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 *ךשמהב םייוניש םייופצ ,יפוס דומיע רבע םרט הז רמאמ*

 זרא-קרב הנפד תאמ 'ך"נתב םיטפשמ אורקל' לע / 1"םֹוּיַה ּוּנֶלְכֹאנְו -ֵנְּב תֶא יִנְּת"

 *ןיבר םרוי

 הבישחל הארשה רוקמ לאכ ך"נתה לא הנופ 2"ך"נתב םיטפשמ אורקל" זרא-קרב הנפד 'פורפ תטפושה לש הרפס

 ירסומ ,יתורפס ,ירוטסיה אלא יתד ןויע וניא ,תורוקמל הקומע הביח ךותמ השענש ,ך"נתב הנויע .טפשמה לע

 תושרפהמ תולועה תומרונהו םיללכה תכרעמ תא ך"נתה ןמ זרא-קרב הלוד התביתכב .יטפשמ ,לכל לעמו

 הלבק ךות םימעפ ,םיינרדומה םיללכה תכרעמל התוא הוושמו ,עמתשמב םיתיעלו שרופמב םיתיעל ,תויכנתה

 לש ותדמעש ,תויטפשמ תומליד לע שדחמ בושחל הנמזה אופא אוה רפסה" :הנושלבו .תרוקיב ךות םימעפו

 םירופיסב זרא-קרב לש הקוסיע 3."ךפהלו ןניינעב ונממז ןב יטפשמה רדסהה תא הריאמ ןהיבגל יכ"נתה טסקטה

 םירופיס לש תויטנוולרהו תוינמזה לע תא ,תפסונ תיווזמו ,בוש שיגדמ ,םהלש םייטפשמה םיטביהבו םייכנתה

 ,םירופיסו תוישרפ לש תובר תורשע לש םייטפשמה םיטביהב ןויד רפסב .תחאו םירשעה האמב םייחל םג ולא

 טפשמ ;ןישנוע יניד ;יתרבח קדצו םדא תויוכז ;םיטפושו הטיפש ;ןוטלש ירדס – טפשמ ימוחת המכל םנוימ ךות

  .השוריו החפשמ ינידו ;יחרזא

 םזילבינקב תקסועה תחא השרפל רשקב דקמתא זרא-קרב הנד םהב םייכנתה םירופיסה לש לודגה םיה ךותמ

  :ך"נתה ןושל וזו .בער לש חרוכ לשב השענש

 לודג בער יהיו .ןורמש-לע רציו לעיו והנחמ-לכ-תא םרא-ךלמ דדה-ןב ץבקיו ןכ-רחא יהיו"

 השימחב םינויבד בקה עברו ףסכ םינומשב רומח-שאר תויה דע הילע םירצ הנהו ןורמשב

 רמאיו .ךלמה ינדא העישוה רמאל וילא הקעצ השאו המחה-לע רבע לארשי ךלמ יהיו .ףסכ

 רמאתו ךל-המ ךלמה הל רמאיו .בקיה-ןמ וא ןרוגה-ןמה ךעישוא ןיאמ הוהי ךעישוי-לא

 ינב-תא לשבנו .רחמ לכאנ ינב-תאו םויה ונלכאנו ךנב-תא ינת ילא הרמא תאזה השאה

 ךלמה עמשכ יהיו .הנב-תא אבחתו והלכאנו ךנב-תא ינת רחאה םויב הילא רמאו והלכאנו

 ורשב לע קשה הנהו םעה אריו המוחה-לע רבע אוהו וידגב-תא ארקיו השאה ירבד-תא

 4".תיבמ

 לע השק רוצמ ,םרא ךלמ ,דדה-ןב ליטה הבש ,לארשיל םרא ןיב המחלמה תראותמ ,עזעזמה ,רצקה עטקב

 שאונה בצמה .ורימאה ןוזמה יריחמו רוצנה ילארשיה חטשב דבכ בערל םרג השקה רוצמה ,ראותמה יפל .ןורמוש

 ליגרה וכרעש ,רומח שאר .םירקי ןוזמ ירצומכ ורכמנ םדא לכאמל םייואר םניאש םייוחד םימצעש ,ךכל איבה

 "םינויבד" 5"בקה עבר" לש תומכ וליאו ,ףסכ ילקש םינומשב רכמנ עורג ורשבו רשכ וניאש ךכ לשב דואמ ךומנ

 לע לארשי ךלמ םרוהי רייס רוצמה תעב 6.ףסכ ילקש השימחב רכמנ – םיעבשה םוגרתל םאתהב םינוי תאוצ –

 תשקבמ השיאה יכ הארנכ רבס רשא ,ךלמה !"ךלמה ינודא העישוה" – ותרזעל הארק תחא השאו ,ריעה תמוח

 
 .להנימל הללכמה ימדקאה לולסמה אישנ אוה ןיבר םרוי 'פורפ *
 .28 ו ,'ב םיכלמ  1
 .)2019( ילארשי טפשמו יכ"נת קדצ לע – ך"נתב םיטפשמ אורקל זרא-קרב הנפד 2 
  .15 'מעב ,םש 3 
 .24-30 ו ,'ב םיכלמ  4
 .עודי וניא קיודמה הלדוגש חפנ תדימ  5
 .)2006( 184 יארקמה קוחבו רופיסב םידליו םירוה יסחי – דלויו רלפ-זפלג הנינפ  6
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 אלא לכוא השקיב אל השיאה ךא 7.םיקיר ןייה יבקיו האובתה ינסחמ ןכש עייסל ודיב ןיאש ,הל בישה ןוזמ

 השיאה לש הנב תא ולכאי ןה ויפלש ,תרחא השיא םע םכסה הכרעש ךלמל תרפסמ איה .רחא המ רבד לע הנילה

 העיגהש רחאלו ,השיאה לש הנב תא ולכאו ולשיב ,וחצרש רחאל .תרחמל תרחאה השיאה לש ןבה תאו דחא םויב

 לע התנלהו השיאה ירבד .הנב תא האיבחהו תירזכאה המכסהה תא הנורחאה הרפה ,היינשה השיאה לש הרות

 ,ותוכלמ ידגב תא ךלמה ערק םירבדה תא עמשש רחאל .וביל תא םירבושו ךלמה תא םידירחמ "הזוחה תרפה"

   .לבא לש קש ךלמה הטע םהיתחת יכ םלוכ ואר זאו

 המכסהב ןויד ךרענ אלש יאדוובו םישנה יתש דצמ םזילבינקהו חצרה ןיגב יטפשמ ךילהל רוכזא לכ ןיא רופיסב

 םע .םישקה תוערואמה לשב הז הרקמב "קחדנ" טפשמה .)םיזוחה יניד םוחתמ ןויד( םייתשה ןיב תיקוח-אלה

 םיבצמ םאה הלאשבו ןוציק יבצמב םייח תליטנב ילילפ ןוידל הציפק שרק זרא-קרב רובע הווהמ רופיסה ,תאז

 תילגנאה Dudley and Stephens תשרפב עגונ זרא-קרב לש הנויד רקיע .ךרוצ לש הנגה תנעט ססבל םילוכי ולאכ

  .ביחרהל שקבא היבגלש

 גייסל רשקהב רתויב םיעדונה ןידה יקספמ דחא וניה ,1884 תנשב הילגנאב ןודנש ,וז השרפב יסאלקה ןידה קספ

 תוניינעמ תויגוס ררועמ ןידה קספ ללוגמש קתרמה רופיסה 8.בער לשב םזילבינקב קסוע אוה םגו ,ךרוצה

 לש הרקמב ךרוצה גייס תלוחת לש הלאשב ןוידה תא ררועמ םג ךא ,רסומה לש היפוסוליפה םוחתמ תוכובסו

 הילגנאמ הטכאיב רקראפו ,סקורב ,סנביטס ,ילדאד וגילפה 1884 תנשב :היה ךכ היהש רופיס 9.חצר

 סנביטס ,טינרבקה היה ילדאד .התוא שכרש ילרטסוא ןיד-ךרוע רובעב םשל האיבהל הרטמב ,הילרטסואל

 השיטנ לע הרוה ילדאדו הטכאיה העגפנ הגלפהה ךלהמב .ןופיסה רענ היה ,17 ןבכ ,רקראפו ,תווצ ירבח – סקורבו

 המכ טעמל ןוזמו םימ ויה אל הריסב .הטכאיה העבט ןכמ רחאל רצק ןמז .הנטק הלצה תריס תבוטל הריהמ

 דואמ ושקתה םתואש ,םשג ימ טעמ ותשו תפלה תא תווצה ישנא ולכא ןכמ רחאלש םימיה ךלהמב .תפל תויחפ

 רחאל עובש ,הלצהה תריס לע םתייהשל 18-ה םויב .ויתומצע תאו ותוא ולכאו בצ וספת יעיברה םויב .ףוסאל

 ברקוי ,ןופיסה רענ ,רקראפש תורשפאה לע סקורב םע חחושל סנביטסו ילדאד ולחה ,הנורחאה םעפב ולכאש

 תוהז יבגל הלרגה ךורעל סקורבו סנביטסל ילדאד עיצה 24-ה םויב .ןויערה תא החד סקורב .רתיה תלצה ךרוצל

 תא ליצהל ידכ רענה תא וגרהי ,םתלצהל הניפס עיגת אל תרחמל דע םאש עיצה ילדאד .בריס סקורב ךא ,ןברקה

 .רענה תא גורהל ותנווכבש זמרו ,ןושיל ךלייש סקורבל ילדאד עיצה ,הניפס העיפוה אלשמ ,תרחמל .רתיה ייח

 הלוחו בער ,שלח היהש ,רענה לא הנפ ילדאד .ובוריסב ןיידע דמע סקורב ךא ,הגירהה עוציבל םיכסה סנביטס

 ומדמו ורשבמ ונוזינ םירתונה םירבגה תשולש .וגרהו ונורגל ןיכס דימצה ,ותעש העיגהש ול רמא ,םי ימ תייתשמ

 תליכא לש השעמה לשב .הנופיסל םתוא התלעהש הניפס םוקמב הרבע רשא דע םימי העברא ךשמ רענה לש

 תנעט ולעה םיינשה .חצר תמשאב ןידל סנביטסו ילדאד ודמעוה הילגנאל םעיגה םע ךא השולשה ולצינ רענה

  .םיתמ םלוכ ויה ןכ אל םאש ,םרבח תא גורהל םהל רתומ היה ואצמנ ובש םוריחה בצמב :ךרוצ לש הנגה

 תפוג תא םירבגה ולכא אלמלאש ,עבקנ :תויטפשמה תולאשה תא דדיח רשא יתדבוע עצמ עבק טפשמה תיב

 תעבש ןכו ,ןושאר תמ היה ןופיסה רענש חינהל ריבסש עבקנ ןכ ומכ .הלצהה םרטב בערמ םיתמ ויה הארנכ ,רענה

 
 אצממ םדא ויפלש יוטיבל תינרדומה תירבעב ךפה ,וז השרפב ורוקמש ,ןייהו האובתה ינסחמ ונייה ,"בקיה ןמו ןרוגה ןמה" יוטיבה  7

 ןונגע י"ש( "?בקיה ןמו ןרוגה ןמה ,םלשל חקא ןכיהמ" :ןונגע לצא לשמל ואר .דיל אבה לכמ ,וינפב תודמועה תויורשפאה לכ תא
 .)1998 ,ןקוש תאצוה( לוענמה תופכ לע דומע רפסמ "ונינקזבו ונירענב"
8 R. v. Dudley and Stephens, (1884) 14 Q.B.D. 273 (D.C.). 
 ,EVR L. .ARVH, 62 The Case of the Speluncean ExplorersLon Fuller.  :וניה וז השרפ לע בתכנש רתויב םסרופמה רמאמה 9

  .היגוסל טפשמ תורות ןווגמ לש תוסחייתה ,םיטפוש רפסמ יפמ ,גיצמ רמאמה .(1949) 616
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 קסע ,ןידה קספ תא בתכש ,Coleridge טפושה .העושי לש הריבס תיזחת וא קפואב שרפמ היה אל השעמה

 ,יכ עבק טפושה .ךרוצה תנגה ,הרקמה תוביסנב ,םימשאנל הדמע םא הבושחה הלאשב תוברל ,תונוש תולאשב

 הבוחה לע בתכ Coleridge .ןיינעה תוביסנב ךרוצה תנעטב ריכהל ןתינ אל ,השעמה עוציבל לודגה יותיפה ףרח

 לע רומשל םדא לש טלחומ ךרוצ ןיא יכ ריהבהו ,ותווצ יפלכ טינרבק לש ותבוח לעו םימיאתמה םירקמב תומל

 ?םדא ייח לש יסחיה ךרעה דדמיי דדמ הזיא יפ לע .הזכ "ךרוצ" טופשיש טפושה תויהל לגוסמ ימ ההת אוה .וייח

 ?םירגובמה דחא תא רשאמ ותוא גורהל רתוי בר ךרוצ היה םאה .רתויב ריעצהו שלחה תומל רחבנ ,ןנד הרקמב

 השק הרקמה תוביסנבש ךכמו ,םויא היה לבסהו יארונ היה יותיפהש ךכמ םלעתה אל ךא ,הלילשב בישה טפושה

 ינש תא טפושה עישרה ,רבד לש ופוסב .הרוהט תוגהנתה לעו רשי תעד לוקיש לע רומשל םיברועמהמ תופצל היה

 לשב התחדנ חצר לש רשקהב ךרוצה תנגה יכ המדנ 10.התימ לש שנוע םהילע רזגו ,חצרה תריבעב םימשאנה

 הייחדה תורמלו ,תאז לכב .ירוביצה רסומב תושק עוגפל הלולע הזכ הרקמב ךרוצה תנגהב הרכהש ששחה

 ויתוביסנ לשב םימשאנה תא ןוחל הירוטקיו הכלמה ינפל םידרולה תיב ץילמה ,ךרוצה תנעט לש תיטפשמה

 השיש תוצרל םימשאנה וקיפסה ,הנינח חוכמ םרורחש דע ,לעופב .הכלמה התשע ךכו ,הרקמה לש תודחוימה

 .רסאמ ישדח

 ול ,ילגנאה ןידה קספב ראותמה הזל ויתוביסנב המודה הרקמב עירכהל טפשמה תיב לע היה דציכ איה הלאש

 תושקה תוביסנה ףרח ,יתעדל 11.ילארשיה ןישנועה קוחל אי34 ףיעסל םאתהב םימשאנה לש ךרוצה תנעט הנודנ

 יואר ,ילארשיה קוחל אי34 ףיעסל םאתהב םג ,יכ הארנ – םייח תנכסב לבוגה יתימא ךרוצ – הרקמה לש דואמ

 ישנא לש םהייח תלצה ךרוצל השורד התייה ןופיסה רענ תליכאש קלוח ןיא ,םנמא .ךרוצה תנעט תא תוחדל היה

 תורשפאה התייה אל ,השולשה ןיבמ שלחהו רטוזה ,ריעצה ,ןופיסה רענ לש ותריחב םלואו ,םירחאה תווצה

 הלרגה ךורעל ,המגודל ,היה ןתינ .היואר התייה ןברקה לש ותוהז יבגל ילגנאה טפושה הלעהש הלאשה .הדיחיה

 דוסיה םייקתה אל יכ עובקל תרשפאמ – רתוי תירסומ הניהש – וז ךרד לש המויק 12.ןברקה תא רוחבל ידכ

 אל ןכ-ומכ .העיגפה תעינמל הפולח רדעיה לש ,יתוכיא טביה ללוכה ,תוציחנ לש ביכר וניהש ,"שורד היהש"

 ףיעסבש הלא תודוסיל יכרע ןכות תקיצי ךות – רמול ןתינ ."ותושעל אלא תרחא ךרד התייה אלו" דוסיה םייקתה

 – ההז יסיפ קזנ תמרוג וז םא םג ,רתוי תירסומ הפולח לש המויק עקר לע ןחביהל רומא הפולח לש המויק יכ –

 היה ,ותוא עציבו חצרה השעמ תא ןנכת רשא ,ילדאד יכ הבושחה הדבועה תא ןייצל שי דוע .םדא לש תוומ

 ךרוצה תנגה טינרבקל דומעת אל ויפל רשא ,קוחל וט34 ףיעס ןיינעל הבושח וז הדבוע .טישה ילכ לש טינרבקה

 תוירחאהמ 13,ראשה ןיב ,תעבונ רשא הבוח – םויאב וא הנכסב דומעל ודיקפת חוכמ הבוח וילע תלטומ התייה םא

  14.םמולשל יארחא אוה רשא םישנאה יפלכו ותווצ ישנא יפלכ ןטפקל שיש

 
  .תוומ שנוע וילע רוזגל בייח היה חצרב םשא םדא אצמש טפוש ,םימי םתוא לש ילגנאה ילילפה טפשמה יפ לע 10
 ,וייח תלצהל ידיימ ןפואב שורד היהש השעמל תילילפ תוירחאב םדא אשיי אל" :ךכ עבוק 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל אי34 ףיעס  11
 ול התיה אלו ,השעמה תעשב ןותנ םירבד בצממ תעבונה הרומח העיגפ לש תישחומ הנכסמ ,ותלוז לש וא ולש ,ושוכר וא ופוג ,ותוריח
 ".ותושעל אלא תרחא ךרד
 הלרגהה ,תאז םע .השעמה תא רישכהל היושעה וזככ לרוגה תלטה לש ןויערה תא החד ,and Stephens Dudley ןיינעב ,םידרולה תיב 12
 הלצה תריסמ םיעסונ המכ חוכב ודירוה תווצ ישנא ובש הרקמב ןדש ,ינקירמא ןיד קספב הרשוא השעמה תא רישכהל יושעה ילככ
 ,תינורקע הניחבמ ,יכ עבקש רחאל ,הגירהב תווצה ישנא תא עישרה טפשמה תיב .םיעסונה ראש לש םהייח תא ןכיסש רתי-סמוע לשב
 לש םהייח ינפ לע םיעסונה ייח תא ףידעהל םיבייח ויה הניפסה לש תווצה ישנא ךא ,הז בצמב הריסה ןמ םיעסונ דירוהל רתומ היה
 דרוי תווצה ישנא ןיבמ ימ רוחבל ידכ לרוג תלטה לע ,ןיינעה תוביסנב ,ץילמה טפשמה תיב .אוהה הרקמב ןכ ושע אל םהו ,לגסה ישנא
 .U.S. v. Holmes, 26 F. Cas. 360 (C.C.E.D. Pa, 1842) ואר .הריסה ןמ
 תונפסה קוחל 39 ףיעסב העובקה ,תוומ תנכסל ןותנו םיב אצמנש םדא לכל הרזע טישוהל טינרבקה לש ותבוח תא ,המגודל ,ואר 13
 .1973-ג"לשתה ,)םיאמי(

 .12 ש"ה ליעל ,Holmes ןיינעב תווצה ישנא לע הלטוהש תרבגומה הבוחל וושהו 14
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 תובר םינש ךשמב הגהנש הכלהה תא אטיב Dudley and Stephens ןיינעב ןידה קספ יכ איה תלבוקמ העד

 םירחא ותומי אלש ידכ עשפמ ףח םדא גורהל רתומש ןויערה תא תטלחומ הייחד תוחדל שי היפלש ,הילגנאב

 – חצר לש הריבעל הנגה תווהל לוכי ךרוצה גייס ןיאש – ללכהו ,םידקת תווהל ךישמה הז ןיד קספ ,ןכאו 15.ומיע

 ,המצמוצ תרשפתמ יתלבה הכלהה ,םלוא Howe.16 ןיינעב ןידה קספב םידרולה תיב ידי לע 1987 תנשב םג םשוי

 תוימאיס תומואת לש גוז לע רבוד ,הז הרקמב 17.תוימאיסה תומואתה ןיינעב ןידה קספב 2001 תנשב ,הארנ ךכ

 םייפגו תואיר ,בל ,חומ ויה םייתשהמ תחא לכל .ןטבה לש ןותחתה קלחב וזל וז תורבוחמ ויהש – ידו'גו ירמ –

 ,יוארכ םיחתופמו םיאירב ויה )ידו'ג( תחאה לש תואירהו בלה ,םלוא .םיינויחה םיימינפה םירביאה ןכו הלשמ

 תכרעה יפל .םייחב הקיזחהל שרדנכ ןצמח הל קפסל ידכמ םישלח ויה )ירמ( היינשה לש תואירהו בלה וליאו

 ךא היח איה ,השעמל .הדילה רחאל דימ תרטפנ התייהו תדרוש התייה אל איה הדבל ירמ הדלונ וליא ,םיחמומה

 אלל יכ וכירעה ףא םיחמומה בור .התוחא בלמ םד הל קפיס רשא ידו'ג םע הלש ףתושמה קרועה תוכזב קרו

 לכוי אל הבילש רחאמ תומת ידו'ג .םישדוח המכ ךותב תומואתה יתש הנתומת ,םייתשה ןיב דירפיש חותינ

 ,תיסיפ תלוכי תלעב הניאש רחאמ תומת ירמ וליאו ,תוחתפתמ תוקונית יתשל םד תקפסא לש ץמאמב תאשל

 קרועה ךותיחב ךורכ הדרפהה חותינ ,תויאופרה תעדה תווחמ ררבתהש יפכ ,םלוא .המצע תוחוכב דורשל ,רומאכ

 תורופס תוקד ירמ לש התומ היהת הדרפהה לש תענמנ יתלבה האצותה ,ןכל .ירמל ידו'גמ םדה תא םירזמה

 ,םייתשה תא חתנל םיאפורה לע :תחא ןכ לע התייה הדרפה חותינ לש ותאצות .ףתושמה קרועה תתירכ רחאל

 ושקיב ןכלו ,תד ימעטמ חותינל ודגנתה תומואתה יתש לש םירוהה .ידו'ג תא ליצהל תוסנל ידכ ,ירמ תא גורהל

 תא עצבל םיאפורל רשפאש שקובמה וצה תא ןתנ ילגנאה טפשמה תיב .ועצבל טפשמה תיבמ רושיא םיאפורה

 תשולשמ דחא ךא ,ילילפ ןיד קספ וניא ןידה קספ .התומ תא האצמ ירמו ידו'ג הדרש ויתובקעבש ,הדרפהה חותינ

 ועציבש םיאפורה לש עינמהש הדבועה ירהש ,ךרוצה גייס לע ותעד תווח תא ךמס ,Brooke דרולה ,בכרהה יטפוש

 תילילפ תוירחאמ םתוא תרטופ הניא )ירמ תא גרהש ףתושמה קרועה ךותיח( ידו'ג לש התבוט היה חותינה תא

 לש ותנגהל תיאכז ןכ-לעו ,רבד לכל םדא איה המואת לכ יכ עבק טפשמה תיב 18.ךרוצה גייסב יתימא ןויד אלל

 רחא םדא לש םייח ליצהל הרטמב תוומ תמירג יכ הניה Brooke דרולה לש ותעד תווח תוקפנ .ילילפה טפשמה

 תנגה תא – ןיטולחל םיירסומ םיעינממ םילעופ םהש הנומא ךותמ הטלחהה תא ולביק רשא – םיאפורל הקינעמ

 ששחה דמע Dudley and Stephens ןיינעב םידרולה תיב לש ןידה קספ סיסבב ,Brooke לש ותעדל 19.ךרוצה

 ןיינעב ןידה קספ לש תודחוימה תודבועה .חצרה תריבעל םיגירח רוציל םמצעל רתיה תתל םילולע םישנא אמש

 
 הרישי המירג תעב ךרוצה תנגהב ריכה ילגנאה טפשמה יכ ןייצ רלקניס .)2007( 392 ירבעה ילילפה טפשמב םירקיע רקנא ןרהא ואר 15
 תיילעו תילגנאה םיחרזאה תמחלמ רחאל ,םלוא .םירחא ייח וא וייח תלצה ןעמל לעופה רחא םדא ידי לע עשפמ ףח םדא לש ותומל
 ןובשח לע דורשל םדאל רוסאש עבקנו לבוקמה טפשמה ירפסמ וז הנגה הטמשנ ,היתובקעב האבש ןוטלשל םיקודאה םיטנטסטורפה
 ינפמ שפנ ןיחוד" רלקניס לאינד ואר ךכ לע .וייח תא ליצהל ידכ רחאה תא גורהל אלו ותומ תא לבקל וילע אלא ,עשפמ ףחה רחא ייח
 .)2002( 142 ,133 ז טפשמה "םיימאיס םימואת תדרפה תייגוסב םייתכלהו םייטפשמ םיטביה :שפנ
16 R. v. Howe, [1987] 1 A. C. 417. חצרב הלקה לכו ,םדאה ייח תשודק רבדב ןורקיעהמ עבונ ןורתפה יכ העדה העבוה ןידה קספב 
 ואר .הנינח לש יטפשמ-ץוחה ןורתפל תונפל שי םייתייעב םירקמב יכ עבקנ ,הז הרקמב םג .הז יסיסב יתרבח ךרעב עוגפל הלולע הגירהו

  .143 'מעב ,םש ,רלקניס
17 . 480A (Children), [2001] 2 W.L.R Re. 
 תואירב תשמתשמ איה .הקזחה ידו'ג תא תגרוה ,ירמ ,השלחה תוחאה ,ותעדל .תימצע הנגה לש גוס הרקמב האר בכרהב רחא טפוש 18
 תא ליצהל ידכ חותינה תא עצבל אופא רתומו ,הקזחה לש התומל רבדה םורגי ןמזה םע .ןצמחו םד לבקל ידכ הקזחה התוחא לש בלבו

  .הייח
  .ךליאו 141 'מעב ,15 ש"ה ליעל ,רלקניס לצא ןויד ואר 19
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 קספה סיסבבש תודבועב ריכהלמ העינמ התייה אל ןכלו ,המוד ששח תוררועמ ןניא תוימאיסה תומואתה

  20.ךרוצ תנגה תומיקמכ

 ולביקש הנינחה יכ ,הרפסב ןוכנ הנייצ זרא-קרב .ןורמוש תושנ תשרפו Dudley and Stephens תשרפל הרזחבו

 21,ןוציק יבצמב טפשמה לש ודי רצוק לע תזמרמ ,הרקמה לש תודחוימה תוביסנה לשב ,הכלמהמ ןביטסו ילדד

 תא ועמושב טפושכ לועפל לוכי וניא םרוהי ךלמה םג הז בצמב .תיתרבחה הנמאה יגוה יחנומב "עבטה בצמ"ב וא

  .וידגב תא עורקל אוה תושעל ול רתונש לכ ;וילא התנפש השיאה

 ןייעמה לכ יכ ענכושמ ינא .תורחא תוברו ,וז השרפ לע בוש בושחל יתוא ריזחה הרפסש זרא-קרב 'פורפל הדומ ינא

 .וז השגרה ימע קולחי ,ויפד ןיב םישחורה םירופיסה עפשמ תצקמ לע ולו בשוחו רפסב

 

 
 םירקמב םג לבוקמה טפשמב ךרוצה גייסב ריכהל Law Commission-ה לש תועצה המכ לע Brooke טפושה עיבצה וז הנקסמל ךרדב 20
 וחילצה ,הרקמ ותואב .1987-ב ינופצה םיב העבטש תרובעמ לש הרקמל סחייתה טפשמה תיב טטיצש ירקיעה הרקמה .םדא תגירה לש
 ,דחא ריעצ ידי לע המסחנ םכרדש אלא .חוטב םוקמל עיגהל ידכ םלוסב תולעל וכיחו ינופצה םיה לש םירקה םימב דורשל םיעסונ המכ
 םיל לפנש ריעצה .םירחאה םיעסונה דחא ידי לע םיל ריעצה ףחדנ ,ףוסבל .זוזל תלוכי אלל דחפמו רוקמ קתושמ םלוסה לע דמע רשא
 תא הנכיס םיאופקה םימב םירחאה םיעסונה לש תפסונ הייהש ןכש ,ריעצה תפיחד לש הז השעמל תודוה הלצינ הצובקה .תמו עבט
 ותומל םורגל הביס התייה ,הז הרקמב ,דחאה .Dudley and Stephens ןיינע ןיבל הז הרקמ ןיב ןיחבהל ידכ ונתינ םיקומינ ינש .םהייח
 ,ךכ רואל .הלוכ הצובקה לע רישי םויא םימל קרזנש ריעצה הוויה ,ךכל ןווכתהש אלל ,ינשה ;הצובקהמ רחא םדא לש אלו הז ריעצ לש
 תומואתה ןיינע ואר .ותומל םרגו םימל ריעצה תא ףחדש םדאה תבוטל ךרוצה גייס תא םשייל היה יואר הז הרקמב יכ העדה העבוה
 .562 'מעב ,17 ש"ה ליעל ,תוימאיסה
   .175 'מעב ,2 ש"ה ליעל ,זרא-קרב 21


