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 )Amicus Curiae( טפשמ תיב דידיכ ןוידל ףרטצהל השקב

 תדידיכ תרתוכבש ךילהל ףרטצהל ,)ר"ע( עדימה שפוחל העונתה ,תשקבמל רשפאל שקבתמ דבכנה טפשמה תיב

  .טפשמה תיב

 םיילהנמ םיניינעל טפשמה תיב( אמק טפשמה תיב לש תרזוחה ותעיבק תובקעב תשגומ תופרטצהה תשקב

 תושרב עדימה שפוח קוח לע הנוממה 'נ מ"עב יפותיש בשומ שמש רה 2663-05-19 ם"תע תרגסמב ,)םילשוריב
 1998–ח"נשתה ,עדימה שפוח קוחל 2 ףיעסב ותרדגהל םאתהב ,עדימ הווהמ וניא הנכות דוק היפלש םיסמה

  .)"עדימה שפוח קוח" וא "קוחה" :ןלהל(

 וניד קספב .רומאה ךילהה תרגסמב ,תויונמדזה יתשב עדימ הווהמ וניא "הנכות דוק" יכ עבק אמק טפשמה תיב

 תוימינפ תויחנה הב ועמטוה הנכותה תביתכ תעב יכ תקולחמ ןיאש הארנ םא ףא" יכ אוה עבק 5.9.2019 םוימ

 ןידה קספ" :ןלהל( "עדימה שפוח קוחב ועמשמכ 'עדימ'ל הנכותה תא ךופהל ידכ ךכב ןיא ,םיסימה תושר לש

 לע הנוממה 'נ מ"עב יפותיש בשומ שמש רה 6782/19 ם"עע תרגסמב שגוהש רוערעה ךילה חכונ .)"ןושארה
 טפשמה תיב ידי לע ,השעמל הכלה ,הלטוב וז הטלחה )24.12.2020 ש"רא( םיסמה תושרב עדימה שפוח קוח

 תעגונה הדמע הנידמב השבוג םרט יכ הריהבהש רחאלו ,תמדוק הדמעמ הנידמה תרזח חכונ תאזו ,דבכנה

 .םיילהנמ םיניינעל טפשמה תיב לא ךילהה רזח ,תאז תובקעב .עדימכ הנכותה דוק גוויס תלאשל

 תדוקנשכ ןודיי אשונה יכ העיבק ךות ,אמק טפשמה תיבל ךילהה תרזחה לע הז דבכנ טפשמ תיב הרוהש רחאל

 םויב  אוה עבק ,עדימה שפוח קוחב רדגומ הזש יפכ )ךילהה ךרוצל( "עדימ" רדגב אב הנכות דוקש איה אצומה

 שפוח[ קוחב ותועמשמכ 'עדימ' רדגב וניא ללכ שקובמה עדימה" יכ ,)רוערעה אשומ ןידה קספב( 29.11.2021

 עירכהל ןוכנל אצמ אל ןוילעה טפשמה תיבש העש ,וז העיבק לע םג הערכהה תא ססבלמ העינמ ןיא( ]...[ ,]עדימה

  .)"ינשה ןידה קספ" :ןלהל( ")וניד-קספב וז היגוסב
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 רהבויש יפכו ,התדמעל ןכש .אמק טפשמ תיב לש ותעיבקל עגונב התדמע תא תשקבמה סורפת וז השקב תרגסמב

 דוק" יכ העיבקל .קוחב ותרדגהכ "עדימ"כ הנכות דוקב תוארל שיו היוגש אמק טפשמה תיב לש ותעיבק ,ןלהל

 םישב .םדא תויוכז לע ןכו עדימל תוכזה לע תבחרנ העפשה תויהל היושע ,עדימ הווהמ וניא ,הזב אצויכו "הנכות

 לעו ,הרומאה הלאשל עגונב הדמע השביג םרט הנידמה יכ הלוע רוערעל בישמה תבושתל 46 ףיעסמ יכ ךכל בל

 תשקבמה תדמעלש העש תאז לכ .ךילהל תשקבמה לש הפוריצל םג ךכו ךילהל רתוי דוע הבר תובישח הנשי ,ןכ

 יכ ,ןיפוליחלו עדימ הווהמ "הנכות דוק" היפלש דבכנה טפשמה תיב לש תיביטיזופ העיבקל הבר תובישח הנשי

  .אשונב הנידמה לש הרודס הדמע תדמעהל דע אמק טפשמה תיב לש ותעיבק תא לטבל שי

 זוגא תפילקב

 תא רייצמ קוחל 2 ףיעסש ירה ,עדימל תוכזה הנותנ בשות וא חרזא לכל יכ עבוק עדימה שפוח קוחל 1 ףיעס

 אוהו ,תירוביצ תושרב יוצמה עדימ לכ"כ 2 ףיעסב בחר ןפואב רדגומ רשא ,"עדימ" חנומה לש תרגסמה תולובג

  ."בשחוממ וא םלוצמ ,טרסומ ,טלקומ ,בותכ

 לכ אצומ תדוקנכשכ ,איהש הרוצת לכבו עדימ לש גוס לכ הליכמש ,הבחר הרדגה עובקל קקוחמה שקיב ,ךכב

 אל רשא – "עדי" ןיבל ,םייק המ רבד – "עדימ" ןיב ןיחבהל שקיב קקוחמה .עדימ הווהי ,הריסמל ןתינה רבד

  .ונניינעב םג תובישח וז הנחבהל ,"עדימ"ל ותוא ךפוהש ךילה רבוע אוה םא אלא ,הריסמל ןתינ

 הווהמ ,"עדימ" רדגב אל םה "הנכות דוק" וא "הנכות" יכ העיבקהש איה ,ןלהל גצותש יפכ ,תשקבמה תדמע
 לש המויקל תוקדצהה םעו ותילכת םע אלש חטבלו קוחה ןושל םע דחא הנקב הלוע הניאש תיטפשמ תונשרפ
 תושר לכלו ,קוספ ףוס רדגב הנניא "עדימ"כ המ רבד תעיבק אליממש ךכל בל םישב תאז לכ .עדימל תוכזה

 הרוצב עוגפל היושע וזכש תירוירפא העיבק .קוחב םינגועמה ,םייתוהמ םימעטמ עדימ רוסמל ברסל תורשפאה
 תלבק ךילה הבש הפוקתב ,דיתעל חטבלו ידיימה ןמזה חווטב ,ללכב םדא תויוכזב טרפב עדימל תוכזב השק
 ידי לע יטמוטוא ןפואב םויכ תולבקתמ ,תויתוהמ תויוכזל תועגונה תובר תוטלחה .בשחוממל ךפוה תוטלחהה

 שומישה דעצל ,םינשה םע הנלדגת קר הלא תוטלחה תומכ .םדא תוברועמ אלל ףא םיתיעל ,בשחמ תונכות

  .תיתוכאלמה הניבב רבוגו ךלוהה

 הערכוהש ,תינורקעה הייגוסב עירכהל עייסל תשקבמל רשפאל דבכנה טפשמה תיב שקבתמ הדמעה תשגהב

 ךילהב שקבתמה דעסל תעגונה הדמע עיבהל תשקבמה תנווכב ןיא רשאכ ,אמק טפשמה תיבב תיביטיזופ

 .רוערעה

 היפלש התדמע תא עיבהל תשקבמל רשפאל דבכנה טפשמה תיב שקבתמ ,ךילהב הערכהל רשק אללו ,ןכ לע
 ,עדימ הווהמ הזב אצויכו "הנכות דוק" יכ עובקלו אמק טפשמה תיב לש תיביטיזופה ותרימא תא ךופהל  שי
 הדמע תגצהל דע "עדימ"כ הז גוסמ עדימל תושקבב גוהנלו אמק טפשמה תיב לש ותעיבק תא לטבל ,רעצמלו

   .אשונב הנידמה לש הרודס

 וז הדמעב ואבויש םירבדה רדס היהי הזו

 לע תשקבמה ביחרתו טפשמה תיב דידי ףוריצל תעגונה תיביטמרונה תרגסמה לע תשקבמה טרפת ,תישאר .1

 ;הז ךילהב טפשמ תיב תדידיכ הפוריצ תא םיקידצמה םימעטה
 ;הז ךילהל םרשקהו עדימה שפוח קוח לש דוסיה תולכשומ לע תשקבמה טרפת ,תינש .2
 ;עדימה שפוח קוחל רשקהב "הנכות" חנומה תא ההזמ איה ובש ןפואה תא תשקבמה ריבסת ,תישילש .3
 ,עדימה שפוח קוח לש ותילכת םע דחא הנקב הלועה ,היוארה תונשרפה ךרד יכ תשקבמה ןעטת ,תיעיבר .4

 עדימכ ,ךכמ עמתשמה לכ לע ,רוקמ דוקב ,אצוי לעופכ ,ךכו )אמק טפשמ תיב תרדגהכ( הנכותב ריכהל איה

 ;עדימה שפוח קוח יפל
 .עדימכ הנכותב הרכהל דחוימב הלודג תובישח הנשי םייוצמ ונא ובש ןדיעב עודמ תשקבמה טרפת ,תישימח .5
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 לע תויוכזה תלעב אהת רעצמלו חותפ דוקב שומיש השעת הנידמהש ןוכנ עודמ תשקבמה טרפת ,תישיש .6

 .תדבוע איה ןמיעש תונכותה
 שיגת ,ךכל שרדיתש לככ .םירכומה שופיחה יעצמאב םישיגנ םניאש תורוקמה ללכל םירושיק םיפרוצמ הדמעל

  1.היחפסנ לע הדמעה תא תשקבמה

 :ךילהל תשקבמה ףוריצל תוקדצההו "טפשמה תיב דידי" ףוריצל תיביטמרונה תרגסמה .א

 רשפאל שקבמ רדסמה ןויערה .לארשיב םג ךכו םלועב תובר טפשמ תוטישב רכומ "טפשמה תיב דידי" דסומ .7

 תאזו ,טפשמה תיב ינפב תדמועה היגוסב ותדמע תא גיצהל ,יטפשמ ךוסכסל דצ וניאש ,יעוצקמ עדי לעבל

 חרכה ןיא יכ עבקנ םג םימיל .וינפב תחנומ רתויב הבחרה תיתשתהשכ ,ךילהב עירכהל ול עייסל תנמ לע

  :"ילרטינ" דצ היהי ותדמע לע ביחרהל שקבמה יעוצקמה םרוגהש
 ילרטינ אקווד וניאש ,ךילהל דצכ 'טפשמה-תיב דידי' דסומה חתפתה ךשמהב"

 ןמש תויחמומ וא סרטניא – וקוסיע וא ודיקפת ףקותמ – גציימ אוהש אלא ,יביטקייבואו

 םייק םהבש םירקמה םתואב ,ךכ .יפיצפס ךוסכסב טפשמה-תיב ינפב ועמשייש יוארה

 םא ,'טפשמה-תיב דידי'כ ופרצל היהי ןתינ – ומצע ךוסכסב ברועמ וניאש – ישילש םרוג

 תגצה דוסי לע תאז ,םיוסמ ןיינעב הכלהה לש השוביגל םורתל ידכ ךילהב ותוחכונב אהי

 םיגציימ םיפוגל תעדו הפ ןוחתפו גוציי ןתמ ךותו ןודנה ןיינעב תויטנוולרה תודמעה אולמ

 ."םייעוצקמו

  .)1999( ןידה קספל 42 'ספ ,529 )1(גנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ילזוק 7929/96 ח"מ

 ,דצ יאשר וכרד ילארודצורפ יעצמא" אוה טפשמ תיב דידי דסומ יכ ןיוצ ןרבו'ג-יתרותו ןורוד לש םרמאמב .8

 ותדמע תא גיצהל וא ודיב תויוצמה תודבוע גיצהל ,יטופישה ךילהב םיילמרופה םיניידתמה דחא וניאש

 םיריכמ טפשמה יתב ,םירחאו ןורוד לש םרקחממ 2."תיטופישה ותכאלמב ול רוזעל ידכ טפשמה תיב ינפב

 3.הז דסומב םיכילה לש רבוגו ךלוה רפסמבו ,הרגשבש ןיינעכ
 ,ןכ לע .רומאה ןוידל ףיסוהל התלוכיב שי ןכ לעו ,עדימה שפוח םוחתב תובר םינש הזמ תקסוע תשקבמה .9

  .רוערעב הלועה תינורקעה הלאשל עגונב התדמע תא עיבהלו ךילהל ףרטצהל תשקבמ איה
 הרטמל הל המשש ,2004 תנשמ תלעופה ,חוור תורטמ אלל ,תיטילופ-א התומע איה עדימה שפוחל העונתה .10

 תוליעפו םייטפשמ םיכילה תוברל םינוש םיעצמאב לארשיב תופיקשה תא קזחל ,עדימל תוכזה תא םדקל

 ,תוירוביצ תויושר לש ןתוליעפ לע ירוביצה חוקיפה תא ריבגהל ידכ תלעופ איה ,ךכ ךותב .הנוש תירוביצ

  .עדימ תויושרהמ םישקבמה םיחרזא לע לקהלו
 איה אצומה תדוקנ ןכלו ,רוביצה לש וניינק אוה תוירוביצה תויושרה לצא יוצמה עדימה העונתה תדמעל .11

 ןהיתובקעב תלהנמו תובר עדימ שפוח תושקב הנש לכב השיגמ העונתה .וב ןייעל רוביצל רשפאל שיש

 ובציעש םיינורקע םייטפשמ םיכילה לש הרוש הליבוה העונתה .עדימ רוסמל תוברסמה תויושר דגנ תוריתע

 םיבר םיירוביצו םייטפשמ םיגשיה הרבצ העונתה יכ ןיוצי דוע .לארשיב עדימל תוכזה לש היתולובג תא

 אל התכז העונתה לש התוליעפ .עדימה שפוח םוחתב םיליבומה עדיה יפוגמ דחאל הכפהו ,םינשה ךרואל

 ידי לע ,ירוביצ טפשמל ינרוג סרפב איה התכז זא ,2016 תנשב ןה תאזו – תיתועמשמ תירוביצ הרכהל תחא

 :הז רושיקב תשקבמה לע דוע אורקל ןתינ .לארשיב ירוביצ טפשמל התומעה

story-https://www.meida.org.il/our. 
 .הז םוחתל תוקשונה תויגוסבו עדימה שפוח םוחתב הבר תויחמומ העונתה השכר התוליעפ תונש ךלהמב .12

 התייה ןהבש הנושארה ."טפשמה תיב תדידי"כ ףרטצהל תושקב רפסמ העונתה השיגה התדובע תרגסמב

 תושקב העונתה השיגה םהבש הנורחאה תעהמ םיפסונ םיכילה .םיטפשמה דרשמ 'נ לגס 2398/08 ם"עעב

 
 ימדקאה לולסמה ,סקירטש ש"ע םיטפשמל הטלוקפה ,עדימה שפוחל הקינילקהמ תויטנדוטס קלח וחקל הדמעה תביתכב 1

 .הפיח תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה ,רבייסו היגולונכט טפשמל הקינילקהמ םיטנדוטסו ,להנימל הללכמה
 .)ו"סשתה( 65 ה טפשמ ילע "ילארשי טפשמ תיב דידי לש ותוחתפתהו ותדיל" ןרבו'ג-יתרות לאנמו ןורוד לארשי 2
 .)2011( 667 דל טפשמ ינויע "טפשמה יתב תוטלחה לש יריפמא חותינ :'טפשמה תיב דידי'ל רושע" 'חאו ןורוד )יסיא( לארשי 3
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 815/18 א"ע ;הלשממה שאר דרשמב עדימה שפוח לע הנוממה 'נ והינתנ 6602/17 ם"נד םה תופרטצה

 – הלאדע 7846/19 ץ"גב ;ש"ויא יחרזאה להנימה 'נ 'חאו "ןיד שי" 4345/19 ם"נד ;ןל יבא 'נ קובסייפ
 4922/19 ץ"גב ;רבייסה תדיחי – הנידמה תוטילקרפ 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה

 .)ילילפ( זכרמ זוחמ תוטילקרפ – לארשי תנידמ 'נ הונ
 הדמעה תביתכב ,היגולונכטהו בשחמה תומלועל תעגונ תיטפשמה הייגוסהש הדבועה חכונ ,ןכ לע ףסונ .13

 ר"ד רושעמ הלעמל החנמ התוא ,הפיח תטיסרבינואמ רבייסו היגולונכט טפשמל הקינילקה םג קלח החקל

  .בשחמה יעדמב ןושאר ראות תלעב םג איהש ,ןמדלפ רורד-ןק תילד )םיטפשמל(
 ,ךילהב תוררועתמש תוינורקעה תויגוסה רוריבל תישממ המורת םורתל יושע הפוריצ ,תשקבמה תדמעל .14

 תא בכעי וא לברסי ,דיבכי אל תשקבמה ףוריצ יכ רכינ םג ךכ .ותכאלמב טפשמה תיבל עייסל התלוכיב שיו

  .דידיה תדמעב תדמועה תיזכרמה היגוסב ותדמע תא שביג םרט רוערעל בישמהש העש תאזו ,ךילהה רוריב

 ילארשיה טפשמב עדימל תוכזה לע .ב

 .הז דבכנ טפשמ תיב לש תונוש תוקיספב יתועמשמ ןוגיע הרבע זאמו ,קוחב 1998 תנשב הנגוע עדימל תוכזה .15

  :יכ עבקנ םש ,ןריש תשרפב רתיה ןיב ,ינורקע ןפואב עדימה תובישח הרכוה ,קוחה תקיקחל םדוק דוע
 היהת וילאו רוביצה ןמש – ךכב היולת ףאו – ךכמ הנוזינ תיטרקומדה לשממה תטיש"

 לעו ללכה ייח לע םיעיפשמה ,םייזכרמה םיאשונה לע בסנ רשא ,עדימ לש תישפוח המירז

 ."טרפה ייח

 .)1981( 378 ,365 )3(הל ד"פ ,רודישה תושר 'נ ןריש 1/81 ץ"גב

 הנפד תטפושה דובכ לש הרפסמ םג דומלל ןתינ םירבדה לע .תיללכה ןויעה תוכז הרכוה ןכל םדוק םינש .16

 םירושעה ןמ – םינשה ךרואל תובר החתפתה עדימל תוכזה יכ הלוע םש ,"ילהנמ טפשמ" זרא-קרב

 ,ךשמהב ,ןועיטה תוכזל םיעגונה םיטביהב תוכזה הרכוה ,הליחת 4.קוחה תקיקחל דעו הנידמל םינושארה

 ןיינעל וארו( ירוביצ ןיינעל תעגונה תיללכ ןויע תוכזכ םשמו ,והד ןאמל עגונה עדימב ןייעל תיללכה תוכזה

 142/70 ץ"גב ;)1967( ןולוח תיריעו ןולוח תיריע דילש המושה תדעו 'נ לטיפ ןובזע 337/66 ץ"גב ,לשמל ,הז

 ,סרפ 'נ טילש 1601/90 ץ"גב ןכו )1971( 325 )1(הכ ד"פ ,ןידה-יכרוע תכשל לש יזוחמה דעווה 'נ אריפש
  .)םיינויצילאוק םימכסהב ןייעל תוכזה הנותנ רוביצל יכ עבקנ םש ,)1990( 353 )3(דמ ד"פ

 םיילרודצורפ םיללכ עבקו תוכזה תא ןגיע קוחה .1998 תנשב ,עדימה שפוח קוחב ףוסבל הנגוע עדימל תוכזה .17

 :ותוהמו קוחה סיסב לע הז דבכנ טפשמ תיב דמע ןיד יקספ לש הרושב .עדימ תלבקל
 םידעיהו תיטרקומדה תוברתה לש היתודוסימ איה קוחה סיסבב תחנומה עדימל תוכזה"

 שארב .יטרקומדה רטשמה לש ומויקל ינויח יאנת םיווהמ חיטבהל איה האב םתוא
 תוכזה לש התמשגהלו השומימל יחרכה יאנתכ תשפתנ עדימל תוכזה הנושארבו

 רוביצה לש ותלוכילו תעדל רוביצה תוכז תמשגהל יאנת איה .יוטיב שפוחל תיתקוחה

 תרשפאמ ןוטלשה תויושר לצא קזחומה עדימל תושיגנ ,ףסונב .ןאטבלו תודמע שבגל

 תינוטלשה הישעב תוברועמ תולגל ,ןוטלשה תויושר לע הרקבו חוקיפ ליעפהל רוביצל

 ןנכתל ול תרשפאמ םג-ומכ ,היואר תינוטלש תוברת לש הבוציעבו הנוניכב קלח תחקלו

  ."םינוש םימוחתב תולכשומ תוטלחה לבקלו תושרה לומ לא ותולהנתה

 הניד קספל 15 'ספ ,תויתלשממה תורבחה תושר 'נ עדימה שפוחל העונתה 9341/05 ם"עע

 .)19.5.2009 ש"רא( לברא הנדע תטפושה לש

 עדימש הדבועה חכונ רתיה ןיב ,עדימל תוכזב תיתקוח הרכהב ,המ תדימב ,םג ריכה הקיקחב תוכזה ןוגיע .18

 תוקדצה עברא לע םה ודמע דלפ יעורו ןיבר םרוי לש םרמאמב .יוטיבה שפוח שומימל יחרכה יאנת הווהמ

 
 .)2010( 16 קרפ ילהנמ טפשמ זרא-קרב הנפד 4
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 ;תירישכמה הקדצהה ;תיניינקה הקדצהה ;תיטרקומד-תיטילופה הקדצהה :תיתקוחכ תוכזב הרכהל

 :תוקדצהה ןמ תחא לכל רשאב רמואה תריצקבו 5.תושרה לע תרוקיב ימעטמ הקדצההו
 קחשמב ףתתשהלו ,םדא לש ותוכז תא שממל ידכש ךכב תזכרתמ תיטרקומד-תיטילופה הקדצהה .19

 :תויושרהמ עיגמה ,ןמיהמ עדימב "דייטצהל" תורשפאה אוה ןיא-וידעלב-יאנת ,יטרקומדה
 שפוח .תמאה יוליגל אוה ינויח ןכ לעו ,ליעי תונויער קוש םויקל ינויח אוה עדימה שפוח"

 הריחבה תוכז שומימלו ותוישיא בוציעל ,םדאה לש תימצעה ותמשגהל ינויח אוה עדימה

 ."יטרקומדה רטשמה תמשגהל יחרכה ילכ אוה עדימה שפוח .ולש

 ד"פ ,מ"עב תילארשיה תושדחה תרבח 'נ הרובחתה דרשמ ,לארשי תנידמ 6013/04 ם"עע

 .)2006( ןידה קספל 11 'ספ ,60 )4(ס

 לצא רומש הז יכו ,רוביצה לש איה ירוביצה עדימה לע תולעבה היפלש הסיפתל תעגונ תיניינקה הקדצהה .20

 ,לארשי תנידמ 'נ "ץראה" ןותיע תאצוה 8282/02 ם"עע( שרוד לכל ותיתל שי ןכ לעו ,תונמאנב ןוטלשה
 .)2002 ץראה תשרפ :ןלהל( )2003( ןידה קספל 6 'ספ ,465 )1(חנ ד"פ ,הנידמה רקבמ דרשמ

 ןוחבל ןתינ ,עדימ תועצמאב .תורחא תויוכז שומימל ילכ הווהמ עדימל תוכזה ,תירישכמה הקדצהה יפל .21

 ,תויושרהמ ןמיהמ עדימ רוריב ךות אוה םדא לכ לש ויתויוכז תא םדקל ןכו ,תונוש תויגוסב תואיצמה תא

  .עדימה תפישח חכונ םייקה בצמה יונישל ליבוהלו
 הלוכי עדימל השיג תועצמאב .ןוטלשה לע חקפל תורשפאה איה ,וניינעל הבושחהו ,הנורחאה הקדצהה .22

 :קוחה לש וביל בלב היוצמה הקדצהב רבודמה .ןהילע חקפלו הלשממה תולועפ תא רקבל בשותה וא חרזאה
 רוביצה לש ותלוכיל איה תינויח ןוטלשה לש ויתוחרואו ויכרד תודוא-לע עדימ תלבק"

 ןה תופושח יכ ןוטלשה תויושר לש ןתעידיו ;ןוטלשה תויושר לש ןתוליעפ לע חקפל

 ןמ םיגרוחה םישעמ תיישעמ ןתוא עיתרתו רטשמו רדס רתיל הדצמ איבת תרוקיבל

 ."יוארהו רתומה

 .ןידה קספל 7 'ספ ,2002 ץראה תשרפ

 הזב אצויכו הנכות דוק חנומה תרדגה .ג

 "עדימ"כ וב ריכהל ןוכנש המב רבודמ יכ דומלל היהי ןתינ "הנכות" וא "הנכות דוק" חנומה תניחבמ .23

  .עדימה שפוח קוחל 2 ףיעסב ותרדגהכ
 המ רבד .ןכותב ,השעמל הכלה ,רבודמש ךכ לע הדיעמה ןושלב "הנכות" הלימה תרדגומ ןשוש ןבא ןולימב .24

  :הריסמל ןתינש

 דועתו םילילמת ,םיללכ ,םילהנ לש םיבשחמל תוינכת לולכמ ]םיבשחמב[ ]ןכת ןמ["

    software(".6( ינורטקלא םינותנ דובע תכרעמב

 תרגסמב רקיעב רכומ ,ןייצל שי ,חנומה .תונוש תויונשרפל הכוז "הנכות" חנומה ,ילארשיה קוחה תרגסמב .25

 ןפואב "בשחמ תנכות" תרדגומ 2007–ח"סשתה ,םירצוי תויוכז קוחב .ינחורה ןיינקה לש יטפשמה הדשה

 הצמוא 1924 ,םירצוי תוכז תדוקפל א2 ףיעסב ."תאטובמ איה הבש הרוצת לכב בשחמ תנכות"כ בחר

  ."דעי דוק איהש ןיבו רוקמ תינכת איהש ןיב" – הנכותל הנוש טעמ הרדגה
 )דוק( תנכות" הרדגוה ,בשחמ יחנומ שיגנהל שקבמ רשא ,בשחמה ןוקיסכל רפסב – הנומתה תמלשהל .26

 :האבה ךרדב "רוקמ

 תוארוה תצובק איה רוקמה תנכות :תירוקמה תונכתה תפשב הבותכה תינכות"

 לע הנוכמ תפשל תמגרותמ תויהל הילע בשחמב עוציבה ינפלו ןתינכות ידיב ובתכנש

 
 ,םיכרוע םתור דעיו שיניב תירוד ,גומלא תימלוש( 463 רנרוד הילד רפס "עדימ לבקל תיתקוחה תוכזה" דלפ יעורו ןיבר םרוי 5

 .)ט"סשתה
 .)2004( 1019 םיפלאה תונשל ןדעמו שדחמ :זכרמה ןשוש-ןב ןולמ ןשוש-ןבא םהרבא "הנכת" 6
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 םישרפמ וא )Compilers( םירדהמ ,)Assemblers( םיפסאמ :ןוגכ תוינכות ידי

)Interpreters(".7 

 תוכיישה תודוקפו תוארוה לש ףצר איה "הנכות" יכ דומלל ןתינ ,תונושה תורדגהה ללכמ ,תורחא םילימב .27

 ,תובותכ הלא תודוקפו תוארוה .בשחמה – הנוכמה תוגהנתהב תטלושו תראתמ רשא ,תמיוסמ הפשל

 יאדו ,וזככ רשא ,"הבותכ תינכות"ב רבודמ ,בשחמה ןוקיסכל רפסמ הרדגהב ןיוצמש יפכ .הרבעהל תונתינו

 .הרבעהל תנתינ
 תוארל שי עודמ דומלל ךכמו ,הנכותה תריצי ךילהתב ןכ םג ןודל היהי ןוכנ ,חנומה לע דוע דומלל תנמ לע .28

 םיבלש השולשמ השעמל בכרומ הנכותה בוציע יכ עבקנ זפרה תשרפ תרגסמב ."עדימ"כ "הנכות"ב

 םיבלשה ןמ דחא לכב .תונכתה בלשו הנכותה לש )ןונכתה( בוציעה בלש ,תושירדה תרדגה בלש :םייזכרמ

 ,16 )4(דמ ד"פ ,בוטיחא 'נ זפרה 139/89 א"ע( םוחתב םיקסועה םישנאל ןבומ היהי רשא ,דועית ונשי וללה

19 )1990((. 
 םיביצמ ובש בלשב רבודמ ןכש תאז ."עדימ" תניחבב אוה הנכותה לש "תושירד"ה בלשש קלוח ןיא יכ הארנ .29

 תושירדה תא םימגרתמ ובש בלשה אוה ינשה בלשה .עצבל שקבתת הנכותהש תושירדה תא םיבצעמו

 תא וא הנכותה הנבמ תא םיעבוק ,םשמ .םהינימל המירז ימישרתל ,םייתמכס םיטרפמל ןושארה בלשהמ

  .הנכותה לש המירזה םישרת ,תורחא םילימבו .הנכותה דוק בתכנ ויפלו ,הנכותה לש יללכה םתירוגלאה
 6 הקספב ."עדימ" חנומה תרגסמב ללכנ ינשה בלשה יכ ,ןיפיקעב ולו ,םיכסה אמק טפשמ תיב יכ רכינ .30

 םושיי לע הנוממה[ 2 בישמה ןעט ינושארה בלשב רבכש ןאכמ" יכ עבקנ )רוערעה אשומ( ינשה וניד קספל

 הב הנכותהמ דרפנה ןפואב םתירוגלאה תא וידיב ןיאש ]ד.ק.דו .ס.א – םיסימה תושרב עדימה שפוח קוח

 אלל וקיפהל ןתינ אל רעצמלשו ,בישמה ידיב אצמנ וניאש 'עדימ' תרתועל רוסמל ןתינ אל אליממ .עמטוה

  ."בר ץמאמ

 יכ הנעטה תא לבקל ןכומ היה ,אמק טפשמ תיבל וירבדב ,2 בישמה ףא יכ ןיבהל ןתינ הלא םירבדמ .31

 ןונכת בלש אוהש ,בוציעהו ןונכתה בלשש – רמולכ .עדימה שפוח קוחב ללכנה עדימ תניחבב אוה םתירוגלא

  ."עדימ" ותויהב עדימה שפוח קוחב ללכיהל לוכי ,םתירוגלאה

 ץמאמ אלל ןימז דועית לכ הל ןיא יכ הנעט הבישמה ןכש ,וז הלאשל שרדנ אל אמק טפשמה תיב ,תאז םע .32

 ירהש ,המצעשכל ההומת וז הנעט יכ ןייצל ,תשקבתמה תוריהזב ,תשקבמה ןייצת ןאכ .ינש בלש ותואמ

 תויהל רומא היה ינשה בלשה וליאו ,תושרה ידי לע םסרופש זרכמב עבוקמ תויהל היה רומא תושירדה בלש

  .וקלחב תוחפל ,זרכמל השגוהש הבושתב יוצמ

 תנבומה ןושלב בותכש ,"רוקמה דוק" תא ללוכה – תונכתה בלש אוה זפרה תשרפב ןודנש ישילשה בלשה .33

 ןבומ ,אליממש ןאכמ .הבותכ "הפש"ב רבודמש ירה הז הרקמב םג .הז םלועב עדי ילעבלו םיתנכתמל

 "עדימ"ב רבודמש ירה ,לכל הרורב הניא בותכ דוקה הבש הפשה םא ףא .ןיינעו רבד לכל "עדימ"ב רבודמש

 הצרהה ץבוק יכ הדבועה .עדימ רדגב אוה ,בשחמב ףוסבל עמטנ רשא הצרהה ץבוק םג ."עדי"מ לידבהל –

  .עדימה שפוח קוחב ותרדגהכ "עדימ"ב רבודמש ךכמ הדירומ וא הלעמ הניא ,םדא ףאל טעמכ רורב אל
 ןיב רבעמב )"םיגאב"( תולקת ןנשי אמש ןוחבלו ,לעופב םתירוגלאה םושיי לע דיעהל הלוכי הז בלש תניחב .34

 םתירוגלאה תונכתבש רתוי הבר הנכס הנשיש הדבועה חכונ תוחפ אל בושח הז בלש .ישילשל ינשה םיבלשה

  .)ןונכת( יתוהמ בלשב אלו )העמטה( ינכט בלשב וינפ לע רבודמש ףא ,תועט לופית
 ועבקנ םא ,לשמל ,ךכ .דוסי תויוכזב העיגפל ,םיתיעל ,ליבוהל ףאו תיטירק תויהל הלולע הנכותב תועט .35

 תונכתה תעב םא .תונושה סמה תוגרדמ תא בשחל בשחמה תא דמלל שי בושיחה םשלש ירה ,סמ תוגרדמ

 הרקמ .וז תועט לע תולעל היהי ןתינ אל הנכותה תניחב אלל ,רחא יוגש רפסמ וא תרתוימ הרפס הבתכנ

 הרומא הנכותה ובש הרקמ ןכתיי .הנידמהמ עויס תלבקל תואכז תנחוב רשא הנכות אוה ראתל ןתינש רחא

 ,גגושב ,רבעומ תונכתה בלשב םא ךא .יפיצפס ןפואב הלאש לע םינוע םא םיוסמ תולאש גוסל רובעל

  .תויתוהמ תויוכזב עוגפל לולע רבדה ,יוגשו הנוש לואשת בלשל שמתשמ

 
 .)1984( 251 ירבעה ארוקל םיגשומ 1271 ןמדירפ ןלא "רוקמ )דוק( תנכות"   7
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 ירקמ םתואב רקיעב תררועתמ היעבה ,המצעב הלעת תושרה תוחיכשו "תוסג" תויועט לעש ןכתייש ףא .36

 התעמטה ינפל ,הנכותה תקידב בלשב הנלגתת אל הלא ןיעמ תויועט יכ ןכתייו ,םיחיכש הכ םניאש ,ןוציק

 .חטשב
 תא ריבסהל רתוי דוע השק היהי ,תיתוכאלמ הניבב רתוי בחר שומישל רבעמה םע יכ שיגדהל שי ,ךכ .37

 אל "ליגר" םתירוגלא דועב ןכש תאז .םתירוגלא לש הנתשמה ויפוא חכונ תאזו ,םתירוגלאה תטלחה

 הארנ ,ןכל .םתירוגלאה תא םהיפל תבצעמו ,םינוש םינתשממ תדמול תיתוכאלמה הניבהש ירה ,הנתשמ

 היהי ןתינש הווקתב ,תוטלחהל העיגמ תיתוכאלמה הניבה דציכ הלאשה לע בישמה רבסההש קלוח ןיא יכ

 תובישח הנשי הז ןיעמ עדימ םוסרפלש ןבומ .עדימה שפוח קוח יפ לע "עדימ"ל בשחיי ,והשלכ רבסה תתל

 רלושטלאו לרפ לש םמוסרפמ הלוע םגש יפכ ,םדא לש תוכז תעגפנ םהבש םירקמב דוחייב ,דחוימב ההובג

    8.ץרווש

 עדימה שפוח קוחב ותרדגהכ עדימ רדגב םה הזב אצויכו "הנכות דוק" ,"הנכות" .ד

 .קוחל 2 ףיעסב ותרדגהכ ,"עדימ" רדגב הנניא איה "הנכות" יכ עבקו בש אמק טפשמה תיב ,ליעל ראותמכ .38

 "עדימ" םיחנומל ןתינש שוריפה תרזעב ותטלחה תא אמק טפשמה תיב קמינ ,ןושארה ןידה קספב

 אל ,ינשה ןידה קספב .ותוהמב ילילפ קוח אוהש ,1995–ה"נשתה ,םיבשחמה קוחב םיעיפומה "הנכות"ו

 ."עדימ" שקובמה עדימב תוארל ןיא יכ ותעיבק תא אמק טפשמה תיב קמינ

 םימעטה לע דמלת וז ךרד ."עדימ" חנומל ,התטישל ,הנוכנה תונשרפה ךרד לע תשקבמה לע דומעת הז קרפב .39

 .)עדימכ ,הזב אצויכו הנכות דוק ,הנכות( ליעלד םיחנומב םניגב ריכהל שיש

 הקיספבו קוחב "עדימ" חנומה לע

  :ויפלש ,קוחל 1 ףיעסמ ,הנושארבו שארב ,ןכ םג דומלל ןתינ קוחה לש תילכתהו הרטמה לע .40
 ."הז קוח תוארוהל םאתהב ,תירוביצ תושרמ עדימ לבקל תוכזה ,בשות וא ילארשי חרזא לכל"

 הלימה תועמשמ לע דומלל תנמ לע םיבשחמה קוחל תונפל ךרוצ וא הקדצה לכ ןיא ,תשקבמה תדמעל .41

 שפוח קוחל רשקהב ,"עדימ" חנומל היוארה תיטפשמה תונשרפה .עדימה שפוח קוח רשקהב "הנכות"

 ףיעסהמ דומלל ןתינש יפכ ,קוחה תילכתל םאתהב התוא אורקל שיו ,ומצע קוחב העיפומה וז איה ,עדימה

 ."עדימ"ב רבודמ ירה ,"עדי"ב רבודמ ןיאש לככ ,ךכשמ .ול ןושארה
 ,"עדימ" חונימה תרדגה תודוא לע הצממ ןויד םייקתה אל דבכנה טפשמה תיב לש ויתוקיספב ,הז רשקהב .42

  .)"עדי"מ הנושב( "עדימ" רדגב אוה "םייק"ש המ לכ יכ העיבקב רקיעב םיקסוע ףיעסל םייזכרמ םירוכזאו
 עדימ לכ אוה עצומה קוחה לח וילעש עדימה" םהיפלש קוחל רבסהה ירבד הז רשקהב ורכזוה ,לשמל ,ךכ .43

 הדוגאה 4349/14 ם"עע( "בשחוממ עדימ ןוגכ ,איהש הנסחא תרוצ לכב ,תירוביצה תושרה ידיב יוצמה
  .))3.11.2015 ש"רא( ןידה קספל 12 'ספ ,הלשממה שאר דרשמ 'נ חרזאה תויוכזל

 ללוכ קוחה ,ךכ חכונו ,"הבחר הרדגה" איה קוחב היוצמה עדימל הרדגהה יכ עבקנ תרחא השרפ תרגסמב .44

  .))6.9.2006 ש"רא( ןמרג 'נ עבג 7024/03 ם"עע( םירחא םיסרטניא לע ןגהל םישקבמש םינוש םיגייס ןכ םג
 ,תושרה ידיבש םיכמסמ"כ רדגומש ,עדימ לבקל תוכזה חרזאל יכ הז דבכנ טפשמ תיב ריהבה תפסונ השרפב .45

 חרזאה יאכז ,תאז תרגסמב .םידעותמ יתלב םירבד הלאב אצויכו ,תוחיש ,םירבסה םיללוכ םניא ולאו

 שקיב ,ךכב ."הל ןיאש הממ לידבהל – הל שיש המ תא קר ,קוחב םיעובקה םיגייסל ףופכב ,תושרהמ לבקל

 ,קוחב םיגייסה דחא לע הנוע אוה םא אלא ,הריסמל ןתינ – םייקש עדימ לכ יכ ריהבהל דבכנה טפשמה תיב

 ש"רא( םיטפשמה דרשמב עדימה שפוח לע הנוממה 'נ יקסבונמופ 1537/20 ם"עע( אוה ויללכל םאתהב

3.11.2021((. 

 
 .)2022 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה( 47 רדסל העצה "תימתירוגלא תופיקש תריציל לדומ" רלושטלא ץרווש הליהתו לרפ ידג 8
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 םג ללוכ אוה ,תאז חכונ .הבחר הרוצב רדגומ רשא ,עדימל תוכזה תא ןגעמ קוחהש ירה ,רומאל םאתהב .46

 חנומל הגרחה ןיא דוע לכ ,אליממש ןאכמ .תלבגומ איה תוכז לכש הסיפתה תא םינגעמה קוחל םיגייס

 הלבק תירוירפא עונמל הקדצה ןיאו קוספ ףוס הז ןיא "עדימ" אוה המ רבד יכ העיבקש תאז דצל ,"עדימ"

   .עדיב רבודמ אלש לככ ,רחא וא הזכ עדימ לש
 ירה ,יוטיבה שפוח לש תרזגנכ הרכוהש ,עדימ לבקל תוכזה תא תנגעמ קוחה תילכתש תעמ ,ךכמ הרתי .47

 ,םישרופמ םה קוחל םיגייסהש יפכ .עמתשמ ןפואב אלו ,תשרופמ הרוצב קר השעייש לוכי תוכזה םוצמצש

  .םיעמתשמ אלו
 האובב ,רובעל תושרה לעש תוננסמ שולש ןנשי יכ עבקנ םש ,2002 ץראה תשרפ תא ריכזהל ןוכנ הז ןיינעל .48

 :)478 'מעב ,2002 ץראה תשרפ( ואל םא עדימ רוסמל םא עירכהל
 בשות וא חרזא לכ  יכ עבוק עדימה שפוח קוחל 1 ףיעס .קוחל הסינכל "ףס יאנת" תללוכ הנושארה תננסמה .49

 ןישח לאשימ טפושה ידי לע התנוכש יפכ ,"תיגיגח הזרכה" ןיעמב ,תאז .תירוביצ תושרמ עדימ שקבל יאשר

  .קוחה תילכת לע דיעהל ידכ הב שיש הזרכה – תוכזה התוא לע הריהצמה ,וז השרפב ל"ז
 :היפלש תוכז ןגעמ קוחל ןושארה ףיעסה היפלש הסיפתה הנגוע תפסונ השרפב םג ךכ .50

 ףיעסב רומאכ( ולבקל תוכז שי רוביצלש עדימ אוה ירוביצ עדימש איה דוסיה תחנה"

 ."גירחה אוה יוליגה-יא וליאו ,)קוחל 1

-קרב הנפד תטפושה לש הניד קספל 24 'ספ ,ץוחה דרשמ 'נ 'ץראה' ןותיע תאצוה 2975/15 מ"עע

 .)2015 ץראה תשרפ :ןלהל( )2016( זרא

 סרטניאב עגפת ,)אצומה תדוקנ( עדימ תריסמ אמש ןוחבל תושרל תרשפאמ ,לידבהל ,היינשה תננסמה .51

 העיגפל ששח ונשי ןכא םא .)גירחה( קוחל 9-ו 8 םיפיעסב םייוצמה קוחל םיגייסב ,שרופמ ןפואב ,ןגומה

 הטלחהה תויתדימ תא ןכו )10 ףיעס( ןוזיא עצבלו ,התטלחה תוריבס תא ןוחבל תושרה לעש ירה ,וזכש

  .)11 ףיעס(
 ,תושרה ילענב סנכיהלו הנעמה תא ןוחבל ,טפשמה תיבל תרשפאמש איה – תישילשה תננסמה – זא וא .52

 ם"עע ןכו ,2002 ץראה תשרפב ןישח טפושה לש וניד קספל 10 'ספ תוננסמל רשאב וארו( קוחל 17 ףיעס יפל

 .)תימע טפושה לש וניד קספל 14 'ספ ,השיג 'נ ןוחטיבה דרשמ 3300/11
 יכו ,וב רוצעל ןוכנ םיקהבומ םירקמב קרש ףס יאנת אוה עדימ חנומה יכ דמלת ,וז ךרדב קוחה תאירק .53

 התעד תא הלקשש רחאל קר תנגומה תוכזב עוגפל תושרה לכותש ירה ,רוסמל ןתינש רבדב רבודמ וליא

 תאצוה .קוחב םישרופמה הגרחהה יפיעס לע ססבתהב תאזו ,אצומה תדוקנמ תוטסל םוקמ שיש האצמו

 םאתומ וניאש ןפואבו קוחה חורל דוגינב ,ירוגטק ןפואב עדימ תעינמל ליבות המצע הרדגהה רדגמ םימוחת

 הייגוסל תוסחייתמה תיתדימו תנזואמ העבטמ איהש םיגירחה תלועפל דוגינב ,תאז .םינמזה ייונישל

  .ןיינעה ףוגל תמיוסמ
 :יכ העבק זרא-קרב תטפושה דובכ .םוצמצב םארוקל שי יכ עבקנ קוחל םיגייסל רשאב םג ךכ .54

 לטנהו ,םיגירח רדגב םה ןיידע םלוא ,םיבחר ףאו םידבכנ םיתעל תויהל םייושע םיגירחה"
 יכמסמב ןויעה תוכז תא קוחה ביחרה ךכב ]...[ םהל ןעוטה לע אוה םתלוחת תא חיכוהל

 רשאכ םג עדימ לבקל טרפה לש ותוכזב ריכהו ,ותקיקח םרט ףא טרפל הנותנ התייהש ,תושרה

 ,רוביצה רובע תונמאנב עדימב הקיזחמ תושרהש הסיפת ךותמ ,תאז ]...[ וב ישיא ןיינע ול ןיא

 ."התוליעפ לע חקפל רוביצל תרשפאמו יוטיבה שפוח תא תמדקמ עדימה לש ותפישחשו

 .2015 ץראה תשרפב זרא-קרב הנפד תטפושה לש הניד קספל 24 'ספ

 ןפואב ושרפל שיש ירה ,ותוא ראבל ךרוצ הלוע םא ףאש ירה , רורב עדימ חונימה תשקבמה תדמעלש ףא .55

 לוקיש ןתמב ,םיענומה ויגיסו קוחה תילכת םע דחא הנקב הלועה ןפואבו הבחר הרוצב ,תוכזה םע ביטימש

 .ירחסמ דוס ומכ רחא ןגומ ךרעב וא והד ןאמב עוגפל יושעש עדימ תריסמ ,תויושרל תעד
 אוהו ,תירוביצ תושרב יוצמה עדימ לכ"כ עדימה שפוח קוחב רדגומ "עדימ" חנומה ,ליעל רהבוהש יפכ .56

  ."בשחוממ וא םלוצמ ,טרסומ ,טלקומ ,בותכ
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 שרפל שי דציכ םיעבוק" םניא הלא יכ ורמואב ,הרדגהה יפיעס לש םתרטמב ורפסב ןד ,קרב ןרהא 'פורפ .57

 9."הקיקחה ןושל תא רצקלו ,ינשרפה ךילההמ קלח רתייל ,רבד לש ורקיעב ,ודעונ םה .שוריפה והמ אלא

  .ינשרפה ךילההמ קלח רתייתמ ,הרורב ןושל שבול הרדגהה ףיעסש ןמז לכ ,אליממש ןאכמ
 היהי ןוכנ ,תילכתב הנוש יפוא לעב קוחל היינפל רבועש ירה ,ויד רורב וניא הרדגהה ףיעסש חיננ םא םג ךא .58

  .האבוהש הקיספהמו ול ןושארה ףיעסהמ רומאכ תדמלנה ,ותילכת תאו קוחה תרטמ תא ןוחבל
 הדוגאה תשרפ( ליעל וגצוהש יפכ ,"עדימ" תרדגהל עגונב דבכנה טפשמה תיב לש תונושה ויתוקיספ  םג .59

 עבקש הבחרה הרדגהב הריכה הקיספהש תודמלמ ,)יקסבונמופ תשרפו ;ןמרג תשרפ ;חרזאה תויוכזל

  ."עדי" ןיבל "עדימ" ןיב ךכב ןיחבה רשא ,קקוחמה
 תחת  לולכל היהי ןוכנ היפלש 10קוחה תילכת לע דמלל לכות תיתקיקחה הירוטסיהה תניחב ,הז הרקמב .60

 לע ,ןתינש המכ ,ןגיש ןפואב ותמשגהל לועפל ךירצ קוחה שרפמ וליאו ,אוה רשאב עדימ לכ עדימ חנומה

 11.תויוכז שממל תורשפאה ןתמ
 ירה ,קוחה תילכת םע דחא הנקב הלועש ,"עדימ" חנומל היד הרורב הרדגה ללוכ קוחהש תעמ ,ךכמ הרתי .61

 ותרטמש ילילפ קוחל אל יאדוו ,ותועמשמ לע דומלל ידכ רחא קוחל היינפל הקדצה לכ ןיא אליממש

   .ירמגל הנוש ותילכתו

 "עדימ" חנומה תילכת לע תדמלמה עדימה שפוח קוח לש תיתקיקחה הירוטסיהה לע

 1996 תנשמ קוחה תעצהל רבסהה ירבד .1997-ו 1996 םינשהמ ,רבסה ירבד ינשל הנפמ עדימה שפוח קוח .62

  :הרקיעב "תינכט" הרדגהכ "עדימ" חנומל הרדגהה תא םיגיצמ
 תרוצ לכב ,תירוביצה תושרה ידיב יוצמה עדימ לכ וניה עצומה קוחה לח וילעש עדימה"

 ןורקיעה תא תפקשמה ,הרקיעב תינכט הרדגה יהוז .בשחוממ עדימ ןוגכ ,איהש הנסחא
 ."וילע לח אל קוחהש עדימ ןיאש

 .2523 ח"ה ,1996–ז"נשתה ,עדימה שפוח קוח תעצהל רבסהה ירבד

 :"עדימ" ןיבל "עדי" ןיב ןיחבמה ,רחא טעמ ןפואב חנומה רדגוה ,1997 תנשמ רבסהה ירבד תרגסמב .63
 הנסחא תרוצ לכב ,תירוביצה תושרה ידיב יוצמה עדימ לכ אוה עצומה קוחה לח וילעש עדימה"

 ידיב אצמנה עדימל רמולכ דבלב םייק עדימל תסחייתמ וז הרדגה .בשחוממ עדימ ןוגכ ,איהש

  ."עדימל השקבה תלבק תעב תירוביצה תושרה

 .2630 ח"ה ,1997–ז"נשתה ,עדימה שפוח קוח תעצהל רבסהה ירבד

 'פורפ ,זאד םיטפשמה רש ידי לע התנומש ,יקסבורטסוא תטפושה תושארב תירוביצה הדעווה תוצלמה םג .64

 היפלש הסיפתה תא תוקזחמ ,)יקסבורטסוא תדעו :ןלהל( עדימל תוכזה ןוגיעב הבחרהב הנדש ,יאביל דוד

  :רשפאש לככ בחר ירוביצ עדימל השיג ןתמ איה הקיקחה תילכת
 ישעמ תופיקש .תיחשהל לולע רקובמ יתלבו לבגומ יתלב חוכו ,חוכ אוה עדימ יכ ,רוכזל שי"

 תויושרמ עדימ תמירז .רוביצה יפלכ )accountability( ותוירחאמ דרפנ יתלב קלח איה ןוטלשה

 לש ןדוקפת רופישלו ,ןוטלשה ישעמ לע חוקיפו הרקבל ינויח ביכר איה םיחרזאל ןוטלשה

   12."תויושרה

 הנקב הלוע איה ףאש ,ולש תיתקיקחה הירוטסיההמ הלועה קוחה תילכת לע ןכ םג דומלל ןתינ רומאהמ .65

 ."עדימ" חנומל הבחר תונשרפ שרפל שי היפלש השיגה םע דחא

 עיפומ אוה ובש קוחל םאתהב שרופיש יואר – םינוש םיקוחב ההז חנומ

 תא תרשיש ןפואב םינוש הקיקח ירבדב םיעיפומה םיחנומ שרפל שי יכ תחא אל עבק דבכנה טפשמה תיב .66

 םיקוחב ,הנוש הרוצב ושרופי םיחנומ םהבש םירקמ ונכתיי יכ ,ךכ ךותב .תיפיצפסה הקיקחה תילכת

 
  137–.(1993) 138הקיקחה תונשרפ – ינש ךרכ טפשמב תונשרפ קרב ןרהא 9

 .354 'מעב ,םש 10
 .553 'מעב ,םש 11
 https://tinyurl.com/yanj9mx5 . :רושיקב ןימז .)2015( עדימה שפוח ןיינעל תירוביצה הדעווה ןובשחו ןיד 12
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 802 ,798 )4(טל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ מ"עב אבלא תחקרמ תיב 224/85 פ"עבב רתיה ןיב עבקנ ךכ .םינוש
 ,)1980( 421 )4(הל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ יחרזמ 787/79 פ"עב קרב טפושה לש וניד קספל 7 'ספב ,)1985(

 ץ"גבב 5 'ספב ןכו ,)1981( )2(הל ד"פ ,סכמה הבוג 'נ ןיינבלו תועקשהל רגרט 'א תרבח 480/79 א"עב

 .)1995( 469 )3(טמ ד"פ ,הדובעל יצראה ןידה תיב 'נ יסורס 1583/94
 ,קוח לש ותונשרפל יעבט ךלהמ הניא ,םיבשחמה קוח תמגודכ ,ילילפ קוחל היינפ יכ רכינ ליעל רומאהמ .67

 ,עדימה שפוח קוח לש םינושה ויפיעסמ תולק רתיב עדימה שפוח קוח לש ותילכת לע דומלל ןתינש העש

 .הנחבה םיעצבמו הנעמ ךכל םינתונ רשא רבסהה ירבדמו ,עדימל תוכזה תא ןגעל םישקבמה
 יואר רומאכש ירה ,"עדימ" חנומה לע רוא ךופשל תנמ לע ,םירחא םיקוחל תונפל םוקמ שיש אצמיי םא ףא .68

 ןיינקה םלוע םע הנכותה חנומ ההוזמ ,ליעל ןיוצש יפכ ,ךכ .הייגוסל םאתהב ,יחרזא קוחל אהת היינפהש

  .2007–ח"סשתה ,םירצוי תויוכז קוחב "תיתורפס הריצי"כ הרכוה בשחמ תנכות םש ,ינחורה
 יפל ."תאטובמ איה הבש הרוצ לכב בשחמ תנכות"כ בחרנ ןפואב "הנכות" חנומה רדגוה ,רומאכ ,הז קוחב .69

 סנכיהל ילבמש ןאכמ .םיריש וא םירפס ומכ תוריציל הלוקשה הבותכ הריצי איה תיתורפס הריצי ,הז קוח

 תיתורפס הריציכ הנכות לע ןגהל ןתינ םאש דומלל ןתינש ירה ,תיתורפס הריציל תעגונה הנגהה תייגוסל

 ."עדימ"כ "הנכות"ב ריכהל אלש הקדצה לכ ןיאש ירה ,הבותכ
 'סמ טנטפ תשקבל תושגנתהב הטלחהב ,םיטנטפה םשר עבק – םירצוי תויוכז קוחב הנכות תונשרפל רשאב .70

 תואקספב ,)16.4.09( מ"עב תוכרעמ טיבלא – תדגנתמה ,Biosense Inc – תשקבמה .125755 'סמו 126864

 :יכ 69–68
 תועמשמה ,ןכותה םוחתמ הרקיעב איה הנכות ,ירבעה המשמ עמתשמש יפכ שממ"

 אוהש העבטמ ןה  ,םיטנטפה יקוחל המיאתמ הניא הנכותש איה הלא םירבד לש תינושארה

 ןיינועמ ךא ןמז ךרואל התקתעהב ןיינועמ וניאש ירוביצה סרטניאה דצמ ןהו ,םינכתב קסוע

 ."קושה ירחתמ לכל םיחותפ הב םימולגה תונויערה תראשהב

 ןדיעב דחוימבו ,עדימה שפוח קוח תרגסמב וללכיי הנידמה תורישב םימתירוגלא יכ יואר עודמ .ה
  תיתוכאלמה הניבה

 תימתירוגלאה תופיקשה לש התובישח לע

 ךלהמב תונוש תונכותב בחרנ שומישל הליבוה תוימוי תולועפ לעיילו ונייח לע לקהל םיבשחמ לש תלוכיה .71

 הלוע ,רבגיו ךלי קרש שומיש ,תונורחאה םינשב םייגולונכט םיעצמאב שומישה יוביר חכונ .םייחה תרגש

 ,יטמוטוא ןפואב תולבקתמ תובר תויתוהמ תוטלחה .תאש רתיב תימתירוגלאה תופיקשה לש התובישח

 וללה תוטלחההמ קלח .ללכ חוקיפ אלל םיתיעלו ,ימגדמ וא ףרוג ישונא חוקיפב תולבקתמ הלא םיתיעלשכ

 הלולע הלילח ןכו םדאה דובכל תוכזב ,ןיינקל תוכזב תוברל ,םדא תויוכזב ןידכ אלש העיגפל ליבוהל תולולע

  .שפנב וא ףוגב העיגפל ליבוהל
-תוצראב עריאש ,תוכרעמ תסירק לש "טושפ" הרקמ תועצמאב שיחמהל ןתינ ,םיבשחמב ונלש תולתה תא .72

 הבתונ אל םתחישו )911( ינקירמאה םוריחה דקומל וגייח םיבר םיחרזא ,סמוע תעשב .2014 תנשב תירבה

 ללכ בשחמה תנכות לש םתירוגלאהש התלעה ינקירמאה תרושקתה דרשמ ידי לע הרקמה תקידב .גיצנל

  13.ןדעיל תוחישה תא בתינ אלו "סרק" דקומה ,הצחנ הזש עגרמש ,םינופ תומכ לש ףס וינייפאמב
 תיתוכאלמ הניבב שומיש ובש ןפואל תואמגוד רפסמ וגצוה רלושטלא ץרוושו לרפ לש םוסרפה תרגסמב .73

 ,יארשא יגוריד לש תולפמ תועיבקל עגונב ,לשמל .םלועב םינוש תומוקמב הרקש יפכ ,תויוכזב עוגפל יושע

  14.דועו ,החוור יפסכ תקולח

 
 ,הלקתה תא רקח רשא ינקירמאה תרושקתה דרשמ ןיכהש חודל רושיק םג אוצמל ןתינ הבש ,ןלהלש הבתכב ראות הרקמה 13
 Collin Lecher, A preventable coding error knocked out 911 service for millions, THE VERVE, Oct 20, 2014 ,וארו
. https://tinyurl.com/mw97zt5 
 .9 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,רלושטלא ץרוושו לרפ 14
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 תשקב אשומ הרקמה תמגוד ,תוטלחה תלבק ךרוצל בשחמ תונכותב םירזענ לשממ ימרוגש םינש הזמ .74

 תשקבל תורצוימש הלאכ וא ,תוירחסמ "ףדמ" תונכות םיתעל ןה ולא תונכות .רוערעה דקומבש עדימה

 דוק םע אלו ,דבלב "הצרה" ץבוק םע תונכותה תועיגמ ,םיבר םירקמב .תוירחסמ תורבח ידי לע הנידמה

 2 'ס רואל( זרכמ םויק לש הבוחב תביוחמ התויה חכונו ,חוקלה איה הנידמה םא ,תאז םע .ןהלש רוקמה

  .הנכותהמ תושרדנה תושירדל ,תוחפה לכל ,דועית ונשי ,)1992–ב"נשתה ,םיזרכמ תבוח קוחל
 ביבא-לת תייריע יכ ,עדימ תשקב תובקעב תשקבמל רסמנש עדיממ ,םינורחאה תועובשב ןכ םג דמלנ ךכ .75

 םיחא לש םמויק רתיה ןיב ןחובה ,רפס יתבלו םידלי ינגל םושיר עצבל ידכ םימתירוגלאב שומיש השוע

 ךילהת לע דיעמ רבדהש חטבל ךא – בשחמה תטלחה תא תרשאמ תישונא ןיע יכ רהבוה ,הז הרקמב .קחרמו

 15.יטמוטוא ינושאר
 אל הרדגה וא הלקת ,לשכ חכונ םישנאמ תיתוהמ תוכז הללשנש ךכל ליבוה ,הנורחאל עראש רחא הרקמ .76

 תואכרעב ןודנ הז הרקמ .)י"מר :ןלהל( לארשי יעקרקמ תושר המייק ותוא ,זרכמ לש בשחוממ ספוטב הנוכנ

 אלו ,י"מר לש תידעלבו האלמ הטילשב התייה תבשחוממה תכרעמה יכ הטלחהב רהבוה ףאו תויטפשמה

 תורשפא ול הנתינ אלש הדבועה חכונ ,תאז .תמא ןמזב תועטה תא תולגלו רקבל תלוכי לכ חרזאל התייה

 הליכשה אל ,היעבה התוא חכונ זרכמ ותואב ולספנ תובר תושקבש םגהו ,השגהה ספוט תא סיפדהל ולו

 י"מ 'נ תרופ )תרצנ יזוחמ( 72334-10-21 ם"תע ואר( יבושחמה ךילהב לשכ היה אמש קודבל הנידמה תושר
 רוערעב )תיביטרפואה העיבקה דבלמ( םידדצה ידי לע המכסהב לטוב הז ןיד קספש םגה .))3.1.2022 ש"רא(

 :יכ ןידה קספב ןיוצ ,ןוילעה טפשמה תיבל שגוהש
 תכרעמב םייתניב וסנכוהש םירופישל סחיב ןכדע הנידמה חוכ-אב יכ ןייצל וניאר דוע"

 ךרבל שי .)םתשגהל םדוק םיפרוצמה םיכמסמב הייפצ תורשפא תוברל( תנווקמה םיזרכמה

  ."ךכ לע

  .)19.5.2022 ש"רא( שטקופ 'נ לארשי יעקרקמ תושר 1290/22 ם"עע

 םגפה ןוקיתל תויושרה תא הליבוהש איה ,בשחמה תלקתל עגונב םש םירתועה תונרע יכ הלוע וז השרפמ .77

 תוכז םהמ תללשנ התייה ,"תועטל" בשחמה לש תלוכיל םיעדומ ויה םש םירתועה אלמלא יכ רכינ .עריאש

  .םתעידי אלל ,תיתוהמ
 םא ףאו ,םהלש תויוכזה יוצימ לע תועיפשמ בשחמ תוטלחהש הדבועל םיעדומ םניא םישנאה בורש העש .78

 תוטלחה יכ תופיקשו תימתירוגלא תופיקש אלל ,וזכש הלקת ןכתיתש םתעד לע םילעמ םניא םה ,םיעדומ

 .תוטלחהה תלבק ךילה רחא חקפל תלוכיה יתועמשמ ןפואב תעגפנ ,וז ךרדב תולבקתמ
 המירז םישרת וא םתירוגלא הדיב ןיא יכ הבישמה התלעה ,וז השקב אשומ ךילהב םינושה םינוידה תרגסמב .79

 תרוקיב םג ויפלו יתועמשמ ששח הלעמ וזכש הנעט .הנכותה קר הנשי םתושרב יכו ,שקובמה עדימל עגונה

  .בשחמ תועט רתאל לכות אל ,חקפמ ףוג לש וא ומצע ףוגה לש תימינפ
 'נ יאופר קדצל בלוד ןרק 900/07 )םילשורי( ם"תעב עבקנש הכלהה תא רתוס ףאו ,ריבס וניא אליממ הז בצמ .80

 לע תושרל שרדנש עדימב רבודמ ןכש ,)2.11.2008 ובנ( יתכלממ תואירב חוטיב קוח יפל תוליבקה תביצנ

 .הנמאנ הדיקפת תא עצבל תנמ
 דחא הנקב הלוע לעופב הטלחהה םא ןוחבל תורשפאה ירמגל תרדענ ,יהשלכ תימתירוגלא תופיקש רדעיהב .81

 ירמוש ןה ,רוביצה דבוע ןה ,הז בצמב ."בשחמה תנכות" תריצי םע – תכרעמה תמקה םע עבקנש ןויפאה םע

  .הנכותה לע חקפלו רקבל וא עיפשהל תלוכימ "םילרטונמ" רוביצה ןהו ףס
 ירהו ,לשממה תולועפ רחא חקפל תלוכיה ,עדימה שפוח קוח לש ויתוילכתמ תחא ,ןבומכ ,תעגפנ םג ךכב .82

  .תויוכזב תיתועמשמ העיגפל ליבוהל יושעש המ ,חוקיפה תלוכיב תועגופ בשחמ תוטלחה אליממ
 דוקל ןכו תכרעמה ןונכתו בוציע יכמסמל ,ןויפאה יכמסמל האלמ השיג היהת הנידמל יכ יואר ,ךכשמ .83

 תישממ הניחב רשפאתת ךכ קר .תוטלחה תלבק ךרוצל תונכותב שומיש השוע איהש העש ,ומצע הנכותה

 
 .https://tinyurl.com/4cuca63r :ןלהל רושיקב היוצמ תשקבמה תיינפל ביבא-לת תייריע תבושת 15
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 תא תנייאמ ,הנכות לש רוקמה דוקל השיג תרדענ הנידמה הבש תואיצמ .תוטלחהה תלבק ךילה לש

  .תוטלחהה לבקמ אוה בשחמשכ ,המצע תא ןוחבל תושרה לש תורשפאה
 "רוחאל הסדנה" לש ךרדבו ,הדיב יוצמה עדימה תא דבעל תושר בייחל יעבט ךא ,הלאכש םירקמב ,ןכ לע .84

 יפכו ,עדימה שפוח תונורקעל דגונמ וניא עדימ דוביע אליממ יכ רהבוי .דוקה לעופ ובש ןפואה לע דומלל

 תורשפא תריצי ךרוצל עדימ דבעל אלש ריבס-יתלב הז אהי םימיוסמ םירקמב ,ינאלו'ג תשרפמ הלועש

 )3(וס ד"פ ,םינפ ןוחטיבל דרשמה – לארשי תנידמ 'נ ינאלו'ג 1786/12 ם"עע( תושרה תוטלחה תא ןוחבל

362 )2013((. 
 ,עדימ ףוסאל הבוח הלח תושרה לעש רומאכ הלוע ,ליעל הרכזנש ,יאופר קדצל בלוד ןרק תשרפמ םג ךכ .85

  .תושרה לש הניקת תולהנתה ךרוצל יחרכה אוה ובש םוקמ
 תובישח הנשיש קר אל היפלש העיבק אצת הז דבכנ טפשמ תיבמש ךכל הבר תובישח הנשי ,רומאה חכונ .86

 איה הנכותה יכ םג אלא ,תימצע הקידב ךרוצל תונכותל השיגה היהת ןמצע תויושרלש ךכל הלעמב הנושאר

 .ליעל רומאה חכונ ,רתיה ןיב .עדימה שפוח קוחל םאתהב ,לבקל ןתינש עדימ
 

 הלאש ,רעצמל וא ,חותפ דוקב הנבתכית שומיש הנידמה השוע ןהבש בשחמה תונכותש יואר .ו
 הנידמה תולעבב הנייהת

 תרגסמב חותפ דוקב שומישה תובישח לע .לכל יולג הלש רוקמה דוק רשא הנכות איה חותפ דוק תנכות .87

 הנכותה לש התונימזש רתיה ןיב בתכנ ,ךכ .תובר רבכ בתכנ ,תילטיגיד היטרקומדו חותפה לשממה ןויער

 תנגוה תוליעפל הבורע קינעמש המ קמועל הנכותה תלעפה ןפוא תא ריכהל םיחרזאל תרשפאמ חותפ דוקב

 16.רוביצה תבוט לש תוינפ לוטנו ליעי ןפואב ,הנידמה לש
 הלועפה ןפוא תא ןוחבל ורשפאי ,תיתלשממ הנכות לש רוקמה דוק תפישח תוחפה לכלו ,חותפ דוקב שומיש .88

 לש יוליג רשפאת הניחבה .תוטלחהה תלבק ןפוא תא ןחוב אל ישונא םרוג ובש בצמ ענמיי ךכבו ,הנכותה לש

 וז וא ,הנכותה התנבנ ובש ןפואה םא ןוחבל רשפאתו ,הקיקח לע ססובמה םתירוגלאב תויוצמה תולקת

  .קוחה לש ויתושירד םא דחא הנקב הלוע ,לעופב תמשוימ
 יעצמא רדעיהב ןכש תאז ,קפסל הלוכי הניא "ןידה תוארוה לע תססובמ הנכותה" יכ תיללכ הנעט ,ללככ .89

 .תונוש תויטה רדענ אוה יכ חיטבהלו דוקה לש ותלועפ תוכיא תא אדוול ןתינ אל ,ליעי חוקיפ
 תנמכ קר ורתונ אל ,ןוטלשה תויושר לש ןתוליעפ תרגסמב חותפ דוק ןכו חותפ לשממ ץומיאל תוצלמה .90

 תופיקש םדקל תשקבמה ,1933 הלשממה תטלחה איה ךכל המגוד .ישילשה רזגמהו הימדקאה לש םקלח

 לע הבתכנש ,2019–2018 חותפ לשממ לש הלועפה תינכות תרגסמב ,חותפ דוקל רשאב 17.עדימ ירגאמ לש

 תוינידמ םושייל לעפתו םדקת" תושרה יכ ןיוצ ,הלשממה שאר דרשמבש תיתלשממה בושקתה תושר ידי

 חתופש דוק לש רורחש םדקת תוינידמה ,ףסונב ]...[ הלשממה ידרשמ שומיש םישוע וב חותפ דוק תשגנה

  18."תאז בייחמה חותפ דוקב שומיש השענ אל רשאכ םג ]...[ הלשממה ידרשמב
 רוביצה בוריע ,תכרעמב רוביצה ןומא קוזיח ,הלא ןיבו ,וז השיגבש תונורתיה םג ורהבוה ,תינכותה תרגסמב .91

 יתש האיצוה ,הלשממה שאר דרשמ תרגסמב תלעופה ,בושקתה תושר ,ףסונב 19.דועו ,הנידמב השענב

 לש ןתשגנה תא ןהו חותפ דוקב שומיש תונכות לש השגנה תודדועמה )7.3.02-ו 7.3.01( 2018 תנשב תויחנה

 ןוכסיח" תמגוד ךכל תונורתי םיגצומ ולא תויחנהב .)ואל םא ןיבו חותפ דוקב םא ןיב( רוביצל תונכות

 
16, 3 Int’l J. on a Public Policy Choice Libre Open Source Software as-FreeThomas Margoni & Mark Perry,  
.https://ssrn.com/abstract=1800902Advances in Internet Tech., Vol. 3, Nos. 212 (2010), available at:  

 ןימז ,30.8.2016 "רוביצל םייתלשממ עדימ ירגאמ תשגנהו יתלשממה עדימה תרבעה רופיש" 34-ה הלשממה לש 1933 הטלחה 17
 https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1933. -ב
  :ב ןימז ,)הלשממה שאר דרשמ ,תיתלשממה בושקתה תושר( 37 ,2019–2018 םינשל הלועפה תינכת – חותפ לשממ 18
. https://tinyurl.com/yb7od2zd 

 .םש  19
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 בושמו תונוישיר תשיכרב ןוכסיח ,שומישב אצמנה דוקה תרשעה ,דוקה תוכיאב רופיש ,חותיפה תויולעב

 20."תויועיגפ רותיאו דוקה בויט םשל םיחתפמה תליהקמ
 ןפואב שכרה תא רידסת ,הנכות הנימזמה תושר יכ ,ללככ ,תובייחמ ןה םג רצואה דרשמ לש מ"כתה תוארוה .92

 תולעבה תייגוס יכ רהבומ ,וז הארוהב .)"חותפ דוק"ב רבודמ אלשכ( הנכותה לע תולעב חיטביש הזכ

 רשפאתהל יושע ,ןבומכ ,הז ןפואב .תירוביצ תושר ידי לע תנמזומ הנכותה םהבש םירקמב דחוימב תיטנוולר

 21.המצע תושרה לש ינומצעה חוקיפה
 שמחמ תחא התייה לארשי .Digital Nations םשב ,ףסונ ימואל-ןיב ןוגראב םג הרבח לארשי תנידמ .93

 תונידמל תיב רציימ םורופה ,רתאל םאתהב .תונידמ רשע םויכ הנומה ,םורופל ורבחש תונושארה תונידמה

 .("22Digital Nations is an international forum of leading digital governments" תוליבומ תוילטיגיד

 ,תונידמה ידי לע AI-ב שומישל עגונב תויתוירחאה תובישחב ריכמש ךמסמ םורופה איצוה רתיה ןיב ,ךכ

 איה לארשיש ,הז ךמסמ ."D9 approach for responsible use of AI by Governments" :ותרתוכש

 הרהבה ןתמ ךות ,AI תונכותב שומישל רשאב "תופוקש" תויהל תוכירצ תונידמה יכ ריהבמ ,ול דצ רומאכ

 Be as open as we can by sharing source code, training" ,ןכ ומכ .הנכותב שומישה תובישחל עגונב

data, and other relevant information, all while protecting personal information, system 

 23integration, and national security and defence". 
 ,הז ףוגב תורבחה תונידמה לש Digital Charter-ה לע םלסמא דוד זאד רשה םתח 2019 תנשב ,ןכ לע ףסונ .94

 רוביצל תויולג הנייהת תונכותה ללכ ובש בצמל ףואשל היהי ןוכנ 24.חותפ דוקב שומיש ןכ םג םדקל שקבמה

 תוטלחהב תוארל ןתינש יפכ ,ילטיגידה ןדיעב תובר תונידמב גוהנ ךכו הנידמה לש התשיג םג יהוז .ותוללכב

  .וז השיגל תיתיזח הריתסב תדמוע אמק טפשמ תיב תקיספ ,הנידמה העבקש םיימינפ םילהנבו ,הצמיאש
 םנשי םהבש םירקמב וא ,דבלב )דעי( הצרה דוקב הנידמל ורבעוהש ,תונשי תונכותב רבודמ םהבש םירקמב .95

 רשפאתת יכ חיטבהל שיש ירה ,הנידמה ןוחטיב ,תוברל םינוש םימעט תאפמ ,הפישח-יא וקידציש םימעט

 ועיצה ,תיתוכאלמ הניבל עגונה יפוריא םיחמומ חודב ,לשמל ,ךכ .הנכותה תלועפ רחא חוקיפל תיפולח ךרד

 ,הפוקתל תחא ףלחותש ,תחקפמ תירוביצ תדעו ידי לע לשמל( תינוציחו תימינפ תרוקיב לש עוציב רשפאל

 הנכותל ףא םיפי םירבדה יכ הארנ .דוסי תויוכז לע םיעיפשמה םימושייב 25,)תוידוסל תביוחמ היהתו

 26:תיתוכאלמ הניב הניאש ,תיתרוסמ
“Auditability entails the enablement of the assessment of algorithms, data 

and design processes. This does not necessarily imply that information about 

business models and intellectual property related to the AI system must 

always be openly available. Evaluation by internal and external auditors, 

andי the availability of such evaluation reports, can contribute to the 

trustworthiness of the technology. In applications affecting fundamental 

rights, including safety-critical applications, AI systems should be able to be 

independently audited”. 

 
 :ב ןימז ,)1.4.2018( "חותפ דוק תונורתפב שומיש תוינידמ" 7.3.02 יתלשממה בושקתה שאר תויחנה  20

https://tinyurl.com/y7hqxkzw;  הנידמה תולעבבש דוק םוסרפ תוינידמ" 7.3.02 יתלשממה בושקתה שאר תויחנה" 
 https://tinyurl.com/ydyjx7lr . :ב ןימז ,)1.4.2018(

 לדחמה תרירב" יכ תעבוק היחנהה .)22.3.2010( "הלשממב בושחמה םוחתב ינחור ןיינק תרדסה" 15.5.0.2 ם"כת תארוה 21
 םאתהב תאז .הנידמה לש איה ,ינחורה ןיינקה תויוכז תוברל ,טקיורפה ירצות לע תולעבה יכ ,היהת הנימזמ הנידמהש טקיורפב
 https://mof.gov.il/Takam . -ב תונימז ם"כתה תוארוה ."םירצוי תוכז קוחל 36 ףיעסל
 www.leadingdigitalgovs.org. :וארו 22
 https://tinyurl.com/ychmnmqu .-ב ןימז ,D9 approach for responsible use of AI by Governments וארו 23
 rl.com/y8afbbdkhttps://tinyu . הדנק תלשממ רתאב ןימז , HARTERCATIONS NIGITAL D :וארו 24
 ןרוק ןיקלא הבינו ןמדלפ רורד־ןק תילד רמאמל ד קרפב םג ואר עדימה שפוח קוח יפ לע תחקפמ תירוביצ הדעו לש ןויער לע 25
 הכ טפשמה "תשרה תויקנע תועצמאב יוטיב תוריבע לש "תיביטנרטלא" הפיכא :תילטיגידה הביבסב הנידמה תולועפ תופיקש"

25 )2020(. 
26NTELLIGENCE IRTIFICIAL AROUP ON GXPERT EEVEL L-IGHHHE T AI,RUSTWORTHY TUIDELINES FOR GTHICAL E 
 https://tinyurl.com/y3aujxf4.-ב ןימז ,)192019–20 )
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 ,תוטלחה תולבקמה תונכות לש הלועפה ןפואב הרכהה יכ חיטבהל שי תימתירוגלא תופיקשל רבעמ תעב .96

 המרב תופיקש םג אלא – דוקה תופיקש תא קר אל חיטבהל שי ,תיתוכאלמ הניבל םיעגונש םירקמב דחוימב

 27.בשחמה לש ויתועפשה תא ןיבהל טושפה חרזאל תרשפאמש תיתרבסהה
 תוברל ,םינוש םימעטמ עדימה תרבעה תא בייחל ןיא יכ עבקי דבכנה טפשמה תיב םא םג – ןיפוליחל .97

 ןוחבל ולכויש םיינוציח םיחמומ ינפב דוקה תפישח לש ןורתפ לע בושחל ןתינ ,הנידמה ןוחטיב לש םימעטמ

 .הנידמה ןוחטב לע ןגהל ךרוצה ןיבל עדימה תא ןוחבל ךרוצב ןיב ןזאל ךכבו ,תוידוס לש םיאנתב דוקה תא

 תופיקש" רמאמב ףא רכזוא ,םידחא םירקמב תחקפמ תירוביצ הדעו לש התמקהל העצה ,המוד ןויער

  28."תשרה תויקנע תועצמאב יוטיב תוריבע לש "תיביטנרטלא" הפיכא :תילטיגידה הביבסב הנידמה תולועפ

 תונכות לש ןתופיקש :תימלועה המגמה

 םירקמל תואמגוד אוצמל ןתינ אלא ,תוידיתע תוינכותבו תורהצהב קר יוטיב ידיל האב אל תונכות תופיקש .98

  .עדימ תושקבב תונכות לש רוקמה דוק םסרופ םהבש
 רבכמ הז הרסמנ תויוכז יוצימב תקסועה תואירבה דרשמ לש CRM-ה תכרעמל רוקמה דוק ,לשמל ,ךכ .99

 תפוקתב ירטנולוו בקעמ רשפאל הרטמב וחתופש 2.0 ןגמהו 1.0 ןגמה תונכות ,ןכ ומכ 29.עדימ שקבמל

 30.רוביצה ןומאל תופיקשה תובישחב הרכה גיצהש המ ,חותפ דוק תונכותב בחרה רוביצל וררחוש ,הנורוקה
 לשממה ,ךכ .עדימ תושקבל הנעמב הנכות יצבק ומסרופ םהבש םירקמ רתאל ןתינ ,תירבה-תוצראב .100

 ןופייא גוסמ הלעפה תוכרעמל הדעויש הנכותל רוקמה ץבוק תא ,ינקירמא חרזא תשקבל ,רסמ ילארדפה

 .Heat Safety Tool"31" םשב דיאורדנאו
 םייקה ןידב םתירוגלאה תפישחלו תימתירוגלא תופיקשל ןוגיעה תא םיאורש ימ שי ,תירבה-תוצראב .101

   32.םינותנ רגאמו הנכות ללוכה ,קוחב "digital records" חנומה תחת םויכ
 ,דנליז-וינב ,לשמל ,ךכ .תימתירוגלא תופיקש לש התובישחב ןה ףא וריכה םלועב תופסונ תונידמ .102

 רוביצל חווידו תופיקש לש המגמ הלחה ,2018 תנשמ Algorithm assessment-ה ח"וד תוצלמה תובקעב

 לשממה לש הרכהה תא הז רוקמב תוהזל ןתינ ,ךכ .ןהינימל הלשממה תויושר ידי לע םימתירוגלאב שומישב

 עגפת ולש היוגש הלעפהש ששחה תא ןכו ,דחאה דצהמ ילככ םתירוגלא/הנכותה לש התובישחב ידנליז-וינה

 :רחאה דצהמ ,רוביצב
"However, the benefit of a tool, like an algorithm, depends on its careful and 
considerate use. When used with care and consideration, algorithms can help 
minimise the negative effects of our ever-present human bias – bringing positive 
change to Aotearoa New Zealand. Equally, when used without care or 
consideration, algorithms could help perpetuate human bias, or even amplify it. 
In light of this power, transparency and accountability are critical to ensuring that 
the public can trust and support the government to use these tools in appropriate 
ways”.33 

 
 ןירק 'פורפ תושארב ,היצלוגרו הקיתא ,תיתוכאלמ הניב אשונב ימואלה םזימה לש הנשמה תדעו ח"ודמ ,רתיה ןיב ,הלוע ךכ 27
 -ב ןימז ח"ודה ,)2019 רבמבונב םסרופ( הימדקא ישנאו תויטרפ תורבח יגיצנ ,םייתלשממ םיגיצנ תופתתשהבו ןוהנ

.  https://tinyurl.com/yc66htms 
 יוטיב תוריבע לש "תיביטנרטלא" הפיכא :תילטיגידה הביבסב הנידמה תולועפ תופיקש" ,ןרוק ןיקלא הבינו ןמדלפ רורד-ןק תילד 28

 .)ף"שת( 25 הכ טפשמה "תשרה תויקנע תועצמאב
 https://tinyurl.com/y963ce39 . -ב ןימז עדימה 29
 םישמתשמ ידי לע ולגתה דוקה םוסרפ תובקעב ,דבב דב ;https://tinyurl.com/yashwbuo-ב ןימז ןגמה תונכותל רוקמה דוק 30
 וכותב לבא ,חותפ ןגמה תייצקילפא לש דוקה" קיז רב ןר ואר .תואירבה דרשמ ידי לע ונקות םימוסרפ יפלש ,הנכותב תויעב
  https://tinyurl.com/yal6nhte26.7.2020. ץראה "תועתפה ורתתסה
 ,לעופו םיאנותיע דגאמה חוור תונווכ אלל ינקירמא ןוגרא לש רתאב רבודמה .ינקירמאה Muckrock רתאב ןימז תונכותה דוק 31
 https://tinyurl.com/ydblobau . ,ירוביצ עדימ תשגנהל ,רתיה ןיב
32103,  .ECHT & L. J.ALE Y, 20 Smart City Algorithmic Transparency for theRobert Brauneis, Ellen P. Goodman,  

134–135 (2018. 
 -ב ןימז ,Government algorithm transparency and accountability ,ידנליז-וינה הטאדה רתא ואר 33

 .accountability/-and-transparency-algorithm-ethics/government-https://www.data.govt.nz/toolkit/data 
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 לש הקיתאה םוחתב תומזויב ולחה ףאו םיללכ ובתכש ,םייעוצקמ םינוגרא לש תומזוי ןנשי ,ליבקמב .103

 ,םימתירוגלאה תופיקשה תובישח תא שיגדהל תושקבמה ,תוימונוטוא תוכרעמ לשו תיתוכאלמה הניבה

    34.םדא תויוכזב העיגפ ענמתש תיביטקפא הניחב רשפאל ידכ
 )right to explanation( רבסה לבקל תוכזב םג בורל הריכמ תימתירוגלא תופיקשל תימלועה המגמה .104

-ב תוארל ןתינ ,תויתרבסהל השירדל םינצינ .תרחא אלו תמיוסמ האצותל הנכותה וא הנוכמה העיגה עודמ

GDPR, הניבה לש הבוליש אשונ ביבס רקיעב השענ אשונב ןוידה .הנוכמ ידי לע הנתינ הטלחהה םא םג 

 ירבדב רבסה לבקל תוכזה לש ןוגיעה תא םיאורה שי .ונניינעב ףא ףקת אוה םלוא ,ונייח תרגשב תיתוכאלמה

 :םימידקמה רבסהה
Recital 71, sentence 4, GDPR 

“In any case, such processing should be subject to suitable safeguards, which 

should include specific information to the data subject and the right to obtain 

human intervention, to express his or her point of view, to obtain an 

explanation of the decision reached after such assessment and to challenge 

the decision”.35 

 

 :GDPRל )f()2(13 ףיעסב ןכו

Art. 13 (2) (f) GDPR 

“The controller shall […] provide the data subject with the following further 

information necessary to ensure fair and transparent processing [...]  

(f) the existence of automated decision-making, including profiling, referred 

to in Article 22(1) and (4) and, at least in those cases, meaningful information 

about the logic involved, as well as the significance and the envisaged 

consequences of such processing for the data subject”.36 

 

 ,עדימה שפוחל תוכזה תרגסמב תושקב בקע .תפרצב התייה רוקמה דוק תיקלח ףשחנ הב ,תפסונ השרפ .105

 םילשכ הפשח ,דוקה תפישח .יתנשה סמה בושיח לע תיארחאה הנכותה לש רוקמה דוקמ םיקלח ומסרופ

 תיליטגיד תופיקש לש התובישחב ריכהל רחב יתפרצה קקוחמה ,2016 רבוטקואב 37.םתירוגלאב םימיוסמ

 ידי לע הנתינש תינטרפ הטלחה רבסה לבקל תוכזב הרכהה 38.תילטיגידה הקילבופרה קוח תא קקוחשכ

 French Digital Republic Act (Act no 2016-1321 of( ויפלש ,2016 תנשמ יתפרצה קוחב הנגועש ,הנכות

7 Octobre 2016( 39ךכל וליבוהש םיימתירוגלא םיכילהת תא תללוכה תינטרפ הטלחה ריבסהל הבוחה הלח. 

 
34ry US Public Policy Council (USACM), Statement on Algorithmic The Association for Computing Machine 

https://tinyurl.com/hf55bzwTransparency and Accountability (12 Jan. 2017) (; יבחרב םינוש תוח"וד לש הריקס :םג ואר 
 ,גרבנזור המלש ,הנזצ יעור ,ןיילק תניר ,םחש-ץכ תרשוא ,ץג הנפד :םימוד םיכרעל תוארוקה תויטרפ תורבח לשו תונידמ לש םלועה
 טפשמ ,הקיתא אשונב ח"וד -המכח הקיטובורו םינותנה יעדמ ,תיתוכאלמ הניב" לפרפיצ המיסו קל ןרע ,ינזרב הלא ,םהש עדיבא
   .(2018)ןמאנ לאומש דסומ "תויטרפו

35Recital 71 to the Regulation (EU) 2016/679, of the European Parliament and the Council of 27 April 2016, Recitel  71, 
 https://tinyurl.com/y5lmz35f.-ב ןימז

 .art. 13 ,םש 36
37 1-, p. 2A Moden Compiler for the French Tax Codean Protzenko Denis Merigoux, Raphael Moat, Jonath 

-ch-2eme-sec-5eme-paris-de-administratif-https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal(25.01.2021). 
2016/-mars-10-du-ugementj. יתפרצה עדימה שפוח קוחל 6 ,1 'ס 

381321 of October 7, 2016 for a digital Republic.-LAW n° 2016   
 France Opens the Source Code of Tax and Benefits Calculators to Cyrille Chausson ;תילטגידה הקילבופרה קוחל 6 'ס 39

Increase Transparency EU official website (20/11/2016). 
-benefits-and-tax-code-source-opens-https://joinup.ec.europa.eu/collection/egovernment/document/france
.transparency-increase-lculatorsac 
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  40.חותפ רוקמ דוקכ )Hub-Git( "באה-טיג" רתאל הלעוה ולש רוקמה דוקו ,הסנכה סמ ןובשחמ ,ןכאו

 הניבב םיקסועה םינושה םיינידמ תוחודב םג ,רומאכ העיפומ תימתירוגלא תופיקשל האירקה .106

 Proposal for a Regulation of the- תיאפוריאה תוביצנה לש תונקתה לש העצהב ןכו 41,תיתוכאלמ

laying down harmonised rules on Artificial Intelligence  European Parliament and of the Council

 42.(Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts (2021). 
 
  עדימה שפוח קוחב "עדימ" תרדגה תחת ללכיהל הכירצ הנכות :רבד ףוס

 יפל עדימ חנומה תחת ללכיי הנכות חנומהש ,התדמעל ,ןוכנ עודמ הטריפ הבש הפיקמ הריקס הגיצה תשקבמה

 תדמוע ותקיספו ,םיבשחמה קוחל ותיינפב אמק טפשמה תיב הגש ,תשקבמה תדמעל .עדימה שפוח קוח

 .ליעל טרופמכ לוכהו ,יתלשממה דוקה תשגנה םודיקל לארשי תלשממ הצמיאש השיגל הריתסב

 תנמ לע תאזו ,ותריסמל רבוע עדימ לש הניחב םירשפאמ אליממש קוחב םיגייס ללוכ עדימה שפוח קוח םג ךכ

  .תונוש תויוכזב וא םינוש םיסרטניאב העיגפמ ענמיהל

 ,עדימ אוה עדימש אוה ללכה יכ אקווד דמלל הלוכי וזכש היינפ לכ אליממ ,רחא קוחל תונפל שיש אצמיי םא םג

 ןכ תושעל םוקמ היה – רוביצל עדימ תריסמ איה ותילכתש קוחמ םיוסמ עדימ גירחהל קקוחמה הצר וליאו

 םימיוסמ עדימ יגוס וא םיפוג לש םתגרחהל םג ךכו קוחל םיגייסל עגונב השענש יפכ ,שרופמ קוקיח תועצמאב

 .קוחה תוארוה תלוחתל ץוחמ לא םתאצוהו

 ותוכז תא שממלו יטרקומדה קחשמב ףתתשהל ,ןוטלשה תא רקבל חרזאל רשפאל שקבמ עדימה שפוח קוח

 עדימל םצמטצת "עדימ" חנומה תרדגהש העש םיירשפא-יתלב ויהי ,הלא לכ .חוקיפלו הרקבל ,יוטיבה שפוחל

 םיעובקה םיגייסה לש םמויק חכונ ,רופיסה ףוס הניא "עדימ"כ רמוח לש ותעיבקש העשב דחוימב .ימתירוגלא

 תיתקוחה תוכזה ןיבל ,עדימה שפוח קוחב םינגומה םיסרטניאה ןיב ןוזיאה תא קוידב חיטבהל םישקבמה קוחב

 .עדימל

 ,טפשמה תיב תדידיכ הז ךילהל ףרטצהל עדימה שפוחל העונתה תשקב תא לבקל שקבתמ דבכנה טפשמה תיב

 ותעיבק תא לטבל שי יכו ,עדימה שפוח קוחב ותרדגהכ עדימ אוה הזב אצויכו הנכות וא הנכות דוק יכ עובקלו

  .רוערעב הבישמהו רערעמה הלעמש תויגוסהו תולאשהמ קתונמב תאזו ,רומאל רשאב אמק טפשמה תיב לש

 

ד"וע ,רורד-ןק תילד ד"וע ,ןדס רוא   
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