקחב תוירדגמ תוכלשה קוחב

 לש התלועפ ימוחתמ םוחתל תועגונה וא םירבגל םישנ ןיב ןויוושה לע תוכלשה" הל שיש קוח

 ירבדמ .קוחבש תוירדגמה תוכלשהל עגונב תעד תווח קוחב הנדה הדעוה ןחלוש לע חנות 71"תושרה

 הצלמוה ,הקיקח רבד לכ לש תרדגומו תיתטיש הניחב לש ,וזכ הקיטקרפש דומלל ןתינ קוחל רבסהה

 תושרה תוכמס תא קזיח השעמל הז ןוקית .יפוריאה דוחיאהו ם"ואה ומכ םיימואלניב םיפוג ידי-לע

   72.הרבחב םישנ לש ןמוקמ לע התעפשהל עגונב השיאה דמעמ םודיקל

 תא הנושארל האטיב ,2000 תנשמ ם"ואה לש ןוחטיבה תצעומ לש 1325 הטלחה :1325 הטלחה

 תא תנייצמ הטלחהה .םישנ לע םימילא םיכוסכס לש תוכלשהב ימואלניבה ןוגראה לש הרכהה

 ,תינימ תומילא( םישנב תושק םיעגופ רשא םימילא םיכוסכסב םישנ לע תדחוימ הנגהב ךרוצה

 .ןבצמ לע תיטילופ העפשה תלוכי לכ אלל תורתונ ןה ןכש )ןימ תולחמ ,ינוע ,תונז ,החפשמב תומילא

 האירק הפסונ ,ףוסבל .םולש יכילהתבו םיכוסכס ןורתפב םישנ ףותיש אוה הטלחהב ינש ביכרמ ,ןכל

 קוחל 4 'סמ ןוקית תא ןיבהל גוהנ  73.ןוחטיב יאשונב ם"ואה תויוליעפב תירדגמ הפקשה תעמטהל

 לארשי ,ךכב 74.ם"ואה לש ןוחטיבה תצעומ לש 1325 תטלחה ץומיאכ ליעל רכזוהש םישנ יוויש

 לעש בתכנ קוחל רבסהה ירבדב 75.הטלחהה תא ץמאל ם"ואב תונושארה תונידמה ןיבמ תבשחנ

 ,תימואל תוינידמל םירושקה םיאשונב תוערכהב קלח לוטיל" הייסולכואב בור תווהמש ,םישנה

 םימיב יכ ןייצל םוקמה ןאכ 76."םהב הנותנ לארשי תנידמש םיינידמה םיכוסכסה ןורתפל םיכרדבו

 תא ץמאל תורשפאב הנד ןאמילס-אמות הדיאע כ"ח תושארב השיאה דמעמ םודיקל הדעווה ולא

 78.תסנכב םישנ גוציי תרבגה 77תועצמאב םהיניב ,םיפסונ םינפואב 1325 הטלחה

 ןוגיעו םישנ לש ןתוחכונ תובישחב תוריכמש תוטלחה ולביק לארשי תולשממ :הלשממ תוטלחה

 תועפשהו תוכלשה לש הליקש התועמשמ תירדגמ הבישח .תוטלחהה תלבק ידקומב תירדגמ הבישח

 
 .717 'מע 1.8.2005 םוימ 2017 'סמ ה"סשת ח"ס 67
  .]528 'מע 29.6.2005 םוימ 2008 'סמ ה"סשת ח"ס :ואר[ הנשה התואמ קוחל 3 ןוקיתל ךשמהב תאז 68
 ,]םסרופ אל דוע[ "יונישל תונמדזהו יתרבח-ילכלכה רבשמה לע ירדגמ טבמ :הנורוקה תפגמו םישנ" ןומגא-ןנוג לכימ 69

 .18-19 'מע
 .7200-ח״סשתה ,)הקיקח ינוקית( הקיקחב תוירדגמ תוכלשה קוח 70
 .השיאה דמעמ םודיקל תושרה 71
 pdf-https://www.nevo.co.il/law_html/law16/knesset.173  2 'מע ,קוחל רבסהה ירבד 72
  .31.10.2000 ,םואה לש ןוחטיבה תצעומ לש 1325 הטלחה 73
 http://peacewomen.org/assets/file/TranslationInitiative/1325/1325hebrew.pdf 

 וט לשממו טפשמ "תימואל תוינידמ בוציעל םיפוגב םישנ ןווגמ לש םלוה גוציי" יזנכשא ןוהט תנעו שורית יפוי 74
 .172 'מע ,)ג"עשת(

 ;31.10.2013 ,םולשל תוגיהנמ םישנ ,ם"ואה לש ןוחטיבה תצעומ לש 1325 הטלחה םושייל תללוכ הלועפ תינכת 75
 היכרותבו לארשיב ןוחטיבו םולש ,םישנ לע 1325 ם"ואה תטלחה םושיי ןגד-אנהכ ברימו ולואי'גנמריאד ו'גרוב
 .)2021( םיוותמ

 .151 'מע 78 'סמ ה"סשת תסנכה ח"ה 76
 .)1.11.2021( ירדגמ ןויוושלו השיאה דמעמ םודיקל הדעווה תבישימ 14 'סמ לוקוטורפ 77
 .)1.11.2021( ירדגמ ןויוושלו השיאה דמעמ םודיקל הדעווה תבישימ 14 'סמ לוקוטורפ 78
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 ינויווש גוציי םודיק לע הרומ ,לשמל 2014,79 תנשמ הלשממ תטלחה .םינימה ינש לע הטלחה לכ לש

 דרשמ ,ןוחטיבה דרשמ( ידרשמ ןיב תווצ םקוי יכ עבקנ ךכמ קלחכ 80.תומוקמ לש בחר ןווגמב

 תעמטה ותרטמש ,השיאה דמעמ םודיקל תושרה תלבוהב ,)דועו םיטפשמה דרשמ ,םינפ ןוחטיב

 ןכ ומכ  81.םישנ לש םלוה גוצייו םישנ לש ןוחטיבה קוזיח ,תווש תויונמדזה ןתמ ,תירדגמ הבישח

 הטלחהל ךשמהב 82.ןיינעב תוינכות תנכהו ירדגמה ןויוושה םודיק ןפוא חוויד לע הלשממה התרוה

 םיעבונש םייתיישעתהו םיילכלכה תונורתיל שגד ןתינ הב  2018,83 תנשב ךשמה תטלחה הלבקתה ,וז

 דוע  84.ןיינעב תוצלמה שבגיו אשונה תא ןחביש תווצ תמקה לע טלחוהו ,ירדגמ ןויווש םודיקמ

 הבישח תעמטהלו ימואל חוטיבל דסומב םישנ תויוכז יוצימל תולועפ לע וז הטלחה תרגסמב טלחוה

 85.תואירבה דרשמב תירדגמ

 יטרפה רזגמב םלוה גוציי .4.2.2

 ירבח לכ רשאכ יכ עבקנ ,ינוציח רוטקריד יונימ לש רשקהב ,תורבחה קוחב :תורבחה קוח

 רוטקרידה ,"דחא ןימ ינב" םה )םהלש םיבורקה וא הרבחב הטילשה ילעב םניאש( ןוירוטקרידה

 טלחומה בורבש ףא ,השיא תונמל שיש שוריפב קוחב בתכנ אל םנמא  86.ינשה ןימה ןב היהי ינוציחה

 רוטקרידל השיא יונימל איביש ,ירבג בור םע ןוירוטקרידב ונודי לוחי קוחה םהב םירקמה לש

 דיגאתה לע םייפסכ םימוציע וז הארוה תרפה ןיגב ליטהל תיאשר ךרע תוריינל תושרה .ינוציח

 תורבחה קוח ןאכ םג ;יולת יתלב רוטקריד לש יונימ תבוח הנשי רוביצה תלעותל תונרקב 87.רפמה

 88.ינשה ןימה ןמ ויהי םייולת יתלבה םירוטקרידה ,ירדגמ-דח ןוירוטקריד לש הרקמבש הרומ

 לש ןימב בשחתהב" ומצע תא ןווגל ןוירוטקריד לע היפל תיללכ הארוה קוחב תמייק ,ףסונב

 היכרצל םאתהב" :העיבקב הארוהה תא גייסמ אפיסהו תיללכ קוחה ןושל ךא 89,"דמעומה

 בייחל ןיברו-סאימחנ תלייא רבעשל כ"ח העיצה 2017 תנשמ קוח תעצהב ."הרבחה לש םידחוימה

 םינש 10-מ רחואי אל ךותב 45% לש המרל דע ,םינוירוטקרידב םישנה רועיש לש )הגרדהב( האלעה

  90.תסנכה תאילמב תימורט האירקב רבע אל קוחה ,םלוא .ףקותל קוחה תסינכ דעוממ

 הדובעל הלבקב ןימ תמחמ הילפה לע רסוא קוחה 1988:91-ח"משת ,הדובעב תויונמדזה ןויווש קוח

 ינש רשאכ קר תביוחמ הייסולכוא תפדעהש ךכב תינתומ ןויוושל השירדה .הדובעה יאנתבו

 9 ףיעס .םימוד םירושיכ ילעב םניה ,תשלחומ הניאש וזמו תשלחומה הייסולכואהמ ,םידמעומה

  92.דבועה לע אלו ,קיסעמה לע לטומ הילפה םויק-יא לע החכוהה לטנ םיבר םירקמב יכ עבוק קוחל

 ךירפהל ידכב ךכב ןיא ,תדבוע לע דבוע תפדעהל םיקדצומ םילוקיש םימייק םא ףא יכ עבקנ הקיספב

 .הדובעה קושב םישנ לש םלוה גוציי קזחמ הז רדסה  93.רדגמ תמחמ הילפה לש םיוסמ קלח

 
 .)2331 הטלחה :ןלהל( 14.12.2014 םוימ הלשממה לש 2331 רפסמ הטלחה 79
  ies/2014_des2331https://www.gov.il/he/departments/polic 

 .2331 הטלחהל ב2 ףיעס 80
 .2331 הטלחהל 6 ףיעס 81
  .2331 הטלחהל 3-5 םיפיעס 82
 .)3664 הטלחה :ןלהל( 11.03.2018 םוימ הלשממה לש 3664 רפסמ הטלחה 83
 .3664 הטלחהל א ףיעס 84
 .3664 הטלחהל ג-ב םיפיעס 85
 .)תורבחה קוח :ןלהל( 1999-ט"נשת ,תורבחה קוחל )ד(239 ףיעס 86
 .תורבחה קוחל )11()ב(א363 ףיעס 87
 .תורבחה קוחל )ה(במ345 ףיעס 88
 .תורבחה קוחל הנושארה תפסותל 2 ףיעס 89
 .2017–ז"עשתה ,)תוירוביצ תורבח לש םינוירוטקרידב םינימה ינש ינבל םלוה גוציי – ןוקית( תורבחה קוח תעצה 90
 רואמ תנע( 178 ,175 לארשיב גוציי תחטבהו תנקתמ הפדעה "עוציב תוארוהו הקיקחה" ,ןייטשנרוא ןדו רואמ תנע 91

 .)2004 ,תכרוע
 .1988-ח"משת ,הדובעב תויונמדזה ןויווש קוחל 9 ףיעס 92
  .)2012( 593 )3(הס ,מ"עב )ךמצעב תאז השע( רטנס םוה 'נ ןרוג תירוא 1758/11 ץ"גב 93
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 ."ררופ דדמ" תא ירדגמ ןויוושלו השיאה דמעמ םודיקל הדעווה הקישה 2020 רבמטפסב :ררופ דדמ

 תבישיב  94.חוטיב יפוגבו תוירוביצ תורבחב םישנ לש גוצייה תמר תא רוביצל ףקשל רומא הז דדמ

 חוטיב יפוגו תורבח לע דדמה תעפשהו ,םישנ לש גוצייב תומדקתה הראות ,דדמה תריציל ךשמה

  95.םימיוסמ
 ירוביצה רזגמב םלוה גוציי .4.2.3

 הלא םייונימ .תויתלשממ תורבחב םירוטקריד יונימב קסוע הז קוח  96:תויתלשממה תורבחה קוח

 תקידבל הדעו םע תוצעייתה רחאלו םירשה ידי לע ,ירוביצ-ילהנמ ןונגנמ תועצמאב םישחרתמ

 םלוה גוציי שרדנ ,תויתלשממ תורבחב םינוירוטקרידה יונימ לש ירוביצה יפואהמ קלחכ .םייונימ

 ,םישדח םילוע ,תידרחה הייסולכואה  97,תיברעה הייסולכואה – הייסולכואב תושלחומ תוצובק לש

 .)קוחל א18 'ס( םינימה ינשל םלוה גוצייו 98תולבגומ םע םישנא ,היפויתאב ודלונ וירוהמ דחאש ימ

 לע 100."םינימה ינש לש םגוצייל םלוה יוטיב ןתניי" :אדירג תיביטרלקד איה קוחה ןושל ,תאז םע 99

 ונמי ,רומאכ גוצייל םלוה יוטיב תגשהל דע" :עבקנ םינימה ינש גוצייל םלוה יוטיב גישהל תנמ

 תע התואב םלוה ןפואב גצוימ וניאש ןימה ינב םירוטקריד ,ןינעה תוביסנב ןתינש לככ ,םירשה

 תוביסנב״ םילימב תגיוסמ ףאו ,היצקנס אלל ,תיללכ הניה וז השירד 101."הרבחה ןוירוטקרידב

 תיביטרלקדל קוחה תעצה תא תכפוהו ,תיתלשממה הרבחה ידיב הנותנ ןהל תונשרפהש ,״ןיינעה

 1994 תנשב  102.ןלהל וטרופי םירבדהו קוחל תוקפנ קינעה ״םינוירוטקרידה ץ״גב״ ,תאז םע .אדירג

 קוקיז יתב ןוירוטקרידו םילמנה תושר תצעומל םירבג יונימ דגנכ לארשיב םישנה תלודש הרתע

 םלוה גוצייל ויונימב לועפל רשל תארוקה קוחה תארוה םע םיבשייתמ אלש םייונימ ,טפנל

 וז הקיספ .םייונימה תא לטיבו ,הריתעה תא לביק ץ"גב .תויתלשממ תורבח לש םינוירוטקרידב

 תונורקע ןוגיעל רשאב ןהו ,א18 ףיעס תוקפנ תעיבקל רשאב ןה 103 ,ילארשיה ןידה לע העיפשה

 םלוה גוצייש העיבקהו ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחמ קלח ירדגמה ןויוושה תויה :ןוגכ םיפסונ

 .םלוה גוצייל שרדנה ףוגה לש אווש תונויסינ וא הנווכה יפל אלו ,לעופב גוצייה תאצות יפל עבקנ

 ,ימואלה חוטיבה ל״כנמס דיקפתל רבג יונימ דגנכ הרתע םישנה תלודש ,רתוי תרחואמ הקיספב

 ריכה טפשמה תיבש ףא לע .ותוכמסבש םייונימב החוורהו הדובעה רשמ שרדנה םלוהה גוצייב עגפש

 ךכב ,םינוירוטקרידה ץ״גב תכלה המצמוצו ,הריתעה התחדנ ,םישנה תיילפה תא רגמל ךרוצב

 104.ותלהנה לע אל ךא ,ימואלה חוטיבה תצעומל םייונימ לע םנמא לח א18 ףיעס יכ עבקנש

 יוטיב" שרדנ יכ ,הנידמה תורישב םידבוע לש הדובעה ילהנב רדסומ הז קוחב :הנידמה תוריש קוח

 חסונה ןאכ םג 105.תושלחומ תויסולכוא לש םלוה גוציי תשירדמ קלחכ ,םינימה ינש גוצייל "םלוה

 
 .8.9.2020 ,ירדגמ ןויוושלו השיאה דמעמ םודיקל הדעווה תעדוה 94

 https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Women/News/Pages/madad.aspx 
 .1.2.2021 ,ירדגמ ןויוושלו השיאה דמעמ םודיקל הדעווה תבישימ 86 'סמ לוקוטורפ 95
 .)תויתלשממה תורבחה קוח :ןלהל( 1975-ה"לשת ,תויתלשממה תורבחה קוחל 18 ףיעס 96
 .תויתלשממה תורבחה קוחל 1א18 ףיעס 97
 .תויתלשממה תורבחה קוחל 2א18 ףיעס 98
 .תויתלשממה תורבחה קוחל א18 ףיעס 99

 .תויתלשממה תורבחה קוחל )א(א18 ףיעס 100
 .תויתלשממה תורבחה קוחל )ב(א18 ףיעס 101
 .)1994( 501 )5(חמ ,לארשי תלשממ 'נ לארשיב םישנה תלודש 453/94 ץ"גב 102
 םקרמב ץ״גב" לגס באז ; )ט"נשתה( 193 ל םיטפשמ "הנידמה תורישב םינימה ינש ינבל םלוה גוציי" שורית יפוי 103

 .)ס"שתה( 258–257 ה לשממו טפשמ "הנש םישימח רחאל - תילארשיה הרבחה
 .)1998( 630 )3(בנ ,החוורהו הדובעה רש 'נ לארשיב םישנה תלודש 2671/98 ץ"גב 104
 .1959-ט"ישתה ,)םייונימ( הנידמה תוריש קוח 105
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 תא םיקזחמ קוחב םיפסונ םיביכרמ ,תאז-םע 106."ןיינעה תוביסנ" לש גייסה םייקו ,יתרהצה אוה

 תיאכזה הייסולכוא רובע תורשמ דועיי איה תושעל תיאשר הלשממהש תמיוסמ הקיטקרפ .ותפיכא

 םודיקל הנידמה תויושרל ליעי ילכ רשפאתמ ,ךכב .דיקפתה שויאל םירישכה םידבועל ,םלוה גוצייל

 תוריתע תוענמנ ,)"רשפאה לככ" ;"תיאשר הלשממה"( הבוחב רבודמ אלש ןוויכמו ,םלוהה גוצייה

 לש םידעיל תוצלמה תשגהל השירד קוחב תמייק ,ףסונב 107.תומיוסמ תוצובק תבוטל הילפה דגנ

 םע תוצעייתה רחאל תאזו ,הנשל תחא הנידמה תוריש ביצנ ידי לע םלוה גוצייל עגונב הלשממה

 לוקישל םיפסונ םינוגראו תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תוביצנ ,השיאה דמעמ םודיקל תושרה

 םויק לע םכסמ ח"וד תשגה איה םלוה גוצייה תפיכא תא תקזחמש תפסונ השירד 108.ביצנה תעד

 החסונ תפקתשמ  110,הנידמה תוריש קוחב ןהו תויתלשממה תורבחה קוחב ןה 109.ףיעסה תוארוה

  .תוחישקה תוסכמה תטישמ הנושב ,״ןיינעה תוביסנב״ גייסב תאטבתמה ,םלוה גוצייל השימג

 גוצייב ןירשימב קסע הז קוח :2011-א"עשתה ,)הקיקח ינוקית( םישנל םלוהה גוצייה תבחרהל קוח

 ופסונ םהב ,םינוש םיקוח השולש ונקות קיציא הילד רבעשל תסנכה תרבח לש המזויב .םישנל םלוה

 – רקיעבו ,הריקח תודעו קוחב ,הלשממה קוחב :תויתלשממ הקידב תודעווב םלוה גוצייל תושירד

 סיסב לע .םינימה ינשל םלוה גוצייב קסועה )1()ג(6 ףיעס תיתועמשמ בחרוה וב ,תויוכז יוויש קוחב

 לכ אלל 2010 תנשמ לקריט תדעוו תמקהש הנעטב ץ״גבל הריתע ״ךתיא״ תתומע השיגה הז קוח

 .הדעוול השיא ףרצל הלשממל הרוהו הריתעה תא לביק ץ"גב ..ףיעסה לש הרפה הווהמ תישנ תוגיצנ

 םעטמ דחוימ תווצ םקוהשכ ,2020 תנשב הנורוקה רבשמ ץורפב ףסונ ןחבמל הדמע קוחה תוקפנ111

 תותומע רפסמ .תישנ תוגיצנ לכ אלל םעפה םג ,םוריחה בצמ םע תודדומתהל ימואל ןוחטיבל הטמה

 שיגדה תימע טפושה ,תאז םע .תווצה רוזיפ לשב הרתייתה הריתעה ךא ,םייונימה דגנ ץ״גבל ורתע

 תוגיצנ רדענ אוה ףאו ״הנורוקה טניבק״ םקוה 2020 תנש ךשמהב 112.ותקיספב הריתעה תקדצ תא

 אלש ,טניבקה בכרה דגנכ לארשיב ןידה יכרוע תכשל ידי-לע הריתע השגוה ויתובקעב םגו ,תישנ

 תובקעב ,םירבח 12 הנומה טניבקל םישנ יתש תפסוה( הנורוקה טניבקב ולחש םייוניש בקע התצומ

   113.)הריתעל םידדצה ועיגה ןהילא תומכסה

 תוימוקמ תויושר

 הירחבנמ שילשש המישרו העיסש עבקנ )תוריחב ןומימ( תוימוקמה תויושרה קוחל )3()א(7 ףיעסב

 ןכל ,תוירוזא תוצעומ לע הלח הניא הקיקחה םלוא 114.15%ב לדגומ תוריחב ןומימ לבקת ,םישנ

 קוח תועצה ושגוה ,הלבקתה אלש ,הז ןוקיתל העצהל ףסונ 115.קוחה תא ןקתל עצוה 2014 תנשב

 לאמ'גו יבעוז ןינח תסנכה תורבח .תימוקמה הקיטילופב םישנל םלוה גוציי ןתמ דודיעל תופסונ

 המישרב תומוקמ תיישילש לכב השיא וצביש אלש תוגלפמל ןומימהמ 30% תיחפהל ועיצה הקלאחז

 םלוה גוציי תבחרה קוח תא ביחרהל העיצה גרבדנז רמת תסנכה תרבח 116.תוימוקמה תוריחבל

 
 .)הנידמה תוריש קוח :ןלהל( 1959-ט"ישת ,)םייונימ( הנידמה תוריש קוחל )א(א15 ףיעס 106
 .הנידמה תוריש קוחל )2()ב(א15 ףיעס 107
 .הנידמה תוריש קוחל )ד(א15 ףיעס 108
 .הנידמה תוריש קוחל )ו(א15 ףיעס 109
 רואמ תנע( 178 ,175 לארשיב גוציי תחטבהו תנקתמ הפדעה "עוציב תוארוהו הקיקחה" ,ןייטשנרוא ןדו רואמ תנע 110

  .)2004 ,תכרוע
 .)2010( 501 )1(דס ,לארשי תלשממ שאר 'נ קדצ ןעמל תוינטפשמ - ךתיא תתומע 5660/10 ץ"גב 111
 .)26.05.2020 ובנ( הלשממה שאר 'נ יתרבח קדצ ןעמל תוינטפשמ ךתיא תתומע 2541/20 ץ"גב 112
 .)17.12.2020 ובנ( לארשי תלשממ 'נ לארשיב ןידה יכרוע תכשל 6313/20 ץ"גב 113
 .1993-ג"נשתה ,)תוריחב ןומימ( תוימוקמה תויושרה קוחל )3()א(7 ףיעס 114
 .75 'מע 541 'סמ ד"עשת תסנכה ח"ה 115
 .2011–ב"עשתה ,)םישנל םלוה גוציי דודיע – ןוקית( )תוריחב ןומימ( תוימוקמה תויושרה קוח תעצה 116
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 םג  117.השיאה תויוכז יוויש קוחו תויריעה תדוקפ ןוקית ךות ,תוימוקמ תוצעומב תודעוול םישנל

 קפש הרינ תסנכה תרבח םעטמ ,תפסונ העצה .תימורטה האירקה תא ורבע אל ולא תועצה יתש

 15%ב ןומימה תלדגה ידי -לע ,תוימוקמה תויושרה תושארל םישנ תודמעומ דדועל הדעונ ,םירחאו

 ןוידל הכחמו תיחכונה תסנכה ןחלוש לע תחנומ וז העצה .)ליעל ןודינה )3()א(7 ףיעסל המודב(

  .האילמב העבצהו

  תסנכב םלוה גוצייל קוח תועצה .4.2.4

 – תויטילופה תוכרעמב םלוה גוצייל םיצירמת וא תובוח ןוגיעל םינוש תונויסינ ושענ םינשה ךרואל

 קוח תועצה רפסמ ןכו ,םישנ לש ילמינימ גוצייל קוח תעצה רוקסל שקבנ .תוימוקמהו תויצראה

 תועצה ריכזנ ןכמ רחאל .תוגלפמ ןומימ קוח ידי לע תסנכל תומישרב םישנ תבצה לש יבויח ץורמתל

 תונוטלשל סחיב הקיקחה לש הנבה ךותמ ,םיימוקמה תונוטלשב םלוה גוצייל תועגונה קוח

  .תסנכל סחיב הקיקחה לש תרזגנכ םיימוקמ

 ברמ תסנכה תורבח ידי לע השגוה םישנל ילמינימ גוציי קוח תעצה  118:תסנכה :דוסי קוח ןוקית

 קוח תא ןקתל תארוק וז העצה .2017 תנשב םיבר תסנכ ירבחו תורבח דעו ןואלג הבהז ,ילאכימ

 תומוקמ השימח לכב םישנ יתש ביצהל תומישר בייחמה ףיעס ול ףסוותיש ךכ ,תסנכה :דוסי

 .תימורטה האירקה תא הרבע אל וז העצה םג .)היישימח לכב תוחפל 40%( המישרב

 הקלאחז לאמ'גו יבעוז ןינח רבעשל תסנכה ירבח ושיגה 2012 תנשב :תסנכל תוריחבה קוח ןוקית

 הרומה ףיעס לולכיש ךכ ,1969–ט"כשתה ,]בלושמ חסונ[ תסנכל תוריחבה קוח ןוקיתל קוח תעצה

 תטישב תטקונ העצההש רבסומ רבסהה ירבדב 119.תסנכל המישרב היישילש לכב השיא ץוביש לע

 רשאל הלוכי תוריחבה תדעו ויפל ,גירח םייק וז הארוהל .תונידמ רפסמב הליעיכ החכוהש ,תוסכמה

 ההז העצה 120."ומסרופיו ומשרייש םידחוימ םימעטמ" היישילש לכב השיא םושרל אלש תוגלפמל

 .ולבקתה אל תועצהה יתש ךא 2014 תנשב השגוה

-ה תסנכה ןחלוש לע ןייד לעי רבעשל תסנכה תרבח החינה 2002 תנשב :תוגלפמ ןומימ קוח ןוקית

 ןהב תוגלפמב היפל ,)תוגלפמ ןומימ קוח :ןלהל( 1973-ג"לשת ,תוגלפמ ןומימ קוח ןוקיתל העצה 15

 15 דוע ושגוה זאמ  121.תסנכ תרבח לכ לע הלופכ ןומימ תדיחי ןתנית ,היישיש לכב םישנ יתש שי

 תועצה לכ 2009 דע .ןלהל טרפנו תונוש קלחו תוהז ןקלח ,תוגלפמ ןומימ קוח ןוקיתל קוח תועצה

 הלוע םישנה רועיש ןהב תוגלפמ רובע ,תסנכ תרבח לכ לע הלופכ ןומימ תדיחי םדקל ושקיב ולא קוח

 םירועישב יוניש םע ,תומוד תועצה שולש ושגוה 2005 תנשמ לחה 122.םידמעומה תמישרמ שילש לע

 .30% לש םישנ רועיש םע תוגלפמב ,תסנכ תרבח לכ ליבשב יצחו ןומימ תדיחי :ןומימה תויומכבו

 קוח ,הקוחה תדעווב םינוידל ועיגהו ,תימורטה האירקה תא ורבע וללה קוחה תועצהמ םייתש

 םע תוגלפמל 15% לש ןומימ תפסות םדקל תושקבמ קוחה תועצה לכ ,זאמ  123.תסנכה לש טפשמו

 
–ה"עשתה ,)תוימוקמה תויושרב תוירוביצ תודעווב םישנל םלוה גוציי – ןוקית( השיאה תויוכז יוויש קוח תעצה 117

2015. 
 )תסנכל םידמעומ תמישרב םינימה ינשל ילמינימ גוציי – ןוקית( תסנכה :דוסי-קוח תעצה 4541/20/פ 118
 .2012–ב"עשתה ,)תסנכל תוריחבב םישנל םלוה גוציי – ןוקית( תסנכל תוריחבה קוח תעצה 3939/18/פ 119
 .3939/18/פ קוחה תעצהל רבסה ירבד 120
 .2002-ב"סשתה ,)םינימה ינשל גוציי דודיע - ןוקית( תוגלפמ ןומימ קוח תעצה 121
 ,)םינימה ינשל גוציי דודיע - ןוקית( תוגלפמ ןומימ קוח תעצה – המישרב םישנ 40% לע רבוד הב תחא העצה דבלמ 122

 .2004-ד"סשתה
 תוגלפמ ןומימ קוח תעצה ;2005-ו"סשתה ,)םינימה ינשל גוציי דודיע( )29 'סמ ןוקית( תוגלפמ ןומימ קוח תעצה 123
 .2007-ז"סשתה ,)םינימה ינשל גוציי דודיע - ןוקית(
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 15% לש ןומימ תפסות רבדב ,המוד קוח תעצה  124.היישילש לכב השיא בורל ,םישנל םלוה גוציי

 העבצהו ןוידל הניתממו תסנכה ןחלוש לע תעכ תחנומ ,שילש לש םישנ גוציי םע תוגלפמל זוחא

 125.האילמב

 תסנכב םישנ גוציי אשונב תוינידמ יוניש ימוסחמ .4.3

 םייטרפ ,םינוש םימוחתב תלבקתמ םלוה גוציי אשונב הקיקח עודמ רבסה עיצהל שקבנ הז קלחב

 הקיקחל סחיב תויביטרפוא תונקסמ הז רבסהמ רוזגנו ,תסנכל תוריחבל סחיב אל ךא ,םיירוביצו

 םוסחמה םע תודדומתהל ינויע סיסב עיצנ ,ףוסבל .תסנכב םישנל םלוה גוציי אשונב תידיתע

 םישגנתמש םינוש םיכרע ןיב ןוזיא רשפאיש ,תסנכב םישנל םלוה גוציי אשונב הקיקחב יזכרמה

  .וז ןיעמ הקיקחב

 םלוע תוסיפתמ העיגמ ירוביצה רזגמב םישנ בולישל תודגנתהה רקיעש הניה הז ןוידל אצומה תדוקנ

 ןידה תריקסמ הלוע ,תאז םע .תוינרמש תוגלפמב םישנ גוצייב אטבתמש יפכ ,רתוי תויתרוסמ

 הכוסמה תא תרבוע הקוסעתה םלועב םלוה גוציי תבייחמה הקיקחש דועב יכ ילארשיה

 רקיעש עיצנ .וז הכוסמ תרבוע אל תסנכב םלוה גוציי אשונב הקיקחה ,תידרחה תיגולואידיאה

 ,תסנכב םישנל םלוה גוציי לש הקיקחל הקוסעתה םלועב םישנל םלוה גוציי לש הקיקח ןיב לדבהה

  .םדא תויוכז לש ״תורוד״ל סחיב הקיקחה םוקימ לש רתוי בחר יטרואת ןוידל עגונ

 ,םדא תויוכז לש ״תורוד״ העברא וא השולש לע רבדל גוהנ םדאה תויוכז לע הנגהה לש הירוטסיהב

 ינשה ,)יוטיבה שפוח ,ןופצמהו העדה שפוח ,העונתה שפוח( תויחרזא תויוכז אוה ןושארה רודהשכ

 תויוכזה רוד אוה ישילשה ,)תוחמל תוכזה ,רחביהלו רוחבל תוכזה( תויטילופה תויוכזה רוד אוה

 יעיברה רודה דמעמ לעו ,)תואירב וא רויד ,הדובע ,ךוניחל תוכזה ומכ( תוילכלכהו תויתרבחה

 חותיפל תויוכז ןיבל )םיטרפ לש אלו תוצובק לש תויוכז ןרקיעב ןהש( תויתוברת תויוכז תורחתמ

 חותיפב ןהל עייסל שעותמה םלועה תוצרא יפלכ ישילשה םלועה תונידמ לש תונעטנ תויוכז ןהש(

 ״רוד״ל תויוכז תצובק לש ךויש ,לוכיבכ .הרומישו הביבסה תוכיאל תויוכזו )ןהיתויתשתו ןהיקשמ

 דמעמ שי תויטילופהו תויחרזאה תויוכזל יכ הארנ םלוא ,הילע הנגהה ףקיה תא תעבוק הניא םיוסמ

 .םיטעמ אל םיאקיטילופו םיגוה לש הבישחב – תיטפשמו תירסומ ,תירוטסיה ,תיגול – הרוכב

 תויטילופו תויחרזא תויוכז לש יטפשמה ןוגיעהש ךכב ,וז השיג תאטבמ תילארשיה הקיקחה

 126.תויתרבחה תויוכזה לש הז לע תודימ המכב יתועמשמ

 סחיב תואיצמ הנשמה וזכ הקוסעתה םלועב םלוה גוציי אשונב הקיקחב תוארל עיצהל שקבנ

 תויוכזל סחיב תואיצמ הנשמה וזכ תסנכב םלוה גוציי אשונב הקיקח וליאו ,תויתרבח תויוכזל

 תיתעדותה המרב ןה תונגועמ לארשיב תויטילופ-תויחרזאה תויוכזהו רחאמ .תויטילופ-תויחרזא

 ךשומ תויטילופ-תויחרזא תויוכזל עגונה יוניש ,ךכשמ .רתוי תובר םינש תיתקוחה המרה ןהו

 םייק יתרבח רדס תונשל וב ןומטה לאיצנטופה לשב ,רתוי הלודג תודגנתהו רתוי הבר בל תמושת

 
 2013-ג"עשתה ,)םינימה ינשל גוציי דודיע - ןוקית( תוגלפמ ןומימ קוח תעצה :תוירוקמ קוח תועצה יתש דבלמ תאז 124

 קוח תעצהו ,40% לש םישנ רועיש םע תוגלפמ ןיב קלוחיש ₪ ןוילימ 5.5 לש עובק םוכס בצקוי היפל ,בירק תעפי לש
 ,ונצרה בהל יארוי לש 2020-ף"שתה ,)םינימה ינש ינבל גוציי רדעיהב הגלפמל ןומימ תתחפה - ןוקית( תוגלפמ ןומימ
  .ישנ גוציי אלל תוגלפמל ןומימה םוכסמ 51% תחפוי היפל ,קוחכ התוא ריבעהל תיניצר הנווכ התייה םא רורב אלש

 .2021-א"פשתה ,)תסנכל תוריחבב םישנל םלוה גוציי - ןוקית( תוגלפמ ןומימ קוח תעצה 125
 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ״תוילכלכו תויתרבח תויוכזל ?תילכלכ-תיתרבח תוינידמל יתקוח ןוגיע״ ןוזיבג תור 126

)6.11.2002( https://www.idi.org.il/articles/16371 
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- תויתרבח תויוכז וניינעש ,הקוסעתה םלועב יוניש ךרד תושעל ןתינש הזמ רתוי רישי ןפואב

  .יתעדותה רושימב לדבהה הכ דע .רתוי התוחפ תובישח תולעבכ תוגווסמה ,תוילכלכ

 .םייטרקומד תונורקע ידי לע םסחנ תויטילופ-תויחרזא תויוכזל רשאב יוניש ,יתקוחה רושימב

 תעיבקו תוברעתהש איה ,תסנכב םישנל םלוה גוציי אשונב הקיקחה ידגנתמ לש תיזכרמ הדמע

 רוחבל םעה לש ישפוחה ונוצר לע תססבתמ רשא ,היטרקומדב תעגופ תונוש תוגלפמ תמקהל תושירד

 תומישר תונבל תוגלפמל תישפוח די תתל איה םעה ןוצר תא םייקל ךלמה ךרד יכו ,ויתונוצר יפל

 תויואר ויהי אל םא תונושה תומישרב רוחבל אלש לכוי םעהש החנהה תחת ,תאז .ןנוצרכ םידמעומ

 לש 4 ׳סב וז הדמעל ןוגיע םיאצומה שי .תומישרב םישנ לש יואר רפסמ וללכי אל םא לשמל ,ומעטל

 תמישר לש םייוכיסה ןויוושל איה ״תווש״ תוריחבב ףיעסה תנווכש הנעטה תחת ,תסנכה :דוסי קוח

 127.רחביהל המישר לש םייוכיסב העיגפ הומכ תוגלפמה ןומימב העיגפו ,תסנכל רחביהל םידמעומ

 תומישרב תוללוכ תוגלפמש ךכל ומרגי םייפסכ םייבויח םיצירמת רשאכ תקזחתמ הנעטה

 וא ןהלש תולוכיה ךמס לע אלו ,ףסונ ןומימ לבקל ןוצרהו ןרדגמ לשב קר םישנ ןהלש םידמעומה

 128.רוביצ תגיצנל ויהיש יוארש םינייפאמ

 הימונוטוא שי הגלפמ לכל ,לארשיב .תילארשיה הקיטילופב בצמה רואל םיקזחתמ ולא םינועיט

 תטיש םייקל הלוכי הגלפמ לכש ךכ ,תוטעומ תולבגהו הידמעומ תריחבל הטישה תעיבקב הבר

 תיגולואידיא תודגנתמ רשא תוגלפמ ןנשיו ,היתורטמלו היכרעל ומאתיש םידמעומ תריחבל תוריחב

 הקיקח ,ךכשמ 129.ס״שו הרותה תודהי : תוידרחה תוגלפמה ומכ ,םידמעומה תמישרב םישנ יונימל

 לש הילפהכ שרפתהל היושע ,םישנל םלוה גוצייב תודמוע ןניאש תוגלפמ לע תויצקנס הליטמה

 .הירחובב םג אלא המצע הגלפמב קר אל איה וז העיגפ .ןהלש היגולואידיאה עקר לע ,תויתד תוגלפמ

 םישנ גוצייל תעגונה הקיקח ןיבל הקוסעתה םלועב םישנ גוצייל תעגונה הקיקח ןיב לדבהה תגשמה

 הניא םישנל םלוה גוצייל תוסכמ תשירד יכ קיסהל רשפאמ םדא תויוכז ״תורוד״ לש חישכ תסנכב

 ,ילרבילה יטסינימפה קבאמה ךשמה איה אלא ,״תנקתמ הילפה״ל םישנ לש תילרודצורפ המחג

 תויוכזל עגונה קבאמ תמדקמ הקיקחהש לככ .תואלמ תויטילופ-תויחרזא תויוכז םישנ רובע שרדש

 הקיקחהש לככ .הל תודגנתהה תחפת ךכ ,הקוסעתה םלועל תעגונה וז ומכ ,תוילכלכ-תויתרבח

 תמצוע לדגת ךכ ,תסנכב םישנ גוצייל תעגונה וז ומכ ,תויטילופ-תויחרזא תויוכז לש קבאמ תמדקמ

  .הל תודגנתהה

 תמייקה הקיקחה דצל ,תסנכב םישנל םלוה גוציי אשונב הקיקחה רדעה תא ןיבהל ןתינ ,םוכיסל

 תיטילופה ,תיתרבחה תואיצמה חותינ תועצמאב ,הקוסעתה םלועב םישנל םלוה גוציי אשונב

 ריכהל שי ,תסנכב םישנ גוציי אשונב הקיקח וענמש םילושכמ חולצל תנמ לע .לארשיב תיתקוחהו

 םע תודדומתהל יביטרפואו יטרואת סיסב עיצנ .םאתהב םמע דדומתהלו ולא םילושכמ קמועל

   .תונקסמהו ןוידה קרפב ולא םילשכ

 
  .122 דומע היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,99 תוינידמ רקחמ ,יתאוושה טבמב לארשי – הקיטילופב םישנ גוציי 127

128Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Quotas, accessed: February 18th 2020.  
 .2021 הנוש תיוזמ תודהי ךותמ ?אל םנמאה ,תוידרח תוגלפמב םישנ גוציי 129

https://mnoy.co.il/%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92-
%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-

%D7%91%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-
%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA-

%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%9D-%D7%9C%D7%90/ 
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 הוושמ טפשמ .5

 לש םלוה גוציי חיטבהל ודעונש םלועב תוגוהנה תונוש תוקיטקרפ ןנשי יכ תוארל ןתינ לע טבמב

 םישנ תולקתנ ןהב םיינבמה םימסחה לע רבגתהל איה ולא תוסכמ לש ןתרטמ .םיטנמלרפב םישנ

 ירדגמ ןויווש לש בצמל עיגהל תנמ לע ,הרקיעב תירבגה תיטילופה הריזב תובלתשהל ןכרדב

 .טנמלרפב

 םלועב םישנ גוציי – יללכ עקר

 .םהב תונהכמה םישנה רועיש יפ-לע םלועב םיטנמלרפה תא גרדמ )IPU( ירטנמלרפ-ןיבה דוגיאה

 ,הז ךמסמ תביתכ דעומל ןוכנ .תיטיא ןיידע איה ,תונורחאה םינשב הביציה תומדקתהה תורמל

 דוחיאו הבוק ,הדנאור( דבלב םיטנמלרפ השולשב טנמלרפה ירבחמ רתוי וא 50% וויה םישנ

 לש רועישל תורשכ ונהיכש םלועב םישנ רפסמב קוניז היה 2020 תנשב 130.)תויברעה תויורימאה

 אלל תונידמה רפסמ ,ןכ ומכ .21.9% לש רועישל הנטק היילע םע - הטאוה תומדקתהה ךא ,21.3%

 היילע ,25.5% אוה םיימואלה םיטנמלרפב םישנ רועיש ,01.01.21 םויל ןוכנ .לדג הלשממב ללכ םישנ

 ןהל ויהש תונידמה 57 ךותמ 25-ב ומשוי תוריחב לש תוירדגמ תוסכמ .2020 תנשב 24.9%-מ הלק

 טנמלרפב םישנה רועיש לע תוירדגמ תוסכמ לש העפשהל רשאב .2020 תנשב תוירטנמלרפ תוריחב

 תיבלו םיקקוחמה תיבל םישנ רתוי 11.8% ורחב תוירדגמ תוסכמ םע םיטנמלרפ ,עצוממב יכ שגדוי

 תיבה( ןוילע תיבל םישנ רתוי 7.4%-ו )םיקקוחמ יתב ינש שי רשאכ בושחה תיבה הנוכמ ךכ( ןותחת

 לש ירוטסיה גוצייל העיגה ב״הרא ,2020 תנשב .)םיקקוחמ יתב ינש שי רשאכ יטננימוד תוחפה

 ,היברס ,דנלריא - הפוריאב תונידמ עבראב ,2020 תנשב .םיקקוחמה יתב ינשב 26.9% םע ,םישנ

 ,הקירפא ןופצו ןוכיתה חרזמה רוזאב .30% לעמ היה טנמלרפב םישנ גוציי ,תפרצו הינודקמ ןופצ

 תיבב שדח תוירדגמ תוסכמ קוחל תודוה טנמלרפב םישנ רובע םיירוטסיה םיאישל העיגה םירצמ

  .30% לע הלע םישנה רועיש לאפנב קר ,2020 תנשב ,היסאב .םירחבנה

-םינפ תוירטנלוו תוסכמ :ןוטלשה תודסומב םישנל םלוה גוציי תרבגהל םילדומ רפסמ םנשי

 םיבלשמה םילדומו ,טנמלרפב םיבשומ תאצקה ,הקיקחב תונגועמה תויתגלפמ תוסכמ ,תויתגלפמ

 םינושה םילדומה לע ןלהל טרפנ .טנמלרפב םיבשומ תאצקהו תויתגלפמ תוסכמ תאצקה ןיב

 :םהב שומישהו

  תוירטנולוו תוסכמ .5.1

 תוסכמב שומיש תושועה תונידמה .ירטנולוו ןפואב ןמצעל ועבק תוגלפמש תוסכמ ,רמולכ 

  .תירטנמלרפ לשממ תטיש םע תויברעמ תונידמ ןבורב ןה תוירטנלוו

 .דנליז וינ איה הב תוגלפמה ברקב תוגהנומ תוירטנולוו תוסכמש הנידמל המגוד :דנליז וינ )1(

 תנשב( םישנל העבצה תוכז הקינעהש םלועב הנושארה הנידמה התייה דנליז וינ יכ שגדוי

 ךכ 131.םירחבנה תיבב תורבחכ דדומתהל תוכזה תא םישנל הקינעה 1919 תנשב רבכו ,)1893

 תוגלפמל תואמגוד .תידנליז-וינה הקיקחב קומע עוטנ ןויוושה ןורקיעש דומלל ןתינש

 
 םניא םיגיצמ םהש םילדומה ,הלא תונידמב םייתדהו םייתוברתה םיטביהב בשחתהבש ךכ לע תעדה תא תתל שי 130
 תוישפוח ןניא וללה םיינוטלשהו םיירוביצה םיפוגל תורחבנה םישנה ,תורחא םילימב .תויטרקומד תונידמ םימלוה
  .םיביתכמ תוברתה וא תדהש םייכראירטפה םידוקה תא רגתאל וא תויתרוקיב תועד עיבהל

131parliament-stand-can-https://nzhistory.govt.nz/page/women ,New Zealand History 
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 ,רוביילה תגלפמו הקוריה הגלפמה ןה דנליז וינב ירטנולוו ןפואב תוירדגמ תוסכמ וצמיאש

 132.רדגמ לכ רובע גוציי 50% לש תוירדגמ תוסכמ וצמיאש

 תלעופ )Socialdemokraterna( תידוושה תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמה ,הידוושב :הידבש )2(

 .המישרב השיאו רבג לש ןיגוריסל ץוביש רמולכ ,"ץר'ציר"ה תטישב 1993 תנשמ רבכ

 ,1993 תנשמ התמישרב םישנ 50% לש הסכמ תמייק )Vänsterpartiet( לאמשה תגלפמב

 תגלפמב .)Miljöpartiet de Gröna( הקוריה הגלפמב םג תגהנומ המוד הסכמו

Moderaterna תמישרב םינושארה תומוקמה תעבראב ,היפלש תירטנולוו הסכמ תגהנומ 

  133.םירבג ינשו םישנ יתש ובצוי ,הגלפמה

 50% לש הסכמ ,ירטנולוו ןפואב ,הצמיא ANC-ה תגלפמ הקירפא םורדב :הקירפא םורד )3(

 תאז העבק אלש ףא לע ,COPE-ה תגלפמ .2009-ב תויתנידמה תוריחבב רדגמ לכל גוציי

 תימוקמה המרב 134.םישנ ויהי טנמלרפל ורחבנש הירבחמ 50%ש ךכ םשל הלעפ ,תושרופמ

)sub national( לכב םישנ 50% לש גוציי :הקיקחב ועבקנש תוסכמ ןנשי ,הקירפא םורדב 

  135.הגלפמה יקלח לכב םישנו םירבג לש ינויווש םוקימ ,הגלפמ

 תדמוע רשא ירדגמ גוציי לש הסכמ הצמיא )ALP( רוביילה תגלפמ ,הילרטסואב :הילרטסוא )4(

 .2025 תנשל דע גוצייה תוסכמ תלדגהל דעי תעיבק ךות ,תוחפה לכל ,ןימ לכל גוציי 40% לע

 ושעיי ,הגלפמה ייונימו תויוליעפ לכבש העבק סלייוו 'תואס וינ תייצרדפב םיקוריה תגלפמ

 .תופסונ תושלחומ תוצובקמו םישנמ בכרומה תוחפל 50% לש גוציי חיטבהל תונויסינ

 ירדג ללכב םישנ לש הווש גוציי חיטבהל הבייחתה )PLP( תיביסרגורפה רוביילה תגלפמ

 ,רתיה ןיב .םישנ לש ינויווש גוצייל תונוש תויוינידמו תוטיש םודיק תאז ללכבו ,התוליעפ

 םירבג םיפתתשמ רתוי ורחביי תודעוול הריחבב ובש הרקמבש הלגד לע הטרח הגלפמה

 ןפואב( יטנוולרה ףוגב םישנה רפסמ תאוושה םשל הינש העבצה ךרעית ,םישנ רשאמ

 ותואל םישנ תורבח ופסוותי ןהילא ףסונבו ,ורמשיי הנושארה העבצהה תואצותש

 136.)הדעוו/ףוג

 50% לש הרטמ 1985-ב רבכ העבק )NDP( השדחה תיטרקומדה הגלפמה ,הדנקב :הדנק )5(

-ב רבכ העבק )LPC( תידנקה תילרבילה הגלפמה .תוילרדפה תוריחבב הידמעומ ןיב םישנ

 .םישנ ויהי םירחבנה הגלפמה ירבחמ 25% היפל רשא הרטמ 1993

 
 הקיקחב תונגועמה תויתגלפמ תוסכמ .5.2

 חיטבהל תבייח תוריחבב דדומתתש הגלפמ לכש תעבוק רשא הקיקחב רבודמ ,תוסכמ לש הז גוסב

 תוזוחמב םישנ תבצהל םיעגונה םיללכב דומעל וא ,םישנ ויהי הידמעומ ךותמ םיוסמ רועיש יכ

 ,דרפס ומכ תויטרקומד תונידמב גוהנ תוסכמ לש הז גוס 137.םידמעומה תמישרב וא הריחבה

 לע ״תוישפוח״ תודגומה תונידמבו ,דנלריאו ןילופ ,הינבולס ,הקיר הטסוק ,היגלב ,תפרצ ,לגוטרופ

  138.היברסו תימורדה האירוק ,ליזרב ,הניטנגרא ןוגכ ,Freedom House ןוגרא ידי

 
132-https://www.idea.int/data and Electoral Assistance,IDEA, International Institute for Democracy 

view/234/35-/countryquotas-tools/data/gender 
 .םש 133
 .םש 134
 .םש 135
 .םש 136
 .91 ׳מע היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,99 תוינידמ רקחמ ,יתאוושה טבמב לארשי – הקיטילופב םישנ גוציי 137

 .םש 138
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 ןיבל שילש ןיב אוה וז הקיקח יפל לבוקמה ילמינימה גוצייה רועיש :עובקה ילמינימה גוצייה רועיש

 הינבולסב ;40% דרפסב ;49% תפרצב ;50% עבקנ היגלבב :םינימהמ דחא לכמ םידמעומהמ תיצחמ

-ל לדגי דיתעבו 30% לע דומעי תובורקה תוריחבב דנלריאבו ;33% לגוטרופב ;35% – ןילופבו

0%4.139  

 אל קוחה ,םייגיצנ־דח תוזוחמ לש תוריחב תטיש הנשי םש ,תפרצב :םיילאיר םימוקימ תחטבה

־בר תוזוחמב ,םידמעומ תומישר אלל תישיא תוריחב תטיש הגוהנ םש דנלריאב םג ךכו ,רבד רמוא

 שי םייגיצנ־בר תוזוחמ לע תוססובמה תויתמישר־תויסחי הריחב תוטישב ,תאז תמועל .םייגיצנ

  .המישרב םישנ תבצה ןיינעב םירורב םיללכ תובורק םיתיעל

 הגלפמ הב ,׳ץר׳צירה תטיש איה ,תוסכמ לש הז גוסב םישנ לש ילמיסקמ גוציי החיטבמה הטישה

 הקיר הרטסוקב הצמוא וז הטיש .השיאו רבג ןיגוריסל הב םיעיפומש םידמעומ תמישר גיצהל תבייח

 ,תוחפ השקונ ךא המוד הטיש הנשי דרפסב .הנידמב תואבה תוריחבהמ לחה ףקותל סנכיתו 2019ב

 לגוטרופב ,המודב .ןימ לכמ םידמעומ 2-3 םיבצומ תויהל םיכירצ המישרב םידמעומ תיישימח לכב

 שי הב ,תאז תמועל היגלבב .םידמעומ תיישילש לכב םינימה ינשמ םידמעומ גיצהל תוגלפמ תושרדנ

 תשרדנ הגלפמ לכ :המישרה תרמצב םישנ תבצהב קר תוקסוע תוסכמה 50% לש ההובג הסכמ

 .המישרב םישנה ראש תבצהל םיללכ ןיאו ,המישרב םינושארה תומוקמה ינשמ דחאב השיא ביצהל

 140.הגלפמה לע תויצקנס תלטה רורגת ןהב הדימע-יא ,תויקוח תוסכמב רבודמש ינפמ

 לע רסאנ תונידמהמ קלחב :קוחב העובקה הסכמב תודמוע אלש תונידמ לע תלטומה היצקנסה

 תורשפאו הרהזא ירחא םיתיעל ,תוריחבב דדומתהל קוחב םיעובקה םיללכב תודמוע ןניאש תוגלפמ

 תורחא תונידמב .)הינבולסו ןילופ ,דרפס ,הקיר הטסוק ,היגלבב ,לשמל( המישרה תא תונשל

 ןונגנמ גוהנ ,לשמל תפרצב .)דנלריאו ,לגוטרופ ,תפרצב ,לשמל( יפסכ סנק איה תירקיעה היצקנסה

 ןיב שרפההמ 75% לש רועישב עגפנ הלש תוגלפמה ןומימ – תוסכמב תדמוע הניאש הגלפמ ויפל

 לש רועיש הידמעומ ברקב הביצה הגלפמ םא ,לשמל ךכ .המישרב םישנה רועיש ןיבל םירבגה רועיש

 סנקב ןכ םג רבודמ לגוטרופב .)20% לש שרפה 75%( 15%ב סנקית הגלפמה ,םישנ 40%ו ,םירבג 60%

 ןומיממ 25% לש הבוגב אוה סנקה ,33%-20% אוה המישרב םישנה רועיש םא :יביסרגורפ

 לטומ 50% הבוגב סנק .ןומימ 50% לש הבוגב היהי סנקה 20%מ ךומנ םישנה רועיש םאו ,תוגלפמה

  .המישרב םישנ תבצהל םיעגונה םיללכהמ הגירח לש הרקמ לכב םג

 תוסכמ לש ,תוחפ םיחיכש ,םירחא םינונגנמ םנשי :תויקוח תויגלפמ תוסכמל םירחא םינונגנמ

 תוגלפמל ״סונוב״ םיעיצמ ,תוסכמב הדימע-יא ןיגב סנק ליטהל םוקמב ,תישאר :תויקוח תויתגלפמ

 רשפא ,טנמלרפל הגלפמה ידמעומ תא תונחובש תוסכמ עובקל םוקמב ,תינש .תוסכמב תודמועש

 ןחבמב שמתשהל רמולכ – הגלפמה םעטמ םירחבנה טנמלרפה ירבח תא תונחובש תוסכמ עובקל
 ולו הביצמש הגלפמ לכש ךכ ,0%־מ רתוי לע הסכמה הבוג תא ביצהל רשפא ,תישילש .האצותה

 תנהכמ הב הגלפמ – וללה םינונגנמה תשולשב תשמתשמ היטאורק .הסכמב תדמוע ,תחא תדמעומ

 ןונגנמ .טנמלרפב ןהכמה רבג לכ רובע ול תיאכז איהש ןומימהמ 10%־ב הובג ןומימל תיאכז השיא

 ,רומיט חרזמב גוהנ הז ןונגנמ .יפסכ וניאש לומגת תוסכמב תודמועש תוגלפמל עיצהל אוה יעיבר

 
 .92 ׳מע ,םש 139
 .93 ׳מע ,םש 140
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 תלומעת תרגסמב רתוי ךשוממ רודיש ןמז תולבקמ ןתמישרב םישנ תוביצמש תוגלפמ םש

  141.תוריחבה

 טנמלרפב םישנל םיבשומ תאצקה תנגעמה הקיקח .5.3

 תידעלב הצקוי טנמלרפב םיבשומ לש םיוסמ רועיש וא רפסמש קוחב עבקנ ,תוסכמ לש הז גוסב

 טנמלרפל איה תוסחייתההו רחאמ ,הקיקחב םישנ גוצייל תויתגלפמ תוסכממ הנושב ,תאז142.םישנל

 תורדגומה תונידמב וא ,תוססובמ תויטרקומד תונידמב גוהנ אל תוסכמ לש הז גוס .הגלפמל אלו

 םירטשמבו ,תוילרביל אל תויטרקומד תונידמב אלא ,Freedom House ןוגרא ידי לע ״תוישפוח״

 ,ןיס ,ןטסינגפא ,הדנאור ,הינזנט ,האתירא ,הדנגוא ומכ143,היסאבו הקירפאב םיירטירוטוא

 144.הינקו וקורמ ,יטובי׳ג ,הילמוס ,שדלגנב ,ןטסיקפ

 תלעב הנידמה איה םויכש ,הדנאור איה טנמלרפב םיבשומ תאצקה לדומל רשאב ןיינעמ ןחוב הרקמ

 םישנ 38.5%-ו םירחבנה תיבב םישנ 49% לע דמועה ,טנמלרפב רתויב הובגה םישנה רועיש

 תועצמאב םירחבנה תיבב םישנ לש םלוה גוצייל תוסכמ תעבוקה הקיקח הנשי הדנאורב 145.טאנסב

 ידיב ושיואי תוטלחהה תלבק תורשממ 30% תוחפלש עבוק הדנאור תקוחל )4(9§ .םיבשומ תרימש

 רשא ,הדנאור תקוחל 82§ ;וילע םג לח ליעל רכזנה הדנאור תקוחל )4(9§ ,טאנסל רשאב 146;םישנ

 147.םישנ ויהי 30% תוחפל ,טאנסה ירבח 26 ןיבש עבוק ,2005 תנשב קקוח

 םינושה םילדומה ןיב תובלשמה תונידמ .5.4

 הקיקחב ןהו ,םישנ גוצייל תויתגלפמ תוסכמ תנגעמה הקיקחב ןה שומיש תושועה תונידמ ןנשי

 םישנה גוציי םויכ ןהב ,היבילובו ,לגוטרופ ,וקיסקמ לע טרפנ .טנמלרפב תויתגלפמ תוסכמ תנגעמה

 .ההובג טנמלרפב

 ביצמו ,50% לע דמועה ,םלועב םיהובגהמ אוה וקיסקמב טנמלרפב םישנה רועיש :וקיסקמ )1(

 וקיסקמב סרגנוקה  148.תויורימאה דוחיא םע דחי ,טנמלרפב םישנ גוצייב 4-ה םוקמב התוא

 ,2009 תנשב ףקותל סנכנש ,COFIPE קוחה יפל .םירחבנה תיבו טאנסה - םיתב ינשמ בכרומ

 ןה ,ןימה ותואמ םה תומישרב םידמעומהמ 40% תוחפלש חיטבהל תושרדנ תויטילופ תוגלפמ

 ןקתל ושרדי קוחל םיתייצמ אלש םידדצ .םירחבנה תיבב ןהו טאנסל םידמעומה תומישרב

 ברסי IFE ,הפיזנה רחאל תועש 24 .יבמופב ופזנייש וא ,תועש 48 ךות םהלש תומישרה תא

 הסכמ שי PRI- תגלפמל וקיסקמב ,ןכ ומכ .)221 ףיעס ,COFIPE( המישרה תא םושרל

 וקיסקמ הריבעה 2014 ראורבפב .)הגלפמה ןונקת ,38 ףיעס( םישנל 50% לש תיתובדנתה

 םיללכ..." וחתפי תויטילופ תוגלפמ יכ בייחמה תילרדפה הקוחה לש 41 ףיעסל יתקוח ןוקית

 תואצותב ."סרגנוקל תוימוקמהו תוילרדפה תוריחבב םידמעומ יונימב ירדגמ ןויווש תחטבהל

  .טאנסב ןהו טנמלרפב ןה םישנ לש יתועמשמ לודיג ואר 1820-ב תוריחבה

 
  .94 ׳מע ,םש 141
   .90 ׳מע ,םש 142
 .91 ׳מע ,םש 143
144 overview-quotas/reserved-tools/data/gender-https://www.idea.int/data  
145 ranking?month=10&year=2021-nhttps://data.ipu.org/wome  
146(rev. 2008) Constitution of Rwanda  
147view/255/35; -quotas/country-tools/data/gender-https://www.idea.int/data  

 Constitution of Rwanda (rev. 2008)  
148IPU Parline, Global data on national parliments   

https://data.ipu.org/content/mexico?chamber_id=13464 
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 םלועב 26-ה םוקמב התוא ביצמו ,40% לע דמוע טנמלרפב םישנה רועיש לגוטרופב :לגוטרופ )2(

 טעמכ ,דואמ ךומנ היה טנמרלפב םישנה גוציי ,80-ה תונש ףוס דע  149.טנמלרפב םישנ גוצייב

 הקיקחל תוירדגמ תוסכמ תסנכהל תונויסינ רפסמ ויה .םישנ 10%-ל תחתמ ויה תוגלפמה לכב

 33% לש תוירדגמ תוסכמ רבדב הקיקח הריבעה תילאיצוסה הגלפמה ,2005 תנשב .ולשכש

 ךא ,רורשאל חלשנ Lei de Paridade ארקנש קוחה .םינימה ינשל טנמלרפב םיבשומהמ

 ןתייחד םוקמב ,ךשמהב ,ןכל .ויולימ יא ןיגב תויצקנסה ךוכירל ליבוהש וטו וילע ליטה אישנה

 ןייפמקל תוגלפמה לש תוירוביצה תוידיסבוסה ,תושירדב תודמוע ןניאש תוגלפמ תומישר לש

 25%-ב ותחפיו ,םיבשומהמ 20%-ל עיגי אל םינימהמ דחא רשאכ יצחב ותחפוי תוריחבה

 יכ השירדב תדמוע הניא הגלפמשכ וא 33%-ל 20% ןיב היהי םינימה דחא רועיש רשאכ

 רוביצל םוסרפ איה תפסונ היצקנס .ןימה ותואמ םיפוצר תומש 2-מ רתוי וללכי אל תומישר

 .2006-ב רבד לש ופוסב הרשוא תנקותמה קוחה תעצה .קוחה יפל ולעפ אלש תוגלפמ תודוא

 ףוגב תויזגוטרופה םישנה יגיצנ דצמ תושירד לש הנש 30-מ הלעמל רחאל קקחנ הז קוח

 הפש ץמאמ יזגוטרופה קוחה .םישנ תועונתו ירדגמ ןויוושו תוחרזאל הדעווה ,ןויוושל ימשרה

 לאמשה תגלפמ ידי לע םדוקו 150,״תומישרב ןימ לכמ 33.3% לש ילמינימ גוציי" שרודו תילרטינ

  151.בחר ידסומ יוניש העינהש תישארה

 םלועב 12-ה םוקמב התוא ביצמו ,46.2% לע דמוע טנמלרפב םישנ רועיש היבילובב :היבילוב )3(

 לש הקילבופרה" ,2009 תנשמ היבילוב לש תיחכונה הקוחה יפ לע  152.טנמלרפב םישנ גוצייב

 םיווש םיאנת םע ,תפתשמ תיתליהקו תיגוציי ,תיטרקומד לשממ תרוצ תצמאמ היבילוב

 58-ו 11 םיפיעסש ךכ ןקות היבילובב תוריחבה קוח 2010 תנשב .)11 ףיעס( "םישנלו םירבגל

 םא .ןיגוריסל ,םישנו םירבג לש הווש רפסמ וללכי םידמעומ תומישר יכ םיבייחמ קוחל )2(

 תא הלעמ הז ןוקית .םישנל תופידע ןתנית ,םידמעומ לש יגוז יא רפסממ תבכרומ המישר

 הנושארל המשוי וז השדח הקיקח .םיזוחא 50-ל 30-מ םישנל טנמלרפב םיבשומה תסכמ

 טנמלרפב םישנ לש םלועב והבוגב ינשה רועישל העיגה היבילובש ךכל הליבוהו 2014 תנשב

)IPU, 2018(. קוחה ןוקית רחאלש םינשב יתועמשמ ןפואב רפתשה היבילובב םישנה גוציי. 

 .טאנסל הרחבנ אל השיא ףאו ,םישנ ויה םירחבנה תיבב םיגיצנ 130 ךותמ 4 קר ,1985 תנשב

 תונש לש היינשה תיצחמב תונתשהל לחה בצמה .1993 תנשבו 1989 תנשב הלק היילע התייה

 תיניטלה הקירמאב תירוזא המגמ עקר לע תונושאר תוירדגמ תוסכמ וצמוא רשאכ ,90-ה

-ו ,םירחבנה תיבל תומישרהמ 30%-ל םישנל תוסכמ העבקו תוריחבב תוירדגמ תוסכמ ץמאל

  153.טאנסל 5%2

 םלוה גוצייל העגה ןתרטמש תונוש הלועפ תוטיש ןנשי םלועב תונוש תונידמבש תוארל ןתינ ,םוכיסל

 רתוי םיבייחמ םה תוריחב יקוח וא םייתקוח םינוקית ,ללככש הארנ םנמא .טנמלרפב םישנ לש

 תוסכממ רתוי הליעי הקיקחש החכוה לכ ןיא לעופב בצמה תניחבמ ךא ,תויצקנס וללכי ףאש ןתינו

 ללכ םישנל םלוה גוצייב םלועב הובגה ןגורידב תוטלובה תונידמהמ קלחש הארנ .תוירטנולוו גוציי

 תומזויב אוה םוחתב ןתחלצה רוקמש אלא ,הז אשונב הקוח ינוקית וננוכ וא םיקוח וקקוח אל

 
 .םש 149

150https://journals.openedition.org/rccsar/404  
151REGULATING GENDER EQUALITY IN POLITICAL OFFICE IN SOUTHERN Verge, T. (2013).  

EUROPE: THE CASES OF GREECE, PORTUGAL AND SPAIN Representation, 49(4), 439–452. 
https://doi.org/10.1080/00344893.2013.850322 

152 ranking?month=10&year=2021-https://data.ipu.org/women  
153 9_27-59074-137-1-https://link.springer.com/chapter/10.1057/978 
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 אשונב הקיקחה לש החלצהה תדימש ךכ ,תונידמ ןתואב תולעופה תוגלפמה ברקמ תוירטנולוו

 הדימבו 154,םלוה גוצייל השירדה תרפה ןיגב תוטקננה תויצקנסבו םיקוחה ןושלב הבר הדימב היולת

 תונידמהמ קלחש ךכ לע תעדה תא תתל שי ,ןכ ומכ .ןויווש תמדקמכ הנידמה יפואב ףא תיקלח

 תיביטקפאכ התלגתה ולא תונידמב התשענש הקיקח םא ףאו ,תויטרקומד תונידמ ןניא וגצוהש

 יתאוושה לדומכ םיאתת אל ןכלו ,תיטרקומד אל תויהל היושע איה םינימה ןיב ןויווש םודיקל סחיב

  .ילארשיה ןידל

 

 

  

 
 תסנכה לש רקחמהו עדימה זכרמ "תויטילופ תוגלפמב םישנ לש םלוה גוציי אשונב הוושמ הריקס" דוד ןב רואיל154

.(2005) 
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 תונקסמו ןויד .6

 תיגוס חותינ לע ךמתסהב .םימדוקה םיקרפהמ תונקסמהו םיאצממה תגצהל תעכ רובעל שקבנ

 שקבנ .אשונב קוחה תעצהל סיסב ווהיש תוצלמה רפסמ ונשביג ,םלועבו לארשיב םישנה רועיש

 ,םלועב תובר תונידמב גוהנכ תוילמינימ תוירדגמ תוסכמ תקיקחב תויזכרמה תויעבה לע דומעל

 תריקס לעו ילארשיה ןידה תריקס לע םיססבתמה ,ותקיקחל םיחנמ תונורקעו קוחל הוותמ עיצנו

  .יטסינימפ-יטרואתה רשקהב ,לארשי תסנכב םישנ לש גוציי-תתל םימרוגהו םידקמה עקרה

 הוושמה טפשמהמ תונקסמ .6.1

 לארשיב ,טנמלרפב םישנ לש םלוה גוציי רבדב הביציו תיטיא תומדקתה תמייק ,םלועבש דועב

 הקיקח החתפתה םינשה ךרואל .תמדוקה תמועל תיחכונה תסנכב םישנ גוצייב הדירי התייה

 םילכהמ דחא איהו ,טנמלרפב וא תוגלפמב םא ןיב ,םישנל גוציי תוסכמ תללוכה תובר תונידמב

 תוריחבה קוחב תוירדגמה תוסכמה תא ןגעל גוהנ .טנמלרפב םישנ לש ןרועיש תלדגהל םייזכרמה

 לע תויצקנס תלטה רורגת תירדגמה הסכמב הדימע יא ,ללכ ךרדב .הנידמ התוא לש הקוחב וא

 ,עצוממב .טנמלרפב םישנה רועיש תלדגהל םרת הז יעצמא תובר תונידמב יכ תוארל ןתינ .תוגלפמ

 תונידמ תמועל טנמלרפל םישנ רתוי ורחבנ ,הקיקחב תונגועמ רשא תוירדגמ תוסכמ תולעב תונידמב

 .25.5% אוהש םלועב עצוממהמ ךומנ תסנכב םישנה רועיש הב ,לארשי ןהבו ,תוירדגמ תוסכמ אלל

 איה תירשפא היצקנס .קוחה תא ףוכאל ידכ תושמתשמ תונידמ ןהב תויצקנס לש בחר ןווגמ םייק

 לשב לארשיב םושייל תיתייעב תויהל הלולע וזכ היצקנס .הסכמב תדמוע אלש הגלפמ לש םושיר יא

 םייתד םיעינמ לשב םהיתוגלפמב םישנ תוללוכ ןניאש ,ידרחה רזגמהמ תוגלפמה לש ןתדמע

 ןהלש םירחובה רוביצ לשו םהלש תדה שפוחב רומח ןפואב עוגפל הלולע וזכ הייפכ .םייגולואידיאו

 תרסואש הווצמ ןיא יכ רהבויו .הייסולכואב תוצובקה ללכ לש גוציי היהי אל ,םזילרולפב העיגפ ןכו

 ןיינעב רבודמ אל ךא תידרחה הליהקב וזכ תרוסמו הכלה לש חור שי ,תסנכב הרבח תויהל השיא לע

 155.הזה רצה ןבומב יתכלה

 תושירדב תודמוע אלש תוגלפמ לש תטלחומ הייחד םוקמב הב שמתשהל ןתינש רתוי הכר היצקנס

 תתחפהש ךכ ,יסחי ןפואב םג תויהל הלוכי התחפהה .תוריחבה ןייפמקל הגלפמ ןומימ תתחפה איה

 ןהב תוגלפמל ןומימה תתחפהמ רתוי ךומנ היהי םישנ לש םיוסמ גוציי םייק ןהב תוגלפמל ןומימה

  .ללכ םישנ ןיא

 הדמע אלש הגלפמ תודוא רוביצל םוסרפ איה הב תושמתשמ תומיוסמ תונידמש תפסונ היצקנס

 ידכ קוחב הסכמל עיגהל תוגלפמה תא ץרמתל איה הז יעצמא תרטמ .הפיזנ ןתמ וא קוחה תושירדב

 רבד ,ירוביצה חישל אשונה תאלעה אוה הפיזנו רוביצב םוסרפ לש ןורתיה .ןתימדת עגפית אלש

 לש יונישל איבהל םילוכי ולא םיעצמא םא קפס ,םלוא .אשונב תופסונ תומזויל םג ליבוהל לוכיש

 עיפשת וז היצקנס המכ דע רורב אלו הב דומעל תולוכי תובר תוגלפמש היצקנסב רבודמ ןכש ,שממ

 ליעות תירדגמה הסכמב תודמוע ןניאש תוגלפמ םוסרפ יכ ןכתיי .םתריחבב םירחובה רוביצ לע

 תודגנתה ררועל לולע הזכ דעצ ךא ,הפירח רתוי טעמ איהש תפסונ היצקנס םע בלושת איה רשאכ

 
 )Ynet )31.07.2018 ״הקיטילופב קוסעל תולוכי אל םישנ המל״ :תוידרחה םישנה ץ״גב״ בהי םלת 155

5320154,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
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 תידרחה הרבחה יפלכ הנפומה "גנימייש" ןיעמ אוה רוביצב םוסרפ יכ ןעטיש ,ידרחה רזגמב הפירח

  .םתנומאו םהייח חרוא לש הלבק יא ותועמשמו

 ,הקיקחב תוירדגמ תוסכמ ןיא ,טנמלרפב םישנ רועישב םלועב הובג תוגרודמש תומיוסמ תונידמב

 תותרוחש תונידמל רתוי המיאתמ וז הטיש .תויתגלפמ םינפ תוירטנולוו תוירדגמ תוסכמ ןהל שי ךא

 יביטקפא וניא הז יעצמא .תויצקנס תללוכ רשא הקיקחב ךרוצ ןיא ןהבו ,ירדגמ ןויווש ןלגד לע

 הקיטילופה ,ןכ ומכ .תוירטנולוו תוירדגמ תוסכמ תמייק ןהב תוגלפמה תוטעמ םויכ ןכש ,לארשיב

 עצוממ הב ,לארשי הנידמב .בלתשהל תוסנלמ םישנ עיתרמ רשא ,"ירבג" םוחתכ תספתנ ןיידע

 הקיקח תשרדנ ,תיתועמשמ היילע תמגמב וניאו ,ימלועה עצוממהמ ךומנ טנמלרפב םישנאה

 לע עיפשהלו בלתשהל תונמדזה לארשיב םישנל רשפאתו ,לחוימה יונישל איבתש תיתועמשמ

 .ןוטלשה תודסומ

 אהת רשא תסנכב םישנ גוצייל תעגונה הקיקח ךירצמ לארשיב בצמה יכ הארנ ,ליעל ראותמה רואל

 תלעבו תיביטקפא היהתש ךרדב ,הנידמב תויסולכואה תא תנייפאמה תויתוברת-ברל תמאתומ

 ןפואב ,הנידמב םירזגמה ללכל תוישעמ תויהל תוכירצ תויצקנסה .הב הדימע יא ןיגב תויצקנס

  .הקיקחה תא םשייל רשפאיש

 ילארשיה ןידהמ תונקסמ .6.2

 ילארשיה קוחה .ילארשיה ןידב תומוקמ רפסמב יוטיב ידיל אבש ךרע אוה םישנ לש םלוה גוציי

 בכרהל עגונב ןוכנ רבדה .רוביצה יגיצנ ברקב םינימה ינש לש םלוה יוטיבל תושרופמ תושירד ללוכ

 תוגיצנל תוריחב ןומימ ידי-לע םינתינש םיצירמתל ןכו 156,הלשממה ידי לע ומקוהש םיפוגו תודעוו

 םלועב ,ףסונב .שדח וניא תסנכב םישנ גוציי םודיק לש לאנויצרה ,ונייהד .תוימוקמה תוצעומב תישנ

 תלבק ידקומב םישנ לש תוחכונ םיבייחמה םירדסהו ןימ תמחמ הילפה לע רוסיא םייק הדובעה

 רזגמב רתוי םצמוצמ ןפואבו ,ירוביצה רזגמב םג ךכ .תורבח לש תוינידמה תעיבקו תוטלחהה

 קיסהל ןתינ ךכמו 157,יטרפה רזגמב תורבח לע םייפסכ םימוציע תלטהמ ענמנ אל קקוחמה .יטרפה

 גראמב בלתשהל יושע תסנכב םישנ גוציי-רסוחל ילאנויצרופורפ יפסכ םוציע וא יפסכ יופיש יכ

 .ילארשיה יתקיקחה

 תוביסנב( םלוה יוטיב ןתניי" :םלוה גוציי םודיקל הכר החסונ ץמיא קקוחמה יכ בל םישל יואר

 גוצייה אוה המל רבסה וא טוריפ אלל ,ותוהמב יביטרלקד אוה הז חסונ ."םינימה ינש ינבל )ןיינעה

 "ןיינעה תוביסנב" לש גייסה ףסונ םהב תומוקמב .ותפיכא תא אדוותש היצקנס אללו ,םלוהה

 רהוצ םירשפאמ םיפיעסה ךא ,ועוציב לע ןומאש ףוגה תעד לוקישל בחרנ יד ןפואב הנותנ תונשרפה

 לע וססבתי תוריתע וב בצממ בטומ הז בצמ .םיפיעסה לש תושרופמ תורפה לע ,ץ״גבל תוריתעל

 הטנ ןכא טפשמה תיב .תילארשיה היטרקומדה לש דוסיה יכרעב םימייקש םייתקוח םותסש יגשומ

 םימיוסמ םירקמב חסונה ץומיאב תלעות הנשי ,ןכל .הלאכ םיפיעס לע וססבתהש תוריתעל רתעיהל

 קוחב רבכ ססובמ חסונ והזש םושמ ןה ,םיקהבומ םידדמו תורמסמ עובקל רתוי השק םהב

 .תיטופישה תרוקיבה תניחבמ וב תמייקש תוליעיה לשב ןהו ,ילארשיה

 
 .2011-א"עשתה ,)הקיקח ינוקית( םישנל םלוהה גוצייה תבחרהל קוח 156
 .1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל )11()ב(א363 ףיעס 157
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 קוחל 4 ׳סב יתקוחה ןוגיעה אוה תסנכב םישנ גוציי תרבגהל הקיקחב יתועמשמ לושכמ ,רומאכ

 םיווש םייוכיס חיטבהל שי ויפל רצה ונבומב ושרפל ןתינש ״תווש״ תוריחב עבוקה ,תסנכה: דוסי

 תריחב יכ שיגדהל שקבנ ונא .ןהלש ירדגמה וא יתצובקה ךוישל תוסחייתה אלל ,םידמעומה לכל

 ,ןויוושה אוה היטרקומדב ןוילע ךרע .היטרקומדה לש דיחיה ביכרמה הנניא תסנכל םיגיצנה

 רוביצ גיצנ לש תורשפא לע תויעמשמ-דח תולבגה ןנשי .םירחא םיכרע לע רבוג אוה תובר םימעפו

 וילעש הרומ רחובה ןוצרו לודג םיעיבצמ להק ול שי םא ףא ,םייכרע םילוקיש לשב ,תסנכל ץורל

 ןבומ ונשי ,ןויוושה ךרע לע הז הרקמב רבוג תויגוצייה ןורקיע םא וליפא ךא 158.תסנכל רחביהל

 .רוביצב תונושה תויסולכואה תא ףקשל םיכירצ רוביצה יגיצנ ויפל תירואית תויגוציי לש םיוסמ

 תויגוצייה ןורקיע תא שמממ םירחבנה תיבב הייסולכואהמ תיצחמ לש תוגיצנ םודיק ,הזה ןבומב

 ןוקיתו םיידוסי םייטרקומד םיכרע םודיקל ןתונ קקוחמהש םיצירמת ןיב דירפהל שי .קהבומ ןפואב

  .םהיניע תוארכ תוגלפמה ןוגרא תא ליבגמש ןפואב הלועפ תטיש תייפכ ןיבל ,תויתרבח תולווע

 וניא םישנל גוצייה-תת ןהב תוגלפמל תינויח תסנכל תומישרב םישנ לש גוציי תדדועמה הקיקח 

 םידיקפתבו תסנכל ןהיתומישרב םישנ תוללוכ תוגלפמה ברימ .םייגולואידיא םיעינממ עבונ

 םלוה גוציי ץורמת ,ןכל .תירוביצ היישעב םישנ בולישל תינורקע תודגנתה ןהל ןיאו ,םיירטנמלרפה

 דע ,היישעב םישנ לש רתוי ההובג תוגיצנל תוגלפמה תא ףוחדיש יתועמשמ םרוג תויהל לוכי םישנל

 ,החינז תוידרחה תומישרב העיגפה ,ףסונב .הייסולכואב םישנה תומכל סחיב רתוי הריבס המרל

 לע רוסיא וא השקונ הסכמ ידי לע תסנכה תומישרל םישנ תסנכה תופוכ ןניא קוח תועצהו רחאמ

 העיגפ ווהי ,םיילילש וא םיבויח ,םייפסכ םיצירמת ידי לע אלא – םישנ תוגיצנ אלב תוריחבל הציר

 קוחב םיעצומ רשאכ המכו המכ תחא לע ןוכנ הז רבד .םישנ גוצייל תדגנתמש םלוע תפקשהב התוחפ

 תונורקע ףא לעש רוכזל בושח ,ףוסבל .תונושה תוגלפמה תונומאל םאתהב םישנ גוצייל םיפילחת

 סיסבב םידמועש םיכרע םימייק ,ותנומא ינב םע תודגאתהו ויכרע יוטיבל םדא לכ לש שפוחה

 תונורקעה תודוסיב דמוע אוהו ,ירדגמה ןויוושה ךרע אוה םהמ דחא .תילארשיה היטרקומדה

 לש הבר הרושב ןכו ,תואמצעה תזרכהב רבכ יוטיב ידיל אב הז רבד .לארשי תנידמ לש םייתקוחה

 דוסי יכרע לש ץורמת ,היתונומא יפל לועפל םישנא תצובק לכל רשפאל ןוכנש םגה ,ןכל .םיקוח

  .טלחהב ריבס רבד אוה םייטרקומד

 תעצהב יגטרטסא יוניש שרדנו ולשכ תסנכל םלוה גוציי תרדסהב םיבר תונויסינ יכ אצמנ ,םוכיסל

 םילשכה םע דדומתהל שי השדחה קוחה תעצהב ,ןכל .הל תומדוקהמ ןחבוי הלרוגש תנמ לע קוחה

 תסנכב םישנ לש םלוה גוציי תרבגהל םיאתמה יעצמאה יכ הארנ .ורבע אלש תועצהה תא ונייפאש

 תא רורב ןפואב רידגתש ,םייתגלפמ-םינפ םיכילהתב םלוה גוציי תוסכמ ןגעתש הקיקח אוה לארשי

 הוולתו ,תמייקה תילארשיה הקיקחה תא ןייפאמה יביטרלקדה לשכה לע רבגתהל תנמ לע הידעי

 תנמ לע תונוש תויגולואידיא םע תוגלפמל תושימג רשפאל הקיקחה לע ,תאז םע .הפיכא ןונגנמב

  .םירחובה ןוצר לע ןגהל

  

 
 .תסנכה :דוסי-קוחל א7 ףיעס 158
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 ןורתפ תעצה .7

 םינוקית רפסמ ךורעל עיצהל שקבנ ,ליעל ונגצהש תויביטמרונהו תוירואיתה תונקסמה רואל

 גוצייל סחיב ילארשיה ןידב ועצוהש וא ,ולבקתהש םינוש תונויערמ תבכרומה ,תמייקה הקיקחב

 ,הוושמה טפשמב וגצוהש ולאל םימוד םינונגנמב ךומתנ וללה תונויערה תא .לארשיב םישנל םלוה

  .לארשיב תיטילופה תכרעמה יפואלו לשממה תטישל המאתהב

 וענמו ןכתייש םילשכה תא וא ,תמייק הקיקחמ ולעש םילשכה תא רותפל הדעונ תעצומה הקיקחה

-יטרואת עצמ עיצנ ,תישאר .תסנכב םישנה גוציי תא תולעהל ודעונש קוחה תועצה םודיק תא

 יפכ לארשי תסנכב םישנ לש גוצייה-תתל םימרוגה םע דדומתיש תנמ לע קוחה תעצהל יטסינימפ

 שרדית הגלפמ לכ יכ עבקנ םש ,תוריחבה קוחב ןוקית ךורעל עיצנ .םידקמה עקרה קרפב והוז ולאש

 ינשהו ,הגלפמב םלוהה גוצייה ח״וד ,ירואית דחאה :תוריחבל התודמעומ תשגהב םיכמסמ ינשל

 ״השקונ״ קלח ללוכה ,םישנ לש םלוה גוציי םודיקל בייחתת הגלפמ לכ וב יתרהצה ךמסמ ,יביטמרונ

 .ןהיעצמב בותככ הגלפמה ידעיל םאתהב ףיסוהל ןתינ םהילעש ,)יביטיזופסיד( ״ךר״ קלחו )יטנגוק(

 םהלש םירחובל תוגלפמה לש תופיקשו ,םישנ לש םלוה גוצייה תייגוסב קוסיע ץרמתל דעונ הז ןוקית

 ךמסמה לש הפיכא דדועל דעונש ,תוגלפמ ןומימ קוחב ןוקית ךורעל עיצנ ,ןכמ רחאל .וז היגוסל סחיב

-יא לש תוילכלכה תוכלשהה תא עבקייו ,רומאכ תוריחבה קוח לש ןוקיתב שרדנה יביטמרונה

 העיבקה תא ןגעל תנמ לע ,הלשממה קוחב ןוקית ךורעל עיצנ ,ףוסבל .יביטרלקדה ךמסמב הדימעה

 ,םלוה גוציי תענתהל םיימינפ םיכילהת רובעו ,הלשממל תוסנכנש תוגלפמה רובע םלוה גוצייל סחיב

 הלבקתהש 1325 הטלחה ץומיא תא ריבגהל ידכ תאז .תיתלשממה המרב ,תיתגלפמה השירדל לעמ

 םישנ לש םלוהה גוצייה תרבגהל ונתעדל ץירמתה דקומ הניהש הטלחה ,ילארשיה קוחב ם״ואב

   .תסנכב

 קוחה תעצהל יטרואת עצמ .7.1

 תרשפאתמ וידחי םהב הרכהה ,םינושה םייטסינימפה םימרזה לש ירוטסיהה עקרב ינושה ףא לע

 תוחנכ רדגוי אלש ךכ הרבחב םישנ לש יתרבחה ןדמעמ רופיש :םהל םיפתושמה תונורקעה תוסחב

 ,םיבאשמב – םישנ ינפ לע םירבג םיפידעמה םידסוממ םירדסה לש םמויקב הרכהה ;רבגל

 הטילשה יסחיל היצמיטיגל םיקינעמו םירמשמה םייתרבח םינבמ לע העבצה ;חוכבו תויונמדזהב

 159.תקדוצו תינויווש הרבח םודיקל יתרבח יונישל הלועפ תטיקנו ירדגמה ןויוושה-יאו

 ,םזינימפה לש םינושה םימרזה תא חיכנהל רשפאתש ,קוחה תעצהל תיטרואתה תרגסמה יכ עיצנ

 םודיקו תנגה ותרטמש ,יתולישמ םזינימפ לש הירואתב יוטיב ידיל האב ,םהיניב םילדבהה ףא לע

 םזינימפה 160.הנידמה ינונגנמ תרגסמב הינווג ללכ לע תיטסינימפה הקיטקרפהו הירואיתה

 :ןוגכ ,הלועפ ינפוא ןווגמ תועצמאב 161,םישנל ידוחיי ןפואב תויטנוולרה תויגוסב קסוע יתולישמה

 'ןחלושל איבהל'ו רוקסל שי ,תוטלחה תלבק יכילהת תרגסמב היפל הטיש ,תירדגמ הבישח תעמטה

 םזינימפה תיילע םע ומקש תיחרזא הרבח ינוגרא 162;הטלחהה לש תוירדגמה תוכלשהה תא

 
 .324 'מעב ,22 ש"ה ליעל ,ץיבוקרב 159
 ,)"אובמ יתולישמ םזינימפ" :ןלהל( 11 ,2018 )2(ט טפשמ ישעמ "יתולישמ םזינימפ :ריכהל אנ :אובמ" ,ילאה טנ'ג 160

 18 ,2018 )2(ט טפשמ ישעמ "?בלתשהל תויטסינימפ וחילצה יטפשמה רדסב ןכיה :1 קרפ" ,ילאה טנ'ג ;15 'מע
 .)"1 קרפ יתולישמ םזינימפ" :ןלהל(
 תומילא לש תילילפ הרדסה ןוגכ תויעב ןווגמב קסעתמ יתולישמה םזינימפה .20 'מעב ,1 קרפ יתולישמ םזינימפ 161

 תירוביצה הריזב םישנ ןכו החפשמב םישנ ,הדילו ןוירה לש רשקהב ןפוג לע םישנ תויוכז ,הדובעה קושב םישנ ,תינימ
 .25-24 'מעב ,םש 162
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 םודיקל תולעופ םלועה לכמ תויטסינימפ ןתועצמאב )networking( תותשר חותיפ ןכו ,יתולישמה

 – תיטסינימפ תויחמומ ףוסבלו 163;תוינידמ תצפהו עדי ףוסיא ,תרושקת ךות ימוקמ םזיביטקא

 יונישל איבהל איה הנווכה ,ירק 164.םייביטקייבואו םיילרטינל םייטסינימפה תונויערה תכיפה

 הילא סחיב ,תיביטקייבואו תילרטינכ רבגה לש םייחה תייווחב האור רשא תיתרבחה המגידרפה

 היווחכ השיא לש םייח תיווחב הריכמה תיתרבח המגידרפל ,״הנושכ״ תרדגומ השיאה לש היווחה

  .המצע ינפב תדמוע אלא ,רבגה לש היווחה יפל תדדמנ הניאש תילרטינ

 האב תירדגמה הבישחה תעמטה :ןמקלדכ םינושה הקיקחה יכבדנב יוטיב ידיל ואובי ולא םיטביה

 אובת וז השירדש יפכ ,תוטלחהה תלבק ידקומב םישנ לש םלוה גוציי לש דדמה ןוגיעב יוטיב ידיל

 הכימת ולבקי םייטסינימפ תיחרזא הרבח ינוגרא .הגלפמ לכמ שרדנש יתרהצהה ךמסמב יוטיב ידיל

 .םלוהה גוצייה תסכמב ודמעי אלש תוגלפמל תחפויש ןומימב הרוקמש הנידמהמ תפסונ תיפסכ

 הרבח ינוגראל ורבעויש םיביצקתה תוסחב אוה ףא רשפאתי םזיביטקא םודיקל תותשרה חותיפ

 םודיק ורשפאיש ם״ואה לש 1325 תטלחה לש תורטמה םודיק תועצמאב ןהו ,םייטסינימפ תיחרזא

 תכיפהב יוטיב ידיל אובת תיטסינימפה תויחמומה .לארשיבו םלועב םישנ םודיקל םיילבולג תונויער

 יכ הווקת ונאו ,תוגלפמה ללכ ברקב תמייקתמש המרונל הקיקחב בייחתמה ירדגמה גוצייה ח״וד

  .רוביצה ירחבנמ תיצחמ ווהי םישנש ךכב יוטיב ידיל אובת תיטסינימפה תויחמומה דיתעב

 ,תוגלפמ ןומימ קוח ,תוריחבה קוח :םיקוח השולשב ךורעל עיצנש םייונישה תא רוקסל תעכ רובענ

  .הלשממה קוחו

 תוריחבה קוחב ןוקיתה .7.2
 

  :םלוה גוציי ח״וד תשגה :ןושאר קלח

 ירחא ,םידמעומ תומישר : ׳ו קרפב ,1969-ט"כשת ,]בלושמ חסונ[ תסנכל תוריחבה קוחב יכ ץילמנ

 :אובי )ב(57 ףיעס

 גוציי ח״וד שיגהל תשרדנ הגלפמ לכ ,םידמעומה תמישר תשגהב )1()ב("

 לככ .הגלפמה תמישרב םינימה ינש גוציי רועיש לע טרפמה ,םלוה

 םלוהה גוצייה ח״וד תא שיגהל הגלפמה לע ,תומישרב םייוניש וכרעייש

  .שדחמ המישרה רושיאל תוריחבה תדעוול ןכדועמה

 ןתניי םינימה ינשל יכ ועמשמ ״םלוה גוציי" ,הז קוח ןיינעל״ )א()1()ב(

 גוציי ,ןיפולחל וא ,הייסולכואה חוליפ םע רשפאה לככ בשייתמה גוציי

 רשא השיאה דמעמ םודיקל תושרה דדמב עבקייש רועישל םאתהב

  .תוריחב תכרעמ לכב ןכדעתי

 חיכוהל שרדית )1()ב( ׳סב רומאה תא םייקת אלש הגלפמ )1()א()1()ב(

 לקשמ ןתמ תוקידצמה תוביסנמ תעבונ הז קוח תוארוהב הדימע-יא יכ

 ׳סב רומאה יפ לע הביצקתמ יוכינב אשיתו ,םינימה דחא ינבל רתי

   .1973–ג״לשתה ,תוגלפמ ןומימ קוחל )1()א(3

 
 .26-25 'מעב ,םש 163
 .27-26 'מעב ,םש 164
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 תכרעמ לכל ינכדעה םלוהה גוצייה דדמ לע תומישרה תא ןכדעת השיאה דמעמ םודיקל תושרה

 ךכו ,םישנל גוציי 33%־ל שרדית 26ה תסנכה .30% לש דדמ עבקיי הל ,25ה תסנכהמ לחה ,תוריחב

 םינש 28 ךות וא ,48% וניה שרדייש םלוהה גוצייה םינש 25 ךותש ךכ 3%ב דדמה הלעיי תסנכ לכב

  ,51% לע דומעי םלוהה גוצייה דדמ הב ,32ה תסנכהמ לחה .הייסולכואב רועישל םאתהב 51%

 רהבוי .הייסולכואה חוליפב יוניש היהיש לככ ,רדגמ יפל הייסולכואה חוליפל םאתהב ןכדעתי דדמה

 .המצע תסנכב אלו ,תוגלפמה ךותב םלוה גוציי לש דעיל סחייתמ דדמה יכ

 שי ׳םינימה דחא ינבל רתי לקשמ ןתמ תוקידצמה תוחכומ תוביסנ״ ףיעסה תוסחייתהב יכ שגדוי

 לע החכוהה לטנ יכ עבקנ וב 165,םינוירוטקרידה ץ״גבב ,אצמ טפושה לש ותעיבקב ןגוע אוצמל

 יכ חיכוהל שרדייש ,הז ןיינעב הטלחהה לבקמ לע לטוי םלוה גוציי תשירדל דגונמה יונימל הטלחה

  .ןיינעה תוביסנב היואר תדמעומ האצמנ אל

 :יתגלפמ-םינפ םלוה גוציי םודיקל תובייחתה ריהצת תשגה :ינש קלח

 םלוה גוציי םודיקל התלועפ ינפוא לע ריהצמה ךמסמ שיגהל שקבתת הגלפמה ,ח״ודל ףוריצב

 שמתשהל םילוכי םיקיסעמש סיסב ךמסמ עבוקה תינימ הדרטה תעינמל קוחהמ הלאשהב .הגלפמב

 ריהצתב םילולכ ויהיש םיפיעס העברא ללוכה סיסב ךמסמ קוחל ףיסוהל שקבנ ,וילע ףיסוהל וא וב

 עורגל לכות אל ךא ,הנוצרל םאתהב בותכה לע ףיסוהל לכותש ךכ ,שיגהל שרדית הגלפמ לכש

 רוביצב םסרפל הגלפמה לע רשאכ ,וקיסקמב הקיקח חוכמ תגהנומ רומאכ ךמסמ תשגה .בותכהמ

  .ריהצתב רומאה תא המייק םאה

 : עצומה קוחה תולימ ולא

 הגלפמה ,םלוה גוציי ח״וד שגוי המע ,םידמעומה תמישרל ףוריצב )2()ג(

 ,המצעל הביצמ הגלפמהש םלוה גוציי ידעי לע יתרהצה ךמסמ שיגת

 ובו ,השיאה דמעמ םודיקל תושרה לש דדמה תעיבקמ םילפונ םניאש

  .םישנ לש םלוה גוציי םודיקל לעפת הגלפמה םהב םינפואה וטרופי

 ערגי אל יתגלפמ-םינפ םלוה גוציי םודיק תרהצה ךמסמ )1()2()ג(

  .השיאה דמעמ םודיקל תושרה ידי לע םיעובקה  םינוירטירקהמ

 וליאו ,םיבייחמ םניה )2(ו )1( םינוירטירק ,הז ןיינעל )א()1()2()ג(

 הגלפמ לכל םאתהב הבחר תונשרפ םירשפאמ םניה )4(ו )3( םינוירטירק

  .הירחבנ ןוצר יפ לעו היניע תוארכ

 רשא )יביטיזופסיד( ״ךר״ ףיעסו ,הינתהל םינתינ םניאו )םייטנגוק( םישקונ םניה םיפיעסהמ םיינש

   .היתונוצרו הייפוא יפל ,הגלפמה תרדגהל ןותנ

  :םישקונה םיפיעסה

 שי ןהב תונידמב ןידל ילארשיה ןידה ןיב האוושהה ןמ ולעש םילשכל הנעמ תתל ודעונ ולא םיפיעס

 תונשרפל ןותנ וניאש ןפואב ןיינעה תוביסנב םלוה גוציי אוה המ רדגומ ,ךכ .םישנל םלוה גוציי

  .תוגלפמה

 
 .)1994( 501 )5(חמ לארשי תלשממ' נ לארשיב םישנה תלודש 453/94 ץ״גב 165
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 ידי לע עבקנה םישנל םלוה גוציי דדמב דומעל בייחתת הגלפמ לכ יכ עבוק ןושארה ףיעסה )1(

  .ליעל טרופמכ ,השיאה דמעמ םודיקל תושרה

 םימוקימב םינימה ינשל םלוה גוציי ןתניי יכ בייחתהל הגלפמה לע יכ עבקי ינשה ףיעסה )2(

 ןימה ינב תחא תדמעומ וא דמעומ תוחפל לולכת הגלפמ לכש ךכ ,הגלפמה לש המישרב םיילאיר

 רשא 166,אשונב תינקיסקמה הקיקחל המוד רבדה .תחתופה היישימחב הגלפמב תוחפ גצוימה

 םידמעומה רשאכ ןימה ותואמ ויהי םיינש ,םיבקוע םידמעומ השימח לכ רובע יכ תבייחמ

 .םנימל םאתהב ןיגוריסל םיבצומ

  :םיקלח ינשמ בכרומ היהי )ג( ״ךר״ה ףיעסה

 הז ןיינעל הנווכה .ןיינעה תוביסנב םישנ ןווגמל םלוה גוציי ןתניי יכ עבקת ףיעסה תשיר )1(

 תוצובק ןווגממ םישנ גוצייל הבוחב הבולש היהת םלוהה גוצייה תבוח יכ הניה

 ,םינוש תודמעו תולוק ,םיכרצ םנשי תונוש תויסולכואמו םיעקרמ םישנל ןכש ,הייסולכואה

 הרכוה ןווגמה גוצייה תובישח .ןתינה לככ בחר ןפואב ואטוביש ךכל תובישח הנשי רשא

 יואר הארנ ןכ לעו ,2005 תנשב השיאה תויוכז יוויש קוחל 4 ןוקית תקיקחב רבכ לארשיב

 .תוריחבה קוח תמגודכ םיפסונ םיקוחב יוטיבל הכזי רבדהש

 תעצהל סחייתמ הז ףיעס .םידיקפת ןווגמב ,םינימה ינשל םלוה גוציי ןתניי יכ ףיעסה תפיס )2(

 יתרוסמ ירדגמ םידיקפת שויא עונמל ותרטמו ,הלשממל סנכתש לככ ,הגלפמב םידיקפתה

 .ןוחטיב םע םיהוזמה םידיקפת םירבגלו ,החוור םע םיהוזמה םידיקפת םישנל הצקמה

 ץוח יאשונב םישנ לש ןתוחכונ תובישח תא השיגדמה 1325 'סמ הטלחה חורל םאתהב ,תאז

 ,םיפסכה תדעו שאר ומכ ,םיבושח םידיקפתש ךכל הנעמ תתל הדעונ אפיסה 167.ןוחטיבו

 ןתוחכונ לע עיפשמ רבדהו ,םישנ ידי לע ושיוא אל ןיידע ,טפשמו הקוח קוח תדעוו שארו

  .תוטלחהה תלבקב

 לע טרפמה ח״וד ךורעל הגלפמה לש התבוחל סחייתי הרהצהה ךמסמ תא םותחיש ףיעס )3(

 .תסנכה רתאבו ,הגלפמה רתאב םסרופיש ,הרהצהה ךמסמ לש םידעיב הדימע

 :ולא םיפיעס לולכיו ,תוריחבה קוחל תפסותב אבוי יתגלפמ-םינפ םישנל םלוה גוציי םודיק ריהצת

 :םישנל םלוה גוציי םודיק לע יתגלפמ םינפ הרהצה ךמסמ

 דמעמ םודיקל תושרה ידי לע עבקנה דדמב דומעל תבייחתמ הגלפמה )1(

  .הגלפמב םינימה ינש רועישל השיאה

 ,הגלפמב םיילאיר םימוקימל וכזי םינימה ינש יכ תבייחתמ הגלפמה )2(

 העבראמו ,תחתופה היישימחב םידמעומ ינשמ םילפונ םניאש

  .תחתופה היירישעב םידמעומ

 ,םישנ ןווגמל םלוה גוציי ונתי היתודמעומ יכ תבייחתמ הגלפמה )3(

 .םידיקפת ןווגמב

 
  IPU Parline, Global data on national parliments ,2009 תנשב ףקותל סנכנש ,COFIPE קוחה יפל 220 ׳ס ואר 166

https://data.ipu.org/content/mexico?chamber_id=13464 
  .31.10.2000 ,םואה לש ןוחטיבה תצעומ לש 1325 הטלחה 167

 http://peacewomen.org/assets/file/TranslationInitiative/1325/1325hebrew.pdf 
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 שיגהלו ךורעל הילע ,תבקועה תסנכל התודמעומ שיגת הגלפמהש לככ )4(

 תשגהל יאנתכ ,רומאכ םירהצומה םידעיב הדימעה לע טרפמה ח״וד

 ,הגלפמה לש ימשרה רתאב רומאכ ח״ודה תא םסרפלו ,התודמעומ

 .תסנכה רתאב םג םסרופיש

 תסנכל תבקוע הניאש תסנכב התודמעומ שיגת הגלפמהש לככ )1()4(

 הדימעה לע טרפמה ח״וד שיגהלו ךורעל הילע ,םינותנה ופסאנ הב

 תא םסרפלו ,התודמעומ תשגהל יאנתכ ,רומאכ םירהצומה םידעיב

 רתאב םג םסרופיש ,הגלפמה לש ימשרה רתאב רומאכ ח״ודה

 .תסנכה

 הילע ,תבקועה תסנכב התודמעומ שיגת אל הגלפמהש לככ )2()4(

 .השיאה דמעמ םודיק תושרל רומאכ ח״וד שיגהל

 הל שיש הגלפמ .33% שרדיי 27ה תסנכב ,30% שרדיי 25ה תסנכב יכ איה תועמשמה )1( ףיעס ןיינעל

 תחא יפ לע ,םישנ םודיקל ביצקתהמ 1% תוצקהל ךרטצת ,29% לש 25-ה תסנכב םלוה גוציי

  .תוריחבה קוחב תויונמה םיכרדהמ

   תוגלפמ ןומימ קוחב ןוקיתה .7.3

 רפסמ עימטהל שקבנ .תוריחבה קוחב עובקה לש הפיכא תרבגהל םיעצמא ןגעל שקבמ הז ןוקית

 .םלוה גוצייל עגונה יתרהצהה ךמסמב הדימעל תוגלפמל םיילכלכ םיצירמת תווהמה תופולח

 ,הלש הליהקב םישנ םדקת ,הירחבנ ןיב םלוה גוציי תמייקמ אלש הגלפמ יכ אדוול ודעונ תופולחה

 ןומימ קוחב .הליהקב םישנ םודיק יכילהת לש הענתהל הגלפמה לש םיפסכ דועיי תועצמאב

 :אובי א3 ףיעס ירחא ,1973-ג"לשת ,תוגלפמ

-םינפ םירעפל יסחי ןפואב הליהקב םישנ םודיקל ביצקת תאצקה

 םייתגלפמ

 תושרה לש דדמה יפ לע םלוה גוציי תמייקמ אלש הגלפמ לכ )1(

 ןיב רעפה הבוגב הביצקתמ םוכס הצקת השיאה דמעמ םודיקל

  .תסנכ התואל שרדנה םלוהה גוצייה ןיבל םלוהה גוצייה

 םישנ םודיקל שמשי ,םלוהה גוצייה רעפ יפ לע הצקומה םוכסה )א()1(

 :ןלהל תויונמה םיכרדל םאתהב ,הגלפמה לש םירחובה תליהקב

 םיכרצ תוהזל תנמ לע הליהקב םישנ םע לוגע ןחלוש םויק )1()א()1(

  .תיתגלפמה המרב םדקל שיש

 רדעהב םינייפואמה םירזגמב הדובע יניד לש הפיכא )2()א()1(

  .הפיכא

 ידומילמ לחה ,תועוצקמ ןווגמב םישנ תקוסעת םודיק )3()א()1(

 .ידוסי

 דמעמ םודיקל תושרה ידי לע רשואתש תרחא ךרד לכ )4()א()1(

 .השיאה
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 גוצייה רעפ יפל הצקומה םוכס ,)1( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע )2(

 רחובה ןוצרב עוגפל אלש תנמ לע ,15% לע הלעי אל םלוהה

 גוציי םודיקל סחיב םניאש הגלפמה הבייחתה םהל םידעיבו

  .םישנ לש םלוה

 ךמסמב ,השיאה דמעמ םודיקל תושרה דדמב רדגומה םלוהה גוצייה איה )א( ףיעס תועמשמ

 שרדנ הב 25-ה תסנכהמ ליחתי ,םישנל םלוה גוציי םודיקל סחיב הגלפמה תויובייחתה לע ריהצמה

 דדמ תעיבקל יביסרגורפה ןונגנמה .האלה ךכו 33% שרדנ 26-ה תסנכבו ,הגלפמ לכמ םישנ 30%

 .הייסולכואב גוצייל םאתהב ,51% לש םוכסל עיגיש ךכ ,3% לש תוציפק עובקל דעונ םלוה גוצייל

  .48% ותועמשמש םלוה גוציי לש דעיל עיגנ םינש 25 ךות ,םינש 4 לכ תוריחב ויהיו החנהב

  :םישנ םודיקל ביצקתה תאצקה לע היצלוגרל םישמשמ השעמל םינטקה םיפיעסה

 עבקנ םש ,וקיסקמב הקיקחהמ לואש ,הליהקב םישנ םודיקל ביצקתהמ םימוכס תרבעה לש ןויערה

 ,הנודנה קוחה תעצה לש רשקהבו ,ילארשיה רשקהב .תישנ תוגיהנמ םודיקל 3% הצקת הגלפמ לכש

 םלוה גוציי תומייקמ אלש תוגלפמ רובע קר תיטנוולר הליהקב םישנ םודיקל ביצקתה תאצקה

 היצלוגרה הנושארבו שארב .תוריחב תכרעמ התואב השיאה דמעמ םודיקל תושרה לש דדמב שרדנכ

  .ללכ תוגלפמב םישנ תללוכ הניאש ,תידרחה הליהקל תיטנוולר םישנ םודיקל ביצקתה תאצקה לע

 םיידועייה םימוכסה תא תוצקהל עיצנ ,תישנ תוגיהנמ םודיקב תוכמות םניאש תוגלפמ ןנשיו רחאמ

 תנמ לע ,תוגלפמה ישארל ורבעוי ולאו םהיכרצב םישנ ונודי םהב ,םייתליהק םישנ ילגעמ םויקל

 םישנ םודיקל הצקומה םוכסהמ יתועמשמ קלחש עיצהל ןתינ ,ןכ ומכ .םויה רדס לע םתוא םדקל

 זא )רזגמהמ יתועמשמ קלח הווהמש( ךוניחב םא – תוידרח םישנ לש הקוסעת םודיקל רבעוי

 תודבוע ברקב ושעיש םייתנש םירעפ לע שגדב ,יביטקא-ורפ הדובע יניד תפיכאל שמשי ביצקתה

 דבלמ םיפסונ םירזגמב הקוסעת דדועיש הנפלואב ךוניחל רבעוי ביצקתה ,ןכ-ומכ .תוידרח

 יניד לש הפיכאה :לשמל ,לעופב םימייק םינוגרא םע רושקל ןתינ וללה םיפיעסה םושיי תא .ךוניח

 הקוסעת תרבגה 168;ידרחה רזגמב הקוסעתל עייסל ודעונש תוינכות םע רבחתהל הלוכי הדובע

 הליהקב םישנה יכרצ לע םינוידל םישנ ילגעמ תמקה 169;םימייק םינוגרא ידי לע תושעיהל הלוכי

 ביוחת הליהקב םישנ םודיקל תפסונ העצה לכ יכ שגדוי 170.״תורחבנ״ ומכ םינוגראל רובחל םילוכי

 אל םישנ םודיקל דעוימה ביצקתה יכ אדוול תנמ לע .השיאה דמעמ םודיקל תושרה לש רושיאב

 ביצקתה תרבעה םרט יכ שקבנ ,םישנ םודיקל קהבומ ןפואב תויטנוולר ןניאש תותומעל רבעוי

 ידכ ,תאז .השיאה דמעמ םודיקל תושרל ולא םידעי ריבעהל שי ,הגלפמה ידי לע ועבקיש םידעיל

 קהבומב תוקסוע ןניאש תונוש תותומעל רבעוי אלו םישנל םורתי ביצקתהש אדוות תושרהש

  .םישנ םודיקב

 
 םידרח תקוסעת םודיקל ףגאה – תורדתסהה 168

7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%94%D7%https://www.histadrut.org.il/%D7%90%D7%92%D
%D7%94%D7%90%D7%92%D7%A3_A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA/17341663/

%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D_%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7
%A7%D7%AA_%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D 

   תוכז לכ ,ךמת תתומע :לשמל ואר 169

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA_%D7%AA%D7%9E

%D7%9A 
 /https://www.nivcharot.co.il לוקו ןויווש ,גוצייל תוידרח םישנ – תורחבנ 170
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 :הלשממה קוחב ןוקית .7.4

 הלבקתהש 1325 הטלחה םושיי לש הפיכא תרבגהל עגונ הקיקחל ףיסוהל שקבנש ףסונ דבור

  .ם״ואב

 :אובי )ב(6 ףיעס ירחא ,2001–א״סשתה ,הלשממה קוחב

 ,ןינעה תוביסנב ,םלוה יוטיב ןתניי ימואל ןוחטיב ינינעל םירשה תדעוב .)ג(6

 .םינימה ינש ינב לש םגוצייל

 םינונגנמב הגשה תרשפאמה הפוקתב םייונימה תא עובקל שי )1()ג(6

  .םימייקה

 יבצמו תוביסנ חרוכמ תופיחדב השענ הדעווה בכרה יונימש לככ )א()1()ג(6

 ״.םלוה גוציי רדעה לע הגשה לש ריהמ ךילה רשפאמה ןונגנמ עובקל שי ,םוריח

 ההובג תובישח תלעב הדעוול בכרה הנומ םהבש םיבצמ תונשיה עונמל רתיה ןיב ותרטמ ,הז ןוקית

 גוציי המייק אלש הדעו התנומ זא הנורוקה טניבק ןוגכ םיבצמו ,ללככ םישנל םלוה גוציי םייק אלש

  .טרפב םוריחה בצמו תוביסנה חרוכמ הרואכל ,םלוה

 םישנ לש םלוה גוציי לש תיתוהמה ותובישח תא אטבל הניה הז קוחב ןוקיתה תעצה תועמשמ

 וז העצה לש תפסונ תובישח 171.הנידמה יחרזא ללכ ייחל תעגונ רשא ,הבר תובישח תלעב הדעווב

 תעינמב עייסיש יטרקנוקו יתקיקח ילכ תריצי לש ןפואב םלוהה גוצייה תפיכאל המורתב הניה

 תוריתע ססבל היהי ןתינש ןפואב ,ההובג תובישח תולעב תודעוומ לילכ ורדוי םישנ םהבש םיבצמ

 תוכרעיה תפוקת ןתמ ךותו שארמ השעיי ל"נה הדעוול יונימה יכ ,שגדוי .עצומה ןוקיתה ךמס לע

 תשגהל תונמדזה תתל תנמ לע תאזו ,תנהכמה הדעווה לש םדוקה בכרהה תפלחה ינפל תקפסמ

 תופוחד תוביסנב רבודמש לככ .םפקותל םיסנכנ הדעוול )םיפקתנה( םייונימה םרטב אשונב תוריתע

 םינונגנמב תוגשה תשגהל קפסמ ןמז קרפ רשפאלו שארמ םייונימה תא עובקל ןתינ אלש ךכ

 הגשה רשפאל ידכ תאז .ריהמ ךילהב םייונימה לע הגשה ןונגנמ עבקת הדעוה ,םייונימה לע םימייקה

 ריבגהל ידכ ,ףקותל םתסינכ םרט ,הז קוח יפ לע שרדנכ םלוה גוציי םימייקמ םניאש םייונימ לע

 .וללה תוגשהה תלבקל םייוכיסה תא

 הקיקחה ןמ םינוש םילדומבו םלועה ןמ םינוש םילדומב שומיש התשע ןורתפה תעצה ,םוכיסל

 ןפואב ,תסנכב םישנל םלוה גוציי ףוכאלו םדקל רשפאתש הפיקמ תוינידמ שבגל תנמ לע תילארשיה

  .תילארשיה הקיטילופל םג ומכ לארשיב תיתרבחה תואיצמל םאתומ רשא

 
 תסנכל רחביהל תולוכי ןניאו תויחרזא דמעמב ןניאש תובשות גוצייל איבהל רשפאמ הז ןוקית יכ ןיוצי ,בגא תרעהכ 171

 תובשות ןוגכ ,)אמגודל םיסימ םולשתב( הנידמה לש הלכלכהמ קלח תווהמ ןהש ףא לע ,ןהייח תואיצמ לע עיפשהלו
 .המודכו םילשורי חרזמ
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 ,לארשיב בצמה לש תיתקיקחו תיתרבח הריקס ךות ,תסנכב םישנ לש רסחה ןגוצייב קסע הז ךמסמ

 המ קיסהל הרטמב ,םישנל םלוה גוציי תרבגה רובע םלועב ושענש םינוש םילדומ לש הריקס דצל

  .הנידמה תודסומבו תסנכב לארשיב םישנ לש םלוה גוציי רופישל םישרדנה םייביטקפאה םילכה

 תא רתאל שקיב הז ךמסמ ,הוושמה ןידהו ילארשיה ןידה ,לארשיב םייקה בצמה תריקס רואל

 םיבר תונויסינ יכ אצמנ .תסנכב םישנל םלוה גוציי םודיקל תוינידמ תיינבב םייתועמשמה םימסחה

 ןחבוי הלרוגש תנמ לע קוחה תעצהב יגטרטסא יוניש שרדנו ולשכ תסנכל םלוה גוציי תרדסהב

 אלש תועצהה תא ונייפאש םילשכה םע תודדומתה שי השדחה קוחה תעצהב ,ןכל .הל תומדוקהמ

  .םייטרואיתהו םיישעמה – ורבע

 הקיקחב םינוקית רפסמ וחסונ ,הז ךמסממ ולעש םייטרואתהו םייריפמאה םיאצממה רואל

 רהצומ יטרואת סיסב לע ,תסנכב םישנל םלוה גוציי םודיקל תיביטרגטניא תוינידמ שבגל םתרטמש

   .אדירג ילמרופ אלו יתוהמ ןפואב השעיי םישנ םודיק יכ שקבמה

 שיגהל ושרדיי תוגלפמה םידמעומה תמישר תשגהבש ךכ ,תוריחבה קוח תא ןקתל עצוה ,תישאר

 עובק דדמ ידי לע ,'ןיינעה תוביסנב'ו 'םלוה גוציי' םיחנומל הרדגה תנתינ רשאכ ,םלוה גוציי ח"וד

  .השיאה דמעמ םודיקל תושרה ןכדעת ותואש

 העתרה ףאו ץירמת הווהיש הפיכא ןונגנמ ןגעל תנמ לע תוגלפמ ןומימ קוחב ןוקית ךורעל עצוה ,תינש

 ופרטציש תוגלפמה ברקב ףכאי הז עצומ ןוקיתש תנמ לע .תוריחבה קוחל עצומה ןוקיתה םויקל

 ,הלשממ תודעווב םישנ לש םלוהה גוצייה תא וב ןגעלו הלשממה קוח תא ןקתל עצומ ,היצילאוקל

 ןונגנמ עבקי םוריח הרקמבו ,םייונימ לע הגשהל ריבס ןמז םירשפאמש שארמ םיעובק םיאנתב

  .הלשממ תודעווב םלוהה גוצייה תא ףוכאל רשפאיש ריהמ הגשה

 תואיצמה דצל ,לארשיב תיתרבחה תואיצמב םימייקה םימסחה לע עיבצמ הז ךמסמ ,םוכיסל

 גוצייל םייטנוולרה םינוש םיאשונב הקיקח ןוקית הניינעש תוינידמל ןווכמו ,לארשיב תיטפשמה

  .טרפב לארשי תסנכבו ,לארשיב םישנ
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