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 יחרזאה ןידה רדס תונקת לש יוארה ןמושיי לע
 תויגוציי תונעבותב תושדחה

 
 תאמ

 *יסדה המענו טנמלק ןולא
 
 

 ריצקת
 

 ךילהה לוהינ ןפוא תא תונשל תושקבמ ,2018-ט״עשתה ,יחרזאה ןידה רדס תונקת
 רדס תונקת תויופצ דציכ תנחוב וז המישר .וסיסבב םידמועה םילוקישה תאו יחרזאה
 שרפל יואר דציכו תויגוציי תונעבותב ןוידה לוהינ לע עיפשהל תושדחה יחרזאה ןידה
 .םירחא םייחרזא םיכילה ןיבל תיגוצייה הנעבותה ךילה ןיבש םילדבהל בל םישב ,ןתוא
 הנעבותב םינוש םה ןהל תונורתפהו ררועמ אוהש תויעבה ,יטפשמה ךילהה תורטמ
 ירדסל הנוש תוסחייתה תבייחתמ תאז תובקעב .םירחא םיכילהל האוושהב תיגוצייה
 תונקתל טפשמה יתב תונשרפ לע ועיפשה הלא םילוקיש דציכ המיגדמ וז המישר .ןידה
 תונקתה יפ לע וללה םילוקישה תא םשייל שי דציכ הריבסמו ,רבעב יחרזאה ןידה רדס
 .תושדחה

 
  אובמ

  יחרזאה ךילההו תויגוציי תונעבות .א
  תויגוציי תונעבות תונקתב םינוקית .ב

 הלוחתה תוארוה .1
  םירוערע )א(
 הרשואש רחאל תיגוצייה הנעבותב ןויד )ב(

 ת״והמ תשיגפו ימדקמ ןויד םייקל הבוחהמ תויגוציי תונעבות תגרחה .2
  תונעט יבתכ ךרוא .3
  תושקב ןיינעל תדחוימ הארוה .4

  תואצוה תקיספו טפשמ יכילהב הערל שומיש לע רוסיאה ,בלה םות תבוח .ג
 טפשמ יכילהב הערל שומישה לע רוסיאהו בלה םות תבוח תלחה .1

  תויגוציי תונעבותב
  םיגציימה ןידה תכרוע לעו עבותה לע תובוחה תלחה )א(
  הניד ךרועו תעבתנה לע תובוחה תלחה )ב(

  תואצוה תקיספ .2
 

 תטיסרבינוא ,ןמכוב ש"ע םיטפשמל הטלוקפב ןושאר ראות תדימלתו םיטפשמל רוספורפ  *
 לע רימת-ןייטשצלוה סדהו ןור ליג ןידה יכרועל םידומ ונא .המאתהב ,ביבא-לת
 .תולועמה םהיתורעה
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  תונוש תוינויד תויגוס .ד
 השקבל תעד תווח ףוריצו רושיאה תשקב חוסינ .1
  רושיאה תשקב ןוקית .2
  רושיאה תשקב בלשב םינולאשו םיכמסמ יוליג .3
 רושיאה תשקבב ןוידה בלשל העיבת לע םילחה םירדסה תמאתה .4

  םוכיס

 
 

 אובמ
 

 :ןלהל( 2018-ט״עשתה ,יחרזאה ןידה רדס תונקת ףקותל וסנכנ 1.1.2021 םויב
 :ןלהל( 1984-ד״משתה ,יחרזאה ןידה רדס תונקת תא ופילחהש ,)תושדחה תונקתה
 ךילהה לוהינ ןפוא תא שדחמ בצעל תושקבמ תושדחה תונקתה .)תומדוקה תונקתה
 םיטפשמה דרשמ םסרפש רבסהה ירבדמ .וסיסבב םידמועה םילוקישה תאו יחרזאה
 ךילהה טושיפו רוציק ,לועיי איה תושדחה תונקתה לש תירקיעה ןתרטמש הלוע
 רפסמ םצמוצ ךכ ךותב 1.ןגוהו יואר ךילה לש ומויק תרגסמב קדצ תיישע ךות ,יחרזאה
 תונקתב וללכנ ןכ ומכ .ונוש תומדוקה תונקתב ועבקנש םיבר םירדסהו ,תונקתה
 םיאבומה םייחרזאה םיכילהה לכ לע לוחל ודעונ רשא ,דוסי תונורקע המכ תושדחה
 תוינויד תויגוס םושיי תעב ״הלעמב ןושאר ינשרפ ילכ״ שמשלו טפשמה תיב ינפב
   2.תונוש

 ךילה .תויגוציי תונעבות לע תושדחה תונקתה לש ןהיתועפשהב תדקמתמ וז המישר
 :הקיקח ירבד השולש ידיב עבקנ וב ןוידה ןפואש ,ידוחיי ךילה אוה תיגוצייה הנעבותה
 ןיב רידגמ רשא ,2006-ו"סשתה ,תויגוציי תונעבות קוח בצינ יביטמרונה גרדמה שארב
 ,תויגוציי תונעבות תונקת תואצמנ ויתחתמ ;תיגוצייה הנעבותה לש היתוילכת תא רתיה
 תיתחתב ,ףוסבל ;ךילהה לוהינב תויפיצפס תויגוס תורידסמ רשא ,2010-ע״שתה
 םייונישב תויגוציי תונעבותב תולח רשא ,יחרזאה ןידה רדס תונקת תואצמנ ,גרדמה
 תונעבות תונקתב וא קוחב תרחא הארוהב רדסומ וניאש ינויד ןיינע לכב םיביוחמה
 לע תנעשנ םתונשרפש תיגוצייה הנעבותב םיבר םיינויד םיאשונ םנשי לעופב 3.תויגוציי

 היושע ולא םירדסהב םייונישלש ךכ ,יחרזאה ןידה רדס תונקתב םיעובקה םירדסהה
 תונורקע לע ףסונ ,ויתורטמ תגשה לעו יגוצייה ךילהה לוהינ לע תרכינ העפשה תויהל

 
 2 ,2018-ט״עשתה ,יחרזאה ןידה רדס תונקתל רבסה ירבד 1

https://www.gov.il/BlobFolder/news/16122020/he/16.12-explanatory.pdf )ירבד :ןלהל 
 .)רבסהה

  .5 ׳מעב ,םש  2
  .2010-ע״שתה ,תויגוציי תונעבות תונקתל )א(19 'קת  3
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 הז ללכבו ,םידחוימ ןיד ירדס םניינעב ועבקנש םיכילה לע םג םילח רשא ,דוסיה
  4.תיגוצייה הנעבותה

 5,תיטפשמה הליהקב בחרנ ןויד הררוע יחרזאה ןידה רדס תונקתב המרופרהש ףא
 הנושארל ןוחבל תשקבמ וז המישר .הנחבנ םרט תיגוצייה הנעבותה ךילה לע התעפשה
 יואר דציכו תיגוצייה הנעבותה ךילה לוהינ לע עיפשהל תושדחה תונקתה תויופצ דציכ
 ךכ ךותב .ךילהה לש םידוחייה םינייפאמלו תורטמל בל םישב ,וז תרגסמב ןשרפל
 תרגסמב תויגוציי תונעבות תונקתבו תושדחה תונקתב ולחש םינושה םינוקיתה םינחבנ
 תדוקנמ ןה ,ולא םינוקית תובקעב תוררועתמש תוינושאר תולאש תונודנו ,המרופרה
  .תיביטמרונ טבמ תדוקנמ ןהו תישעמ טבמ

 ררועמ אוהש תויעבה ,יטפשמה ךילהה תורטמש איה וז המישר לש אצומה תדוקנ
 דוסיה תולכשומ .םירחא םיכילהל האוושהב תיגוצייה הנעבותב םינוש ,ןהל תונורתפהו
 ידיב גוציי תריחבל ,העיבתה תא קיספהלו עובתל תוכזל תועגונ רשא ,"ליגרה" ךילהב
 םינתינה םידעסלו רשפתהל תוכזל ,וב תולבקתמה תוטלחהבו ךילהב הטילשל ,ןיד ךרוע
 רוקמה קר אל ךכיפל .תיגוציי הנעבותב הנושו תנחבומ הרוצב תומשוימ ,ךילהב
 ךילהל םילנויצרה םג אלא ,הנוש אוה תיגוצייה הנעבותב ןוידה יללכל יביטמרונה
 דחוימה הנבמה ןמ תועבונה תויעבה םג .םינוש םה ןוידה יללכ תא םיחנמש םילוקישהו

 ששחהו ,אסיג דחמ ,הצובקה יגציימ לש גיצנה תייעב – תיגוצייה הנעבותה ךילה לש
 תובייחמ – אסיג ךדיאמ ,םיעבתנ לע ץחל תלעפה ךרוצל ךילהב יואר-אל שומיש ינפמ
 רבעב ונחב םה רשאכ וללה תונחבהב וריכה טפשמה יתב .ןידה ירדסל הנוש תוסחייתה
 תונחבהה תא ץמאל שיש איה וז המישרב הנעטה .םייגוציי םיכילהב תוינויד תויגוס
  .תושדחה תונקתה םושייב םג וללה

 ,תיגוצייה הנעבותה ךילה תא הרצקב גיצמ א קרפ :אבה ןפואב היונב המישרה
 םינושה םינוקיתה תא ןחוב ב קרפ  ;"ליגרה" יחרזאה ךילהה ןמ לדבנ אוה דציכ ריבסמו
 םייוניש ינשב דקמתמ ג קרפ ;המרופרה תובקעב ונקותש ,תויגוציי תונעבות תונקתב
 ךילהב הערל שומיש לע רוסיאהו בלה םות ןורקע תלחה – תושדחה תונקתב םיינורקע
 םמשייל יואר דציכ ןחובו ,טפשמה תואצוה תקיספ רטשמב יונישהו ,יטופישה
 דציכ ןחובו ,תושדחה תונקתב םייתדוקנ םייוניש המכ גיצמ ד קרפ ;תויגוציי תונעבותב
 תויגוציי תונעבותב ועבקנש םיידוחיי םיינויד םירדסה לע עיפשהל םירומאו םייופצ םה
 תופסונ תוארוה הז קרפב תונחבנ ןכ ומכ .תונעט יבתכ ןוקיתו םיכמסמ יוליג תמגוד
 התרדגהכ ,"הנעבות"ל וא "העיבת"ל ןנושל יפ לע תוסחייתמה תושדחה תונקתב
 תמגוד ,רושיאה תשקבב ןוידה בלשל המאתה תושרודו ,תושדחה תונקתל 6 הנקתב
   .ישילש דצל העדוה ןתמ ןניינעש תוארוהה

 
 ירבד ;)תושדחה תונקתה :ןלהל( 2018-ט״עשתה ,יחרזאה ןידה רדס תונקתל )א(180 'קת  4

   .57 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,רבסהה
 ובנ( םיטפשמה רש ׳נ לארשיב ןידה יכרוע תכשל 8684/20 ץ״גב לשמל ואר  5

27.12.2020(.  
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 יחרזאה ךילההו תויגוציי תונעבות .א
 

 עבותה םישקבמ ותרגסמב .יחרזאה ןידה רדסב ידוחיי ךילה איה תיגוצייה הנעבותה
 ךכל םחוכ תא ופיי אלש םיעבות לש המלש הצובק םשב ךילה להנל וניד תכרועו
 ירבח תאו גציימה עבותה תא תובייחמ ךילהה תואצות תאז תורמל .וב ןיד ילעב םניאשו
 ךילהב דוסי תונורקע המכמ תיגוצייה הנעבותה תגרוח ךכב 6.הווש הדימב הצובקה
 םילהנתמה םייטפשמה םיכילהב ותטילשו דיחיה תיימונוטואל עגונב ןה – יחרזאה
 םעטמ תשרופמ האשרהב תינקומ תוחילש ויפלש ,תוחילשה ןורקעל עגונב ןה 7,וניינעב
 9.ךילהל דצ היה םא קר ןיד תיב השעמב ביוחמ םדא ויפלש ןורקיעל סחיב ןהו 8,חלושה
 תועיבת לש זוכיר תיגוצייה הנעבותה תרשפאמ וללה תונורקעה ״תשמגה״ תועצמאב
 םיכורכה םואיתהו רותיאה יישק לע תורבגתה ךות ,יאדכ וניא בורל ינטרפה ןלוהינש
   .םיפתתשמ-תובר תועיבת לוהינב

 הרודצורפ ןיב תיתרוסמה הנחבהה תא תמיוסמ הדימב תרגתאמ תיגוצייה הנעבותה
 תוליע הנקמ וניאש ינויד רישכמ תיגוצייה הנעבותב תוארל גוהנש יפ לע ףא .תוהמל
 זוכיר .יתוהמה ןידב םידדצה תובוח לעו תויוכז לע תוקומע העיפשמ איה 10,העיבת
 שמממ ךכבו ,תושגומ ויה אל בורל תרחאש תועיבת לש ןתשגה תא רשפאמ תועיבתה
 לש ותרדסה יכ המדנ ,תאזמ הרתי 11.הצובקה ירבח לש תויתוהמה ןהיתויוכז תא

 
 תיגוצייה הנעבותב ןידה קספ יכ ,עבוק 2006-ו"סשתה ,תויגוציי תונעבות קוחל 24 'ס  6

 תוכזה הצובקה ירבחל תרמשנ תאז םע .הצובקה ירבח לכ יפלכ ןיד תיב השעמ הווהי
  .קוחל 11 'סב םיעובקה םיאנתל ףופכב הנממ תאצל

 :תויגוציי תונעבותל תוינומה תועיבת ןיב ןילמוגה יסחי״ רשיפ הילטו ןייטשדלוג ןביטס  7
 .)2004( 27 ,21 דל םיטפשמ ״ןיד ירדסב םיטביה

 קוח םושיי״ טנמלק ןולאו לגרמ-לשניו ןרק ;1965-ה״כשתה ,תוחילשה קוחל 3 -ו 1 'ס  8
  .)2016( 710 ,709 המ םיטפשמ ״תיריפמא הביטקפסרפ – לארשיב תויגוציי תונעבות

   .)1991( 427-435 יחרזא ךילהב ןיד-תיב השעמ ןמצלז הנינ ;םש  9
 ד״פ ,מ״עב תרושקתל תילארשי הרבח – קזב ׳נ ינזרב ףסוי 5712/01 א״נד לשמל ואר  10

 תיתוהמ תוכזכ – הרקיעמ – הננוכתנ אל תיגוצייה הנעבותה״( )2003( 417 ,385 )6(זנ
 איה ןיא – הל תעדונ הבר תובישחו – התובישח לכ םע ,תיגוציי הנעבות .העיבת תליעכו
 .יא.יב.יא 7028/00 א״ער ;)״תחא גג תרוק תחת תובר תועיבת לש ןדוחיאל ינויד ילכ אלא
 ץ״גב ;)14.12.2006 ובנ( 16 ׳ספ ,מ״עב טניסלא ׳נ מ״עב )1978( תונמאנ תונרק לוהינ

 ןידה תיב ׳נ ןויח 6451/18 ץ״גב ;)29.8.2011 ובנ( 24 ׳ספ ,תסנכה ר״וי ׳נ ןהכ 2171/06
  .)19.7.2021 ובנ( ףפוקסורג טפושה לש ןידה קספל 3 ׳ספ ,הדובעל יצראה

 ״השדח תינשרפ השיג – יחרזאה ןידה רדסב קדצו תוליעי״ אריפש יעורו טנמלק ןולא  11
 שדחמ הבישח :תוהמו הרודצורפ״ יבצ-ןזור יסיא ;)2007( 114-111 ,75 ז םיקסעו טפשמ
 םיכרוע יבצ-ןזור רכששיו רשיפ הילט( 86-82 ,45 תורודצורפ ״תונשי תוירוגטק לע

2014(.  
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 הנקסמה תא איה ףא תקזחמ – הנשמ תקיקחמ לידבהל – תישאר הקיקחב ןונגנמה
 תעצהל רבסהה ירבדמ הלועש יפכ 12.םייתוהמ םינייפאמ לעב רדסהב רבודמ היפלש
 שארב אלא ,תועיבת לוהינ לש ינויד רדסהכ אקווד ואל הזחנ יגוצייה ךילהה״ ,קוחה
 עצומה קוחב ושענש םייונישהמ רכינ קלח .םיירוביצ םיסרטניא םודיקל ילככ הנושארו

 וללכנ ובש ,תורטמה ףיעסב ראשה ןיב יוטיב ידיל האב וז הסיפת 13.״וז הסיפת םיפקשמ
 15ותרפה ינפמ העתרהו ןידה תפיכא 14,תויוכז לע הנגהה רופיש תמגוד תוירוביצ תורטמ
 תויתועמשמ תורטמל תופסוותמ ולא תורטמ 16.תועיבת לש הצממו ןגוה ,ליעי לוהינו
 תוברל ,טפשמה תיבל השיגה תוכז שומימ – טרפה סרטניא םודיק ןניינעש תופסונ
 םיעגפנל םלוה דעס ןתמו 17,םידיחיכ טפשמה תיבל תונפל םישקתמה הייסולכוא יגוסל
  18.ןידה תרפהמ

 יטרפה סרטניאה תא תויגוציי תונעבות קוח םתור תורומאה תורטמה תמשגה ךרוצל
 םיצמאמ םיעיקשמ םיינשה .ימזי-ןיעמ לדומ תרגסמב וניד תכרועו גציימה עבותה לש
 רכשב תוכזל הפיאש ךותמ ,ןלוהינו תושקב תשגהב ןכמ רחאלו העיבת תוליע רותיאב
 רשפאמש אוה תיגוצייה הנעבותה לש הז ידוחיי ןייפאמ 19.ךילהה ףוסב לומגו החרט
 תוירקיע תויעב יתש דילומ אוה תעב הב ךא ,ןונגנמה לש תונווגמה ויתורטמ תמשגה תא
 תייעב 20.םימדוק םירמאמב תובר בתכנ ןהילעש ,קרסה תועיבת תייעבו גיצנה תייעב –
 גציימה עבותה ןיבש םינבומה םיסרטניאה ילדבהמו עדימה ירעפמ תעבונ גיצנה
 ינפמ ששח הרקיעב תררועמו ,תיגוצייה הנעבותב הצובקה ירבח רתי ןיבל וניד תכרועו

 ןניאש תורשפל ומיכסיו הצובקה ירבח ןובשח לע םניינע תא ומדקי םיגיצנה ובש בצמ

 
  .112 ׳מעב ,11 ש״ה ליעל ,אריפשו טנמלק  12
  .257 ,256 הלשממה ח״ה ,2006-ו״סשתה ,תויגוציי תונעבות קוח תעצהל רבסהה ירבד  13
  .תויגוציי תונעבות קוחל 1 'ס  14
  .)2(1 'סב ,םש  15
  .)4(1 'סב םש  16
 .)1(1 'סב ,םש  17
 תורטמ ןיב הנחבהבו תויגוציי תונעבות קוח לש תונושה ויתורטמב ןוידל ;)3(1 'סב ,םש  18

 יוציפה תפוק תא קלחל דציכ :לזמה לגלג״ איבל 'נ יש ואר ,תופסונ תורטמל "תוירוביצ"
 תונעבות״ ןפשקוב ילע ;)2017( 332-325 ,321 מ טפשמ ינויע ״?תויגוציי תונעבותב
 ןומימל ןרקה – ינרדומה ידיגאתה ןדיעב ןיינעה ילעב תסיפתו הרבחה תילכת ,תויגוציי

  .)2021( 126-119 ,111 דכ םיקסעו טפשמ ״תלדגמ תיכוכזכ תויגוציי תונעבות
 ,935 טי םיקסעו טפשמ ״תירוביצ-תיחרזא הפיכאל ילככ תיגוצייה הנעבותה״ תויח רתסא  19

938-939 )2015(.   
 ,301 דל םיטפשמ ״תוינומה תולוועב תיגוצייה העיבתה תולובג״ טנמלק ןולא לשמל ואר  20

 עבתנ לש ויתונורתי לורטנל רישכמכ תיגוצייה העיבתה״ טנמלק ןולא ;)2004( 332-317
 טנמלק ןולא ;)2004( 392-390 ,387 אכ טפשמ ירקחמ ״םיבר םיעבות ינפ-לע דיחי
 טנמלק :ןלהל( )2011( 16-9 ,5 אמ םיטפשמ ״תיגוצייה הנעבותב תוקלתסהו הרשפ״
  .)״תוקלתסהו הרשפ״
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 תיגוצייה הנעבותהש ךכמ תעבונ קרסה תועיבת תייעב 21.ךילהה ייוכיס תא תופקשמ
 ,יתועמשמ הדימ הנקב ןיטינומב העיגפלו ילכלכ קזנל ,תויולעל תעבתנה תא תפשוח
 ששחה ררועתמ ,ןוכיס תאנוש איה תעבתנהש החנהה תחת ,ךכ .םיכומנ היוכיס םא םג

 אלש ידכ עוער יטפשמהו יתדבועה ןדוסיש תועיבתב םג רשפתהל הטית איה ויפלש
  22.ךילהה לוהינ לש תוכלשהב תאשל

 ,ולא תויעב ינפמ ירוביצה סרטניאה לעו הצובקה ירבח לע הנגהב ךרוצה חכונל
 בלשב .יגוצייה ךילהה לש םינושה ויקלחב יתועמשמ חוקיפ דיקפת רוסמ טפשמה תיבל
 תיב תא ענכשל וניד תכרועו גציימה עבותה םישרדנ רושיאה תשקב לש ימדקמה
 םיללוכה ,תויגוציי תונעבות קוחב םיעובקה ףסה יאנת רחא תאלממ השקבה יכ טפשמה
 תוררועתמה תופתושמה תולאשהש הריבס תורשפא הנשיש השירדה תא רתיה ןיב
 ךרדה איה תיגוצייה הנעבותהש השירדה תאו הצובקה ירבח תבוטל וערכוי העיבתב
 וא תוקלתסהה ,הרשפה ךרד לע ךילהה םויס םג 23.תקולחמב הערכהל תנגוההו הליעיה
 ,דועו תאז 24.קוחב םיטרופמה םינונגנמל םאתהב ,טפשמה תיב רושיאל ףופכ הלידחה
 םתוגהנתה תא ןווכל טפשמה תיבל אוה ףא רשפאמ החרטה רכשו לומגה תקיספ ןונגנמ
-אל תורשפ וא קרס תועיבת תשגה ינפמ עיתרהל ךכבו ,וניד תכרועו גציימה עבותה לש
  25.תומלוה

 איבה תיגוצייה הנעבותה רושיא ךילה לש םינושה ויבלש לוהינב קוחה םושיי
 "םידקה" ךכב 26.ךילהב טפשמה תיב לש ילוהינה ודיקפתב תקסועה הפנע הקיספל
 תוירחאה תא טפשמה תיב לע הליטמה ,)א(3 הנקת :תואבה תושדחה תונקתה תא קוחה
 הרטמב הטלחה לכ טילחהלו – שרדנ םא – םוזיל הבוחה תאו יטופישה ךילהה לוהינל
 ןגוהו יואר יטופיש ךילה הרידגמה ,2 הנקת ;ןגוהו יואר ךילה לש ותולהנתה תא םדקל
 תיב תא תבייחמה ,5 הנקת ;"ךילהה תא תלהנמה" טופישה תכרעמל עגונה לכב
 לש ןמושיי ךכיפל 27.ירוביצה סרטניאה ןיבל ןידה ילעב לש סרטניאה ןיב ןזאל טפשמה

 
  .10-12 ׳מעב ,םש  21
  .12-16 ׳מעב ,םש  22
  .תויגוציי תונעבות קוחל 8 'ס  23
 ןוידל .20 ש״ה ליעל ,״תוקלתסהו הרשפ״ טנמלק םג ואר ;18-19 ,16 ,)ב(9 'סב ,םש  24

 לארשי לונוס ׳נ מ״עב לועיי ירצומ טיקרמ 8114/14 א״ע ואר ,״תולמגותמ״ תויוקלתסהב
  .)5.8.2018 ובנ( מ״עב

  .720 ׳מעב ,8 ש״ה ליעל ,טנמלקו לגרמ-לשניו  25
 6 ׳ספ ,437 )2(בס ד״פ ,ל״ז שמש השמ חונמה ישרוי ׳נ טרכייר 345/03 א״ע לשמל ואר  26

  .)2007( שיניב האישנה לש ןידה קספל
 לש ןידה קספל 20 ׳ספ ,מ״עב טניסלא ׳נ מ״עב םילומג תונרק ״שידג״ 2718/09 א״ע  27

 ןדה טפשמה תיבל קינעהל האר קקוחמה״( )28.5.2012 ובנ( שיניב )׳מידב( האישנה
 ,ול עייסל ודעונש תויוכמסו רזע ילכ לש בר רפסמ תיגוצייכ הנעבות רושיאל השקבב
 קיתה תא ןיכהל ,יגוציי ךילה לש תרגסמב ררבתהל היואר הנעבותה יכ אצמ וב הרקמב
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 תויגוציי תונעבות קוח תוארוהל ףופכ תויהל בייח תיגוצייה הנעבותב הלא תוארוה
 םינוזיאה תא ךורעל וילע ובש ןפואה תאו טפשמה תיב תויוכמס תא השריפש הקיספלו
 .ךילהה לוהינב םייוארה

 ,ידוחיי ךילה איה תיגוצייה הנעבותהש תחא אל ושיגדה טפשמה יתב ,ךכמ הרתי
 םהבו ,"םיליגרה" ןידה ירדסב םרוקמש םינוש םיינויד םירדסה sui generis.28 תניחבב
 תיגוצייה הנעבותב ומשוי ,םיכמסמ יוליגו תונעט יבתכ ןוקית ,ישילש דצל העדוה
 תא םיחנמה םינושה םינוזיאל ףופכבו הינייפאמל םאתהב ,םיביוחמה םייונישב
 םג ומכ ,הסיסבב םידמועה םיירוביצה םיסרטניאל רכינ לקשמ ןתינ ,ךכ ךותב 29.הלוהינ
 תרגסמב תושדחה יחרזאה ןידה רדס תונקת לש ןתונשרפ .הערל הלוצינ ינפמ ששחל
 ,וז המישר ךרואל םיגדנש יפכ ,ןכל .ולא םינוזיאל איה ףא הפופכ תיגוצייה הנעבותה
 םייונישב" תושדחה תונקתה תוארוה תא םשייל יואר םהבש םינוש םירשקה םנשי

 שממל תנמ לע ,תויגוציי תונעבות תונקתל )א(19 הנקתב רומאל םאתהב ,"םיביוחמה
  .ךילהה תורטמ תא יוארכ

 םייזכרמה םיאשונה דחא ,םיטפשמה דרשמ םסרפש רבסהה ירבדמ הלועש יפכ
 שומימב ךילהב ןידה ילעב לש יטרפה סרטניאה ןיב ןוזיאה אוה תושדחה תונקתב
 םישמתשמה ללכ לש םהיתויוכז שומימ וניינעש ירוביצה סרטניאה ןיבל םהיתויוכז
 ,״תיתדימ״ הבישח תרגסמ ץמאל תושקבמ תונקתה וז חורב .טפשמה תכרעמב
 ונאובב ,תאז םע 30.לבגומה יטופישה באשמה לש יבטימ לוהינב ךרוצה תא השיגדמה
 ירוביצה סרטניאהו יטרפה סרטניאה תיגוצייה הנעבותב יכ רוכזל בושח וז הרטמ שרפל

 
 תונקומה תויוכמסה ןיב םיוסמ ןוימד םייק הז ןבומב ...וטשפלו ןוידה תא לעייל הרטמב
 הנעבות רושיאל השקבב ןדה טפוש לש ויתויוכמס ןיבל טפשמ םדקב בשויה טפושל
 םידדצל עייסל הרטמב יביטקא דיקפת םלגל טפושל רשפאל ןהיתש ודעונ רשא ,תיגוצייכ
 ןודל ןתינ ןהבש תולאש לש לבגומ רפסמ לע ןדימעהלו םהיניב תוקולחמה תא רידגהל
 השקבב ןדה טפשמ תיבל ונקוהש תובחרה תויוכמסה ...יטפשמ ךילה לש תרגסמב
 םיינויד םילושכמ ביצהל אלש קוחה לש ותמגמ לע תועיבצמ תיגוצייכ הנעבות רושיאל
 הווהמ ,םירבדה ינפ לע ,םהב םירקמב ילאיצנטופה יגוצייה עבותה ינפב םירחא וא
 ,תאז .םידדצה ןיבש תוקולחמב הערכהל תנגוההו הליעיה ךרדה תא תיגוצייה הנעבותה
  .)״יגוצייה ךילהה תרשמ ותואש ירוביצה סרטניאל בל םישב

 א״ער ;)15.4.2007 ובנ( 7 ׳ספ ,מ״עב 1993 זגזפ ׳נ קיפופ 8562/06 א״ער לשמל ואר  28
 ובנ( סינורג )׳מידב( אישנה לש ןידה קספל 32 ׳ספ ,זר ׳נ מ״עב לת-לרוק 5635/13
 קמע תירוזיאה הצעומה ׳נ רלסניא 4303/12 ם״רב ;)לת-לרוק ןיינע :ןלהל( )1.4.2015

  .)22.11.2012 ובנ( ןמלגופ טפושה לש ןידה קספל 11 ׳ספ ,רפח
 ׳ספב ,28 ש״ה ליעל ,לת-לרוק ןיינע ;)תונעט יבתכ ןוקית( 13-20 ׳ספב ,םש לשמל ואר  29

 ׳ספ ,רגת ׳נ מ״עב תרושקת רנטרפ תרבח 8649/17 א״ער ;)ישילש דצל העדוה( 50-25
 טרפמא םתור ׳נ ילילג 5638/21 א״ער ;)םיכמסמ יוליג יכילה( )16.4.2018 ובנ( 17-15

  .)ינמז דעסל השקבב תימצע תובייחתה תאצמה( )4.1.2022 ש״רא( 10-9 ׳ספ ,מ״עב בגנ
  .2-6 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,רבסהה ירבד  30
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 תוירוביצ תורטמ תתרשמ ,הרואכל יטרפ ךילה איהש ,הנעבותה ןכש ,םינחבומ םניא
 םלוה דעס ןתמ לש הרטמה ,ךכ לע ףסונ .ותרפה ינפמ העתרה לשו ןידה תפיכא לש
 ,םיעגפנ לש הבחר הצובקל תעגונ איהו ,ןידה ילעבמ תגרוח תיגוצייה הנעבותב
 5 הנקת תארוה טרפבו תונקתה ״חור״ ךכיפל .וב ןיד ילעב םניא ךא ךילהב םיגצוימה
 לש סרטניאה ןיב ךרוצה יפל ןזאל טפשמה תיב תא תבייחמ רשא ,תושדחה תונקתל
 תונעבותב תגהונה תרגסמה תא תונשל הכירצ הניא ,ירוביצה סרטניאה ןיבו ןידה ילעב
 סרטניאה תא – רקיעב ילואו – םג ללוכ ירוביצה סרטניאה תיגוציי הנעבותב .תויגוציי

 :5 הנקתב םיטרופמה תונורקעה תא םג ללוכ אליממו ,תגצוימה הצובקה ירבח לש
 ןוכסיח ,ליעיו ריהמ ,קדוצ יטפשמ ןויד םויק ,טפשמה יתב תכרעמל רוביצה תושיגנ
 םיכילהבש דועב ,ךכיפל .תורתוס תוערכה תעינמו תויולעו ןמז יבאשמב
 תויורשפא םוצמצל תומיוסמ תוביסנב ליבוהל היושע וז הנקת תלחה םיילאודיבידניא
 אלל ,הריהז-אל הרוצב תיגוצייה הנעבותב התלחה 31,ןידה ילעב ינפב תודמועה תונוש
  .הסיסבב תודמועה תורטמב עוגפל הלולע ,הלוהינ תא םיחנמה תונורקעב תובשחתה

 ,תויגוציי תונעבות תונקתבו יחרזאה ןידה רדס תונקתב םינושה םינוקיתב ןודנ םרטב
 תונעבות קוח יוצמ תיגוצייה הנעבותל ידוחייה יביטמרונה גרדמה שארב יכ ריכזנ
 .יחרזאה ןידה רדס תונקת ןהירחאל קרו תויגוציי תונעבות תונקת ויתחתמ ,תויגוציי
 םיעובקה םירדסהה לכ ורתונ ףקותל םינושה םינוקיתה לש םתסינכ רחאל םג ךכיפל
 תופידע תויגוציי תונעבות קוחל ולא תויגוסב ןכש ,םניעב תויגוציי תונעבות קוחב
 ,רושיאה ךילה לוהינ :םיאבה םימוחתה תא רתיה ןיב םיללוכ ולא םירדסה .תיביטמרונ
 לש ,הצובק רבח לש תופתתשה 33;לומגו החרט רכש תעיבק 32;הרשפהו תוקלתסהה
 תוארוהו םסרפל שיש תועדוה 35;תונשייתה 34;םינוידב ןוגרא לש וא תירוביצ תושר
 לש דוחיאו הרבעה יכילה ,ןכ ומכ 36.םישגומש םינוש םיכמסמלו תוטלחהל תועגונה
 וא תומוד תופתושמ תולאש ןהב תוררועתמש תויגוציי תונעבות לש וא רושיא תושקב
 תא רשפאמה ,תויגוציי תונעבות קוחב עובקה רדסהה יפל להנתהל םיפיסומ תוהז
 רושיאה תשקב השגוה וילאש טפשמה תיבל תרחואמ רושיא תשקב לש התרבעה
 37.תמדוקה

 
 .2.ד קרפב ןלהל ןויד ואר – תונעט יבתכ ןוקית לש רשקהב ,לשמל ךכ  31
  .תויגוציי תונעבות קוחל 19 -ו 18 ,16 'ס  32
  .23 -ו 22 'סב ,םש  33
   .15 'סב ,םש  34
   .26 'סב ,םש  35
    .25 'סב ,םש  36
 תטפושה העבק )11.3.2021 ובנ( עיקרא 'נ ןוטיב 6226/20 א"ערב יכ רעוי .7 'סב ,םש  37

 ילעב טפשמ יתב ינפל תולהנתמ רושיאה תושקב יתש רשאכ םג לח ףיעסה יכ ,ןורב
 יתב קוחב תיניינעה תוכמסה תוארוה ןכש ,תישקומ איה וז העיבק .הנוש תיניינע תוכמס
 תא תורשפאמה תוארוהל יאדווב תומדוק 1984-ד״משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה
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 תויגוציי תונעבות תונקתב םינוקית .ב
 

 השקבה ךילה לוהינל תועגונה תוינויד תוארוה תוללוכ תויגוציי תונעבות תונקת
 תונקתל תיגוצייה הנעבותב ךילהה תא םיאתהל ידכ .תיגוצייה הנעבותהו רושיאל
 :ןלהל( תויגוציי תונעבות תונקתל 3 ׳סמ ןוקית 2020 רבמצד שדוחב ןקתוה תושדחה
 תולאשהמ המכב ןודנו ,םינושה םינוקיתה תא גיצנ הז קרפב 38.)ןוקיתה תונקת
  .םהיתובקעב תוררועתמש

 

 
 םע דחי ףיעסה תא אורקל שיש ןייצל בושח .תויגוציי תונעבות קוח יפל ךילהה תרבעה
 וא טפשמ תיב ותואב תונעבות לש ןדוחיא תא הרידסמ רשא ,תושדחה תונקתל 40 'קת
 ןיינעל תוארוה עבוק רשא ,טפשמה יתב קוחל 49 'ס םעו ,הגרד התוא לש טפשמ יתבב
 אשונב תועיבת ושגוה רשאכ ,רבעב .זוחמ ותואב םולש טפשמ יתב ןיב דוחיאו הרבעה
 ,יחרזאה ןידה רדס תונקתל 7 'קת ,תויוכמס ןתוא ילעב םידחא טפשמ יתבל דחא
 וא ןוילעה טפשמה תיב תאישנ תא הכימסה )תומדוקה תונקתה :ןלהל( 1984-ד״משתה
 תידוחיי תוכמס היהת הלא טפשמ יתב ןיבמ ימל עובקל ךכ םשל הכימסה איהש ימ תא
 קר ןכ תושעל תרשפאמו ,וזה תוכמסה תא תמצמצמ תושדחה תונקתל 40 'קת .ןהב ןודל
 ,הנשמה קקוחמ לש ותנווכ התייה הארנה לככ .םינוש תוזוחמב ושגוה תועיבתה רשאכ
 – םינוש םולש טפשמ יתבל – זוחמ ותואבו אשונ ותואב תועיבת תושגומ ובש םוקמב יכ
 יתב קוחל 49 'ס חוכמ ותוכמס יפל ,םולשה טפשמ תיב אישנ ידיב השעית ןתרבעה
 234-233 םיכובנ הרומ :יחרזאה ןידה רדסב המרופרה יבצ-ןזור רכששי ואר .טפשמה
 רחאמ יכ ןייצמ יבצ-ןזור( )יחרזאה ןידה רדסב המרופרה יבצ-ןזור :ןלהל( )2021(

 הרקמה ,"ןהב ןוידה לחה םרטש" תועיבתל קר תלבגומ םולשה טפשמ תיב אישנ תוכמסש
 ןוידה לחהשו זוחמ ותואב םינוש םולש טפשמ יתבב ושגוה אשונ ותואב תועיבתה ובש
 השקבב תונפל םידדצה לע ןכלו ,תושדחה תונקתל )ב(40 ׳קתב הנעמ אלל רתונ ןקלחב
 תושעל שי המ הלאש הלוע ,ןכ ומכ .)טפשמה יתב קוחל 78 ׳ס יפל ןוידה םוקמ תרבעהל
 הארנ .אל ןקלחו זוחמ ותואב ןקלח ,םולש טפשמ יתבב תועיבת המכ ושגוה רשאכ
 תארוה יפ לע ,וללה םירקמה לכב הרבעה תרשפאמ טפשמה יתב קוחל 78 'ס תארוהש
 הנעבותב ןוידה לחה רשאכ יכ םא( ךכל הכימסהש ימ וא ןוילעה טפשמה תיב תאישנ
 לש התוכמס .)הב ןודל לחהש טפושה תמכסהב תינתומ הז ףיעס יפל התרבעה תרבעומה
 רקיעב תויגוציי תונעבותב הבושח איה תועיבת דוחיאל ןוילעה טפשמה תיב תאישנ
 .טפשמ תיב ותואל םינושה טפשמה יתב ידיב ורבעוה אל ןהו תובר תועיבת ושגוה רשאכ
 א"שב ;)30.1.2013 ובנ( יואתשב 'נ םיציפמ טמולפיד 8226/12 א"שב ואר ,הז ןיינעל

 .)29.4.2015 ובנ( ןולקשא תליא רוניצ וק 'נ קסריפ 599/15
 .8131 ת״ק ,2020-א״פשתה ,)3 ׳סמ ןוקית( תויגוציי תונעבות תונקת  38
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 הלוחתה תוארוה .1

 םיכילה לע תושדחה תונקתה תלוחתל תעגונ המרופרה םושייב תולאשה תחא
 הלוחת רדסה תועבוק תושדחה תונקתה "םיליגר" םיכילהל רשאב .םידמועו םייולת
 םוי ינפל וחתפנש םיכילה לע םג םילח םישדחה םירדסההמ קלח ויפלש ,גרודמ
 תנווכש ,ךכ לע העיבצמ תגרודמה הלוחתה תוארוה לש הניחב 39.)1.1.2021( הליחתה
 תוינויד תולועפ ןוקית םישרוד םניאש םירדסה םתוא תא ליחהל התייה הנשמה קקוחמ
 וללכנ אל וללה תוארוהה ןמ תחא ףאב ,לשמל ,ןכל 40.הליחתה םוי ינפל לחה ןעוציבש
 41.ךילהב תונעטה יבתכ וניינעש ,תושדח תונקתל ג קרפב םייונמה םירדסהה תיברמ

 תונעבותל ידוחיי הלוחת רדסה תעבוק ןוקיתה תונקתל 7 הנקת ,תאז תמועל
 םויב וחתפנש םיכילה" לע לוחי תויגוציי תונעבות תונקתל ןוקיתה ויפלש ,תויגוציי

 הליחתה םוי ינפל וחתפנש םיכילה לע יכ הנקתה הריהבמ דוע ."וירחאל וא הליחתה
 יפל תויגוציי תונעבות תונקתל )א(19 הנקת יפ לע ולחוהש ,תומדוקה תונקתה ולוחי
 .םיביוחמה םייונישב הליחתה םוי ברע ןחסונ

 
 וחתפנש םיכילהה לכ לע ,)1()ג(180 'קת יפ לע .תושדחה תונקתל )3(-)1()ג(180 'קת  39

 תונורקע( א קרפ תוארוה :תושדחה תונקתב תואבה תוארוהה ולוחי הליחתה םוי ינפל
 דוחיא( ז-ה םיקרפ ;)ךמסמ תלבק-יאו ןורחאה השגהה דעומ ןויצ( 33 -ו 30 'קת ;)דוסיה
 ;)תושקב ןיינעל תוארוה( 55-50 'קת ;)תונעט יבתכ ןוקיתו תונעט יבתכ קוליס ,תונעבות
 כ-חי םיקרפ ;)תיטופישה הטלחהה( זט קרפ ;)ריהמ ןוידו ןוידה קרפ( בי-אי םיקרפ
 טפשמה תיבש תרחא הארוה לכ״ לוחת ןכ ומכ ;)תויללכ תוארוהו תואצמה ,תואצוה(
 הלולע לארשיל ץוחמ האצמהה תוארוה תלחהש ןייצל שי .״המייקל ןידה ילעבל הרוה
 תרגסמהמ גרוח ךכב ןוידה .םיליגר םיכילה םג לברסל לולע רשא ,יתועמשמ יוניש רוציל
 םיכילהה לכ לע ,תושדחה תונקתל )2()ג(180 'קת יפ לע ,ןכ ומכ .וז המישרב תירשפאה
 תוארוהה ולוחי ןורחאה תונעטה בתכ םניינעב שגוה םרט ךא הליחתה םוי ינפל וחתפנש
 ןויעו יוליג ,םינולאש( תושדחה תונקתל ט קרפ תוארוהו )1()ג(180 'קתב תויונמה
 טפשמה-םדקשו הליחתה םוי ינפל וחתפנש םיכילה לע ,)3()ג(180 'קת יפ לע .)םיכמסמב
 ,)1()ג(180 'קתב תויונמה תוארוהה ולוחי ךליאו 1.3.2021 -ה םויל עבקנ םניינעב
 תונקתל )םידע( גי-ו )טפשמה םדק( י ,)תושקב תמישרו תושקב( ח םיקרפ תוארוהו
 .תושדחה

 םיקרפב םיעובקה םירדסהה םה גרודמה הלוחתה רדסהב םילולכ םניאש םירדסהה  40
 דעומ ןויצ( 33 -ו 30 'קת טעמל ,)תונעטה יבתכ( ג קרפ ;)תימוקמ תוכמס( ב קרפ :םיאבה
 ;)ת״והמ תשיגפו ןידה ילעב ןיב ימדקמ ןויד( ד קרפ ;)ךמסמ תלבק-יאו ןורחאה השגהה
  .תושדחה תונקתל )רוערעה( זי קרפ ;)םיינמז םידעסו םיחמומ( וט-די םיקרפ

 דעומו םחוסינ ןפוא ,תונעטה יבתכ הנבמל עגונב תונוש תוארוה רתיה ןיב ללוכ הז קרפ  41
 לולכלו תעבתנה יפלכ העיבתה תוליע לכ תא העיבתה בתכב זכרל הבוחה תא  ,םתשגה
 ןיינעב םיפסונ םירדסה ןכו ,העיבתה תוליע לשב עבותה יאכז ולש דעסה אולמ תא וב
    .ישילש דצל העדוה ןתמו דגנכש העיבת תשגה ,ןיד ילעב ףוריצ



 תושדחה יחרזאה ןידה רדס תונקת לש יוארה ןמושיי ב"פשת | המ טפשמ ינויע םורופ
 

11 
 

 םיכילהל רשאב תושדחה תונקתב עובקש בכרומה רדסההמ הנוש הלוחת רדסה והז
 תונוש תוארוה בולישמ םיעבונה םיכוביס עונמל הארנה לככ התייה ותרטמ ."םיליגר"
 תוהמ יונישו תושדחה תונקתל תומדוקה תונקתה ןיב בוריע ךות ,יביטמרונה גרדמב
 םיכילהה לכל עגונב רבד תונשמ ןניא תושדחה תונקתה ךכיפל .יגוצייה ךילהה
 תונקתה תא שרפמ טפשמה תיב םא אלא ,הליחתה םוי ינפל וחתפנש םייגוצייה
 42,ללכב תונקתל עגונב השענ ןכאש יפכ ,תושדחה תונקתה תוארוה רואל תומדוקה
 קקוחמ תנווכ תא העימשמ תשרופמה הארוההש רחאמ 43.טרפב תויגוציי תונעבותבו
 רואל תונשרפ םגש הארנ ,ולחה רבכש םיכילהב םיינויד םירדסה תונשל אלש הנשמה
 ,)א(180 הנקת תארוה רואל תאז םע .וז הנווכל הפופכ תויהל הכירצ תושדחה תונקתה
 תיב ינפל אבומה יחרזא ןינע לכ לע לוחי" תושדחה תונקתל א קלחש תעבוקה
 ינפל ולחהש תויגוציי תונעבות יכילהב םג םילח וב םיעובקה דוסיה תונורקע ,"טפשמה
 וא ולחה רבכש םיכילהה לוהינב תעגופ הניא הלא תונורקע לש םתלחה 44.הליחתה םוי

 תדחוימה הלוחתה תארוה העבקנ הניגבש הרטמב תעגופ הניא ןכלו ,םתוא תלברסמ
 תורטממ תרזגנה ,תיתוהמ הניחבל הפופכ םתלחה תאז םע .תויגוציי תונעבותל
 .ןלהל רבסומש יפכ ,הינייפאמו תיגוצייה הנעבותה

 
 .י.ש.מ – לארשי םירוגמ להנימ ׳נ ןייטשנרוב 18-03-14272 )א״ת יזוחמ( א״ת לשמל ואר  42

 הנעמ ןתמו םיכמסמ יוליגל םיווצ ןתמל תושקבב ןויד( )16.6.2021 ובנ( 7 ׳ספ ,מ״עב
  .)םינולאשל

 צ״ת :תונעט יבתכ רוציק ןיינעב תוטלחה ואר דוע .29 ש״ה ליעל ,ילילג ןיינע לשמל ואר  43
 ובנ( תונכרצל תילארשיה הצעומה ׳נ מ״עב םיבשחמ לטמא12783-12-20  )א״ת יזוחמ(

 19-13 ׳ספ ,קרב ׳נ מ״עב סרוטומ .מ.ת.מ 01-2056241- )א״ת יזוחמ( צ"ת ;)24.1.2021
 ובנ( חכ-הכ ׳ספ ,Boiron ׳נ רנפלוו 58006-01-20 )׳יח יזוחמ( צ״ת ;)7.2.2021 ובנ(

 ושגוהש תונעבות לעו רושיאל תושקב לעש יפ לע ףא ,ולא תוטלחה יפ לע( )7.3.2021
 תורוהל יאשר טפשמה תיב ,תומדוקה תונקתה תולח ףקותל תושדחה תונקתה תסינכ ינפל
 ,םימיאתמה םירקמב תושדחה תונקתה לש דוסיה תונורקע חורב תונעטה יבתכ רוציק לע
  .)קזנ לכ םרגיי אלשו ןויד םהב םייקתה םרטש םיקיתב טרפבו

 תונקתל היהת יחרזאה ןידה רדס תונקתל הינפההש ,תעבוק ןוקיתה תונקתל 7 'קת  44
 ,תושדחה תונקתל א5 'קת ןכל .הליחתה םוי ינפל וחתפנש םיכילהל עגונב תומדוקה
 יפל ותעד לוקיש תא וליעפהב טפשמה תיב תא ושמשי דוסיה תונורקעש תעבוקש
 תלחהל סיסב הדבל שמשל הלוכי הניא ,"ןהילא הנפמה רחא קוקיח לכ" יפל וא תונקתה
 יאשר טפשמה תיב םא איה הלאש .הליחתה םוי ינפל ושגוהש רושיא תושקב לע א קלח
 לע היפלש ,תושדחה תונקתל אפיס )1()ג(180 'קת יפל ול הנותנה תוכמסב שמתשהל
 ילעבל הרוה טפשמה תיבש תרחא הנקת לכ" םג לוחת הליחתה םוי ברע וחתפנש םיכילה
 םיכילה לע תולח ןניא תושדחה תונקתהש רחאמ ,תילמרופ הניחבמ ."המייקל ןידה
 תונשרפ ,תיתוהמ הניחבמ םגש המדנ .הלח הניא וז הנקת םג ,הליחתה םוי ינפל וחתפנש
 םיכילה לע תושדחה תונקתהמ הנקת ליחהל טפשמה תיב לש ותוכמס תא תמצמצמ רשא
 יפכ ,עבקש תידוחייה הלוחתה תארוהב קקוחמה תרטמ תא תרשת םידמועו םייולת
 .ליעל רבסוהש
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 ךילה״ והמ איה ןוקיתה תונקתל 7 הנקת ארקמל תררועתמש תיזכרמה הלאשה
 רחאל ושגוהש םירוערעל עגונה לכב תובישח שי וז הלאשל .וז הנקת ךרוצל ״חתפנש
 תונקתה תוארוה םאה .דעומ ותוא רחאל ורשואש תויגוציי תונעבותלו הליחתה םוי

 רוערע שגוה םלוא ,הליחתה םוי ינפל השגוה רושיאה תשקב רשאכ תולח תושדחה
 להנתמ ירקיעה ךילההו םוי ותוא רחאל הלבקתה השקבה רשאכ ןיפולחלו ,הירחאל
 ןמ רזגיהל תוכירצ הלא תולאש לע תובושתה ,ןלהל ריבסנש יפכ 45?ךליאו דעומ ותואמ
 תונקתה יפ לע ולהונש תיגוציי הנעבות יכילה לברסל אלש הנשמה קקוחמ לש הרטמה
 םיררוג םניא םהש לככ לוחל תושדחה תונקתב םירדסהל רשפאל תעב הבו ,תומדוקה
 .הזכש לוברס

 םירוערע )א(

 ךילה אוה רוערע הלוחתה תוארוה ךרוצל יכ ,בתכנ תושדחה תונקתל רבסהה ירבדב
 ףואשל שי ויפלש ,רבעמה תוארוהב החנמה ללכהמ תעבונ וז היחנה 46.ומצע ינפב
 47,םידמועו םייולת םיכילה לע תושדחה תונקתה תוארוה לש תילמיסקמ הלוחתל
 .ליעל רכזנכ ,הליחתה םוי ינפל וחתפנש םיכילה לע םג תונקתה לש תיקלחה הלוחתהמו
 היפלש ,הכופה השיגב הנשמה קקוחמ רחב תויגוציי תונעבותל עגונב תאז תמועל
 תלחה םא ,הלאשה תלאשנ ךכיפל .םידמועו םייולת םיכילה לע תולח ןניא תונקתה
  .וז הרטמ םע תבשייתמ רוערע יכילה לע תושדחה תונקתה

 .לו׳ג ןיינעב שגוהש רוערע תרגסמב וז היגוסל הנורחאל שרדנ ןוילעה טפשמה תיב
 יכילה לע תולח תושדחה תונקתה יכ ןוילעה טפשמה תיב תמשר העבק ןיינע ותואב
 וז העיבק ,התדמעל 48.םייגוציי םיכילהב םג ,הליחתה םוי רחאל וחתפנש רוערע

 
 ינפל ןהמ תחאה ,רושיאל תושקב יתש ושגוה רשאכ לחה ןידה המ הלאש תולעל היושע  45

 .תויגוציי תונעבות קוחל 7 'ס תרגסמב תודחואמ ןהיתשו ,הירחאל היינשהו הליחתה םוי
 לע הנושארה השקבב ןוידה לחה םרט רשאכ  יכ ןייצנ .רידנ הארנה לככ אוה הזכש בצמ
 תושקבב השעיי המו "הליבומה" רושיאה השקב היהת וזיא עירכהל טפשמה תיב
 ךרעיי הרשואש השקבב ןוידה יכ תורוהל לוכי אוה ןכלו ,)1()ב(7 'ס חוכמ ,תורחאה
 טפשמה תיב לעש הארנ תמדוקה השקבב ןוידה לחה רשאכ .תושדחה תונקתל םאתהב
 תמדוקה השקבה תא קחמ אוה םא אלא ,תומדוקה תונקתה יפ לע השקבה תא להנל
  .)2()ב(7 'ס יפל ותוכמסל םאתהב

  .57 'מעב ,1 ש״ה ליעל ,רבסהה ירבד  46
 .58 'מעב ,םש  47
 :ןלהל( )26.7.2021 ובנ( מ״עב לארשי סטקדורפ דנא סבאל לו׳ג ׳נ ריפוא 2548/21 א״ע  48

 ינפל שגוהש רוערעב ןוידל הנוכנה תינוידה תרגסמה יהמ איה תרחא הלאש .)לו׳ג ןיינע
 תונקתה ןושלכ ,״דגנכש רוערע״( הבישמה םעטמ ףסונה רוערעהש דועב ,הליחתה םוי

 ואר .תושדחה תונקתב העובקה תרגסמל םאתהב ,הליחתה םוי רחאל שגוה )תומדוקה
 םשרה( )19.9.2021 ש״רא( םיסימה תושר – לארשי תנידמ ׳נ שקרפ 9221/20 א״ע
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 דרפנ ךילה אוהש ,רוערע ךילה וכותב ללוכ "ךילה" חנומהש םושמ ןה תשקבתמ
 םידיחא םיללכ תעיבקב ךרוצה חכונל ןהו ,תינוידה האכרעב להנתמה ךילהה ןמ ןחבומו
 ךכל םיקומינה ,הנוכנ איה תמשרה לש התנקסמש ףא 49.םייחרזאה רוערעה יכילה ללכל
 ,הלאשב ודבל עירכהל לוכי וניא ינושלה קומינה .הססבתה איה םהילעש הלאמ םינוש
 תודיחא רבדב יתילכתה קומינה ;"ךילה" חנומה לש הרורב-אלה ותועמשמ בקע הלועה
 םיכילה גירחהל רחב הנשמה קקוחמש ךכל בל םישב ,ענכשמ וניא רוערעה יללכ
  .ליעל רבסומכ ,תגרודמה הלוחתה תארוהמ םייגוציי

 תונקתה תלחה םא הניחבל םאתהב תערכומ תויהל רומאכ הכירצ תינשרפה הלאשה
 הלולע איה אמש וא ,הנשמה קקוחמ תרטמ תא תתרשמ רוערע יכילה לע תושדחה
 תונשמ ןניא רוערעל רשאב תושדחה תונקתה תוארוה .יגוצייה ךילהה תוהמ תא תונשל
 יבתכל תועגונה תוארוה טעמל ,תומדוקה תונקתה יפ לע ולחש םירדסהה תא תיתוהמ
 רושיאה תשקב לוהינ ךילהל דוגינב ,דועו תאז 50.וב םילחה םידעומלו רוערעב תונעטה
 תונקתבו תויגוציי תונעבות קוחב תודחוימ תוארוהל ףופכ רשא ,תינוידה האכרעב
 ןכל 51.תיגוצייה הנעבותל תודחוימ תוארוה עבוק וניא רוערעה ךילה ,תויגוציי תונעבות
 רומשל הנשמה קקוחמ לש ותרטמב עגפת אל רוערע יכילה לע תושדחה תונקתה תלחה
 איה ךכמ הנקסמה .יוניש אלל הליחתה םוי ינפל ושגוהש רושיא תושקב לש ןלוהינ תא
  .רוערעה יכילהב תושדחה תונקתה תא ליחהל יואר ןכאש

 
 איה ולא תוביסנב הבישמה םעטמ רוערעה תשגהל דעומה תלאש יכ ןייצ ןייטשדלוג

 תוביסנב תאז םע .הב עירכהל ךרוצ האר אלו ,ןאכלו ןאכל םינפ תלעב הכובס הלאש
 לכ לע״ ,תומדוקה תונקתל םאתהב ,דגנכש רוערעכ ףסונה רוערעה תא גוויס אוה ןיינעה
 .)״ךכמ עמתשמה

 לש ןתליחת״ יכ תעבוקש ,תושדחה תונקתל )ג(180 'קת ואר .48 ש״ה ליעל ,לו׳ג ןיינע  49
 ולוחי ןהו )הליחתה םוי – ןלהל( )2021 ראוניב 1( א״פשתה תבטב ז״י םויב הלא תונקת
  .״וירחאל וא הליחתה םויב חתפנש ,רוערע תוברל ךילה לע

 םימי 60 אוה תושדחה תונקתל 137 'קת יפל רוערע תושר תשקבו רוערע תשגהל דעומה  50
 60 אוה ירקיעה רוערעל םיבישמה םעטמ רוערע תשגהל דעומהו ,הטלחהה תאצמה םוימ
 וא הבורעה תדקפה לע העדוה לש רתוי רחואמ דעומ וא( רוערעה תאצמה םוימ םימי

 ונתינש םידעומהמ רתוי םיכורא םה הלא םידעומ .)הבורע תדקפהמ רוטפ תטלחה תאצמה
 תונקתל 434 -ו 398-397 'קת יפל דגנכש רוערעו רוערע תושר תשקב ,רוערע תשגהל
 םניינעש רוערע יכילה לע תולחש תונקתה ןהמ הלאשל הבר תובישח שי ןכלו ,תומדוקה
 .1.1.2021 ינפל השגוהש רושיא תשקב

 וב רוזחל רערעמ תשקב״ יכ תעבוקש ,תויגוציי תונעבות תונקתל )ד(11 'קת טעמל  51
 לע ןידה ילעב תמכסה ןכו ,רושיאל השקב לבקל אלש טפשמה תיב תטלחה לע רוערעמ
 טפשמ תיב לש רושיא תונועט ,רושיאל השקב לבקל טפשמ תיב תטלחה לע רוערע תלבק
 תיב הרוה םא תלוז ,רומאכ המכסה וא השקב לע ולוחי וז הנקת תוארוה ;רוערעלש
 .״תרחא רוערעלש טפשמה
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 האכרעב םיינוידה םירדסהל סחיב רוערעב תולועש תולאשש שיגדהל בושח
 יפל להנתי רוערעה ךילה – ונייהד .תומדוקה תונקתל םאתהב רתפיהל תוכירצ ,תינוידה
 האכרעב תולחה תומדוקה תונקתל וסחייתי וב תוערכהה םלוא ,תושדחה תונקתה
 יפל ולהנל שי ,אמק טפשמה תיבל רזוח רוערעה רחאל ןוידה םא ,םאתהב .תינוידה
 .הליחתה םוי ינפל לחה השקבב ןוידה ןכש ,תומדוקה תונקתה

  הרשואש רחאל תיגוצייה הנעבותב ןויד )ב(

 השגוה רושיאה תשקב רשאכ הליחתה םוי רחאל הרשואש הנעבות לש הניד והמ
 טפשמה תיב רשיאשמ יכ תעבוק תויגוציי תונעבות תונקתל )א(5 הנקת ?םוי ותוא ינפל
 בתככ רושיאל השקבל ףרוצש הנעבותה חסונ תא וארי ,תיגוציי הנעבותכ הנעבותה תא
 ןכלו ,הז דעומב קר ליחתמ הנעבותה ךילה הרואכל .עבותכ שקבמה תא ואריו העיבת
 "חתפנש ךילה" תיגוצייה הנעבותב תוארל ןתינ ,הליחתה םוי רחאל ןתינ רושיאה םא
 בתכ .הז בלשב "ןיאמ שי" העיפומ הניא תיגוצייה הנעבותה תאז םע .הז דעומ רחאל
 םתואש ,רושיאל םיאנתה .קוחל )1()א(5 ףיעס חוכמ רושיאל השקבל ףרוצ העיבתה
 בתכב רומאה לע םיכמסנ ,תיגוצייה הנעבותה תא רשיא אוהש ינפל טפשמה תיב ןחב
 ותואמ להונתש יפכ הנעבותה חסונל סיסב שמשמש אוה העיבת בתכ ותוא .העיבתה
  .בלש

 םתלחה ;רושיאל השקבה בלשב רבכ םילחש םיפסונ םירדסה םנשי ,דועו תאז
 רושיאל םדוק ולהנתהש ,םידדצב עוגפל הלולע ,תושדחה תונקתה יפל ,הנוש תנוכתמב
 ןתמ ןיינעב עבקנש רדסהה תא ריכזהל יואר הז רשקהב .תומדוקה תונקתה ךמס לע
 הז רדסה ליחהל ןתינ יכ ןוילעה טפשמה תיב עבק לת-לרוק ןיינעב .ישילש דצל העדוה
 ךילהה לש םיידוחייה וינייפאמ חכונל 52."םיביוחמה םייונישב" תויגוציי תונעבותב
 עבקנש רדסהל םאתהב ,טפשמה תיבמ תושר תלבק בייחמ רבדה יכ עבקנ ,יגוצייה
 בתכ ןהב שגוהשו העיבת בתכ תריסמב וחתפנ אלש תונעבותל עגונב 217 הנקתב
 תשגה תעב אוה רומאכ תושר תשקבל םיאתמה ינוידה בלשה יכ ,עבקנ דוע 53.הנגה
 דצ תעדוהל תושדחה תונקתב עובקה רדסהה לש הניחב 54.רושיאה תשקבל הבושתה
 תוליע ,תישאר .תומדוקה תונקתב רדסהל האוושהב םילדבה המכ לע העיבצמ ישילש
 216 הנקת תמועל םוצמצב תוחסונמ תושדחה תונקתל 22 הנקתב ישילש דצל העדוהה
 ונמנש תופולחה שולשל הנתינש תונשרפה םא הלאשה תלאשנש ךכ ,תומדוקה תונקתל
 ישילשה דצה תעכ ,תומדוקה תונקתהמ הנושב ,תינש 55.הניעב תדמוע ןיידע רבעב הב

 
 .סינורג )׳מידב( אישנה לש ןידה קספל 29 ׳ספב ,28 ש״ה ליעל ,לת-לרוק ןיינע   52
  .39 ׳ספב ,םש  53
 ,בישמל האצמוהש םויהמ םימי 90 אוה התשגהל דעומה יכ עבקנ ,ךכיפל .42 ׳ספב ,םש  54

 .תויגוציי תונעבות תונקתל )ג(2 'קתל םאתהב
 לכל ןתיל עבתנ יאשר״ :םיירשפא םירקמ השולש התנמ תומדוקה תונקתל 216 'קת  55

 אוהש ישילשה דצה דגנ ןעוט עבתנהשכ )1( :הלאה םירקמב ישילש דצל העדוה ...םדא
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 דצל העדוהה לע הליחמ )א(23 הנקת ,תישילש 56.דגנכש העיבת שיגהל יאשר וניא
 םירדסהה תא הנגהה בתכל הבושתה בתכ לעו ישילשה דצה לש הנגהה בתכ לע ,ישילש
 םייונישב" הבושתה בתכו הנגהה בתכ ,העיבתה בתכ ןיינעל תושדחה תונקתב ועבקנש
 תועגונה תומדוקה תונקתה תוארוהש עובקל יואר הלא םילדבה תובקעב 57."םיביוחמה
 58.הירחאל םג לוחל וכישמי ,רושיאה תטלחה תלבק םרט ולח רשא ,ישילש דצ תעדוהל

 לוהינל עירפת אל תיגוצייה הנעבותה לע םתלחהש םיבר םירדסה םנשי ,דגנמ
 יפ לע הלהונו הליחתה םוי ינפל השגוה השקבה םא םג ,ולובריסל איבת וא ךילהה
 תדחוימה הלוחתה תארוהב םייונמ רשא םירדסהה ולא השעמל .תומדוקה תונקתה
 וחתפנש םיכילה לע תושדחה תונקתה לש תיקלח הלוחת תעבוקה ,)ג(180 הנקתבש
 היעב תרצוי תויגוציי תונעבות לע )ג(180 הנקת לש התלחהש אלא .הליחתה םוי ברע
 יאנת םלוא ,הליחתה םוי ברע חתפנ ךילההש אוה התלחהל יאנתה ןכש ,תינושל הניחבמ
 7 הנקת יפל תויגוציי תונעבות לע תומדוקה תונקתה לש ןתלחהל יאנתה אוה קוידב הז
  .ןוקיתה תונקתל

 תונקתבו ןוקיתה תונקתב הנוש שוריפ "חתפנש ךילה" חנומל תתל םיעיצמ ונא
 הנקת תארוה יפל תושדחה תונקתה לש תלבגומה ןתלחה תא רשפאיש ןפואב ,תושדחה

 תא םישגהל ידכ הב היהי ,תינושל הניחבמ תצלואמ תימדנ וז תונשרפש ףא 59.)ג(180
 תונעבות יכילה לש רתוי ליעי לוהינל איבהלו ,הלא תונקתב הנשמה קקוחמ לש ותרטמ
 תונעבות לע ליחהל יוארש םירובס ונא ,ךכיפל .הליחתה םוי ינפל וחתפנש תויגוציי

 
 עבתנהשכ )2( ;הנעבותב ודגנ קספיש דעס לכ לשב ונממ יופישל וא תופתתשהל יאכז

 ורקיעב אוהו הנעבותה אשונב ךורכה דעסל ויפלכ יאכז אוהש ישילשה דצה דגנ ןעוט
 אשונב הכורכה ישילשה דצל עבתנה ןיב התגולפ וא הלאששכ )3( ;עבותה שקבמש דעסכ
 םג רתפיתש יוארה ןמו ,עבתנל עבותה ןיב תקולחמב היונשה וזכ הרקיעב איה הנעבותה
 יאשר עבתנ״ יכ ,תעבוק תושדחה תונקתל 22 'קת התמועל .״ישילשה דצה ןיבל םהיניב
 וא יופישל ,תופתתשהל ונממ יאכז אוה םהב םירקמב ,םדא לכל ישילש דצל העדוה תתל
 ףתושמ יטפשמ וא יתדבוע רשק םייקתמ םא וא ונממ עבתנה דעסל עגונב הלועפ עוציבל
 שרפל שי היפלש הדמעל .״הנעבותה אשונב הכורכה ,ישילשה דצה ןיבו וניבש היגוסב
 המרופרה יבצ-ןזור ואר ,תומדוקה תונקתל 216 'קתל המודב תושדחה תונקתל 22 'קת תא
  .159 ׳מעב ,37 ש״ה ליעל ,יחרזאה ןידה רדסב

  .תושדחה תונקתל )ג(23 'קת  56
  .)א(23 'קתב ,םש  57
 ,ישילש דצ תעדוהל עגונב תושדחה תונקתה תוארוה תא םשייל שי ובש ןפואב ןוידל  58

  .4.ד קרפב ןלהל ןויד ואר ,תיגוציי הנעבות רושיאל השקבב ןוידה בלשב
  .וז תורשפאל ונביל תמושת תא בסהש ךכ לע ץינכר םתויל םידומ ונא  59
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 ותוא ינפל השגוה ןניינעב רושיאה תשקב רשאו הליחתה םוי רחאל ורשואש תויגוציי
  60.)ג(180 הנקת תארוהל ףופכב ,תושדחה תונקתה תא םוי

 תשיגפו ימדקמ ןויד םייקל הבוחהמ תויגוציי תונעבות תגרחה .2
  ת״והמ

 תשיגפו ןידה ילעב ןיב ימדקמ ןויד םויק תובוח עבוק תושדחה תונקתל ד קרפ
 יבתכ תשגה דעומ רחאל םירשגמב תועייתסה ךות ,)םואיתו תורכיה ,עדימ( ת״והמ
 תויגוציי תונעבות תונקתל )ב(5 הנקת םלואו 61.טפשמה םדק דעומ ינפלו תונעטה
  .תויגוציי תונעבותו רושיא יכילהב לוחי אל הז קרפ יכ תעבוק

 תונעבותב הרשפה אשונ היפלש ,הנשמה קקוחמ תסיפת תא העימשמ וז הארוה
 ירבח גוצייל הרושקה תובכרומה לשב תוליגר תועיבתב רשאמ הנוש אוה תויגוציי

 ינטרפה ךילהב הרשפהש דועב 62.הלא תועיבתב םידחוימה םיסרטניאלו הצובקה
 תברעמ תיגוצייה הנעבותב הרשפה ,ןידה ילעב ןיב ךוסכסה תא קרו ךא תללוכ
 הניאש תגצוימה הצובקה לש סרטניאה תוברל ,ונממ םיגרוח רשא םיפסונ םיסרטניא
 רשפאל דעונש ידוחיי ןונגנמ ללוכ תויגוציי תונעבות קוח ,ךכל םאתהב .ךילהב תחכונ
 םהבו םיפסונ םימרוג לש תוברועמ דצל ,רדסהה לש וביט תא ןוחבל טפשמה תיבל
 יד םהבש ,"םיליגר" םיכילהמ הנושב 63.רדסהל םידגנתמו הלשממל יטפשמה ץעויה
 חופיק ינפמ ששח ררועתמ םייגוציי םיכילהב ירה ,המכסהל ועיגה םידדצהש ךכב
 םג .הרשפל ןתמו אשמה ןחלושמ תרדענש ,תגצוימה הצובקה לש סרטניא לש ירשפא
 תועבונה תולבגמל ףופכ תויהל ךירצ ןתמו אשמל םיעייסמה םירשגמב שומישה
 ןיינעב ןנור תטפושה העבק הנורחאל ךא .תיגוצייה הנעבותה לש ידוחייה הנבמהמ
 ,רשגמ תועצמאב וגשוה םה רשאכ םג הרשפ ימכסה תניחב לע דיפקהל יואר יכ ברוח
 שרדנש ידוחייה חוקיפה ןתניהב ,ןכל 64.הצובקה תבוט תא םיתרשמ םה םא ןוחבלו

 
 לולע לארשיל ץוחמ האצמהל עגונב תושדחה תונקתב יונישה ,39 ש"הב ליעל רומאכ  60

 אקווד דחוימ וניא הז ישוק .הליחתה םוי ינפל ולחהש םיכילהל רשאב ישוק רוציל
 .וז המישר תרגסממ גרוח וב ןוידהו ,תויגוציי תונעבותל

 לע הלח ת״והמה תושיגפ םויק תבוח ,תושדחה תונקתל )אי(37 'קת יפ לע יכ רעוי  61
 תביתכל ןוכנ .תונקתל היינשה תפסותב םיטרופמה טפשמה יתבל תושגומה תונעבות
 דרשמ ימוסרפ יפ לע .דבלב םולשה טפשמ יתב היינשה תפסותב םיטרופמ הלא תורוש
 דרשמ ואר .םייזוחמ טפשמ יתב םג ךשמהב לולכלו בחרתהל היופצ תינכותה ,םיטפשמה
 ,תופיקש ,תולעייתה ,םינמז רוציק ,ןגוה ךילה :דקש לש א״דסב המרופרה״ םיטפשמה
  .)20.9.2018 תורבוד תעדוה( 3 ״םיגצוימ יתלבל הנעמ

  .2021-א״פשתה ,)ןוקית( תויגוציי תונעבות תונקת תטויטל רבסהה ירבד  62
  .20 ש״ה ליעל ,״תוקלתסהו הרשפ״ טנמלק ואר ;תויגוציי תונעבות קוחל 18 'ס  63
 ׳ספ ,מ״עב םותיחו לוהינ – .יא.יב.יא םילעופ ׳נ ברוח 17-12-48536 )א״ת יזוחמ( צ״ת  64

   .)19.5.2021 ובנ( 12-6



 תושדחה יחרזאה ןידה רדס תונקת לש יוארה ןמושיי ב"פשת | המ טפשמ ינויע םורופ
 

17 
 

 םיפוכה ,םירומאה םירדסההמ תויגוציי תונעבות לש הגרחהה יכ המוד ,ולא םירשקהב
 .היוצר איה ,רושיגל היינפו םדקומ ןתמו אשמ םידדצה לע

  תונעט יבתכ ךרוא .3

 תונעט יבתכב םידומעה יפקיה תא הליבגמ תויגוציי תונעבות תונקתל )ז(2 הנקת
 אל הבושתו רושיאל השקב ,וז הנקתל םאתהב .יגוצייה ךילהב םישגומה םיריהצתבו
 שקבמה תבושת .םידומע 25 לע ולעי אל םיפרוצמה םיריהצתהו ,םידומע 30 לע ולעי
 ןייצל שי .םידומע 3 לע הלעי אל הל ףרוצמה ריהצתהו ,םידומע 5 לע הלעת אל
 תא תונשל היושע איהו ,תיתועמשמ איה שקבמה לש הבושתה ךרוא לע הלבגההש
 ,השקבב םילעמ םהש תונעט ןיב הקולחב ,רושיא תושקבב םישקבמ לש םהילוקיש
 השקבו תוקלתסה תשקב יכ ןיוצי ,תאז תמועל 65.הבושתל םירמוש םהש תונעטל
   66.ןפקיהב תולבגומ ןניא הרשפ רדסה רושיאל

   תושקבה ןיינעל תדחוימ הארוה .4

 לש תוינפה יגוס לכ תא יחרזאה ןידה רדס תונקתב ״השקב״ חנומה ללכ רבעב
 תונקתה תוללוכ םויכ .דחאכ םייתוהמו םיינויד םיניינעב – טפשמה תיבל םידדצה
 םיניינעב תקסועכ תרדגומ "היינפ"ש ךכ ,״היינפ״ל ״השקב״ ןיב הנחבה תושדחה
 ןכ לע 67.םידעומ יונישל היינפ תוברל ,ךילהה לש ףטושה לוהינל םיעגונה םיינכט
 68.תירויש הרדגה איה ״השקב״ חנומה תרדגה

 
 וביט יפ לע״ רשא רמוח רושיאה תשקבל בישמה תבושתל הבוגתב לולכל ןיא ,ללככ  65

 תיבמ שארמ רתיה תלבק אלל תירוקמה רושיאה תשקבב ללכיהל רומא היה ״ויפואו
 תונעטל רישי הנעמ תווהמה תונעטו תויאר הבוגתב לולכל העינמ ןיא תאז םע .טפשמה
 ,הקיספב עבקנ ךכ ךותב .רומאכ רתיה תלבקב ךרוצ אלל ,השקבל הבושתב ולעוהש הנגה
 יעבטה ומוקמ ןכש ,הנגהה תונעטל שארמ הנעמ רושיאה תשקבב לולכל הבוח ןיא יכ
 ,ןמדיורפ ׳נ מ״עב לארשיל למשחה תרבח 2224/17 א״ער ואר .הבושתל הבוגתב אוה
 1235/19 א״ער ;)27.6.2017 ובנ( תויח )זא הראותכ( תטפושה לש הטלחהל 7-6 ׳ספ
  .)2.4.2020 ובנ( ןורב תטפושה לש ןידה קספל 12-11 ׳ספ ,מ״עב ן.ש.ח דגרוא ׳נ רפוס

 תוקלתסהה תשקב תא תוגירחמ רשא ,תויגוציי תונעבות תונקתל )1ג(12-ו )ה(11 'קת ואר  66
 לש ןכרוא תא הליבגמה ,תושדחה תונקתל )5(50 'קתמ הרשפ רדסה רושיאל השקבה תאו
 .תושקב

  .תושדחה תונקתל 55 'קת  67
  .283 ׳מעב ,37 ש״ה ליעל ,יחרזאה ןידה רדסב המרופרה יבצ-ןזור  68



 ב"פשת | המ טפשמ ינויע םורופ יסדה המענו טנמלק ןולא
 

18 
 

 ןיב תושקב ושגוי אלש ךכ ,״תושקב רצוע״ תעבוק תושדחה תונקתל )א(49 הנקת
 םימיוסמ םיגוסב טעמל ,טפשמה םדק דעומ ןיבל 69ןורחאה תונעטה בתכ תשגה דעומ
 תויגוציי תונעבות תונקתל א2 הנקת ,תאז תמועל 70.וז הנקתב םייונמה תושקב לש
 םידעומה תא תמחותו ,רושיאה ךילהב תושקב תשגהל רשאב תדחוימ הארוה תעבוק
 טפשמה םדק דעומ – םידעומ ינשמ דחא ןיבל ןורחאה הבושתה בתכ תשגה דעומ ןיבש
 תושקבה .םהיניב רחואמה יפל 71,ןורחאה הבושתה בתכ תשגה רחאל םימי 45 וא
 א2 הנקתמ םג תוגרחומ תושדחה תונקתל )א(49 הנקתב ״תושקבה רצוע״מ תוגרחומה
 קוחל 16 ףיעס יפל תוקלתסה תשקב תוגרחומ ןהל ףסונו ,תויגוציי תונעבות תונקתל
 )ב(א2 הנקת יפ לע ,ןכ ומכ .ילילפ ךילה לשב םיכילה בוכיעל השקבו תויגוציי תונעבות
 תולחומ תושדחה תונקתל )ט(-)ב(49 הנקת תוארוה רתי ,תויגוציי תונעבות תונקתל
 72.םיביוחמה םייונישב

 תיב תא תבייחמ הניא תויגוציי תונעבות תונקתל )א(4 הנקתש ךכמ העבנ וז הארוה
 תונקתב הארוהל דוגינב ,ןכ תושעל ול הריתמ קר אלא ,טפשמ-םדק עובקל טפשמה
 תונעטה בתכ שגוהש רחאל עבקית טפשמ-םדק תבישיש תעבוק רשא תושדחה
-םדק עובקל איה תויגוציי תונעבותב הקיטקרפהש ןייצל שי הז רשקהב 73.ןורחאה
 היה יוארה ןמ ,ךכיפל .תועמשמ רסח ללכ ךרדב היהי םידעומב לדבהה ןכלו ,טפשמ
 העובקה וזל המוד הארוה עובקלו תויגוציי תונעבות תונקת תא תונמדזהה התואב ןקתל
 ךילה לע ליחהלו תויגוציי תונעבות תונקתל )א(4 הנקת תא לטבל וא ,תושדחה תונקתב
  .תושדחה תונקתל י קרפב עובקה יללכה רדסהה תא רושיאה תשקב

 45 ופלחו טפשמ-םדק עבקנ אל רשאכ ,תויגוציי תונעבות תונקתל א2 הנקת רואל
 ןה םא םג תושקב שיגהל הרואכל ןתינ ,ןורחאה הבושתה בתכ תשגה דעוממ םימיה
 לש רדסהה הזכש הרקמב .הלעמ רכזוהש ״תושקבה רצוע״ל םיגירחב תויונמ ןניא
 םישל ךירצ 74.םייקתמ וניא אליממ ,טפשמה-םדק לש ומויקב הנתומה ,תושקב תמישר
 הנקתב תויונמה תושקבל רשאב הזכש הרקמב רצוויהל הלולעש הילמונאל םג בל

 בתכ תשגה דעוממ םימי 60 ןהל תבצוק )ב(49 הנקת :תושדחה תונקתל )7(-)3()א(49
 

 רשפא היהש דעומה אוה ןורחאה תונעטה בתכ תשגה דעומ ,תושדחה תונקתל 6 'קת יפל  69
   .םדקומה יפל ,ותשגה דעומ וא הבושת בתכ וב שיגהל

  .תושדחה תונקתל )10(-)1()א(49 'קת  70
 לש הפולחל תוסחייתה הז רדסהב ןיא ,תושדחה תונקתב עובקה רדסההמ הנושב יכ רעוי  71

  .ליעל רכזנש יפכ ,״ותשגה דעומ״
 הליחמ רשא ,תויגוציי תונעבות תונקתל )א(19 'קת תארוה רואל ,תרתוימ תיארנ וז הארוה  72

 ןודנה ןיינעל תדחוימ הארוה ןיא רשאכ יחרזאה ןידה רדס תונקת תוארוה תא אליממ
 'קת תלוחתל רשאב תוקפס עונמל ידכ הצוחנ איה םלוא .תויגוציי תונעבות תונקתב

 ןהו תויגוציי תונעבות תונקתל )א(א2 'קת תארוה לשב ןה ,תושדחה תונקתל )ט(-)ב(49
 .המצע העיבתב אלו רושיאה תשקבב רבודמש םושמ

  .תושדחה תונקתל 61 'קת  73
  .)ג(49 'קתב ,םש  74
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 תויהל ולכוי )א(49 הנקתב תויונמ ןניא ללכש תושקבש דועב 75,ןורחאה תונעטה
 עבקנ אלש ךכל ףופכב ,ןמז תלבגה אלל ךליאו דעומ ותואמ םימי 45 -מ לחה תושגומ
  .טפשמ-םדקל דעומ

 יפל ןויד דוחיאל השקבל עגונב היעב ררועתהל הלולע יכ ,הז רשקהב ןיוצי דוע
 שי )ב(49 הנקת יפלש ךכ ,)6()א(49 הנקתב היונמ וז השקב .תושדחה תונקתל 40 הנקת
 אשונ תאז םע .רושיאל השקבל הבושתה בתכ תשגה דעוממ םימי 60 ךות השיגהל
 ןמז ךרואל םיתיעל ררועתמ אוהו ,ידוחיי אוה תונוש תויגוציי תונעבותב ןוידה דוחיא
 תיתילכת תונשרפ םנמוא .םיהז וא םימוד םיאשונב תונוש רושיא תושקב תושגומ רשאכ
 יפל םלואו 76,םימיה 60 תעיקפ רחאל םג תושקבה תמישרב וזכש השקב לולכל רשפאת
 הנקתש רחאמ תאז םע .המישרב הללכנ אל םא השיגהל רשפא היהי אל )ז(49 הנקת

 אל יכ ענכוש אוה םא וזכש השקב שיגהל תושר תתל טפשמה תיבל תרשפאמ )ז(49
 ריבס קדצה היה ןידה לעבל יכ וא תושקבה תמישרב השקבה תא ןייצל רשפא היה
 תונקתל )א(19 הנקתש רוכזל שי ,דועו תאז .וז היעבל ןורתפ שי ךכב יכ הארנ ,ולדחמל
 הארנ ."םיביוחמה םייונישב" ןידה רדס תונקת תוארוה תא הליחמ תויגוציי תונעבות
 .ליעל טרופמכ הלאכ םייוניש ליחהל שי הז רשקהבש

 ,תושדחה תונקתל 50 הנקת יכ ןיוצי ,תושקבה קרפב תויוצמה תוארוהה רתיל רשאב
 לש תויפיצפסה היתוארוה חוכמ תגרחומ ,הבושתהו השקבה תשגה ןפוא תא תטרפמה
 רשא תושדחה תונקתל )6(50 הנקת תארוה טעמל ,תויגוציי תונעבות תונקתל 2 הנקת
 תונקתל 51 הנקת תוארוה .הפ לעב ןודית השקבה יכ תורוהל טפשמה תיבל תרשפאמ
 ,ןוידל תועגונה תוארוה עבוקש אי קרפ תא הליחמה ,52 הנקת תארוה ןכו תושדחה
 לש לדחמ תרירב תעבוקה ,53 הנקת תארוה םג ךכ .רושיאל השקב לע ןה םג תולח
 תוארוהל הפופכ וז הארוה ,ןלהל רבסויש יפכ תאז םע .השקב לכב תואצוה תקיספ
 לומג תקיספ ןיינעל תויגוציי תונעבות קוחל 23-ו 22 םיפיעסב תועובקה תודחוימה
 77.החרט רכשו
 
 

 
 ,רובס יבצ-ןזור .289 ׳מעב ,37 ש"ה ליעל ,יחרזאה ןידה רדסב המרופרה יבצ-ןזור ואר  75

 תונקתל )7(-)3()א(49 'קת יפל תושקב תשגהל םינתינש םימיה 60 דעומל עגונב
 אצמוה ןורחאה תונעטה בתכ ובש םויהמ םתוא רופסל שיש ,)ב(49 'קת חוכמ ,תושדחה
 עובקש ןורחאה דעומה ינפל שגוה תונעטה בתכ ובש הרקמל הארנכ ותנווכ .ןידה לעבל
 רצוויהל לולעש בל םישל שי ,האצמהה דעוממ דעומה תיינמב ןויגיה שיש ףא לע .ןידב ול
 'קתב עובק אוה םגש ,תושקב תשגהל ןורחאה דעומה ןיבל הז דעומ ןיב המאתה רסוח

 .ןורחאה תונעטה בתכ תשגה דעומל אשיר )א(49
 .290-291 ׳מעב ,37 ש"ה ליעל ,יחרזאה ןידה רדסב המרופרה יבצ-ןזור  76
  .2.ג קרפב ןלהל ןויד ואר  77
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 טפשמ יכילהב הערל שומיש לע רוסיאה ,בלה םות תבוח .ג
  תואצוה תקיספו

 

 העפשה עיפשהל םייושע רשא ,תושדחה תונקתב םיידוסי םייוניש ינשב ןד הז קרפ
 רשא ,תושדחה תונקתל א קלח תוארוהל עגונ ןושארה יונישה .יגוצייה ךילהה לע תרכינ
 ךילהב הערל שומיש לע רוסיאלו בלה םות ןורקעל טרפבו ,דוסיה תונורקע תא עבוק
 תושקבב תואצוה תקיספל תועגונה תוארוהל עגונ ינשה יונישה .ויתואצותו יטופישה
  .ופוסבו ךילהה ךלהמב

 טפשמ יכילהב הערל שומישה לע רוסיאהו בלה םות תבוח תלחה .1
 תויגוציי תונעבותב

 יתב תא תוחנהל םירומא רשא דוסי תונורקע המכ הנומ תושדחה תונקתל א קלח
 תא תעבוק 1 הנקת :תונקת שמח הנומ הז קלח .םייחרזאה םיכילהה לוהינ תעב טפשמה
 תעבוק 3 הנקת ;״ןגוהו יואר יטופיש ךילה״ והמ הרידגמ 2 הנקת ;תונקתה תורטמ
 בל םותב גוהנל הבוחה תוברל ,ןידה ילעב תובוח תאו טפשמה לוהינל םיחנמ תונורקע
 5 הנקת ;יטופישה ךילהב הערל שומישה לע רוסיא תעבוק 4 הנקת ;תינויד תוניגהבו
  78.ליעל רכזוהש יפכ ,םיסרטניאה ןוזיא ןורקע תא תעבוק

 םה תיגוצייה הנעבותב הרתי תובישח םהל שיש תונורקע ינש ,וללה תונורקעה ןיבמ
 הז הטלקנ בלה םות תבוח .טפשמ יכילהב הערל שומיש לע רוסיאהו בלה םות תבוח
 .תלבוקמ תינויד המרונ הווהמ איהו םיבר ןיד יקספב הרכוה ,יחרזאה ןידה רדסב רבכמ
 לע ףסונ .דיחא הנעמ ולביק אל המויק-יאל תוכלשההו הנכות ,הבוחה ףקיה תאז םע
 ידכ התלע ןיד לעב לש ותולהנתהש טפשמה יתב ועבק םירקמ לש טעומ רפסמב ,ךכ
  79.בלה םות תבוחמ רוסיאה תא ורזג םהו ,טפשמ יכילהב הערל שומיש

 וללה תובוחה יתש תא תוליחמו ,הלא תונורקע ינש ןיב תוניחבמ תושדחה תונקתה
 לע הבוח תעבוק תושדחה תונקתל )ב(3 הנקת :וניד תכרוע לע ןהו ןידה לעב לע ןה
 גוהנל ןכו תונקתה יפל וילע לטומה םויקב טפשמה תיבל עייסל םחוכ יאבו ןידה ילעב
 הז ללכבו ,תינוידה תילכתה שומימב םיעייסמ םהש ךות״ תינויד תוניגהבו בל םותב
 הערכהו ןרוריב ,ןדוקימ ,ןידה ילעב ןיב תקולחמבש תויתימאה תותגולפה תדמעה
 תינוידה הארוהל סחייתהב ומשייל שיש ןחבמ אוה תינוידה תילכתה ןחבמ .״ןהב
 הלולע תינוידה הארוהה תילכת שומימב תעייסמ הניאש הלועפ .היתורטמלו תיפיצפסה
 ןיד לעב לע רוסיא תעבוק תושדחה תונקתל 4 הנקת .בל םותב אלש הלועפל בשחיהל

 
 .5-6 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,רבסהה ירבד תא םג ואר .תושדחה תונקתל א קרפ  78
 6658/09 א"ער ;)15.1.2007 ובנ( פנש 'נ טנוקסיד קנב 6479/06 א"שב לשמל ואר  79

 'נ ןרוא 2452/01 א"ע ;)12.1.2010 ובנ( מ"עב תוישעת )08( חירב בר 'נ מ"עב קוליטלומ
 .)2003( 577 )1(חנ ד"פ ,חוטיבל הרבח לדגמ
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 ךילהב הלועפ״ הז ללכבו טפשמ יכילהב הערל שומיש שמתשהל וניד תכרוע וא
 יתלב הלועפ תוברל ,ןיד לעב דירטהל וא ותוהשהל ,ושבשל התאצות וא התרטמש
 הרושק תובוחה ןיב תירשפא הנחבה .״ותובכרומל וא ותולעל ,ןוידה יפואל תיתדימ
 העיגפל האיבה םלוא תינויד תוכזב שומישל הנווכ איה םא – הריפמה הלועפה תרטמל
 זאש ,ךילהל הרז הרטמל הנווכ איה םא וא ,בלה םות תבוח לש הרפה היהת וז זאש ,הב
 80 .טפשמ יכילהב הערל שומישל בשחית איה

 תושדחה תונקתב .ןתרפה לש האצותב ,רתיה ןיב ,תועמשמ שי תובוחה ןיב הנחבהל
 42 הנקת ,תאז תמועל 81.בל םות רסוחב תינויד תולהנתה לע תושרופמ תויצקנס ןיא
 לעבש רבסש םושמ קר תונעט בתכ קוחמל טפשמה תיבל תרשפאמ תושדחה תונקתל
 לע תשרופמ היצקנס תעבוק )ג(151 הנקתו ,טפשמ יכילהב הערל שומיש השע ןיד
 תבוטל וא עגפנה תבוטל תואצוה תקיספ לש ,ןיד לעב ידיב טפשמ יכילהב הערל שומיש
 .תואצוהב וניד תכרוע תא ףא בייחל תרשפאמ תודחוימ תוביסנבו ,הנידמה רצוא
 לע רוסיאה ןיבל בלה םות תבוח ןיב הנחבהב ךרוצה תא תוקזחמ הלא תורומח תויצקנס
 םירקמב קר תונפל טפשמה יתב םיכירצ וילאש ,טפשמ יכילהב הערל שומיש
  .םימיאתמה

 תיגוצייה הנעבותב םידדצה תובוח לע וללה םירדסהה םיעיפשמ דציכ איה הלאשה
 שומיש לע רוסיאהו בלה םות תבוח תלחה ןיב דירפמ ןלהלש ןוידה .םחוכ יאב לעו
  .הניד ךרועו תעבתנה לע םתלחה ןיבל ,וניד תכרועו גציימה עבותה לע ךילהב הערל

  םיגציימה ןידה תכרוע לעו עבותה לע תובוחה תלחה )א(

 תוארוהל ףופכב תויגוציי תונעבותב םשייל שי יחרזאה ןידה רדס תונקת תוארוה תא
 תויגוציי תונעבות קוח .ןלוהינ תא םיחנמה םיידוחייה תונורקעלו תויגוציי תונעבות קוח
 יכ עבוקו ,םיגציימה ןידה תכרוע לשו עבותה לש בלה םות תייגוסל שרופמב סחייתמ
 ללכ לש םנינע יכ חינהל ריבס דוסי םייק" יכ אוה תיגוציי הנעבות רושיאל םיאנתה דחא
 תופיסומ ללכב םא המב איה הלאשה ךכיפל 82."בל םותב להוניו גצויי הצובקה ירבח
 תושעל אלש הליבקמה הבוחהו בלה םות תבוח ןיינעל תושדחה תונקתה תוארוה
 .טפשמ יכילהב הערל שומיש

 עבותה לע תלטומה בלה םות תבוח יכ הז יאנתב ונדש טפשמה יתב ושיגדה רבעב
 רתי ןיבל םניבש םיסחיה רושימב הנושארבו שארב תנחבנ ןידה תכרוע לעו גציימה
 טפשמה תיב שרדנ םאתהב .ךילהה לוהינב םיברועמו םיחכונ םניא רשא ,הצובקה ירבח
 ,הצובקה ירבח ןיבל ןידה תכרועו גציימה עבותה ןיב םיסרטניא דוגינ םייק םא ןוחבל

 
 קספל 27-30 ׳ספ ,ןרוא ׳נ SKS Holdings LLC 8921/20 א״ער ואר ,וז הנחבהב ןוידל  80

 .)13.5.2021 ובנ( גרבלוס טפושה לש ןידה
  .27 ׳ספב ,םש  81
  .תויגוציי תונעבות קוחל )4()א(8 'ס  82
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 ףא הבוחה ,ךכ לע ףסונ 83.םנובשח לע חוור תקפה ךרוצל לצונמ ךילהה םא טרפבו
 רושיאה תשקב תא חסנל ןידה תכרוע תאו גציימה עבותה תא תבייחמש וזככ השרופ
 םה יכ הנקסמל ליבוהל היושע הקימעמ-אל השקב תשגהש ךכ ,שאר דבוכבו תוידוסיב
  84.םתפלחהל ליבוהל תומיוסמ תוביסנבו ,בל םותב הצובקה תא וגציי אל

 לע תלטומה בלה םות תבוח יכ ,תונוש תויונמדזהב טפשמה יתב ועבק תאז דצל
 ןה – טפשמה תיב יפלכ םגו דגנמש דצה יפלכ םג הלח ןידה תכרוע לעו גציימה עבותה
 תבוח לש תרזגנכ ןהו תויגוציי תונעבות קוחל )4()א(8 ףיעסב העובקה הבוחה חוכמ
 רוסיא תללוכש וזככ הבוחה השרופ טסרח ןיינעב 85.הקיספב הנגועש תיללכה בלה םות
  86.טפשמ יכילהב הערל שומיש לע רוסיא ןכו ולא םימרוגמ עדימ תמלעה

 םות תבוח המשוי תעבתנה ןיבל ןידה תכרועו גציימה עבותה ןיבש םיסחיה רושימב
 ןוילעה טפשמה תיב גיצה רינירפ ןיינעב .רושיאה תשקב תשגהל םיעינמל רשאב בלה
 ,הז םעטמ רושיאה תשקב תייחד תא קידצהל תויושע רשא תוצממ-אל תואמגוד המכ
 ןויסינב וא יקסע הרחתמב עוגפל ןויסינב השגוה השקבה םהבש םירקמב לשמל ומכ
 תייגוסל עגונב םג תונוש תויונמדזהב בלה םות תבוח המשוי ,ןכ ומכ 87.הרשפ ״טוחסל״
  88.השקבה תשגה םרט תעבתנל תמדקומה היינפה

 
 רצלמ טפושה לש ןידה קספל 92 ׳ספ ,מ״עב )1987 סדה( רינירפ ׳נ יליזרב 8037/06 א״ער  83

  .)4.9.2014 ובנ(
 2444/04 א״ער ;ןמלגופ טפושה לש ןידה קספל 19 ׳ספב ,28 ש״ה ליעל ,רלסניא ןיינע  84

 :ןלהל( )21.12.2008 ובנ( רצלמ טפושה לש ןידה קספל 9 ׳ספ ,ןהכ ׳נ מ״עב לסרפוש
 ״עבות״ל האלהו הז קרפב ןוידה ךרואל סחייתנ תוחונה ןעמל .)ןהכ 'נ לסרפוש ןיינע
 לש אוה תיגוצייה הנעבותה לש הרושיא ינפל םדמעמ תילמרופ הניחבמש ,״תעבתנ״ו
 .המאתהב ,״הבישמ״ו ״שקבמ״

 ל ׳ספ ,מ״עב הפיכא יתוריש .ר.ג.מ.א.ש ׳נ מ״עב )2007( הרובחת המלש 3698/11 א״ער  85
 טפושה לש ןידה קספל 4 ׳ספו ןייטשניבור )׳מידב( האישנל הנשמה לש ןידה קספל
 36086-07-11 )׳רמ יזוחמ( צ״ת ;)הרובחת המלש ןיינע :ןלהל( )6.9.2017 ובנ( ןמלגופ
 . )19.9.2012 ובנ( 22 ׳ספ ,׳חאו )המושר תופתוש( תונורחא תועידי ׳נ טסרח

 הנעבות תרבעהל השקבל סחייתמה ,12 ׳ספב ,37 ש"ה ליעל ,ןוטיב ןיינע םג ואר ;םש  86
 לע "דוקיפ סופתל" שקיבש הצובק רבח ידיב השגוהש טפשמה יתב קוחל )א(79 'ס יפל
 הלועפ לאכ )רחא טפשמ תיבב תרחואמ רושיא תשקב שיגהש רחאל( רושיאה תשקב
 .בל םות רסוחב

  .רצלמ טפושה לש ןידה קספל 95 ׳ספב ,83 ש״ה ליעל ,רינירפ ןיינע  87
 רדעיהש ךכב טפשמה יתב וריכה ,ןיינעב תיללכ הבוח עובקלמ ענמנ קקוחמהש יפ לע ףא  88

 סנוי 5519/15 ם״נד ואר( תומיוסמ תוביסנב בל םות רסוח ידכ תולעל יושע וזכש היינפ
 ובנ( תויח האישנה לש ןידה קספל 38 ׳ספ ,מ״עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת לילגה ימ ׳נ

 טפושה עבק ,30-29 ׳ספב ,85 ש״ה ליעל ,טסרח ןיינעב ,לשמל ךכ .))17.12.2019
 היינפ תעבתנה לש תידיתע תולהנתהל עגונ הצובקה סרטניא ןהבש תוביסנב יכ ףפוקסורג
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 השיגדה טפשמה תיב ןיבל ןידה תכרועו גציימה עבותה ןיבש םיסחיה רושימב
 ,עבקנ הרובחת המלש ןיינעב .תורתוס תוקיספו םינויד לפכ תעינמב ךרוצה תא הקיספה
 תיב לש עודיי-יא ןכו תויגוצייה תונעבותה סקנפב רושיאל השקבה לש םושיר רדעיה יכ
 תולעל םילולע ליבקמב תולהנתמה תומוד תויגוציי תונעבות לש ןמויק רבדב טפשמה
 הצובקה תא גצייל ןידה תכרוע לש התלוכיל עגונב קפס תולעהל ףאו ,בל םות רסוח ידכ
 ידיב ושגוהש "תולפכושמ" תושקבב רבודמ רשאכ דוחייב אוה ךכ 89.םלוה ןפואב
 אל טפשמה יתב תאז םע 90.םינוש טפשמ יתבל ושגוה ןה רשאכ טרפבו ,םימרוג םתוא
 םה אלא ,בל םות רסוח ידכ הלוע תולפכושמה תושקבה לש ןתשגה םצע יכ ועבק
 עדימה תרתסהבו תונוש תואכרע ןיב ןרוזיבב ךורכה ינוידה לדחמב ודקמתה
 91.טפשמה תיבמו םיבישמהמ

 
 .הצובקה תבוט תא תרשל ךכבו ,תוליעי םיכרדב ךוסכסה ןורתפל ליבוהל היושע תמדקומ
 עונמל תנמ לע תמדקומ היינפמ יתטיש ןפואב וענמנ םיעבותה יכ ,אצמנ הרקמ ותואב
 ךכיפל .השקבה שגות םרטב ןהיכרד תא ןקתל תונמדזהה תא תוילאיצנטופה תועבתנהמ
 תמלוה הניאש תולהנתהבו תילאיצנטופה תעבתנה יפלכ בל םות רסוחב רבודמ יכ ,עבקנ
 עבק רחא ןיינעב תאז םע .השקבה תייחד תא קידצמש ןפואב הצובקה תניחבמ היוצר וא
 ןיא רבעב תעבתנה תולהנתהל תעגונ השקבה םהבש םירקמב יכ ,ףפוקסורג טפושה
 תמדקמ הניא ולא תוביסנב תמדקומ היינפ ןכש ,בל םות רסוח ססבל ידכ היינפ רדעיהב
 תרתוה ךות  עבותה לש וניינעב יתדוקנ לופיט תרשפאמ קר אלא ,הצובקה יניינע תא
 )׳רמ יזוחמ( צ״ת ואר( תעבתנה לש הדיב םילוספה םיחוורה

 56 ׳ספ ,מ״עב לארשי ססיוורס יסקאטג יטי׳ג ׳נ ׳תושו ןזוא ןבא ץיבורוה 1577-11-16
 .))3.9.2019 ובנ(

 )׳מידב( האישנל הנשמה לש ןידה קספל מ ׳ספב ,85 ש״ה ליעל ,הרובחת המלש ןיינע  89
 .ןייטשניבור

 .81-23 ׳ספב ,85 ש״ה ליעל ,טסרח ןיינע תא םג ואר .דכ ׳ספב ,םש  90
 הרקמ ןודנ )10.4.2019 ובנ( תועקשה תומא 'נ ה"ליא 18-05-24102 )׳רמ יזוחמ( צ״תב  91

 19 ורתונ ןהמ רכינ קלחמ הקלתסה תעבותהש רחאלו ,תושקב תורשע ושגוה ובש גירח
 הניד ךרועש רחאמ .תואצוה שורדל אלש תעבתנה לש המכסה התייה אל ןהבש תושקב
 תועבתנה תאו טפשמה תיב תא עדיי אלו טפשמה תיב תוארוהל תייצ אל תעבותה לש
 םילקש 2,500 ךסב תואצוה תעבותה דגנ וקספנ ,םיליבקמה םיכילהה לש םמויק רבדב
 םילקש 25,000 ךסב ןידה ךרוע דגנ הנידמה תבוטל תואצוה ןכו תעבתנ לכל םישדח
 תושקב 36 ונודנ ותרגסמבש ,קזר ןיינע אוה הנורחאה תעהמ ףסונ גירח הרקמ .םישדח
 םיכילהה ללכ ורכזוה אל תושקבה ןמ קלחב .םינוש םולש טפשמ יתב 8 -ב ורזופש תוהז
 תיב .דבלב תיקלח םיכילה תמישר הפרוצ רחא קלחבו ,ליבקמב םילהנתמש םיהזה
 .ףסה לע תושקבה תקיחמ תא קידצמה בל םות רסוחב רבודמ יכ עבק יזוחמה טפשמה
 לש ןידה קספל 28 ׳ספ ,אבס רפכ תייריע ׳נ קזר 45924-11-18 )׳צנ יזוחמ( צ״ת ואר
 א״ע – ןוילעה טפשמה תיבל רוערע שגוה ןידה קספ לע( )6.8.2020 ובנ( םהרבא אישנה

 .)ולא תורוש תביתכ דעומב דמועו יולת הז רוערע .אבס רפכ תייריע ׳נ קזר 6016/20
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 תילכתה ןחבמ תא תועבוק ןהש ךכב םדוקה ןידהמ תונשמ תושדחה תונקתה
 יכילהב הערל שומיש לע רוסיאה תא הילע תופיסומ ןהש ךכבו בלה םות תבוחל תינוידה
 רקיעב ,רבעב העבקנש בלה םות תבוח תא וביחרי טפשמה יתב םא איה הלאש .טפשמ
 איה וז תרגסמב ןחביהל תויושעש תויגוסה תחא .טפשמה תיב יפלכו תעבתנה יפלכ
 יכ רומאכ ועבק טפשמה יתב .םינוש םיעבתנ דגנ "תולפכושמ" תועיבת לש ןתשגה
 תא עדיילו סקנפב ןתוא םושרל הלאכש תועיבת שיגמש ימ תא תבייחמ בלה םות תבוח
 תועיבתל עגונב ששחה .ןתשגה לע רוסיא לטוה אל םלוא 92,ןהילא סחיב טפשמה תיב
 לש ליבקמב םלוהינ תועצמאב טפשמ יכילהב ןהלש יגטרטסא שומיש לש אוה הלא
 תמייאמ "תולפכושמ" תועיבת תשגה ,ןכ ומכ 93.םיעבתנ לש בר רפסמ דגנ םיכילה
 תולהנתהה ןכש ,תונושה תועיבתב הצובקה ירבח לומ לא גיצנה תייעב תא שממל
 תאז .תרחא העיבתב ןידה תכרוע תאו גציימה עבותה תא שמשל היושע תחא העיבתב
 ולא תועיבתש ששח תררועמ "תולפכושמ" תועיבת לש תובר תורשע תשגה ,דועו
 הנקב הלוע וניא הזכש לוהינ וינפ לע 94.ןפוס דע ןהב לפטל תונוכנ הנשיש ילבמ ושגוה
 תא ושיגה םה ןמשבש תוצובקהמ תחא לכ יפלכ םיגציימה לש םתבוח םע דחא
  .טפשמה תיבו תעבתנה יפלכ םתבוחל רבעמ ףא ,תועיבתה

 תודמועה תוירוביצה תורטמה תא רוכזל בושח ,ליעל רבסוהש יפכ ,תאז תורמל
 ךכ .התשגהל םיצירמתב היואר-אל העיגפמ ענמיהל שיו ,תיגוצייה הנעבותה סיסבב
 תיב לע ,ורפוהש תוירוטלוגר תוארוהב יוצמ תולפכושמה תועיבתל סיסבה םא ,לשמל
 תויגוציי תונעבות קוח תורטמ רואל ,הלא םיכילהבש תלעותה תא םג ןוחבל טפשמה
 ןכש( םגפ ןיא ומצעלשכ וב רשא ,תועיבתה יוביר ןיב ןיחבהל וילע .1 ףיעסב תועובקה
 לש היואר-אל תולהנתה ןיבל ,)םיבר םיעבתנ ידיב תורפהה יוביר לע דיעהל יושע אוה
 .ליעל וטרופש תויעבה לע העיבצמ רשא ,םהלש ןידה תכרוע לש וא םיגציימה םיעבותה
 אל תובורמה תועיבתה רשאכש ,הרומ תינוידה תילכתה ןחבמ לע )ב(3 הנקתבש שגדה
 ךרוצל ודעונ אלא תויגוציי תונעבות קוח תורטמ תאו הצובקה ירבח תא תרשל ודעונ
 םע .בל םות רסוח רדגב תויהל הלולע ןתשגה ,ןהמ תחא לכב הריהמ תוקלתסה תגשה
 ןתשגהב תוארל ןיא ,תושגומ ןה ןניגבש הרפהה ןוקיתל תונווכמ תועיבתהש רחאמ תאז

 םות תבוח לש הרפהל בשחית השגהה םא ףא יטפשמה ךילהב הערל שומיש םושמ
 רושיאה תשקב תשגהב הרטמהש שרוד יטפשמה ךילהב הערל שומישש םושמ ,בלה
 .ללכ ךרדב םייקתי אל הז יאנת .תיגוצייה הנעבותה תורטמל הרז היהת

 

 

 
  .תויגוציי תונעבות קוחל )א(6-ו )2()א(5 ׳ס  92
i & Alon Assaf Hamdan ואר ,"םירזופמ" םיעבתנ לומ תיגטרטסא תולהנתהב ןוידל  93

Klement, The Class Defense, 93 CALIF. L. REV. 685, 696-699 (2006).  
 .15 ׳ספב ,91 ש"ה ליעל ,ה"ליא ןיינע תא ואר  94
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  הניד ךרועו תעבתנה לע תובוחה תלחה )ב(

 ךרועו תעבתנה לע בלה םות תבוח תא שרופמב ליחמ וניא תויגוציי תונעבות קוח
 ,תויתועמשמ תוכלשה תויהל תויושע תושדחה תונקתל הזה רשקהב ךכיפל .הניד
 ליטהל התרטמש תולהנתה :םיאבה םירקמב םיעבתנ לש תולהנתהל עגונב רקיעב
 תולהנתה ;תיגוציי הנעבות לש לוהינו השגה ינפמ ועיתרהלו גציימ עבות לע תויולע
 תולהנתה ;תיגוצייה הנעבותה ןמ שורפל םתענהו הצובק ירבח תעתרה התרטמש
 תועגופש הרשפל וא תוקלתסהל םיכסהל ואיבהלו ןידה ךרוע תא "דחשל" התרטמש
 םותב אלש תולהנתהל בשחיהל םילולע הלא לכ .ומיע תוביטימ םלוא ,הצובקה ירבחב
 ךילה תא "תמזוי" תעבתנה םהבש םירקמב ,ךכמ הרתי .ךכמ תועבונה תואצותה לע ,בל
 95,תוידיתע תועיבת ינפמ הנגה הל חיטבתש הרשפל עיגהל ידכ תיגוצייה הנעבותה
 .יטפשמה ךילהב הערל שומיש רדגב תויהל ףא לולע רבדה

 היתורטממ םיעבונ רשא ,תיגוצייה הנעבותל םידחוימה םינייפאמה הזה רשקהב
 אקווד לועפל םייושע ,ךילהה ןמ תגצוימה הצובקה ירבח לש םרדעיהמו תוירוביצה
 תונקתב בלה םות תבוח לע ךמתסהב ,הכ דע ולטוהש בלה םות תובוח תרבגהל
 ןפואב תיגוצייה הנעבותה ךילהב שומיש ינפמ הצובקה ירבח לע הנגהה .תושדחה
 התולהנתה לע םג תולבגמ ליטהל תשרוד היואר הרוצב םהיתויוכז תא שמממ וניאש
 לע ןגהל הל רשפאמש ןפואב תולטומ תויהל תוכירצ הלא תולבגמ .תעבתנה לש
 הצובקה ירבח לש חוקיפה רדעיה תא הערל לצנלמ הנממ ענומ תעב הב םלוא ,היתויוכז
 .ךילהב םהיגיצנ לע

 הניד ךרועו תעבתנה לע בלה םות ןורקע תא שרופמב ליחהל וטעימ טפשמה יתב
 יתב תקיספב ךכל הרידנ המגוד תוהזל ןתינ .תומדוקה תונקתה ןדיעב םייגוציי םיכילהב
 תונעבות קוחל היינשה תפסותל )3(10 טרפב עובקה גייסה תלוחתב הנדש הדובעל ןידה
 לחש דבוע לש העיבת״ לש הרקמב תויגוציי תונעבות תשגה ליבגמ הז טרפ .תויגוציי
 ןוגרא וא דבוע ותוא לש קיסעמהו ,ותדובע יאנת תא רידסמה יצוביק םכסה וילע
 המכב ועבק הדובעל ןידה יתב 96.״יצוביקה םכסהל דצ ,וב רבח אוהש םידיבעמ
 לוהינמ קמחתהל ןויסינב ,דבעידב הנגה רותב הז גייסב שומישה יכ תויונמדזה
 :גייסה לש ומושיי-יא תא קידצמה בל םות רסוח ידכ תולעל לולע ,תיגוצייה הנעבותה
 תא שיחכהש רחאל יצוביקה םכסהה תלוחתל ןעט קיסעמה םהבש םירקמב לשמל ךכ

 
 לשמל ואר .תוינומה תולווע לש רשקהב רקיעב רבעב ןודנ הז ששח ינקירמאה רשקהב  95

John C. Coffee Jr., Summary – The Corruption of the Class Actions: The New 
Technology of Collusion, 80 CORNELL L. REV. 851 (1995).  

 טנמלק ןולא ואר ,הז גייסב ןוידל .תויגוציי תונעבות קוחל היינשה תפסותל )3(10 טרפ  96
 ״?קחשמה יללכ ונתשה םאה – הדובע ינידב תויגוציי תונעבות״ תוילגרמ ןיבר ןורשו
  .)2009( 369 אל טפשמ ינויע
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 אל םלועמש יפ לע ףא ותלוחתל ןעט אוה םהבש םירקמב וא 97ךילהה תליחתב ומויק
 תלוחת-יאל סיסבכ בלה םות ןורקעב שרופמה שומישה יכ הארנ םלואו 98.ויפל לעפ
 םיאנתב הבחרהב ןד רשא ,הרימשה ילעפמ ןיינעב ץ״גב לש וניד קספ זאמ חנזנ גייסה
  99.היגוסה תניחבל םינוש םיחנמ םיווק טטרשו ותלוחתל

 הלולעה תיגטרטסא תולהנתה ינפמ ששח טפשמה יתב ועיבה םירחא םירשקהב
 םות ןורקעב תושרופמ ושמתשהש ילבמ ךא ,וניד תכרועו גציימה עבותה לע תושקהל
 יכ ששחה לע טפשמה יתב ודמע ישילש דצל העדוה לש רשקהב ,לשמל ךכ .בלה
 תויולע תא לידגהל הרטמב ,יגטרטסא דעצכ וז תורשפאב שמתשהל תולולע תועבתנה
 םיבר םירקמב יכ ,ןיוצ דוע 100.וניד תכרוע תאו גציימה עבותה תא שיתהלו ךילהה
 הדבכהה יכו ,תויתועמשמ תוילכלכ תולוכי לעב ףוג איה תיגוצייה הנעבותב תעבתנה
 לודג ץחל םהילע ליעפהל הלולע הב שומישה בקע ןידה תכרועלו עבותל היופצה
 ששח עקר לע 101.םיילאיצנטופ םיעבות עיתרהל ףאו ,ךילהה ןמ קלתסהל וא רשפתהל
 יגוצייה ךילהב ישילש דצל העדוה יכ לת-לרוק ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב עבק הז
 רבודמ םא ראשה ןיב ןוחבל וילע וז תרגסמב יכו ,טפשמה תיבמ תושר תלבקל הפופכ
 תבוח יכ ,ןכתיי הז ןבומב 102."אדירג יגטרטסא" דעצכ השגוהש סיסב תרסח העדוהב

 
 )29.3.2011 ובנ( 17 ׳ספ ,המלש ןב – מ״עב החטבא דקומ .ג.ב 454/09 )יצרא( ע״ע  97

 הדבועה דצל יצוביקה םכסהה תלוחתל רשאב הרבחה לש תויבקעה רסוח יכ קפס ןיא״(
 יכ דשח םיררועמ קר םינשה ךרואל הז םכסה לש ויתוארוה תא המשיי אל הרבחהש
 הנעבותה לש הרושיא תא לכסלו קוחב עובקה גייסה לש וליצב תוסחל ידכ הדלונ הנעטה
 ןיעמכ )3(10 טירפבש גירחב שומיש השועה קיסעמ יכ ,קספנ רבכ הז ןיינעב .תיגוצייה
 להנתמש ימכ ספתיי תיגוציי הנעבות לש הלוהינ ינפמ דבעידב ׳תוניסח׳ וא ׳הנגה׳

 .)״ויבגל גירחה תא םשייל אלש הקידצמה בל םות תרסח תולהנתה
 הריתעה .)3.9.2012 ובנ( 20-23 ׳ספ ,מ״עב ןוחטב רעס – הליקסוב 132/10 )יצרא( ע״ע  98

 עובקה גייסה ףקיהל עגונב תורהבה דצל ,התחדנ ןידה קספ תובקעב ץ״גבל השגוהש
 ןוגראה 1893/11 ץ״גב ואר .תויגוציי תונעבות קוחב היינשה תפסותל )3(10 טרפב
  .)30.8.2015 ובנ( הדובעל ןידה תיב ׳נ לארשיב החטבאהו הרימשה ילעפמ לש יצראה

 לוחי אל ירוטוטטסה גירחה יכ ,)ץ״גבכ ותבשב( ןוילעה טפשמה תיב עבק ןיינע ותואב  99
 הרקמב ןכש ,תורפומ םהיתויוכזש םידבוע גצייל ותבוח תא חינזמ ןוגראה ןהבש תוביסנב
 .תויגוציי תונעבות קוחל )3(10 'ס ןושלכ ,םידדצה יסחי תא ״רידסמ״ וניא רדסהה הזכש
 ךות ,וז הקמנה לע תרוקיבלו ןוידל .זרא-קרב תטפושה לש ןידה קספל 76 ׳ספב ,םש ואר
 יגחו טנילפ לאיבא ואר ,בלה םות ןורקעבו ינויד קתשהב שומישה תורשפאל האוושה
  .)2017( 530-526 תויגוציי תונעבות יקציניו

  .סינורג )׳מידב( אישנה לש ןידה קספל 25 ׳ספב ,28 ש״ה ליעל ,לת-לרוק ןיינע  100
 ובנ( 22 ׳ספ ,מ״עב חוטיבל הרבח לדגמ ׳נ רומלס 15-01-38191 )׳רמ יזוחמ( צ״ת  101

8.4.2016(.  
  .סינורג )׳מידב( אישנה לש ןידה קספל 35 ׳ספב ,28 ש״ה ליעל ,לת-לרוק ןיינע  102
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 םאובב טפשמה יתב רובע תיפולח וא תפסונ תרגסמ תעכ שמשל היושע בלה םות
 .ולא םילוקיש לוקשל

 ךרועו תעבתנה ןיבש םיסחיה תכרעמל םג תיטנוולר תויהל היושע בלה םות תבוח
 םרט וז היגוס .השקבה רושיאל םדוקש בלשב ,םיילאיצנטופה הצובקה ירבח ןיבל הניד
 תוצראב הקיספה תא הקיסעמ איה ךא ,לארשיב טפשמה יתב תקיספב ףיקמ ןוידל התכז
 רוציל תיאשר תעבתנהש איה תירבה תוצראבש ןוידל אצומה תדוקנ 103.ןמז הז תירבה
 קלחכ תאז תושעל תשרדנ ףא איה םיתיעלו ,הז בלשב םירדענה הצובקה ירבח םע רשק
 ירבח וזה ןמזה תדוקנב 104.להנתמה ךילהל רשק אלל ,הלש ליגרה םיקסעה ךלהממ
 עבותה ידיב םיגצוימ םניא ןיידע םה תילמרופש םושמ ,ידוחיי סוטטסב םייוצמ הצובקה
 ךרוצל לשמל ומכ ,תורישי םהילא תונפל תעבתנל רשפאל ידכ ךכב שי 105.וניד תכרועו
 106.םהלש תינטרפה העיבתה בושיי ךרוצל וא ךילהב הל עייסל יושעש עדימ ףוסיא
 איה םלוא 107,הצובקה ירבחמ קלח לש םיסרטניאה תא תרשל היושע וזכש היינפ
 ידכ הצובקה ירבחל היינפה תא לצנל הלולע תעבתנה .הערל לוצינ ינפמ ששח תררועמ
 תיגוצייה הנעבותה תורטמב עגופש ןפואב רשפתהל וא ךילהה ןמ שורפל םענכשל
 עגונב לבלבמ וא העטמ עדימ םהל ריבעהל ,ורשפתהש הצובק ירבח םתואב ףא ילואו
 רשאכ 108.וניד תכרוע וא גציימה עבותה ידיב יוארה םגוצייב קפס ליטהל וא העיבתל

 
 .Cir. 1985) thKleiner v. First Nat'l Bank, 751 F.2d 1193 (11; Gulf Oil Co. v לשמל ואר  103

Bernard, 452 U.S. 89 (1981) )ןיינע :ןלהל Gulf Oil(.   
 הדובע יסחי תכרעמ הצובקה ירבח ןיבל תעבתנה ןיב תלהנתמ םהבש םירקמב לשמל ךכ  104

 םיסחי תוכרעמ תוררועמש םיידוחייה םירגתאב ןוידל .תכשמתמ תיקסע םיסחי תכרעמ וא
 WILLIAM B. RUBENSTEIN, NEWBERG ON CLASS ACTIONS § 9:7 (5th 3 ואר ,הזה גוסהמ

ed. 2011) )ןלהל: NEWBERG(; Andrei Greenawalt, Limiting Coercive Speech on Class 
Actions, 114 YALE L.J. 1953 (2005).  

105  EWBERGN, 104 ש״ה ליעל; LASS CAUGHLIN ON LCM ,CLAUGHLINM M.OSEPH J 2
ACTIONS § 11:1 (18th ed. 2021). ואר ,וז היגוס לש יתאה דבורב ןוידל Debra Lyn 

Bassett, Pre-Certification Communication Ethics in Class Actions, 36 GA. L. REV. 353 
(2002). 

106  Newberg, 104 ש״ה ליעל; Mclaughlin, 105  ש״ה ליעל. 
107  , 68 Actions and Ex Parte Communications: Can We TalkClass Douglas R. Richmond, 

850 (2003)-813, 849 .EVR L. .OM.  

 תויוכמסה תא לצנל םיאשר טפשמה יתב יכ ,תירבה תוצראב הקיספב עבקנ רתיה ןיב  108
 תעבתנה ןיב תרושקת לש םינוש םיגוס ליבגהל תנמ לע ךילהב םהל תונותנה תובחרנה
 ךכ ,םירורב םיאצממ לע ססבתהבו םימיאתמה םירקמב םירדענה הצובקה ירבח רתי ןיבל
 איה הצובק ירבח לש היעטהל תירשפא המגוד .םימויא לש וא היעטה לש םירקמב לשמל
 רורב ןפואב םתוא עדייל ילבמ ,רושיאה תשקב השגוהש רחאל רותיו יספוט לע םתמתחה
 Manual for Complex Litigation ואר ,הבחרהל .הז רשקהב רותיווה תוקפנ לעו המויק לע
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 תונקתב העובקה תרגסמה ךרד ילארשיה רשקהב ראותמה גוסה ןמ תויצאוטיס םינחוב
 ינושאר סיסב תווהלו ןהב ןוידל עייסל לכות בלה םות ןורקע תלחה יכ הארנ ,תושדחה
 תעבתנה לש תובוחל רשאב – לארשיב הקיספב חתפתה םרטש – רתוי בחרנ ןוידל
  .יגוצייה ךילהב הצובקה ירבח יפלכ הניד ךרועו

 תואצוה תקיספ .2

 תומדוקה תונקתל האוושהב תואצוהה תקיספ רטשמ תא תונשמ תושדחה תונקתה
 תובר תועיבתב טפשמ יתב וגהנ רבעבש דועב ,תישאר 109.םיירקיע םיאשונ השולשב
 תושדחה תונקתל 152 הנקת ,העיבתב דיספהש ןידה לעב דגנ תואצוה קוספל אלש
 טפשמה תיב קוספי ןוידה םותב" :תואצוה תקיספ איה לדחמה תרירב יכ םויכ תעבוק
 בייחל אלש םידחוימ םימעט םימייקש אצמ םא תלוז ,תונגוהו תוריבס תואצוה
 ילבמ תואצוה םיבר םירקמב טפשמ יתב וקספ רבעבש דועב ,תינש ."רומאכ תואצוהב
 טרפל טפשמה תיב ךירצ ותטלחהב יכ תעבוק תושדחה תונקתל )ד(153 הנקת ,ןקמנל
 ,)ג(153 הנקת הפיסומ ךכ לע .תואצוהה רועיש תעיבקב ותוא וחנהש םילוקישה תא
 םוכסה ןיבל וניב סחיבו קספנש דעסה יוושב בשחתהל טפשמה תיב לע יכ תעבוקש
 םיבאשמה תעקשהב ,ךילהה תובכרומב ,ןוידה תא ןידה ילעב ולהינ הבש ךרדב ,עבתנש
 תושדחה תונקתל 53 הנקת ,תישילש 110.שקבתהש תואצוהה םוכסבו ולוהינבו ותנכהב
 ךילהה תאצותל רשק אלל ,השקב לכב ןוידה םותב תואצוה קוספל הבוח תעבוק
 111.רומאכ תואצוהב בייחל אלש םידחוימ םימעט שי םא אלא ,ירקיעה

 שיגדהל בושח ,תויגוציי תונעבות לע הלא תוארוה לש ןתעפשה תא םינחוב רשאכ
 עבותהו ןידה תכרוע תבוטל לומגו החרט רכש תקיספל תויטנוולר ןניא הלא תוארוהש
 הלא םילוקיש .קוחל 23 -ו 22 םיפיעסב םיעובק םתקיספב םילוקישה רשא ,םיגציימה
 תורטמה שומימל ,תויגוציי תונעבות לש ןלוהינ לשו ןתשגה לש היואר הנווכהל םיעגונ

 
(Fourth) § 21.12, 247-249 (2004); ןיינע Gulf Oil, 102-101 ׳מעב ,103 ש״ה ליעל; 

Newberg, 104 ש״ה ליעל; Mclaughlin, יספוט לע המתחהה תייגוסל .105  ש״ה ליעל 
-56065-12 )׳רמ יזוחמ( צ״תב רניק טפושה לש ותרעה תא םג ואר ,אלמ יוליג אלל רותיו

 השקבו העדוה״ב הטלחה( )29.12.2021 ש״רא( מ״עב סרוטומ וסרק ׳נ הדזריאמ 18
  .)״טפשמה תיבמ

 רתא לע םיטפשמ "ןוידל הוותמ – יחרזאה ךילהב טפשמ תואצוהב המרופר" טנמלק ןולא  109
 .)2018( 121-117 ,107 ט

 דעסל עבתנש דעסה ןיב רעפה לש לוקישה קר ועבקנ תומדוקה תונקתל )ב(512 'קתב  110
 .ןוידה תא ןידה ילעב ולהינ הבש ךרדהו קספנש

 םותב תואצוה ליטהל טפשמה תיבל הרשפא תומדוקה תונקתל 511 'קת ,תאז תמועל  111
  .ותעד לוקישל םאתהב ךילה לכב ןוידה
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 םירבדה 112.תוינטחסה תועיבתהו גיצנה תויעב םוצמצלו קוחל 1 ףיעסב תועובקה
 רושיא בלשב וניד תכרועו גציימה עבותה תבוטל לומגו החרט רכש תקיספב םג םירומא
  113.התחדנ רושיאה תשקב םא ףא ,תיגוצייה הנעבותה

 תקיספ לע עיפשהל תויושע תואצוהל עגונב תושדחה תונקתה תוארוה ,תאז םע
 וא התחדנ תיגוצייה הנעבותה תא רשאל םתשקבש םיגציימ םיעבות דגנ תואצוהה
 לכב תואצוה תקיספ תבייחמה הנקתה ,דועו תאז .הרושיא רחאל התחדנ הנעבותהש
 בושח 114.םשויתש החנהב ,םיגציימ םיעבות לע הרתי הדבכה רוציל הלולע השקב
 תנווכהל ףסונ רישכמ איה םג תשמשמ תואצוהה תקיספ תיגוציי הנעבותבש רוכזל
 ,אסיג דחמ ,סיסב תורסח תועיבת לש ןתעתרה .תויגוציי תונעבות לש ןלוהינו ןתשגה
 תועיבת לש ןתשגה ינפמ םיגציימ םיעבות לע ארומ תלטה ינפמ ששחה לומ לא תדמוע
 תבוחל תואצוה תקיספב דואמ רהזיהל טפשמה תיב לע ךכיפל .אסיג ךדיאמ ,תויואר
 רואלו ןשממל וילעש קוחה תורטמ רואל רקיעב ,תויגוציי תועיבתב םיגציימ םיעבות
 תורטמב תובשחתהה .הלא תועיבתב ירוביצה סרטניאל רשאב ליעל ורמאנש םירבדה
 םתשקבש םיגציימ םיעבות תבוחל תונותמ תואצוה תקיספב רבעב יוטיב ידיל האב ולא
 השגוהש קרס תשקבב רבודמ יכ טפשמה תיב ענכתשה םהבש םירקמב טעמל ,התחדנ

 
 "2006-ו"סשתה ,תויגוצייה תונעבותה קוח תונשרפל םיחנמ םיווק" טנמלק ןולא  112

 הניד קספ תא הנורחאל ואר ,ולא םילוקישב ןוידל .)2007( 178-168 ,131 טמ טילקרפה
 למג שד בטימ ׳נ גרבנירג 44598-12-12 )א״ת יזוחמ( צ״תב ןנוג-ןומגא תטפושה לש
 ןיבש סחיב רתיה ןיב הנד ןנוג-ןומגא תטפושה יכ רעוי( )20.12.2021 ובנ( מ״עב היסנפו
 תללכהל עגונה לכב תומדוקה תונקתל )ג(512 הנקת ןיבל תושדחה תונקתל )ב(153 הנקת
 םושמ ,קספנש םוכסל מ״עמ תפסוהל הקדצה ןיא יכ העבקו ,החרטה רכשב מ״עמה ביכר
 מ״עמה תפסותו ,החרטה רכשב תאשונש איה תיגוצייה הנעבותב הצובקה התטישלש
 הרתונ מ״עמה ןיינעל השדחה הנקתה יכ ןיוצי תאז םע .40-37 ׳ספב ,םש ואר .םהמ ערגית
 החרטה רכשמ קלחכ מ״עמ לולכי טפשמה תיב יכ עבקנ הבש ,תמדוקה הנקתל המוד
 ,1 ש״ה ליעל ,רבסהה ירבד םג ואר .תומושת סמ תוכנל לוכי הכוזה םא טעמל ,ללוכה
  .)48 ׳מעב

 שקבמל לומג קוספל טפשמה תיבל רשפאמה ,תויגוציי תונעבות קוחל )1()ג(22 'ס ואר  113
 אבל קוספל טפשמה תיבל רשפאמה ,)ג(23 'סו ,תיגוצייה הנעבותה הרשוא אל םא ףא
 .תיגוצייה הנעבותה לש רוריבה ךילה םייתסה םרטב ףא יקלח החרט רכש גציימ חוכ

 יפל ןודנש ,)9.8.2010 ובנ( 15 ׳ספ ,דאווע ׳נ ירו׳ח 519/08 א״ערב יכ ןיוצי הז רשקהב  114
 ,ךילה לכב ןויד םותב טילחי טפשמה תיבש יואר יכ רצלמ טפושה עבק ,תומדוקה תונקתה
 טפשמ תואצוהו ןיד ךרוע תחרט רכש םולשתב ןיד לעב בייחל םא ,םייניב תושקב תוברל
 יכ עמתשמ תושדחה תונקתל רבסהה ירבדמ םלואו .ירקיעה ךילהה תואצותל רשק אלל
 ירבד תא ואר .תואצוה תקיספ אלל ערכוה תושקבהמ לודג קלחש ךכ ,המשויי אל וז השיג
 הלאשב היולת םיגציימ םיעבות לע הדבכהה תדימ ןכל .24 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,רבסהה
 םשוית ,השקב לכב תואצוה תקיספ תבייחמה ,תושדחה תונקתל 53 'קת תארוה םא
  .הז רשקהב יתועמשמ יונישל ליבותו תונדפקב
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 ןדיעב םג הז ןוזיא תרפה ינפמ רהזיהל יואר ,ליעל רומאה רואל 115.בל םות רסוחב
  .תושדחה תונקתה

 תויושע ולא תוארוה ,םיגציימה םיעבותה דגנ תואצוה תקיספ לע העפשהל ףסונ
 ןהו ךילהה םויסב ןה ,הרשפ ירדסהל םידגנתמ תבוחל תואצוה תקיספ לע םג עיפשהל
 רדסה תניחב תעב ינויח עדימ טפשמה תיבל קפסל דעונ תודגנתהה ןונגנמ .וכלהמב
 סרטניאה חכונל ,הז בלשב ירסרבדאה ןוידה רדעיהל ןורתפ שמשמ אוה ךכב .הרשפה
 ןמ הצובקה ירבח לש םרדעיהו רדסהה רושיאב תעבתנה לשו עבותה לש דיחאה
 יאבו םידגנתמל החרט רכשו לומג קוספל יאשר טפשמה תיב ךכל םאתהב 116.ךילהה
 תלעותה תדימב תובשחתה ךות ,תודגנתהה תונעט תא לביק אוה םהבש םירקמב םחוכ
 יכ זרלת ןיינעב ןורב תטפושה העבק הנורחאל 117.הצובקל תודגנתהה האיבהש
 הנייצו ,רדסהה רושיא לוברסלו בוכיעל הליבוה תודגנתהה םא םג ןוחבל שי וז תרגסמב
 תויודגנתה ושיגהש םידגנתמ תבוחל תואצוה קוספל םוקמ היהי םהבש םירקמ ונכתיי יכ
 ,דחוימב םיגירח םירקמל הז ילכב שומישה תא רומשל שי יכ םירובס ונא 118.קרס
 וז הדמע סיסבב תדמועה החנהה .םידגנתמ לע תואצוה תלטהמ רשפאה לככ ענמיהלו
 ןיא לעופב ,םייגוציי םיכילהל תודגנתהה דסומ לש ותמורתו ותובישח ףא לעש איה
 םצמוצמ וז תורשפאב שומישהו ,תויודגנתה תשגהל םיבר םיצירמת םידגנתמל
 ףא לודג םוצמצל ליבוהל הלולע םידגנתמ לע תואצוה לש הריהז-אל הלטה 119.אליממ
  .ודעונ ןה המשלש חוקיפה תרטמבו תויואר תויודגנתה תשגהב עוגפל ךכבו ,רתוי

 
 32 ׳ספ ,מ״עב תרושקת רנטרפ ׳נ מ״עב תויגולונכט מא .רא.יא 7928/12 א״ע לשמל ואר  115

 אוה תיגוצייה הנעבותה רישכמ״( )22.1.2015 ובנ( ןארבו׳ג טפושה לש ןידה קספל
 תנגה לע .בחרה רוביצה לש םיסרטניאה םיגצוימ תויהל םירומא וב ינויד רישכמ
 רישכמב שומישה תא םדקלו רמשל הפיאשה תרגסמב .טפשמה תיב ןומא ולא םיסרטניא
 םישקבמ תואצוהב בייחל ואובב תוניתמב גוהנל טפשמה תיב לע ,תיגוצייה הנעבותה
 רובס ינא ,בל םות רסוחב השגוהש קרס תנעבותב רבודמ אלש לככ ...התחדנ םתשקבש
 תוסנלמ םיילאיצנטופ םיעבות עיתרהל תולולע רשא תואצוה תלטהמ ענמיהל םוקמ שי יכ
 קספל 5 ׳ספ ,ם׳גנ ׳נ רב וסרפסא המורא 2729/14 א״ע ;)״םיירוביצ םיסרטניא לע ןגהל
 תיב לע יכ איה הכלה ,ןכא״( )24.3.2016 ובנ( תויח )זא הראותכ( תטפושה לש ןידה
 הנעבות רושיאל תושקב תייחד ןיגב תואצוה ליטהל ואובב תוניתמב גוהנל טפשמה
 .בל םות רסוחב קרס תשקב תשגומ םהב םירקמ יבגל לח וניא הז ללכ ,םלואו ...תיגוציי
 לש הערל לוצינ ינפמ תוילאיר תואצוה תקיספ לש ךרדב עיתרהל בושח הלאכ םירקמב
 .)״תיגוצייה הנעבותה דסומ

  .28-30 ׳מעב ,20 ש״ה ליעל ,״תוקלתסהו הרשפ״ ,טנמלק ואר  116
  .תויגוציי תונעבות קוחל )1()1ד(18 'ס  117
  .)25.7.2021 ובנ( 9 ׳ספ ,מ״עב לסרפוש ׳נ זרלת 582/20 א״ער  118
 גנ טילקרפה ״הב ץוקו הילא – תיגוציי הנעבותב הרשפ רדסהל תודגנתה״ גיסואט ןרע  119

 62 ׳ספ ,מ״עב לארשי תבכר ׳נ יאבג 1196/07 )א״ת יזוחמ( צ״ת ;)2014( 448-446 ,393
 .םש תואתכמסאהו ,)18.10.2020 ובנ(
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 תונוש תוינויד תויגוס .ד
 

 םתונשרפו ,תויגוציי תונעבותב ידוחיי םושיי ומשויש םיינויד םירדסה המכ םנשי
 םע ."תוליגר" תועיבתל רשאב תומדוקה תונקתה ועבקש תוארוהה לע רתיה ןיב הכמסנ

 לש תוסחייתהב םג םייוניש תויהל םייושע תושדחה תונקתב הלא תוארוה לש ןיוניש
 תלבקל דע םיעובק ויהש יפכ ,הלא םירדסה .תויגוציי תונעבותב םירדסהל טפשמה יתב
 םושייה לע םג ךילשהל יושע תושדחה תונקתב יונישה ובש ןפואהו ,תושדחה תונקתה
 הז קרפב ונחביי ןכ ומכ .ןלהל ונודיי ,תויגוציי תונעבותב םיינוידה םירדסהה לש
 ןוידה בלשל המאתה םישרודהו העיבתל םיעגונה תושדחה תונקתב םיפסונ םירדסה
  .רושיאה תשקבב

 השקבל תעד תווח ףוריצו רושיאה תשקב חוסינ .1

 תא ןידה לעב טרפי רושיאל השקבב יכ תעבוק תויגוציי תונעבות תונקתל 2 הנקת
 תודבוע תוברל ,הנקתב םיטרופמה םיאשונה לכל עגונב ,תואתכמסא ללוכ ,וינועיט
 ינפב חינהל עבותה לע יכ ,שגדוה וז תרגסמב .העיבתה תליע תא תומיקמה ןיד תוארוהו
 התובגלו ,ותעיבתב הרואכל תכמותה תיתייארו תיתדבוע תיתשת טפשמה תיב
  120.םייטנוולר םיכמסמב

 תאבה בלש הבש ,"הליגר" העיבתב רשאמ רתוי רימחמו הנוש אוה הז רדסה
 לדבהה 121.ןויעהו יוליגה יכילה יוצימ רחאל ,טפשמה-םדק םותב קר םייקתמ תויארה
 ינפמ ששחה תוברל ,יגוצייה ךילהה לש םידוחייה וינייפאממ עבונ םירדסהה ןיב
 יואר-אל שומיש ינפמ הנכסה טרפבו ,םיעבתנה םיפוגה לע ולש תבחרנה העפשהה
 תא ענכשל וניד תכרועו עבותה םישרדנ רושיאה תשקב לש ימדקמה בלשב ןכל 122.וב
 תונעבות קוחב םיעובקה םיאנתה רחא תאלממה היואר העיבתב רבודמ יכ טפשמה תיב
 תבוטל ערכות הנעבותה יכ הריבס תורשפא הנשי ויפלש יאנתה תוברל ,תויגוציי

 שגדוה ,תויחמומבש הלאש הלעמ העיבתה תליעב ןוידה םהבש םירקמב 123.הצובקה
 תיתייאר תיתשת סוסיב ךרוצל המיאתמ תעד תווח ףרצל עבותה לע יכ הקיספב

 
 )זא הראותכ( תטפושה לש ןידה קספל 3 ׳ספ ,לייסלוא ׳נ קנרפ 5378/11 א״ע לשמל ואר  120

 תוכתמ יופצ תרבח ׳נ מ״עב חוטיבל הרבח לדגמ 3489/09 א״ער ;)22.9.2014 ובנ( תויח
  .)11.4.2013 ובנ( זרא-קרב תטפושה לש ןידה קספל 41 ׳ספ ,מ״עב ןולובז קמע

  .ןמלגופ טפושה לש ןידה קספל 16 ׳ספב ,28 ש״ה ליעל ,רלסניא ןיינע  121
   .)2000( 588 ,557 )2(דנ ד״פ ,ץשרבליז ׳נ תצט 4474/97 א״ער  122
  .ןמלגופ טפושה לש ןידה קספל 11 ׳ספב ,28 ש״ה ליעל ,רלסניא ןיינע  123
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 יוכיס לכ ןיא יכ הנקסמל תולקב ליבוהל הלולע ךכמ תוענמיהש דועב ,תירואכל
 124.התייחדל איבהלו לבקתת השקבהש

 רבעב הרדסוה ליגר ךילהב םידדצה םעטמ החמומ תעד תווח לש ףוריצה תייגוס
 החמומ תעד תווח שיגהל יאשר ןידה לעב יכ העבקש ,תומדוקה תונקתל )א(129 הנקתב
 תונקתל )ה(87 הנקתב םויכ עובק המוד רדסה .הפוריצל םיירשפאה םידעומה תא ןכו
 עבקנש דעומה ינפל םימי 90-מ רחואי אל שגות תעדה תווח יכ תעבוקש ,תושדחה
 העבקש הקיספה ,ןכל .טפשמה תיב וילע הרוהש רחא דעומב וא תויאר תעימשל
 תחת םג הניעב דומעת רושיאה תשקבל תעד תווח ףוריצ ןיינעל תודחוימ תוארוה
  .רושיאה תשקב חוסינ ןיינעל םישגדה דצל ,תושדחה תונקתה

 דחאי עבות יכ תעבוק רשא ,תושדחה תונקתל 24 הנקת תארוה תא דוע ןייצל שי
 .תיתדבוע תכסמ התוא לשב עבתנ ותוא יפלכ העיבתה תוליע לכ תא דחא העיבת בתכב
 העיבת תוליע דחאל הליגר העיבתב עבות לע הבוח ליטהל ידכ ךכב שי םא איה הלאש
 ןיפולחלו ,תרחאל עגונב ןיד תיב השעמ המיקמ הניא ןהמ תחאב הערכה רשאכ ,תונוש
 תוליעה לכש ךכ ,ןיד תיב השעמ תלוחת ךרוצל הקסִעה ןחבמ תא תצמאמ וז הנקת םא
 תויגוציי תונעבות לש רשקהב 125.הליע קתשה תמחמ וקתשוי הנקתה יפל ןפרצל שיש
 ,תיתדבוע תכסמ התואמ תועבונש תונוש העיבת תוליע ןיב דירפהל ךרוצה רידת הלוע
 םא ןיב  – רושיאל םיאנתה רואל תיגוציי הנעבותב העיבתל תונתינ ןקלח קר רשאכ
 תודיחיה ןהש םושמ םא ןיבו 126היינשה תפסותה רדגב תוסנכנש תודיחיה ןהש םושמ
 ויפלש יאנתב תודמועש תודיחיה ןהש וא – 127הצובקה ירבח ללכל תופתושמש

 
 ובנ( 149-151 ׳ספ ,םילעופה קנב ׳נ ךייר 15-08-43013 )א״ת יזוחמ( צ״ת לשמל ואר  124

 ובנ( 37 ׳ספ ,מ״עב המשגה ןרק ׳נ רטלפ 63128-10-18 )א״ת יזוחמ( צ״ת ;)26.5.2019
 תכמתנ הניאש הרסח השקב תשגה לש הלועפ ךרד רשפאל ןיא יכ עבקנ םש( )8.4.2019

 השקב תשגה ןכש ,הנממל תילכלכ תלוכי ןיא עבותלש רחאמ קר החמומ תעד תווחב
 .)רשואת אל םמשב השגוהש השקבה יכ ןוכיסל הצובקה ירבח תא תפשוח תיקלח

 רדסב המרופרה יבצ-ןזור ואר ,תושדחהו תומדוקה תונקתב ןיד תיב השעמל ןחבמב ןוידל  125
 קתשה לש הנירטקודה יפ לע .169-168 ,111-109 'מעב ,37 ש"ה ליעל ,יחרזאה ןידה
 הפוגל הנודנ העיבתה םא םהיפילח וא םידדצ ןיב תפסונ העיבתל קקזיהל ןיא ,הליע
 )2(בכ ד״פ ,ינועמש ׳נ רנ׳זולק 246/66 א״ע ואר .ךמסומה טפשמה תיב ידיב הערכוהו

 תובושתל התכז וז הנירטקוד ךרוצל "העיבתה תליע" יהמ הלאשה .)1968( 584 ,561
 תצמאמ 24 'קת תארוה יכ המדנ ,יבצ-ןזור תעדל .תומדוקה תונקתב הנדש הקיספב תונוש
 וא תחא הקסע וא השעמ תוביכרמה תודבועה לולכמ היפלש ,״הקסעה ןחבמ״ תשיג תא
  .תחא העיבת תליע תווהמ תואקסע וא םישעמ לש הרדס

 טרופמכ העיבתב אלא תיגוציי הנעבות שגות אל״( תויגוציי תונעבות קוחל )א(3 'ס  126
 הנעבות וב שיגהל ןתינ יכ תשרופמ קוח תארוהב עבקנש ןינעב וא הינשה תפסותב
  .)״תיגוציי

 .)1()א(8 'סב ,םש  127
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 שי ףא םיתיעל 128.תקולחמב הערכהל תנגוהו הליעי ךרד היהת תיגוצייה הנעבותה
 הנעבותה רושיאל יאנתש רחאמו ,תונוש תוליע לש ןתחכוהל םייוכיסה ןיב םירעפ
 וללכי אל וניד תכרועו גציימה עבותהש ןכתיי ,העיבתה ייוכיס לש החכוה אוה תיגוצייה
 ,תיגוצייה הנעבותה תרגסמב ןרשאי אל טפשמה תיבש וא רושיאל השקבב הלא תוליע
 ןוידמ תעבונה ןיד תיב השעמ תלאשל סנכיהל ילבמ ףאו ,ךכיפל 129.וללכנ ןה םא
 .תויגוציי תונעבותב לוחל הכירצ הניא הנקתה תארוהש רורב ,תיגוציי הנעבותב

 רושיאה תשקב ןוקית .2

 ,תטרופמ רושיא תשקב שיגהל שרדנ יגוצייה ךילהב עבותהש איה אצומה תדוקנ
 תונעטו תויאר תפסוה .הב תוכמותה תויארה תא ןכו תיתדבועה תיתשתה תא הב לולכלו
 130.רושיאה תשקב ןוקיתל השקב שיגהל תשרוד הליחתכלמ הב וללכנ אלש תויתדבוע
 רושיאה תשקב ןוקית תייגוס ,תויגוציי תונעבות תונקתב וא קוחב ידוחיי רדסה רדעיהב
  .םיביוחמה םייונישב ,יחרזאה ןידה רדס תונקתב עובקה רדסהה לע תנעשנ

 לכל תע לכב ריתהל יאשר טפשמה תיב יכ ,תומדוקה תונקתל 92 הנקת העבק רבעב
 תולאשב עירכהל לכויש תנמ לע ויתונעט יבתכ תא ןקתל וא תונשל ןידה ילעבמ דחא
 השולש ןיב ןזאל טפשמה תיב שרדנ וז תרגסמב .ןידה ילעב ןיב תקולחמב תויונשה
 לע ,הליחתכלמ התלעוה אלש הנעטה רוריבב ןוקיתה שקבמ לש סרטניאה :םיסרטניא
 ביחרהל אלש השקבל בישמה לש סרטניאה ;תואכרעל ותשיג תמיסח ינפמ ששחה עקר
 רוביצה לש סרטניאה ;תוינוידה ויתויוכזב עוגפל לולעה ןפואב תקולחמה תעירי תא
 ןיב ןזאל תנמ לע 131.תקולחמב הערכהבו םייטופישה םיבאשמה לש ליעי לוצינב
 ןוקיתה לש ותוציחנ תדימ :םיחנמ םילוקיש המכ הקיספב וותוה וללה םיסרטניאה
 םות ;השקבה השגוה ובש יותיעהו הנעטה תאלעהב יוהישה ;תקולחמה רוריב ךרוצל
 ,עבקנ ךכ ךותב 132.ביריה ןידה לעבב תירשפאה העיגפה תדימ ;ןוקיתה שקבמ לש וביל

 
  .)2()א(8 'סב ,םש  128
 השקבה רושיאל איבהל תנמ לע תחא העיבת תליע תחכוהב יד םא ,הלאשה הלוע ךכ ךותב  129

 אישנל הנשמה עבק יסומע ןיינעב .רושיאה תשקבב ונעטנש העיבתה תוליע לכל עגונב
 ןיא תויפולח תוליע המכ לע ססובמה ההז דעס שקבתנ ובש םוקמ יכ ,ןילביר )׳מידב(
 תורשפא הנשי יכ העיבקב יד יכו ,רושיאה תשקבב ןוידה בלשב ןלוכ תא ררבל חרכה
 גייתסה רצלמ טפושה יכ ןיוצי תאז םע .ןהמ תחאב םיעבותה תבוטל הערכהל הריבס
 ואר .ןויע ךירצב וז הלאש ריתוהל הרחב רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמהו ,וז העיבקמ
 הנשמה לש ןידה קספל 17 ׳ספ ,יסומע ׳נ מ״עב חוטיבל הרבח סקינפה 2128/09 א״ער
 לש ןידה קספל 5 ׳ספו רצלמ טפושה לש ןידה קספל )א( ׳ספ ,ןילביר )׳מידב( אישנל
  .)5.7.2012 ובנ( רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה

 .ןמלגופ טפושה לש ןידה קספל 16 ׳ספב ,28 ש״ה ליעל ,רלסניא ןיינע  130
 .7 ׳ספב ,םש  131
  .8 ׳ספב ,םש  132
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 הללכנ אלש השדח הליע תפסוה איה ותרטמש ןוקית ריתהל אלש הטיי טפשמה תיב יכ
 הליעה תחכוהל תושורדה תויארה ןמ תונוש ןה התחכוהל תויארה רשא ,העיבתה בתכב
 ,"העיבת תליע" חנומה לש ותונשרפמ תרזגנ השדח הליע יהמ הלאשה 133.תירוקמה
 ומכ ,םינוש םירשקהב הנוש ןפואב שרופ הרקמ לכבו תונקתב ללכנ אל רבעב רשא
 .הליע קתשהו תונשייתה ,הליע רדעיה תמחמ העיבת בתכ תקיחמ לש רשקהב לשמל
 ידמל הליקמ השיג הקיספב השרתשה וללה םילוקישה לולכמ עקר לע ,םוקמ לכמ
 לש םימדקומ םיבלשב דוחייב ,"םיליגר" םיכילהב תונעט יבתכ ןוקיתל תושקבל עגונב
 תקיספ תועצמאב ביריה ןידה לעבב העיגפה תא אפרל ןתינ רשאכ טרפבו ,ךילהה
   134.תואצוה

 ןתממ ענמיהל ךרוצה לע תויונמדזה המכב טפשמה יתב ודמע םייגוציי םיכילהב
 השקבה תא ךרע אל שקבמה יכ ררבתה םהבש םירקמב רושיא תושקב ןוקיתל רתיה
 תושקב תשגהל םיצירמת ןתמ ינפמ ששחה אוה ךכל עקרה .שרדנכ תידוסי הרוצב
 תכירע ךרוצל ןוקיתה תורשפאב שומיש ךות ,העוער תיתייארו תיתדבוע תיתשת תולעב
 רושיאה תשקב ןוקית תא ריתי אל טפשמה תיב יכ ,עבקנ טרפב 135."םירופיש הצקמ"
 136.רושיאה תשקב תשגה םרט היואר הדיקשב רתאל רשפא היהש תויאר תפסוה ךרוצל
 םיחנמה םיווקה לע ןוילעה טפשמה תיב דמע רלסניא ןיינעב החנמה ןידה קספב םלואו
 לקשמ תתל םיבייחמ ךילהה לש וינייפאמ יכ עבקו ,יגוצייה רשקהב 92 הנקת תונשרפל
 האצותה 137.הליע תולגמה תונעבותב הערכהבו רוריבב רוביצה לש סרטניאל רתוי לודג
  .השקבה תא ןקתל תורשפאה תבחרה איה

 תומדוקה תונקתל 92 הנקת הפלחוה יחרזאה ןידה רדס תונקתב המרופרה תרגסמב
 ןוקית לע תורוהל יאשר טפשמה תיב יכ תעבוק רשא ,תושדחה תונקתל )א(46 הנקתב
 ,ראשה ןיב ,תובשחתה ךות ,ןגוהו יואר יטופיש ךילה לש ומויק םשל" תונעט בתכ
 ןוקיתהש הרטמהו ,השקבה תשגומ ובש ינוידה בלשה ,ןוקיתה שקבמ לש ותולהנתהב
 הנקת תונשרפב ועבקנש םילוקישה תא הליחמ הנקתה יכ הארנ ."גישהל יופצ שקובמה

 םע 138.ןוקיתל תירשפאה תרגסמה תא תונשל תשקבמ הניא איהו ,תומדוקה תונקתל 92
 

 ,מ״עב )2000( בכר תריכמ המלש 'ש ׳נ מ״עב תמוצה תנינפ 867/17 א״ער לשמל ואר  133
   .)2015( 477-475 יחרזאה ךילהה יבצ-ןזור רכששי ;)22.3.2017 ובנ( 12 ׳ספ

 א״ער ;)1987( 755 ,748 )1(אמ ד״פ ,לארשי תנידמ ׳נ ןעשמ 721/84 א״ע לשמל ואר  134
 ,ןולא ׳נ םלסמא 1808/16 א״ער ;)1998( 431 ,427 )3(בנ ד״פ ,הנביל ׳נ רוגנד 2345/98

 .)28.3.2016 ובנ( 14 ׳ספ
 ןיוול יתוריש סא יב יד ׳נ רנרל 1850/19 א״ער ;84 ש״ה ליעל ,ןהכ 'נ לסרפוש ןיינע  135

 .םש תואתכמסאהו ,)7.1.2020 ובנ( 9 ׳ספ ,מ״עב )1998(
  .8 ׳ספב ,28 ש״ה ליעל ,קיפופ ןיינע  136
  .ןמלגופ טפושה לש ןידה קספל 13-14 ׳ספב ,28 ש״ה ליעל ,רלסניא ןיינע   137
 ןידה קספל 15 ׳ספ ,לארשי תנידמ ׳נ מ״עב תידדה הדוגא םיפוצ םייתמר 5316/20 א״ע  138

 ש"ה ליעל ,יחרזאה ןידה רדסב המרופרה יבצ-ןזור ;)4.4.2021 ובנ( תימע טפושה לש
  .270 ׳מעב ,37
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 5 הנקת תוארוה רואל הלע ,רבעב םג ונחבנש ,םיירוביצה םילוקישה לש םלקשמ תאז
  .תושדחה תונקתל

 יבאשמ לש ינויוושו ליעי לוצינ רבדב םילוקישה ,תוליגר תועיבת לש רשקהב
 רתוי תמצמצמ השיגל איבהל םילולע ריהמו ליעי יטפשמ ןויד םויקו טפשמה תכרעמ
 תמועל 139.עבותה לש סרטניאה ןובשח לע ,העיבתה בתכ ןוקיתל תויורשפאל רשאב
 הלא רקיעב ,םיירוביצה םילוקישה ,יגוצייה רשקהב – ליעל רבסוהש יפכו – תאז
 אקווד וכמת ,הצובקה ירבח גוציילו הנעבותה לש תירוביצה התלעותל םיעגונה
 לש וניד קספב ןיוצש יפכ .קרס תעיבתב רבודמ ןיא דוע לכ ,ןוקיתל תורשפאה תבחרהב
 תעגופ ןוקיתה תשקב תייחד "ליגר" ךילהבש דועב ,רלסניא ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב
 עוגפל הלולע יגוציי ךילה תרגסמב התייחד ,ןוקיתה שקבמ לש ינטרפה סרטניאב רקיעב
 ינפמ ששחה 140.רוביצה סרטניאבו תגצוימה הצובקב םג אלא ,גציימה עבותב קר אל
 ,ולא ןיעמ תושקב ןוחבל םאובב טפשמה יתב תא תוחנהל ךישמהל ךירצ וז העיגפ
 ךותמ ןוקיתה תורשפא םוצמצ .רבעב ןתניחב תא וחנהש םיגייסלו םינוזיאל ףופכב
 ןוזיאב םוגפל לולע 5 הנקתב םייונמה תוליעיהו תוריהמה ילוקיש לע הרצ תולכתסה
 ךכיפל .אליממ הב עמטומ ירוביצה לוקישהש ךכל בל םישב ,תיגוצייה הנעבותב גהונה
 עבקנש ןוזיאהמ עורגל ידכ 5 הנקתב עובקה ןורקיעב ןיא יכ ,עבקת היוצר תונשרפ
  .וז היגוסב הקיספב

 רושיאה תשקב בלשב םינולאשו םיכמסמ יוליג .3

 לעבמ יטנוולר עדימ לבקל ןידה לעבל רשפאל ודעונ יחרזאה ךילהב יוליגה יכילה
 רקחל העגה םג ומכ ,תינויד תוליעי לשו תוניגה לש תוילכת םישגהל תנמ לע ביריה ןידה
 דוסיב החנמה ןורקיעהש ,ךכ לע הדמע תומדוקה תונקתה ןדיעב הקיספה 141.תמאה
 תחטבה ךות ,״םייולג םיפלק״ב להנתהל ךילהה לעש אוה "םיליגר" םייחרזא םיכילה
 לע עיבצי יוליגה שקבמש ךכב יד ןכל 142.תקולחמל יטנוולרה עדימה לש יברמ יוליג

 
 הגהנש הקיספב״( )25.8.2021 ובנ( 9 ׳ספ ,וניפנוק ׳נ רצנ 3510/21 א״ער לשמל ואר  139

 תילרביל השיג הגהנ ...1984-ד״משתה ,יחרזאה ןידה רדס תונקת ולח ןהב םינשה ךרואל
 ....בל בחורב ןהל םירתענ ויה בור יפ לע רשאכ ...תונעט יבתכ ןוקיתל תושקבל סחיב
 לע םידדצה דצמ רתוי ההובג הדפקהל השירד תופקשמ תושדחה א״דסקתה ,תאז תמועל
 רתוי הצופק טפשמה תיב לש ודי היהת ןתרגסמב יכ הארנו ,ןידה ירדס תושירדב הדימע
  .)״תונעט יבתכ ןוקיתל תושקבב רבודמשכ

  .13 ׳ספב ,28 ש״ה ליעל ,רלסניא ןיינע  140
 ,הכילז ׳נ מ״עב לארשיב תיאלקח תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונת 8224/15 א״ער  141

 .)29.3.2016 ובנ( )ב(18 ׳ספ
 א״ער ;)2002( 195 ,193 )5(ונ ד״פ ,מ״עב םילעופה קנב ׳נ ןושמש 2534/02 א״ער  142

 ,מ״עב תיתוכיא םירבג תנפוא לרק ׳נ תועקשהו םוזי תועקשהו םוזי פורג םרימע 7802/10
 .)15.8.2012 ובנ( 17-16 ׳ספ
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 םיגייס םנשי תאז םע 143.ןודנה ךילהל תויטנוולר תויהל היושע שקובמה ךמסמלש ךכ
 144.ןידה לעב לע הריבס-יתלב הדבכה תמגוד ,יוליגה ףקיה םוצמצל ליבוהל םייושעה

 תשקב לש ימדקמה בלשב םיכמסמה יוליג ךילה תא םיחנמה םילוקישה םלואו
 ויתוילכתמ םירזגנו ,"ליגרה" יוליגה ךילה סיסבב םידמועה ולאמ םינוש םה רושיאה
 שיש ךכ לע טפשמה יתב ודמע וז תרגסמב 145.רושיאה ךילה לש םיידוחייה וינייפאממו
 םייתרבחה םיסרטניאלו םידדצה ןיב עדימו תוחוכ ירעפ לש םמויקל שרדיהל
 רתיה ןתמש ששחה עבוה ,תאז םע .תיגוצייה הנעבותה סיסבב םידמועה םיירוביצהו
 ,תעבתנה לע הרתי הדבכהל ליבוהל לולע הז ימדקמ בלש תרגסמב םיכמסמ יוליגל
 תשקבב הרסחה תיתדבועה תיתשתה תא םילשהל ותרטמש ״גיד עסמ״ דדועלו
 ,תעבתנה לש היכמסמב יוליג תוכז הז בלשב עבותל ןתנית יכ עבקנ ךכיפל 146.רושיאה
 147."םיליגר" םיכילהל האוושהב הפקיהב תמצמוצמו תלבגומ איהש תוכז יכ םא

 טפשמה תיבל הריתמו ,ולא םינוזיא תפקשמ תויגוציי תונעבות תונקתל )ב(4 הנקת
 תולאשל םיעגונ םישקובמה םיכמסמהש יאנתב הז בלשב םיכמסמ יוליגל וצ קינעהל
 שקבמש אוה עבותה םהבש םירקמב ,ןכ ומכ .תיגוצייכ הנעבותה רושיאל תויטנוולרה
 ףסה יאנת לש םמויקל רשאב ״תינושאר תיתייאר תיתשת״ דימעהל וילע ,וצה תא
 לטנה .תויגוציי תונעבות קוחל )א(8 ףיעסב םינגועמה ,תיגוצייכ הנעבותה רושיאל
 ,קרס תשקבב רבודמ ןיאש חיכוהל השירדהמ הובג ״תינושאר תיתייאר תיתשת״ רבדב
 אלש תנמ לע ,תיגוצייכ הנעבותה רושיא ךרוצל שרדנה לטנהמ רתוי ךומנ אוה ךא
 םיפרטצמ ולא םיאנת 148.הפוגל רושיאה תשקבב ןוידל יוליגה תשקבב ןוידה תא ךופהל
 149."םיליגר" םיכילהב םיכמסמ יוליג לע םילחה םיאנתלו תולבגמל

 תויגוסה תובכרוממ רזגיי אוה יכ ועבק טפשמה יתב ,יוליגה ףקיהל רשאב 
 תמצמוצמל תבשחנ שקבמה לש יוליגה תוכזש יפ לע ףא .רושיאה תשקבב תוררועתמה
 תיב םהבש םיבצמ ונכתיי ,םיליגר םיכילהב ןיד ילעבל הנותנה תוכזל תיסחי רתוי

 
 Gerber Products 9322/07 א״ער ;)1950( 162 ,159 ג ד״פ ,טאיכ ׳נ טאיכ 40/49 א״ע  143

Company 15.10.2008 ובנ( 7 ׳ספ ,מ״עב ידנר תרבח ׳נ(. 
 .8 ׳ספב ,םש  144
 ילילפהו יחרזאה טפשמב ןויעו יוליג יכילה :םינגומ םיסרטניאו תונויסח תימע קחצי  145

140-139 )2021(.  
 MAN ׳נ מ״עב תואלקח י.פ.ל.ר 6646/19 א״ער ;16 ׳ספב ,29 ש״ה ליעל ,רנטרפ ןיינע  146

Truck & Bus AG, 12.10.2021 ובנ( 14 ׳ספ(.    
   .)2003( 9 ׳ספ ,513 )4(זנ ד״פ ,סרוטומ קלד ׳נ תעפי 10052/02 א״ער  147
  .20 ׳ספב ,29 ש״ה ליעל ,רנטרפ ןיינע  148
 שרדנ וז תרגסמב( )26.6.2018 ובנ( 7 ׳ספ ,רקורס ׳נ מ״עב תועקשה םסא 1361/18 א״ער  149

 םיכמסמה וא עדימה יכ ,ךילהה לועייבו טושיפב עייסי רבדה יכ תוארהל וצה שקבמ
 אל רבדה יכו וצה הנפומ ויפלכש ןידה לעב לש ותטילשב וא וידיב םייוצמ םייטנוולרה
 .)ריבס יתלב לוע וילע ליטי
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 רבודמ םהבש םירקמב לשמל ומכ ,יתועמשמ ףקיהב םיכמסמ יוליג לע הרוי טפשמה
 תונעבות תונקתל )ב(4 הנקת יכ ,רעוי ךכ ךותב 150.תבכרומו השק העיבת תליעב
 וצ ןיבל )״ינולפ ךמסמ יוליג״( יפיצפס ךמסמ יוליגל וצ ןיב הניחבמ הניא תויגוציי
 לעב לש ותטילשב וא ותושרב יוצמה יטנוולר ךמסמ לכל עגונה ,יללכ םיכמסמ יוליגל
 בלשב יללכ םיכמסמ יוליגל וצ ןתמ לע הרוי טפשמה תיב יכ עבקנ תאז םע 151.ןידה
 הערל שומיש ינפמ םירומאה תוששחה עקר לע ,דבלב םיגירח םירקמב רושיאה תשקב
 תירואכל איה הז בלשב תשרדנה החכוהה תמרש ךכל בל םישבו יוליגה יכילהב
   152.דבלב

 התכז אל םינולאש לע הנעמה תייגוס ,םיכמסמב ןויעהו יוליגה יכילה תמועל
 תונעבות תונקתל )א(19 הנקתל םאתהב .תויגוציי תונעבות תונקתב תיפיצפס הרדסהל
 תונקתמ תיטנוולרה הנקתה תא תונוש תויונמדזהב ןוילעה טפשמה תיב ליחה תויגוציי
 תא ליחהל שי הז רשקהב םג יכ עבק אוה ;"םיביוחמה םייונישב" יחרזאה ןידה רדס
 הביס ןיאש םעטה ןמ ,תויגוציי תונעבות תונקתל )ב(4 הנקתב תונגועמה תושירדה
  153.ינושאר יתייאר לטנ סוסיבל עגונה לכב ןולאש לע הנעמל םיכמסמ יוליג ןיב ןיחבהל

 ."םיליגר" םיכילהב םיכמסמב ןויעהו יוליגה יכילה תא וטשיפ תושדחה תונקתה
 יבתכ בלש רחאל תידדה םיכמסמ יוליג תבוח תעבוק תושדחה תונקתל 57 הנקת
 יוליג ןיב הנחבהה 154.תמדקומ השירדב ךרוצ אלל ,טפשמה-םדק בלש ינפלו תונעטה
 רבסהה ירבדמ ךא ,וז הנקת חסונמ תרדענ יפיצפס ךמסמ יוליג ןיבל יללכ םיכמסמ
 ךמסמ יוליגל השירדב דגנמש ןידה לעבל תונפל ןידה לעב לש ותוכז יכ הלוע תונקתל
 תושדחה תונקתל )א(59 הנקת יפל ,ךכמ הרתי 155.תיללכה יוליגה תבוחמ תרזגנ יפיצפס
 156.תושקבה תמישר תרגסמב יפיצפס ךמסמב ןויעל וא יוליגל השקב שיגהל ןתינ
 .יוליגה ףקיה רבדב םילוקישה תא תונשל תושקבמ ןניא תושדחה תונקתה ,ךכיפל
 תופיקש לש ,םיחותפ םיפלקב קחשמ לש – תושדחה תונקתה דוסיב דמועה ןורקיעה
 רשא ,תושדחה תונקתל )א(60 הנקת תארוהב ויוטיב תא אצומ – ידדה יוליג לשו האלמ
 יואר יטופיש ךילה לש ומויקל יסיסב יאנת םיווהמ םיתואנ ןויעו יוליג יכילה" יכ תעבוק

 
  .)א(18 ׳ספב ,141 ש״ה ליעל ,הבונת ןיינע  150
 ,ינולפ ךמסמ יוליגלו יללכ םיכמסמ יוליגל השקב( תומדוקה תונקתל 112-113 תונקת  151

 ׳נ מ״עב )2003( הידמ םידחואמ תומוסרפ ירודש 3059/12 א״ער םג ואר .)המאתהב
  .)1.7.2012 ובנ( 10 ׳ספ ,רודישה תושר

  .).20226.1 ובנ( 13-15 ׳ספ ,ה׳זב ׳נ Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 7839/20 א״ער  152
 9 ׳ספ ,ןלוג ׳נ Volkswagen AG 4632/18 א״ער ;11 ׳ספב ,141 ש״ה ליעל ,הבונת ןיינע  153

  .)26.12.2018 ובנ(
 .)20.1.2021 ובנ( 13 ׳ספ ,ינולפ ׳נ תינולפ 8761/20 א״ער  154
 ןגוהו יואר ךילה םייקל הבוחהמ תרזגנ וז תוכז תונקתל רבסהה ירבד יפל ,דועו תאז .םש  155

 ירבד ואר .ךכ לע הרומה תיפיצפס הנקתב ךרוצ ןיא ןכלו ,תונקתל דוסיה תונורקע יפל
  .5 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,רבסהה

 .)21.7.2021 ובנ( 7 ׳ספ ,לייו ׳נ ןועבג 4999/21 א״ער םג ואר  156
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 :ףיעסה ךשמהב העובקה ,ולא תוארוה תרפה ןיגב היצקנסה תא ססבל תנמ לע ,״ןגוהו
 ובייחל אוה יאשר ,הז קרפ יפל ותבוח תא יוארכ םייק אל ןיד לעבש טפשמה תיב רבס״
  ."ויתונעט בתכ תא קוחמל ףא םידחוימ םירקמבו תואצוהב ידיימ ןפואב

 יוליג לש רתוי תמצמוצמה תרגסמה תא תונשל ידכ ולא םייונישב ןיא םלואו
 עבותל תורשפאה ןתמ ןיב ןזאל התרטמ רשא ,רושיאה תשקבל עגונב רבעב העבקנש
 לא ,הליעה ייוכיס תחכוה ךרוצל טרפבו ,רושיאל םיאנתה תחכוה ךרוצל תויאר גישהל
 יוניש 157.תורתוימ תויולעב ךורכה אלמ יטופיש ךילה ינפמ תעבתנה לע ןגהל ןוצרה לומ
 לולע ,תיגוצייה הנעבותב תשרדנה תוריהזה ןמ םלעתהב ,וז היגוסב לדחמה תרירב
 היתועפשה ינפמ תוששחה תא שממל ךכבו ,תעבתנה לע הרתי הדבכהל ליבוהל
 םיכילהב העובקה תרגסמה לע רומשל יוצר ךכיפל .תיגוצייה הנעבותה לש תוילילשה
   .ליעל ונדמע וילעש ןוזיאה תא אטבמה ןפואב ולא

 רושיאה תשקבב ןוידה בלשל העיבת לע םילחה םירדסה תמאתה .4

 טושיפו הדחאה אוה תושדחה תונקתה סיסבב םידמועש םייזכרמה תונורקעה דחא
 םידחוימה םירדסהה תיברמ לוטיבב יוטיב ידיל אב הז ןורקיע 158.ןידה ירדס לש
 159.רצוקמ ןיד רדסו החיתפ תצרמה ומכ ,ךילה תחיתפל תומדוקה תונקתה ועיצהש
 ,העיבת בתכ תשגהב חתפיי טפשמה תיבב ךילה״ יכ ,תעבוק תושדחה תונקתל 9 הנקת
 תונקתב םיבר םירדסה םנשי וז לדחמ תרירבל םאתהב 160.״הנגה בתכ שגוי ול הנעמבש
 ."הנגה בתכ"לו "העיבת בתכ"ל ,"עבתנ"ל ,"עבות"ל קרו ךא םיסחייתמ רשא תושדחה

 חנומה תרדגהב ךרענש יונישל תעגונ הז רשקהב תררועתמש תינשרפ הלאש
 ןיד לעב איבמש םיניינע ראשו תושקב ,תועיבת" חנומה תרדגה הללכ רבעב ."הנעבות"
 רושיאל השקב לע םג הלח ךכיפלו 161,"ךכל ועבקנש םיכרדה תחאב טפשמ תיב ינפל
 להנתמה ךילה" איה "הנעבות" תושדחה תונקתה יפ לע ,תאז תמועל .תיגוציי הנעבות
 הנעבות רושיא ךילהש רחאמ 162."העיבת בתכ תשגהב חתפנה הלא תונקתל םאתהב
 תונקתב "הנעבות" רדגב ללכנ וניא אוה ,העיבת בתכ תשגהב אלו השקבב חתפנ תיגוציי

  .תושדחה

 הילע תולח רשא "השקב" איה תיגוציי הנעבות רושיאל השקב ,וז תונשרפ יפל
 תונקתב וא קוחב תודחוימ תוארוה ןיאש לככ ,תושדחה תונקתל ח קרפ תוארוה

 
 "תיגוצייה הנעבותה רושיא בלשב הייוכיסו העיבתה תליע תניחב" ןנור תורו טנמלק ןולא  157

 .)2019( 51-47 ,5 במ טפשמ ינויע
 .2 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,רבסהה ירבד  158
 .3 ׳מעב ,םש  159
  .תושדחה תונקתל 9 'קת  160
 .תומדוקה תונקתל 1 'קת  161
 .תושדחה תונקתל 6 'קת  162
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 תיגוצייה הנעבותה תא רשאמ טפשמה תיב רשאכ קר ,השעמל 163.תויגוציי תונעבות
 .עבותכ שקבמה תאו העיבת בתככ רושיאל השקבל ףרוצש הנעבותה חסונ תא םיאור
 תונקתב תוארוהה לכ ךכ בקע 164.הנגה בתכ שיגהל הבוח תעבתנה לע הלח זא קר
  165.רושיאל השקב לע הרואכל תולח ןניא "הנעבות"ל תוסחייתמש תושדחה

 ךכ ;ישוק תררועמ הניא "השקב"ל "הנעבות" ןיב הנחבהה םהבש םיאשונ םנשי
 תוסחייתמ רשא ,תושדחה תונקתב תימוקמה תוכמסה תוארוהל עגונב לשמל
 רושיאל השקב" יכ עבוק רשא ,תויגוציי תונעבות קוחב ןתינ ןורתפה 166."הנעבות"ל
 םא תיגוצייה הנעבותב ןודל תימוקמהו תינינעה תוכמסה ול רשא טפשמה תיבל שגות
 הנהנה ,תויגוציי תונעבות קוח תרגסמב אליממ תרדסומ וז היגוס ,רמולכ 167."רשואת
 תיגוצייה הנעבותל יטנוולר ונניא תונקתב יונישהש ןאכמו ,תיביטמרונ תופידעמ
 ,"הנעבות"ל תוסחייתמ רשא תושדחה תונקתב תוארוה ןנשי תאז םע .הז רשקהב
 ךכ .הילא תויטנוולר ןהש ףא ,רושיאל השקב לע הרואכל תולח ןניא תאז תובקעבו
 הלבגה 169,ןולאשב תולאש רפסמ תלבגה 168,תונעבותב ןויד דוחיא :םיאבה םיניינעב
 םיבישמ ןיינעל תוארוה 171,טפשמ-םדק ןיינעל תוארוה 170,הלוג אלש ךמסמ תשגה לע
 174,ל״וחל תואצמהל תועגונה תוארוה 173,הנידמל האצמה רבדב תוארוה 172,רוערעב

 
 תונקתה תובקעב הנקותש תויגוציי תונעבות תונקתל )א(א2 'קת ,ליעל רבסוהש יפכ  163

 הנעבות רושיא ךילה תרגסמב תושקבה לוהינל טעמב הנוש רדסה תועבוק ,תושדחה
 ,ליעל 2 קרפב ןויד ואר .תושדחה תונקתל )א(49 'קתב עובקה רדסהל האוושהב תיגוציי

 .״תושקב ןיינעל תידוחיי הארוה״ תחת
  .תויגוציי תונעבות תונקתל )א(5 'קת  164
 תחתפנ איהש םושמ ,הנעבות הניא תיגוצייה הנעבותה םגש ןועטל הרואכל רשפא  165

 תא תמאות הניא וזכש תונשרפש הארנ םלוא .העיבתה בתכ תשגהב אלו רושיאל השקבב
 רשא ,רושיאה ךילה סיסבב דמועה לנויצרה תאו תויגוציי תונעבות תונקתל 5 'קת ןושל
 דגנ תגצוימה הצובקה לש העיבתכ תיגוצייה הנעבותה תא םיאור רושיאה עגרמ ויפל
 .תעבתנה

  .תושדחה תונקתל 7 'קת  166
 .תויגוציי תונעבות קוחל )1()ב(5 'ס  167
 .תושדחה תונקתל 40 'קת  168
 .)ב(56 'קתב ,םש  169
 .)ג(60 'קתב ,םש  170
  .)ב(63 'קתב ,םש  171
 .136 'קתב ,םש  172
 .)ד(163 'קתב ,םש  173
 .)10(166-ו )5(-)3(166 'קתב ,םש  174
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 רבדב תוארוהו 175תולספ תטלחה לע רוערעב רחא טפושל הנעבותב ןוידה תרבעה
  176.יטפשמ רזוע תויוכמס

 תושקב תגרחה יכ ,הארנ תויגוציי תונעבות תונקתב וא קוחב ידוחיי רדסה רדעיהב
 הריתומ איהש םושמ ישוק תררועמ יחרזאה ןידה רדס תונקתב הלא תוארוהמ רושיאל
 ררועתהל תויושע רשא ,ולא תויגוסב לופיטל םימיאתמ םילכ אלל טפשמה יתב תא
 תועמשמ״ יכ בתכנ תונקתל רבסהה ירבדבש הדבועה רואל .רושיאה בלש ךלהמב
 אל 177,״תומדוקה תונקתב חנומה תועמשמל המוד תושדחה תונקתב 'הנעבות' חנומה
 תענכשמ הקדצה לכ ןיא ,תרחא וא ךכ .תנווכמ-אל הגרחהב רבודמ יכ ענמנה ןמ
 תוגרחהמ הנושב ,וללה םירשקהה לכב תויגוציי תונעבות רושיאל תושקב תגרחהל
 תונעבותל םיידוחייה םירדסהב הנעמ אצמנ ןהל רשא םירחא םירדסהב תושרופמ
 תונעבות רושיאל תושקב לע םג הלא תוארוה ליחהל יוארה ןמ ,ךכיפל .תויגוציי
 תונקת ליחהל תרשפאמה ,תויגוציי תונעבות תונקתל )א(19 הנקת תועצמאב ,תויגוציי

  178.לחה ידוחייה ןידה ןמו יגוצייה ךילהה ינייפאממ םיבייחתמה םייונישב ולא

 רשא תושדח תוארוה לש ןתלוחתל רשאב םג תינשרפ הלאש הלוע ךכל המודב
 תונקתל 28 הנקת תוארוה ,טרפב 179.הנגה בתכ וא העיבת בתכ תשגהב תונתומ
 הניינעש ,29 הנקת תארוהו 180,הנגה בתכב תוימדקמ תונעט תאלעה הניינעש ,תושדחה
 ךילה בלשב הרואכל תולח ןניא ,העיבתה בתכ רחאל תוכמס רסוח תונעט תאלעה
 רושיאה תשקב לע – הז בלשב רבכ לוחל תוכירצ הלא תוארוהש המדנ םלוא .רושיאה
 תוימדקמ תונעטב ןוידה תמדקה רבדב הלא תוארוה לש תורטמה .הל הבושתה לעו
 םג תומייקתמ םירתוימ תואצוהבו םיכילהב ןוכסיחו ךילהה לש םימדקומה םיבלשל
 תונעבותהמ קלח ןנסל אליממ דעוימ רושיאה ךילהש ךכל ףופכב ,תיגוצייה הנעבותב
 שרדיי רושיאה תשקבל בישמהש עבקת הלא תונקת לש היוצר תונשרפ ,ןכל .תושגומה
 ןיתמהל לכוי אלו ,ךילהב תונעטה יבתכל סחייתהב תוימדקמה תונעטה תא תולעהל
 תונקתל )א(19 הנקת תארוה רואל ,תירשפא איה וז תונשרפ .רושיאה תשקבב הטלחהל
 ."םיביוחמה םייונישב" ולוחי יחרזאה ןידה רדס תונקתש תעבוקה תויגוציי תונעבות

 
 .)ו(174 'קתב ,םש  175
  .)5(-)4(177 'קתב ,םש  176
 .8 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,רבסהה ירבד  177
12-20427- )א״ת( צ״ת ןיינעב הטלחההמ הלועה הדמעל דוגינב ,תאז ;3 ש״ה ליעל ואר  178

  .)25.1.2021 ובנ( 2 ,׳חאו מ״עב לארשי םיטנווא סא יט יס ׳נ ןיסנג 20
 תונקתה יפל םג רשא ,םיינמז םידעס ןתמל תועגונה תוארוהה תא םג ןייצל שי הזה רשקהב  179

 תשקבב ןוידה בלשב ןהב ושמתשה םרטב הבר תוריהזב טפשמה יתב וגהנ תומדוקה
 China National ׳נ לזיימ 40874-08-16 )א״ת יזוחמ( צ״ת לשמל ואר .רושיאה

Agrochemical Corporation, 10.9.2016 ובנ( 42 ׳ספ(. 
 הלוכ העיבתה תא קלסל ידכ הב שיש הנעט איה תימדקמ הנעט .תושדחה תונקתל 6 'קת  180

 ,רבסהה ירבד תא ואר .רותיו וא תונשייתה רבדב הנעט לשמל ומכ ,ףסה לע התצקמ וא
 .15 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל
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 ךילהב וא רושיאה תשקבב הטלחהה תרגסמב ונודיי הלא תונעט םא הערכהה ,תאז םע
 ילבמ ןהב עירכהל תורשפאה ןמו תונעטה לש ןייפואמ רזגית ףסה לע קוליס לש םדקומ
 תונקתה וגהנ רשאכ ,רבעב ףא היהש יפכ ,תובכרומ תויתדבוע תולאשל שרדיהל
 181.תומדוקה

 דצל העדוה תאצוה רבדב רדסהל תעגונ הז רשקהב תררועתמש תפסונ הלאש
 תריסמב וחתפנש תונעבות ןיב תשרופמ הנחבה תומדוקה תונקתה וכרע רבעב .ישילש
 דצל העדוה איצוהל יאשר היה "עבתנ"ה ןהבש ,הנגה בתכ ןהב שגוהו העיבת בתכ
 דצל העדוה םהבש ,םירחא םיכילה ןיבל ,טפשמה תיבמ תושר תלבקב ךרוצ אלל ישילש
 תונקתל 22 הנקת ,תאז תמועל 182.וזכש תושר תלבק הבייח "ןיד לעב" ידיב ישילש
 יכ הלוע וז הנקת חסונמ183.״ישילש דצל העדוה תתל יאשר עבתנ״ יכ תעבוק תושדחה
  184.ריהמ ןויד לש לולסמב טעמל ,"עבתנ"ה לש תינקומ תוכזב רבודמ

 טפשמה תיב עבק ,תומדוקה תונקתה תחת ןודנש ,לת-לרוק ןיינעב ,ליעל רכזנש יפכ
 ,םייגוציי םיכילהב םג ישילש דצל העדוה ןיינעב רדסהה תא ליחהל שי יכ ןוילעה
 תעינמ ומכ – ישילש דצל העדוהה תוילכתש ךכב הקמונ וז העיבק .םיביוחמה םייונישב
 רתיב ףאו ,תיגוצייה הנעבותב םג תומייקתמ – םיבאשמב ןוכסיחו תורתוס תוערכה
 תעינמש ךכ ,קתע ימוכס תיגוצייה הנעבותה תרגסמב םיעבתנ בורל יכ ןיוצ דוע 185.תאש
 ינפמ ששחה רומאכ עבוה תאז םע 186.בר קזנ תעבתנל םורגל הלולע וזה תורשפאה
 חוקיפ ועבטמ בייחמ תיגוצייה הנעבותה ךילה יכ ןיוצו ,וז תורשפאב הערל שומיש
 תיבמ תושר תלבקל ףפכות ישילש דצל העדוהה תשגה יכ עבקנ ךכיפל .קודה יטופיש
 ינוידה בלשה יכ עבקנ דוע 187.תומדוקה תונקתל 172 הנקת חסונל םאתהב ,טפשמה
 סיסבב דמעש קומינה 188.רושיאה תשקבב ןוידה בלש אוה וז השקב תשגהל םיאתמה
 ןנוגתהל ישילשה דצל רשפאת ןתינה לככ םדקומ בלשב השקבה תשגהש אוה וז העיבק
 תויגוס לש שדחמ החיתפל ליבוהל לולע רתוי רחואמ בלשב ופוריצש דועב ,יוארכ

 
 .36-40 ׳מעב ,157 ש״ה ליעל ,ןנורו טנמלק  181
   .תומדוקה תונקתל 216-217 'קת  182
  .תושדחה תונקתל 22 'קת  183
 דצל העדוה ןתיל יאשר ריהמ לולסמב עבתנ יכ תעבוקש ,תושדחה תונקתל )ב(80 'קת ואר  184

 .טפשמה תיב תושרב קרו ךא ישילש
 .סינורג )׳מידב( אישנה לש ןידה קספל 25 ׳ספב ,28 ש״ה ליעל ,לת-לרוק ןיינע  185
  .)30.1.2020 ובנ( 13 ׳ספ ,רניירג ׳נ מ״עב לסרפוש 5820/19 א״ער ;29 ׳ספב ,םש  186
 תרגסמב .סינורג )׳מידב( אישנה לש ןידה קספל 32 ׳ספב ,28 ש״ה ליעל ,לת-לרוק ןיינע  187

 דצה תובחל יואר סוסיב שי םא :םיאבה םילוקישה תא לוקשל שרדנ טפשמה תיב וז
 תונודנה תונעטה ןיב ינושה תדימ יהמ ;אדירג "יגטרטסא" דעצב רבודמ םאה ;ישילשה
 הדבכההו לוברסה תדימ יהמ ;ישילשה דצה יפלכ תונפומה תונעטה ןיבל ירקיעה ךילהב
 .דרפנ ךילה לוהינ ינפ לע הפידע ישילשה דצל העדוהה ולא תוביסנב םאו ,ךילהב םייופצה
 .37-34 ׳ספב ,םש ואר

  .42 ׳ספב ,םש  188



 ב"פשת | המ טפשמ ינויע םורופ יסדה המענו טנמלק ןולא
 

42 
 

 הכלהה םע םג דחא הנקב הלוע וז העיבק189.ךילהה תא לברסלו ךיראהל ךכבו ,תונוש
 וז העדוה שיגהל שי היפלש ,"םיליגר" םיכילהב ישילש דצל תועדוה ןיינעב תגהונה
 190.ןתינה לככ םדקומ בלשב

 תויגוציי תונעבותב שדחה רדסהה תא םשייל תורשפאה תא םינחוב רשאכ
 ישילש דצל העדוה איצוהל ןתינ םא ,איה הנושאר הלאש .תולאש יתש תוררועתמ
 לע אלו "עבתנ" לע תרבדמ תושדחה תונקתל 22 הנקתש ךכל בל םישב רושיאה בלשב
 התאצוה םא ,איה היינש הלאש .תומדוקה תונקתל 217 הנקתב היהש יפכ ,ןיד לעב לכ
 תידיימה תינושלה תונשרפה .טפשמה תיבמ תושר תלבק תשרוד ישילש דצל העדוה לש
 קר רשפאתי ישילש דצל העדוה חולשמ יכ ,הנקסמל הרואכל הליבומ 22 הנקת לש
 בתכ תשגה ינפל ,רושיאה תשקבב ןוידה בלשב אלו תיגוצייכ הנעבותה רושיא רחאל
-לרוק ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב דמע הילעש תילכתל תדגונמ וז האצות םלוא .הנגהה
 לככ םדקומ בלשב ישילש דצל העדוהה תשגהל השירדה סיסבב דמועה ןויגיהלו לת
 תיגוצייכ הנעבותה לוהינ בלשל ישילשה דצל העדוהה ןתמ דעומ תייחד .רשפאה
 ,רושיאה תשקבב ןוידה בלשב יוארכ ןנוגתהל תעבתנה לש התלוכיב עוגפל הלולע
 הנקתב עבקנש רדסהה םוצמצ ףא לע יכ הארנ ,דועו תאז 191.ךילהב יזכרמ בלש אוהש

 תלבקב ךרוצה רבדב ןוילעה טפשמה תיב דמע הילעש תילכתה ,תומדוקה תונקתל 217
 יגוצייה ךילהה תובכרומל בל םישב ,הניעב הרתונ הז רשקהב טפשמה תיבמ תושר
 22 תונקת תא םשייל יואר ךכיפל .טפשמה תיבל רוסמה חוקיפה דיקפת לש ותובישחלו
 תונעבות תונקתל )א(19 הנקתל םאתהב ,"םיביוחמה םייונישב" יגוצייה ךילהב 23-ו
 ךא ,רושיאה תשקב בלשב ישילש דצל העדוה איצוהל לכות תעבתנהש ךכ ,תויגוציי

 .טפשמה תיב לש ורושיאל הפופכ היהת התאצוה

 היפלש ,תושדחה תונקתה תא החנמש הסיפתה םע דחא הנקב הלוע וז תונשרפ
 יכו ,ילילש רדסה לע חרכהב תדמלמ הניא תומדוקה תונקתב יוצמה רדסה תטמשה
 טפשמה תיבל ךרד הרומ ושמשי תושדחה תונקתל דוסיה תונורקע ולא תוביסנב
 ךילהה לוהינל תוירחא טפשמה תיב לע הליטמ רשא ,)א(3 הנקת 192.םידדצלו
 יואר ךילה לש ותולהנתה תא םדקל הרטמב הטלחה לכ טילחהלו םוזיל ול תרשפאמו
 טפשמה תיב לש העובטה ותוכמס תא תנגעמ רשא ,)א(176 הנקת םע דחי 193,ןגוהו
 תיבל תורשפאמ ,ןידה ירדסל עגונה ןיינע לכב הארוה לכ תע לכב ןתיל ול הריתמו
  194.רומאכ תוארוה ןתיל טפשמה

 

 
  .39-41 ׳ספב ,םש  189
  .םש תואתכמסאהו ,39 ׳ספב ,םש  190
  .40 ׳ספב ,םש  191
 .5 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,רבסהה ירבד  192
  .תושדחה תונקתל )א(3 'קת  193
 .)א(176 'קתב ,םש  194
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 םוכיס
 

 לש םתולהנתהב יתוהמ יוניש ללוחל תושקבמ תושדחה יחרזאה ןידה רדס תונקת
 תואורו ,תמזויו הליעפ השיג טוקנל טפשמה תיבל תוארוק ןה .טפשמה יתבב םיכילה
 195.תונקתה דוסיב תודמועה תורטמה תמשגה םשל יטופישה ךילהה לוהינל יארחא וב
 תכרעמה לעו םירחא םיכילה לע ויתוכלשהל תועדומ ךותמ ךילה לכ להנל איה הנווכה
 תא שממל תנמ לע בל םותב םידדצה לש םתולהנתה לע הרימש ךות ,ללככ תיטפשמה
 תויושע תושדחה תונקתה ובש ןפואה תא הריבסה וז המישר .ןגוהו יואר ךילה לש ומויק
 תונעבות ןיבש םילדבהה לע םשוה שגד .תויגוציי תונעבותב ןוידה לוהינ לע עיפשהל
 לש ןמושיי לע םיכילשמ הלא םילדבה ובש ןפואה לעו ,תונעבותה רתי ןיבל תויגוציי

 לש תוירוביצה היתוילכת לע שגד םשוה טרפב .תויגוציי תונעבותב תושדחה תונקתה
 .תויגוציי תונעבות קוחב עובקה םילוקישהו םיסרטניאה ןוזיא לעו תיגוצייה הנעבותה
 םהו ,רבעב יחרזאה ןידה רדס תונקתל טפשמה יתב תונשרפ לע ועיפשה הלא םילוקיש
  .דיתעב םג םתוחנהל םיכירצ
 

 
 .)א(3 'קתב ,םש  195


