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 ךרוצה לע םירוהרה :תוליעיו תויתקולח לע

 םייטמגידרפ םייונישבו ירוביצה חישה יונישב
 

 תאמ
 *גרבסקילג דוד

 ריצקת
 

 םילשהל השקתמש ימ לכל הביצמ ונמלועב תבחרתמו תכלוהה ןויוושה-יא תעפות
 וז העפותל תויזכרמה תובוגתה .המיע תודדומתהה ןפואל רשאב לודג רגתא המויק םע
 הקולחל איביש המ ,תוקזחה תובכשה לע סמה לטנ תלדגהב אוה ןורתפה יכ תוסרוג
 לע ןרקיעב ותתשוה הלא תודמע .ןויוושה-יא םוצמצלו הרבחב תוסנכהה לש שדחמ
 םג הלחלח רשא ,יטפשמה חישב תונורחאה םינשה תורשעב תחוורה המגידרפה סיסב
 דבלב תוליעי ילוקישב דקמתהל יתרבחה רדסה תבכש לע היפלו ,ירוביצה חישל
 אוה )"הגועה תקולח"( םייתקולחה םילוקישה לש םמוקמ וליאו ,)"הגועה תלדגה"(
 לכ ךרואל תחוורה המגידרפה לע יתרוקיב חיש אוצמל ןתינ ןכא .דבלב יוסימה תבכשב
 חישב וז המגידרפ לש ריכבה הדמעמ תא קוחשל ידכ וב היה אל םלוא ;הייח תונש
 אשונכ ותדמעה ךות שרדנה יטמגידרפה יונישה לש ודמעמ תמצעהל איבהלו ,ינויעה
 יונישב ריכהל ארוק רמאמה .יתרבחה רדסה תודוא לע ירוביצה חישב בושח
 בושח רישכמ וב תוארלו ,ירוביצה חישב םייזכרמה םירגתאה דחאכ שרדנה יטמגידרפה
 תא ראתמ רמאמה .ןויוושה-יא םוצמצל תירוביצה תוינידמה לש םילכה זגראב טלובו
 לש דענמ גיצמו ,הילע תרוקיבה רקיע תאו הל תוקדצהה תא ,תמייקה המגידרפה
             .ךכל תואמגוד תאבה ךות ,שרדנה יטמגידרפה יונישלו םייקה חישל תופולח
 
 
 

 

 
 אשנש םירבד לע ססובמ רמאמה .םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה *

 םירבדה הנורוקה תפגמ בקע .תימדקא תוניוצמל ןישח סרפ תלבק תעב רבחמה
 תוילגרמ םרויל ,רימז-ןוסניול הנפדל ,םולשנב ןליאל הנותנ יתדות .רוחיאב םימסרפתמ
 תודוהל ינוצרב .הז רמאמ לש תמדוק הטויטל תולועמה םהיתורעה לע םיסונ בקעילו
 סדהל ,רמאמה תביתכ יבלש לכ ךרואל ןפודה תאצוי תירקחמה ותרזע לע ןמדירפ יחימעל
 תכרעמל ,רמאמה תביתכ לש םינושארה היבלשב תניוצמה תירקחמה התרזע לע שא-רריפ
 .תוניוצמה םהיתורעה לע ,רימת לבנע ךרועל דחוימבו ,ויכרועלו ״טפשמ ינויע״ תעה בתכ
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 רבד תישאר
 

 םיחתמו םינכת יוור – ונממ יזכרמ קלח אוהש סמה דסומ הז ללכבו – יתרבחה רדסה
  (equity or fairness)תוניגה וא קדצ םזכרמבו ,םיבר םירשקהב םייטמגידרפ
 תניוע השיג תחוור םיבר תוזוחמב ,לשמל ךכ .תונוש חיש תוריז םירצוי רשא ,תוליעיו
 ךכו 1,"םתלבסב ותנע ןעמל םיסימ ירש וילע ומישיו" רמאנ םירצמ תולגב .םיסימל
 סמלוה טפושה לש ותעיבק תבצינ דגנמ 2."ןיִׁשֲאְבַמ" םיסימ :רתא לע םגרתמ סולקנוא
 הנהכ דוע הלא תורימא לע ףיסוהל ןתינו 3,היצזיליוויצה ריחמ אוה יוסימה היפלש
 רמא םהילעש ,םיסימה תודוא לע המגידרפ הקמועב תפקשמ הז גוסמ הרימא לכ .הנהכו
 םלועב יאדו וניא רבד םוש יכ ,תינקירמאה הקוחה לש רשקהב )הארנכ( ןילקנרפ ןימ'גנב
 רדסל התוהמב הרושק םיסימ יניינעב המגידרפ לכ ,ללככ 4.םיסימו תוומ טעמל הזה
 תוילכלכ ,תויתרבח תוסיפתמ ללכ ךרדב רזגנ וללה תומגידרפה ןיב ינושה .יתרבחה
 הדימב חינהל רשפא .םוקמו ןמז תויולת ןהו ,ילאוטסקטנוק יפוא תואשונה תויתוברתו
 רשא תופסונ תומגידרפ לש בחרנ עפומ ואוביש תורודלו ונל יופצ יכ ,תואדו לש ההובג
  המגידרפה :ןלהל( תיזכרמ המגידרפב קוסעי הז רמאמ .יתרבחה רדסה תא וולי

 המגידרפ יפל .וננמזב יתרבחה רדסה תא תדחיימ יתעדלש ,תובכש יתש תלעב )תחוורה
 וליאו ,)יוסימה תבכש :ןלהל( יוסימה ירטשמ תועצמאב קרו ךא תויתקולח םדקל שי וז
 רדסה תבכש :ןלהל( תיתלשממה תוינידמה ללוכ םייטפשמה םיללכה ראש תא
 תורצונש תויתקולחה תואצותה תא .תוליעי ילוקישל םאתהב קרו ךא בצעל שי )יתרבחה
 ןקתל ןתינ יתרבחה רדסה תבכש בוציע תא םיחנמ דבלב תוליעי ילוקישש ךכ בקע
 ,וז המגידרפ לש תויתקולחה היתואצותב  קוסעי רמאמה .סמה תכרעמ תועצמאב
 היגוסה יכ שיגדא 5.רעשב םיבצינ רבכ םקלח ילואש םישרדנה םייונישבו הבש םיישקב

 
 .11 א תומש  1
 היוצמ םיסימל תודבע ןיבש הקיזה יכ ןיוצי רגסומ רמאמב . )סולקנוא םוגרת( 11 א תומש  2

 ,ROBERT NOZICK, ANARCHY :קיזונ טרבור לש םיעדונה וירבד תא ואר .ףסונ רשקהב
STATE, AND UTOPIA 169 (1974) ("Taxation of earnings from labor is on a par with forced 

labor"). 
 .Compania General de Tabacos v. Collector, 275 U.S. 87 (1927) ואר  3
 Letter from ואר ,)13.11.1789( יור-הל טסיטפאב ןי'גל ןילקנרפ ןימ'גנבמ בתכמ  4

Benjamin Franklin to Jean Baptiste Le Roy (Nov. 13, 1789), in 10 THE WRITINGS OF 
BENJAMIN FRANKLIN 69 (Albert Henry Smyth ed., 1907), available at 

jam10franuoft_djhttps://archive.org/stream/writingsofbenjam10franuoft/writingsofben
vu.txt. רתוי םדקומ םירחא םישיא לע הרמאנ וז  הרימא יכ ףסה לע לולשל ןיא.  

 לש תעצומה סמה תמרופר ,לשמל ךכ ,סמה לטנ  תלדגה איה הז חישב תופולחה תחא  5
 -ל 21% -מ תורבחה סמ לש האלעה תללוכ המרופרה .ןדייב ו'ג תירבה תוצרא אישנ

 םידיגאתל סמ תונורתי לוטיבל םידעצ תטיקנו תורז תורבחל םירוטפ לוטיב ,28%
 היפלש תימואלניב המכסה תריצי דודיע ךות ,םיימוקמ םידיגאתל האוושהב םיימואלניב
 דעונ םומינימה ףר .יביטקפאה ידיגאתה סמה לטנל םומינימ ףר ץמאל תורז תונידמ לע
 םידיגאת םינייפאמה םיכומנה םייביטקפאה םיידיגאתה סמה ילטנ םע דדומתהל ידכ
 U.S. Dep't of ואר .סמ יטלקמ לש םמויקמ רתיה ןיב םיעבונה ,םלועב םיבר םיימואלניב

the Treasury, The Made in America Tax Plan, 205 (Apr. 2021), 
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 הל שיו ,רתויב םינווגמו םיבר םיטביהב תנייפואמ איה ,דואמ הבחר איה ןניקסע הבש
 לכ לע היגוסה תא ףיקהל וז תרגסמב רשפא-יא םירבדה עבטמ .לקשמ תודבכ תוכלשה
 המגידרפה לש תובכרומה לש תיללכ הגצהל ןאכ הנווכה ;הצממ הרוצב הידדצ
 תופולחלו היונישב וא הנוכדעב ךרוצל ,יתרבחה רדסב הלא ונימיב תחוורה תיזכרמה
 ראתמ יווק רדגב םה ןלהלש םירבדה .יתרבחה רדסה יבצעמ ינפב תובצינה תונושה
 הפיקמ איה הנודנה היגוסה יכ ןייצל רתומל ירהש ;הקמעהו הבחרה םיבייחמה ,םייללכ
 ןוגכ לעו .ןלהלש םירבדה לש םתרגסממ תגרוחו םיבחרנ םימוחת לע תערתשמ ,דואמ
 6."הנממ לטביל ןירוח ןב התא אלו ,רומגל הכאלמה ךילע אל" :ונימכח ונוויצ רבכ אד
 לשו ללכב ירוביצה חישה לש וזכרמב תובורקה םינשב בצייתת וז היגוס יכ רובס ינא
 ימ ילוא שי רשא םיינושאר םירוהרה רדגב םה ןלהלש יירבד .טרפב יטפשמה חישה
 יטפשמה חישהו ירוביצה חישה יפתתשמ תא רגתאל ידכ םהב שי םלוא ,םהילע וקלחיש
 תוסיפתב םיכורכה םיינתומכה םיטביהב הז ללכבו ,םהיטביה לכ לע ,םקמועל םהב ןודל
     .תונושה תונעטבו

 יוארה ןמ ,היונישב ךרוצהו המגידרפה תודוא לע םירבדל עקרה תא ןיבהל ידכ
 :תיתקולח הניחבמ תרגתאמ הפוקתב םיאצמנ ונא יכ רמואה תריצקב ןייצלו םירטהל
 רתויב רישעה ןוזוחאל ,םירקחמה דחא יפל 7.םצעתמו ךלוה ונמלועב ןויוושה-יא
 90% -כ םיווהמה םדא ינב דראילימ 6.9 -ל רשאמ רשוע םיינש יפ שי םלועב
 26 לש יפרצמה רשועה היה 2018 תנשבש ,הארמ ףסונ רקחמ 8.םלועה תייסולכואמ
 תיצחמ םהש ,םישנא דראילימ 3.8 לש יפרצמה רשועל הווש םלועב םירישעה םישנאה
 61 הלא ויה 2016 תנשבו ,םישנא 43 הלא ויה 2017 תנשב ;ץראה רודכ יבשותמ
 ךכ .רתוי םיינוציק םהיאצממש םירקחמ םנשי .הרורב אופא תיארנ המגמה 9.םישנא

 
home.treasury.gov/system/files/136/MadeInAmericaTaxPlan_Report.pdf )ןלהל: The 

Made in America Tax Plan(; Reuven S. Avi-Yonah, The Ingenious Biden Tax Plan, 
102 TAX NOTES INT'L (April 24, 2021). 140 -כ ללוכה ירוטסיה םכסה גשוה הנורחאל 

 תנשמ לחה םיימואלניב םידיגאתל 15% רועישב ילמינימ תורבח סמ ץמאמה ,תונידמ
-Org. Econ. Co-operation & Dev., International Community Strikes a Ground ואר .2023

 ,(Aug.10, 2021) DOEC, geAigital Deal for the Dax Treaking B
-tax-breaking-ground-a-strikes-community-https://www.oecd.org/tax/international

sited Feb. 26, 2022)(last vi age.htm-digital-the-for-eald. 
 .זט ,ב תובא  6
 תוינידמה לש התעפשהב קסועה ,IKETTYPHOMAS T לש ףיקמה ורקחמ תא לשמל ואר  7

 THOMAS PIKETTY, CAPITAL IN:םלועב ןויוושה-יא לש תינוציקה הבחרהה לע תילכלכה
THE TWENTY-FIRST CENTURY (Arthur Goldhammer trans., 2014) ; םג ואר: 

EMMANUEL SAEZ & GABRIEL ZUCMAN, THE TRIUMPH OF INJUSTICE: HOW THE RICH 
DODGE TAXES AND HOW TO MAKE THEM PAY (2019).         

8  ,OXFAM ,nequalityIlobal Gxtreme Ebout Aacts Fhocking Sirus: 5 Veadly DA 
-and-inequality-global-extreme-about-facts-shocking-https://www.oxfam.org/en/5

(last visited Feb. 26, 2022) it-even-owh. 
 ,ays Soorest 50%, Puch as Mwn as Oeople Pichest Rs 26 World'Larry Elliott :םג ואר  9

Oxfam, THE GUARDIAN, Jan. 21, 2019, 
-as-own-people-richest-26-https://www.theguardian.com/business/2019/jan/21/world
/report-oxfam-cent-per-50-poorest-as-uchm. 
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 םילודגה םירישעה תנומש לש יפרצמה םרשוע יכ ,אצמ 2017 תנשמ רקחמ ,לשמל
-יא תא גיצמ ןלהלש םישרתה 10.ץראה רודכ יבשותמ תיצחמ לש םרשועל הווש םלועב
    11:םלועב םדאה ינב לכ ןיב ימלועה יפרצמה רשועה תקולחבש ןויוושה

 
 

 
 10,000 -מ תוחפ אוה ישיאה םרשועש ימ לש יפרצמה םקלח יכ הלוע וז הדימריפמ

 53.6% םיווהמה ,םדא ינב דראילימ 2.768 םהש ,)םירלוד :ןלהל( ב״הרא לש םירלוד
 יפרצמה םקלח ,דגנמ .ימלועה רשועה ללכמ 1.4% אוה ,םלועב םירגובמה תייסולכואמ

 
Fortune: s 8 Richest Men 'The World, Reuters לש רתאב אבומה Oxfam לש רקחמ ואר  10

Are Now as Wealthy as Half the World's Population, FORTUNE, Jan. 16, 2017, 
equality-income-men-richest-m/2017/01/16/worldhttps://fortune.co. 

 Credit ןכו ; ,.Global Wealth Report 2020Credit Suisse Rsch. Inst (Oct. 2020) ךותמ  11
Suisse Rsch. Inst., Global Wealth Report 2019: Global Wealth Rises by 2.6% Driven by 
US & China, Despite Trade Tensions (Press Release , Oct. 21, 2019), 

-releases/global-cles/medianews/en/arti-us-suisse.com/about-https://www.credit
201910.html-by-driven--6-2-by-rises-wealth-global--2019-report-ealthw. רשועה חוד 

 דקמתמ אוה .רתויב ןימאלו טרופמל בשחנה םינותנ דסמ אוה סיווס טידרק לש ימלועה
 קדצ לע חישב רתוי יואר הנתשמ יתעדל אוהש ,תישיאה הסנכהב אלו ,ישיאה רשועב
 2020 תנש ינותנ ובו 2021 תנש לש רשועה חוד יכ ןייצל שי .הז רמאמ אושנ יתקולח
 גיצהל ןוכנל יתיאר הנורוקה תפגממ םיעפשומ ולא םינותנש הדבועה רואל ךא ,םסרופ
 ,.Credit Suisse Rsch. Instואר ,2020 תנש לש רשועה חודל .הפגמל םימדוקה םינותנה תא

Global Wealth Report 2021 (June  2021). 
 
 

The global wealth pyramid end-2019 
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 הלעמל אוה ישיאה םרשועש הדימריפה לש ןוילעה הדוקדוקב םיאצמנש ימ לש
 אוה ,םלועה תייסולכואמ 1% םיווהמה ,םדא ינב ןוילימ 51.9 םהש ,םירלוד ןויליממ

  .ימלועה רשועה ללכמ 3.4%4
 ,לשמל ךכ .ןפוג תונידמה ךותב ןויוושה-יא םג אלא ,לדג ימלועה ןויוושה-יא קר אל

 םיווהמה םינקירמא ןוילימ 165 -ל ומכ רשוע שי רתויב םירישעה 50 -ל תירבה תוצראב
 45,000 -כ עצוממה יתנשה רכשה היה 2017 תנשב ,ןכ ומכ 12.הייסולכואהמ 50% -כ
 ,םירלוד 430,000 -כ התייה ןוילעה ןוזוחאה לש תעצוממה הסנכהה וליאו ,םירלוד
 תריבצ לע םיפסונ םינותנ 13.תוסנכהב רשאמ רתוי דוע לודג רשועב ןויוושה-יאש ןבומו
 הכרעה יפל ,לשמל ךכ :לדגו ךלוה ןויווש-יא לע םה ףא םידיעמ תירבה תוצראב רשועה
 ןוילעה ןורישעהו רשועהמ 38% -כ וידיב קיזחה ןוילעה ןוזוחאה 2018 תנשב תחא
 ינותנ תמועל 10% -כ לש היילע םיווהמה םינותנ ,רשועהמ 77%-78% -כ וידיב קיזחה
 38 יפ ךרעב לודג ןוילעה ןוזוחאה לש עצוממה רשועה וז הכרעה יפל .1989 תנש
 אוה תינקירמאה הרבחב םימוצעה םירעפה תא ריהבמה ףסונ ןותנ 14.עצוממה רשועהמ
 200 -כל ךרע הווש אוהש רשועב 2020 תנשב קיזחה ןוילעה ןוזוחאב עצוממ םדאש
 הנש 60 -כל ךרע הווש היה ורשוע 1980 תנשבש דועב ,תועצוממ תורוכשמ לש הנש
 ,)טעמ הנוש בושיח לע תססובמה( תרחא הכרעה יפל 15.תועצוממ תורוכשמ לש
 -ב קר םיקיזחמ םינותחתה 50% -ה וליאו ,רשועהמ 31.2% -ב קיזחמ ןוילעה ןוזוחאה

 שרדנה רשועה ךא ,םירלוד 120,000 -כ אוה ינויצחה רשועה ,ןכ ומכ .רשועהמ 1.4%
 11 -כ אוה ןוילעה ןוזוחאב ,םירלוד ןוילימ 1.2 -כ אוה ןוילעה ןורישעב ללכיהל ידכ

 
12  s As Much AThe 50 Richest Americans Are Worth Alexandre Tanzi,  &Ben Steverman 

the Poorest 165 Million, BLOOMBERG, Oct. 8, 2020, 
-us-the-in-people-richest-50-08/top-10-https://www.bloomberg.com/news/articles/2020

million-516-p oorest-as-much-as-worth-rea. 
13  s 'The Death of the Income Tax (or, The Rise of AmericaEdward J. McCaffery, 

Universal Wage Tax), 95 IND. L.J. 1233, 1241-42 (2020). םידמעומ יכ ןייצא הז רשקהב 
 סמ העיצה ןרוו 'תבזילא .2019 תנשב רשוע סמ ועיצה תירבה תוצרא תואישנל םינוש
 .םירלוד ןוילימ 50 לעמ לש יקנ יווש ילעב תוחפשמ לע וא םידיחי לע יביסרגורפ רשוע
 הסוממ רלוד ןוילימ 32 -מ לחה רשוע ובש יביסרגורפ רשוע סמ אוה םג עיצה סרדנס ינרב
 דראילימ 10 לעמ לש יווש ילעב םישנא רובע 8% דע הגרדהב הלועו ,1% לש רועישב
 לעופב לטוי הז רועישבו גוסמ סמ תירבה תוצראב יכ ,עבוק 2019 תנשמ רקחמ .םירלוד
 ,Emmanuel Saez & Gabriel Zuchman ואר ,הבחרהל .תיבה יקשממ 0.1% -מ תוחפ לע

Progressive Wealth Taxation (Brookings Papers on Economic Activity, Brookings 
-content/uploads/2020/10/Saez-https://www.brookings.edu/wp, 2019), Institution

draft.pdf-final-uchmanZ. 
14  n The Rise of Income and Wealth Inequality iGabriel Zucman,  &Emmanuel Saez 

America: Evidence from Distributional Macroeconomic Accounts, 34 J. ECON. PERSP. 
3, 9 (2020). 

 יכ הנבותה לע תססובמ ןדייב ו'ג אישנה לש תעצומה סמה תמרופר .11 'מעב ,םש  15
   .5 ש"ה ליעל ואר .םילבסנ-יתלב םה תינקירמאה הרבחב םירעפה
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 ןוילימ 43 -כ אוה ןוילעה ןויפלאב ללכיהל ידכ שרדנה רשועה וליאו םירלוד ןוילימ
  16.םירלוד

 "Fortune" תעה בתכב תונושאר תוגרודמה תורבחה 500 תמישר ךותמ תורבח 91
 עצוממב ומליש םידיגאת יללכ ןפואבו ,2018 תנשב ילרדפ הסנכה סמ ומליש אל ללכ
 תוסנכהה לש יסחיה קלחב יתועמשמ יוניש לח ןכ ומכ 17.םתסנכה לע סמ 8% קר
 םישימחה תונשב .תילרדפה המרב הדובע לע יוסיממ תוסנכהה תמועל םידיגאת יוסיממ
 50% -כ לע דמע הדובע יוסימ וליאו ,סממ תוסנכההמ 30% -כל םידיגאת יוסימ עיגה
 תועבונ םיסיממ תוסנכההמ 10% קר תונורחאה םינשב תאז תמועל ;סממ תוסנכההמ
 הז יוניש .הדובע יוסיממ םה תוסנכההמ 80% -מ הלעמלש דועב ,םידיגאת יוסיממ
 לודג חתנש ןוויכ ,ןויוושה-יאב לודיגל רושקה לכב הנושארבו שארב יטמרד יפוא אשונ
 ןכלו ,הדובעמ תוסנכההמ חתנל האוושהב תורישעה תובכשל עיגמ ןוהה תוסנכהמ רתוי

 5% 2019 תנשב ,לשמל ךכ .תיסחי ךומנ אוה הרישעה הבכשה לע לעופב יוסימה
 ללכמ 71% -ו הדובעמ הסנכהה ללכמ 26% וחיוורה רתויב תוהובגה תוסנכהה ילעבמ
  18.ןוהמ הסנכהה

 דועב .רכשה ירעפב לודיגב םג אטבתמ תירבה תוצראב ןויוושה-יאב לודיגה
 )םיילאיר םיחנומב( 3% -ב קר הלע ןותחתה ןורישעה לש עצוממה יעובשה רכשהש
 -ב הלע ןוילעה ןורישעה לש עצוממה יעובשה רכשה ,2018 תנש דעו 2000 תנשמ

 ןורישעה לש תעצוממה תרוכשמהש ךכ ,הפוקת התואב )םיילאיר םיחנומב( 15.7%
 ןייצל שי 19.ןותחתה ןורישעה לש תעצוממה תרוכשמהמ 5 יפ טעמכ איה םויכ ןוילעה
 ןויפלאה לשו ןואמה לש תוסנכהב ירואטמ לודיגמ קר אל עבונ ןויוושה-יאב לודיגה יכ
 לש הסנכהה ןיב סחיה .רתוי תובחר תוצובק ןיב םירעפב לודיג לשב םג אלא ,ןוילעה
 תנשבש דועב .הדמתהב לדג ירישעה ןוזוחאה לש הסנכהה ןיבל םיעשתה ןוזוחאה

 תנשב ,10.1 יפ הלודג התייה איה 1990 תנשב ,8.1 יפ הלודג התייה הסנכהה 1980
 רשאכ םג לדג רעפה תאז םע .12.6 יפ 2018 תנשבו 11.7 יפ 2010 תנשב ,10.6 יפ 2000

 .םינושה םינושימחה ןיב הסנכהב לודיגה תא םיוושמו רתוי הבחר הצובק םילטונ
 בצקב תויבקעב ןוילעה ןושימחה לש הסנכהה הלדג םינורחאה םירושעה תעבראב
 הלדג םינומשה תונשב ,לשמל ךכ .ןותחתה ןושימחה לש הסנכההמ רתוי הברה ריהמ
 לש הסנכההש דועב ,הנשב עצוממב 2% -מ רתויב ןוילעה ןושימחה לש הסנכהה
 לש הסנכהה הלדג םיעשתה תונשב .הדרי ףאו ללכ הלדג אל ןותחתה ןושימחה

 
16  , DQYDJ, Who Are the One Percent in the United States by Income and Net Worth?PK, 

Net Worth Percentile PK,  ;states/-united-percent-one-the-are-om/whohttps://dqydj.c
,, DQYDJCalculator for the United States in 2020 -worth-https://dqydj.com/net

states/-united-calculator-percentile. 
17  Mar. 31, ( OUSEHHITE WHE T, heet: The American Jobs PlanSFact  The White House,

-releases/2021/03/31/fact-room/statements-https://www.whitehouse.gov/briefing1) 202
plan-jobs-american-the-heets/.  

18  Plan The Made in America Tax, 5 ש"ה ליעל.  
19   ,ecadesDudged in Barely Bave Hages Weal Rorkers, Wost U.S. MFor Drew Desilver, 

-https://www.pewresearch.org/factAug. 7, 2018), (ENTER C .TRC .SCHREW P
decades-for-budged-barely-have-wages-real-workers-us-most-ank/2018/08/07/fort/. 
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 םינושימחה תעברא לש הסנכההש דועב ,עצוממב הנשב 2.7% -ב ןוילעה ןושימחה
 הסנכהה הדרי ילכלכה רבשמה רואל .הנשב עצוממב 1% -ב קר הלדג םירחאה
 ןושימחה לש הסנכהב תעצוממה תיתנשה הדיריה ךא ,םייפלאה תונשב תעצוממה
 לש תעצוממה תיתנשה הסנכהב הדיריהמ )םיזוחאב( 4 יפ ךרעב הלודג התייה ןותחתה
 קר אל עגונה ,ןויוושה-יאב רידאה לודיגה תא םיאטבמ ולא םירעפ .ןוילעה ןושימחה
  20.הייסולכואה ללכל אלא תווצקל

 םג אלא ,תירבה תוצראב קר אלו ימלועה רושימב קר אל תמייק ןויוושה-יא תייעב
 לש תעצוממה הסנכהה ,לשמל ךכ .לארשי ןהבו תורחא תובר תוחתופמ תונידמב
 6.5 יפ הלודג התייה )2018 תנשב( לארשיב תיבה יקשמ לש ןוילעה ןושימחה
 -ה תונידמב עצוממה ,האוושה םשל .ןותחתה ןושימחה לש תעצוממה הסנכההמ

OECD ןושימחה לש הסנכההמ 5.4 יפ הלודג ןוילעה ןושימחה לש הסנכההש אוה 
 יפ הלודג האלמ הרשמב םיקסעומה לש ןוילעה ןורישעה לש הסנכהה ,ןכ ומכ .ןותחתה

 -ה תונידמב עצוממב 3.4 יפ לש רעפל האוושהב ,ןותחתה ןורישעב םהיליבקממ 4.9
OECD.21 

 היפלו – תללוכ אל ךא – הבחר המכסה הנשי יכ ,איה הז רמאמ לש אצומה תדוקנ
 תא ןיטקהל יוארה ןמ יכו השק לפש תדוקנב יוצמ ימלועה רשועה תקולחב ןויוושה-יא
 םייושע הניינעבש ,היוצרה תויתקולחה תמרל עגונב תורמסמ עובקל ילבמ ,ןויוושה-יא
 תויתקולחה תמרל ןה םיעגונ תועדה יקוליח .תועד יקוליח תויהל םירבדה עבטמ
 בצמהמ יוצרה יתקולחה דעיל עיגהל ידכ טוקנל שיש םיעצמאלו ךרדל ןהו היוצרה
 תמייקה המגידרפה תא ראתל ןתינ הרואכל 22.התע יוצמ םלועה ובש יתקולחה

 
20  Trends in Income and  ,Juliana Menasce Horowitz, Ruth Igielnik & Eakesh Kochhar

Wealth Inequality.  PEW RSCH. CTR. (JAN. 9, 2020), 
-wealth-and-income-in-trends/2020/01/09/trends-https://www.pewresearch.org/social

nequality/i/. 
 הייסולכואה תווצקל קר עגונ וניא ןויוושה-יא ןכש ,הבר תובישח ולא םינותנל יכ ןייצל שי 

 ילכ תועצמאב קרו ךא בצמה תא ןקתלו תונשל רשפא-יא אליממ .היתובכש לכל אלא
-ןיב הרבעה לע יוסימו רשוע יוסימ ןוגכ ,רתויב םירישעה יוסימל םינווכומה תוינידמ
  .הנורחאל רע ירוביצ חיש להנתמ םהילעש  תירוד

21  -Life-https://www.oecd.org/israel/Better ,(2020) , 6How's Life in Israel?OECD, 
Israel.pdf-note-country-Initiative. רומח אוה לארשיב ןויוושה-יא יכ רמול רשפא ללככ 

 אוה לארשי לע עדימה םינוש םיטביהב תאז םע .OECD -ה תונידמ עצוממ רשאמ רתוי
 רושעב ןויוושה-יאב םייונישה לש תקיודמ הנומת ראתל השק ןכלו ,רדוסמו קיודמ תוחפ
 .ןורחאה

 דלנוד תירבה תוצרא יאישנ לש וז היגוסב תונושה תודמעה ןיב האוושהה תא לשמל ואר  22
 A Tale of Two Tax Policies: Trump Rewards Wealth, Biden Rewards:ןדייב ו'גו פמארט

Work, JOE BIDEN FOR PRESIDENT: OFFICIAL CAMPAIGN WEBSITE,   
 ,; Erica York(last visited Feb. 26, 2022) policies-tax-https://joebiden.com/two

President Trump Outlines Second Term Tax Ideas, TAX FOUND. (Aug. 25, 2020), 
2020/-plan-tax-trump-https://taxfoundation.org/president. ןנשי יכ ךכמ םימלעתמ ונניא 

 רמאמ .תיתקולח הניחבמ יוניש לכ בייחמ וניא יחכונה יתקולחה בצמה ןהיפלש תודמע
 יתקולחה בצמה יכ איה ולש אצומה תדוקנ .הלא תודמע םע דדומתהל ידכ דעונ אל הז
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 םדקל יוצר הבש הבכשה יהמ העיבקב הניינע ןכש ,תיתקולח הניחבמ "תילרטינ"כ
 23ןלהל הארנש יפכ םלוא .תשרדנה תויתקולחה תמר יהמ עובקל ילבמ – תויתקולח
 םידדצמש ימ םגש חינהל ריבס יכ ,ךכל ףיסוהל שי ןכש ;ידמל ינטשפ אוה הז רואית
 ןויוושה-יא רואל תפסונ תויתקולח םודיקב תובישח שי יכ םיסרוג תחוורה המגידרפב
 הנבמה רבדב תחוורה המגידרפהש ,ךכב דקוממ ןלהלש ןוידה .ונעגה וילאש ינוציקה
 יתרבחה רדסב םייתיתשתה םימרוגה דחא איה יוסימה ירטשמ לשו יתרבחה רדסה לש
 היהי ,וניתוזוחמב חוורה השקה יתקולחה בצמה ןתניהב ;םלועב תובר תונידמב חוורה
 בצמל )?האלמ ףא ילואו( תיקלח תוירחאב תאשונ תמייקה המגידרפה יכ ןועטל ריבס
  .יטמגידרפה יונישה רבדב חישה ןאכמ .הז יתקולח

 ךרואל תחוורה המגידרפה לע יתרוקיב חיש אוצמל ןתינ ןכא יכ ריהבהל יוארה ןמ
 חישב וז המגידרפ לש ריכבה הדמעמ תא קוחשל ידכ וב היה אל םלוא ,הייח תונש לכ
 ידכ וז תרוקיבב היה אל ,רחא ןושל .חוורה יתרבחה רדסב םג השעמל הכלהו ,ינויעה
 לע ירוביצה חישב בושח אשונכ ודימעהלו יטמגידרפה יונישה לש ודמעמ תא םיצעהל
 דקמתה ירוביצה חישה רשאכ ,וללה םינשה לכ ךרואל ,דגנמ .יתרבחה רדסה תודוא
 םיינויעה – םייזכרמה םימרזה דגנל יזא ,ומצמצב ץפחו בחרתמה ןויוושה-יאב דקמתמו
 האירק ללכ ךרדב םהיפב שי היתובקעבו ,תחוורה המגידרפה הדמע – םייטמגרפהו
 דימעהל ארוק ינא ןלהלש םירבדב .אל ותו אה .סמה לטנ תא לידגהל שי :דבלב תחא
 וב תוארלו ,ירוביצה חישב םייזכרמה םירגתאה דחאכ שרדנה יטמגידרפה יונישה תא
             .ןויוושה-יא םוצמצל תירוביצה תוינידמה לש םילכה זגראב טלובו בושח רישכמ

 םירעפבש תיגולוטנואד-תירסומה היעבה לשב רגתאמ אוה יחכונה יתקולחה בצמה
-תירסומ הניחבמ יתייעב וניא בצמה ומעטלש ימ םג יכ חינהל ריבס תאז םע .םילודג הכ
 ןומט ליעל וגצוהש הלא ומכ םילודג הכ םייתקולח םירעפבש ,ךכל םיכסי תיגולוטנואד
 ןקתל שי הניגבש תילילש תיתוליעי העפשה לש המויקל רתויב יתועמשמ לאיצנטופ

 
 תדימ לע המכסה ןיא םא םג ,תויתקולחה תא לידגהל שיש ןפואב יוניש בייחמ יחכונה
 יהמ תלאושה תיביטמרונה היגוסב קסוע וניא רמאמה ןכ ומכ .היוצרה תויתקולחה
 גרוחה ,ףיקמו דרפנ ןויד בייחמ ןורחאה טביהה .תיפוסוליפ הניחבמ היוצרה תויתקולחה
 ,יסימה חישל ותקיזל עגונה לכב דוחייבו ,הז רמאמ לש תמצמוצמה ותרגסממ ןבומכ
 לשמל ואר .הז רמאמ אשומ המגדירפה יפ לע תויתקולחה םע דדומתהל דעונ אוה קרש
 PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF TAX LAW (Monica ץבוקב םינושה םירמאמה תא

Bhandari ed., Oxford University Press, 2017); LIAM MURPHY & THOMAS NAGEL, THE 
MYTH OF OWNERSHIP: TAXES AND JUSTICE (2002); Linda Sugin, Theories of 
Distributive Justice and Limitations on Taxation: What Rawls Demands from Tax 
Systems, 72 FORDHAM L. REV. 1991 (2004); Joseph M. Dodge, Theories of Tax Justice: 
Ruminations on the Benefit, Partnership, and Ability-to-Pay Principles, 58 TAX L. REV. 
399 (2005); Jennifer Bird-Pollan, Why Tax Wealth Transfers: A Philosophical Analysis, 
57 B.C. L. REV. 859 (2016); Brian Galle, Tax Fairness, 65 WASH. & LEE L. REV. 1323 
(2008); Linda Sugin, A Philosophical Objection to the Optimal Tax Model, 64 TAX L. 
REV. 229 (2011); Alex Raskolnikov, Accepting the Limits of Tax Law and Economics, 
98 CORNELL L. REV. 523 (2013); Vincent Ooi, Redistributive Taxation in the Modern 
World, 34 SING. L. REV. 173 (2016);Ilan Benshalom, The Rise of Inequality and the Fall 

of Tax Equity: A Call for a Non-Ideal Distributive Tax Theory, 2021 B.T.R. 195. 
 .105 ש"הל ךומסה טסקטב ןלהל ואר  23
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 ןויווש-יא לש תילילשה תיתוליעיה העפשהה .יתקולחה בצמה תא )תיקלח תוחפל(
 תתחופה תילושה תלעותה ןוגכ ,ינויעה חישב םיחוורו םירכומ םימרוגמ ןה תעבונ לודג

 תותיבש( יתרבחה רדסה תא רערעי לודגה ןויוושה-יא יכ ששחהמ ןהו ,ףסכה לש
 יואר דוע .תילכלכה תוליעיה עגפית ךכ בקעו )המודכו םייחרזא םיכוסכס ,םידבוע
 טרופיש יפכ ,שדחמ הקולח עצבל יוסימה רטשמ לש תומייקה תולבגמה רואל יכ ,ןייצל
 רצהל תולולע יתרבחה רדסה תבכשמ תועבונה תוינוציק תויתקולח תואצות 24,ןלהל
 םייקתי חישהש יוארה ןמ הז בחרמב ;תרכינ  תורציה יטרקומדה ןורמתה בחרמ תא
 ,רחא ןושל .היוצרה תויתקולחה תמר תא עובקל קקוחמל רשפאי אוהשו ,הטנא-סקא
 תמר תעיבקב קקוחמה ינפב דמועה תויורשפאה דענמש שרדנ תיטרקומד הניחבמ
 ךילהת רשפאל ידכ שרדנ רבדה ;ילמיטפוא היהי תיתרבח הניחבמ היוצרה תויתקולחה
 תייגוסב תוינידמה תעיבקב שפוח תוגרד ויהי רוביצה ירחבנל ובש יטרקומד
 לש התוליעפמ םיעבונה םיצוליאמ "תינגוסקא" תולבגומ ןניא ןהש ןפואב תויתקולחה
 תוירחאב תאשונ תמייקה המגידרפה יכ ,הארי םירבדה ךשמה .יתרבחה רדסה תבכש
 איהש םיצוליאה לשב קקוחמה ינפב דמועה תויורשפאה דענמ םוצמצל תלטובמ-אל
  .תויתקולח םודיק לע הביצמ
 

 
 תחוורה תיתבכש-ודה המגידרפה .א

 תוימדקמ תורעה .1

 .םישגד ינש ןייצא ,תחוורה תיתבכש-ודה המגידרפה תא הבחרהב גיצא םרטב
 לחה – הרבחב םידיחיה לש דענמה לכ לע סרפתמ יתקולחה טביהב קוסיעה ,תישאר
 תגצה הז רמאמב .רתויב םירישעב הלכו ינוניבה דמעמה ךרד רובע ,רתויב םיינעהמ
 .ןוידה תוחונ םשל ,םיינעו םירישע – תוצובק יתש תועצמאב היהת םייתקולחה םינכתה
 .יתקולחה רשקהב ילכלכ-יתרבחה דענמה לש ףצרה לכל עגונ ןלהלש ןוידה ךכיפל
 םיילילש םיסימל םג איה הנווכה הז רמאמב "יוסימ" וא "סמ" חנומה תטיקנב ,תינש
 החוור ימולשת ,ילילש הסנכה סמ םזכרמבו ,בחרה םרשקהב הרבעה ימולשתלו
  .תוידיסבוסו

 תחוורה המגידרפה לש הנכות .2

 תבכש איה הנושארה הבכשה .יתבכש-וד הנבמ תלעב איה תחוורה המגידרפה
 טעמל ליכמ יתרבחה רדסהש םייטפשמה םיללכה לכ תא תללוכה ,יתרבחה רדסה

 
 .74-79 ש"הל ךומסה טסקטב ןלהל ואר  24
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 ,המגידרפה .דבלב יוסימה תכרעמ תא תללוכ היינשה הבכשה 25.יוסימה תכרעמ
 תואצותה תא ריבעמה "רוניצ" ונשיש ךכ לע רתיה ןיב תתתשומ ,ןלהל טרופתש
 םילוקיש רומאכ תרדענה( יתרבחה רדסה תבכש תועצמאב תורצונש תוילכלכה
 יוסימה תכרעמ תועצמאב הלא תואצות טולקת רשא ,היינשה הבכשה ךותל )םייתקולח
  .הרבחב תוסנכהה לש שדחמ הקולח ךורעתו

 רדסה( הנידמה תא תשמשמה המרופטלפה סיסבב תחנומ ןניקסע הבש המגידרפה
 וא "םיטקיורפ"כ וללה תובכשב םישענש םייוניש םיכרענ התרגסמבו ,)יתרבחה
 תוליעי לש ןבומב החוורה תא אישהל ודעונש םידעי םדקל ידכ ,"תוינידמ ייוניש"כ
 היצלוגר ,ןידב םייוניש םיללכנ וז תרגסמב .ךדיאמ תויתקולח םדקל ןוצר ךותמו דחמ
 תויתקולחב וא תילכלכה הגועה לדוגב יונישל םימרוגש תורחא תויתלשממ תולועפ וא
 26.הלש

 איה ןניקסע הבש המגידרפה לש לודיגה תיב יכ ,דואמ םייללכ םיווקב רמול ןתינ
 תונוש תורומאה תובכשה יתש יכ תסרוג וז השיג 27.טפשמה לש ילכלכה חותינה תשיג
 רדסה תבכש .וז תא וז םילשהל ודעונ ןה יכו ,תילנויצקנופ הניחבמ התוערמ תחאה
 הניא ,ללככ ,איה ;הגועה תא לידגהל ידכ קרו ךא דבלב תוליעיב תדקמתמ יתרבחה

 
 ,םיזוחה יניד ןוגכ יטרפה טפשמה תא הנושארבו שארב םיללוכ ולא םייטפשמ םיללכ  25

 םירדסה םג אלא ,הלא םיניד קר אל תללוכ יתרבחה רדסה תבכש תאז םע .ןיינקהו ןיקיזנה
 .תוסנק ןוגכ ,תיתקולח העפשה םהל תויהל היושעש ילילפהו ילהנמה טפשמה םוחתב
 ןומימ  ןפואמ לחה ,היגוסל תיתלשממה תוינידמה תא םג תללוכ יתרבחה רדסה תבכש
 תא ןכו ,דועו היצלוגר ,הריגה ,רחס תוינידמב הלכו םיירוביצ םירצומ לע תואצוהה
 לכב קוסעי אל רמאמה .המודכו דומיל רכש ןוגכ םימיוסמ םירצומ לש רוחמתה ינונגנמ
 תויעבה תא םיגדהל ידכ ןה ,םינושה םימוחתה ןמ תואמגודב שמתשי ךא וללה םיאשונה
 רדסה תבכשב תפסונ תויתקולח םדקל ןתינ דציכ םיגדהל ידכ ןהו תמייקה המגידרפב
  .יתרבחה

 Benefit Analysis-Rethinking CostEric A. Posner,  &Matthew D. Adler 109 , : לשמל ואר  26
YALE L.J. 165, 177 (1999). 

 analysis of economic efficiency", "economic" :תורפסב םיחנומ המכב הנוכמ וז השיג  27
analysis of law", "cost-benefit analysis". חנומב שומישל "cost-benefit analysis", 

 .Lisa Heinzerling, Quality Control: A Reply to Professor Sunstein, 102 CALIF. L:ואר
REV. 1457, 1458 (2014); חנומב שומישל "analysis of economic efficiency", ואר: 

Zachary Liscow, Is Efficiency Biased?, 85 U. CHI. L. REV. 1649, 1650-51 (2018) )ןלהל: 
Liscow, Is Efficiency Biased(. ואר ,וז השיגב שומישה לש תירוטסיה הריקסל Adler & 

Posner, 171-170 'מעב ,26 ש"ה ליעל. 
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 ךכ 29.הרבחב םיטרפה ןיב הגועה תא קלחל שי דציכ ירק – 28יתקולחה קדצב תקסוע
 תניחבמ( רתויב הליעיה הרוצב ובצועי ןיקיזנה יניד יתרבחה רדסה תבכשב ,לשמל
 רדהת אל לדו" תניחבב ,םייתקולחה םיטביהב ודקמתי אלו )םידדצה תוגהנתה תנווכה
 קדצ גישהל דעונ אוהו ,ןיטולחל הנוש אוה היינשה הבכשה לש הדיקפת 30."ובירב
 הרטמה דצל תדמוע וז הרטמש ןבומ 31.הגועה לש הנוגה הקולח ךרוצל יתקולח
 המגידרפה יכ םידמל ונאצמנ .הלשממה תואצוה ןומימ – יוסימה תכרעמ לש תירקיעה
 תבכש תואצות תא תיתקולח ןקתל – הילע קרו – יוסימה תכרעמ לע הליטמ תחוורה
 םא ץמואת םיסימה תבכשל הרושק הנניאש תמיוסמ תוינידמ ,ךכיפל .יתרבחה רדסה
 32.תויתקולחה היתואצותב תובשחתה לכ אלל ,הרבחב תוליעיה תא האישמ איה
 לש שדחמ הקולחל םייללכ םיווקב תמרות איה םא רחבית ,תאז תמועל ,יוסימ תוינידמ
  33.סמה תייבג דצל ןבומכ בוש – רתוי תנגוה הרוצב רשועה

 תוליעיה ןוירטירק לע תתתשומ תחוורה תיתבכש-ודה המגידרפה ,רמואה תריצקב
 החוורה םוסקמ םתרטמש 34,וטראפ לש תוליעיה ןוירטירק ודיצלו סקיה-רודלק לש
 םיתוריש רובע וא םירצומ רובע םלשל םיטרפה לש םתונוכנב תדדמנה 35תיפרצמה
 תא שמממ אוה םא רתויב ליעיל בשחיי טקיורפ ,רמולכ 36.)טקיורפה :ןלהל(

 
 ,Why the Legal System Is Less Efficient Louis Kaplow & Steven Shavell :ואר ,וז השיגל  28

Than the Income Tax in Redistributing Income, 23(2) J. LEGAL STUD. 667 (1994) )ןלהל: 
Kaplow & Shavell, Why the Legal System Is Less Efficient(;Richard Craswell, Passing 

On the Costs of Legal Rules:Efficiency and Distribution in Buyer-Seller Relationships, 
43 STAN. L. REV. 361 (1991); ROBERT COOTER & THOMAS ULEN, LAW AND 

2012)ed.  th(6 8-7CONOMICS E. שיש םירובסו וז השיגמ םיגייתסמש ימ שי תאז םע 
 )2013( 69 א ךרכ ןיקיזנ תרופ לאירא :לשמל ואר .קלחמ קדצ ילוקישב םג בשחתהל
 .)ןיקיזנ תרופ לאירא :ןלהל(

3-2AW LNALYSIS OF ACONOMIC EOUNDATIONS OF F ,HAVELLSTEVEN S  לשמל ואר  29
(Belknap 2004). םייתקולח םילוקישל סחייתי אל אוה יכ ורפס תליחתב ריהצמ רבחמה 

 לש וא םייטפשמה םיללכה לש תיתקולח העפשה לכש םושמ ,תוליעיה תאשהל קר אלא
 .סמה תכרעמ תועצמאב תזזוקמ תויהל הלוכי תרחבנה תוינידמה

 טי ארקיו ,"ךתימע טופשת קדצב לודג ינפ רדהת אלו לד ינפ אשת אל" ןכו ;3 גכ תומש  30
 ,ןקתמ קדצ אוה קוספב עיפומה "קדצ" חנומה יכ איה תחוורה תיסאלקה תונשרפה .15
 לודגה תא וא לדה תא ףידעהל ןיא יכ הרומ קוספה ונייהד ,קלחמה קדצה לש ותרדה ךות
   .ןקתמה קדצה תונורקע יפל טופשל שי אלא קלחמ קדצ לש םילוקישמ

 .28 ש"ה ליעל ואר  31
 .)2015( 130-113 ינכרצ ינורטקלא רחסמ יניד ןיראב'ג למא :לשמל ואר  32
 :ואר ,טפשמה לש ילכלכה חותינב תובכשה יתש ןיב תיתרוסמה הקולחה לע הבחרהל  33

Adler & Posner, 186-185 'מעב 26 ש"ה ליעל. 
 לע ןהו סקיה-רודלק ןוירטירק לע ןה וז השיג ססבל ןתינ יכ ,םישיגדמ רנזופו רלדא  34

 .191-188 ,177-176 'מעב ,םש ואר .וטראפ ןוירטירק
35  696 (1939);  J. .CONE, 49 The Foundations of Welfare EconomicsJohn R. Hicks, 

WelfareNicholas Kaldor,  Economics and Interpersonal Comparisons Propositions of 
of Utility, 49 ECON. J. 549 (1939). 

 .)1996( 114 םיזוח לש המלשהו שוריפ רימז ליא :לשמל ואר  36
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 רובע םלשל םינכומ םיברועמה לכש ללוכה םוכסהש ןפואב םישנא לש םהיתופדעה
  37.ילמיסקמ אוה םהל הנקמ אוהש תוכזה

 באשמ לכש העשב לבקתי החוורה םוסקמ היפלש הסיפתה אוה הז חותינל סיסבה
 וליאו ,רתויב הובגה יוושב ותוא םיכירעמש םישנאה ידיל עיגי )ןיעקרקמ ןוגכ( לבגומ
 וקלוחי )םיקראפ תיינב וא תואירב יתוריש ןוגכ( הנתשמ תומכב רצייל ןתינש םיבאשמ
 םישנא ,תאז תמועל .םהלש רוצייה תולעמ רתויב םתוא םיכירעמש םישנאל קר
 ולבקי תאז תחתו ,הז באשמ ולבקי אל ורוציי תולעמ ךומנה יוושב באשמ םיכירעמש
 רתוי הלודג ףסכמ םהלש תלעותה ןכש ,הרבעהה ימולשתו סמה ינונגנמ תועצמאב ףסכ
 אליממו ,תמסקוממ באשמ לכמ תלעותה הזה ןפואב .ןודנה באשמהמ תלעותה רשאמ
 םיתוויע ורצוויי ךא ,םסקומת החוורה ךכב ,ןכא .םסקומת םיבאשמהמ תיללכה תלעותה
 לש האצקהל וכז אלש םיטרפ םתואל יפסכ "יוציפ" תועצמאב רותפל שיש םייתקולח
 הגירח .תובכשה יתש לש ןתוליעפל יזכרמה סופדה תא הווהמ הז רואית .םיבר םיבאשמ
 ,תוליעי רסוחל םורגת – "תוניגה"ה םשב םיינעל םיבאשמ תאצקה רמולכ – הז סופדמ
 תולע רשאמ תוחפב םיכירעמ םהש תמיוסמ תואכז וא באשמ לבקל םייושע םיינע ןכש
 לדגת םלוכ לש תלעותה ,אליממ .רחא םדא םתוא ךירעמש הממ תוחפ וא םהלש רוצייה
 ךכ .באשמה יוושב ףסכ ,ירק ,הרבעה םולשת אלא הז באשמ ולבקי אל םיינע םתוא םא
 םיינע שיש ןכתיי ןכש ,הליעי הניא םלוכל תואירב יתוריש הצקמה תוינידמ ,לשמל
 .יוסימה תכרעמ תרגסמב ףסכ םהל תתל ףידע ןכלו התולעמ תוחפב וז הבטה םיכירעמש
 ללכלש חרכהב תררוג הניא םיינעל תואירבה יתוריש תקולח-יאש רוכזל שי םלוא
 םיינעש חיטבת ישפוחה קושה תלכלכש ןוויכמ ,תואירב יתוריש ויהי אל םיינעה
 תרגסמב םתוא שוכרל ולכוי םהלש רוצייה תולעמ רתויב ולא םיבאשמ םיכירעמה
 38.קושה ןונגנמ

 תויתקולח םימדקמה םייטפשמ םיללכ אקווד ,גירח ןפואב ,םיתיעל יכ ןייצל שי
 לע תיתוהמ תושקהל ידכ ךכב ןיא תאז םע 39.רתוי הליעי תוגהנתה םג םידדועמ
   .םתוליעי לשב ולא םיללכ וצמאי היכמות םג ןכש ,תמייקה המגידרפה

 
37  8 (N.Y.U Tax Pol'y Colloquium,  Democratic Law and EconomicsZachary Liscow, 

https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/Democratic Working Paper No. 7, 2019), 
Liscow.pdf -Law and Economics  )ןלהל:  Democratic Law and EconomicsLiscow, ( 

)"Efficient nontax policies are those that maximize individuals' willingness to pay given 
the existing distribution of  wealth"(. 

 ,EVR, 36 The Pure Theory of Public ExpenditurePaul A. Samuelson. :ואר ,הבחרהל .םש  38
ECON. & STAT. 387 (1954); RICHARD A. MUSGRAVE, THE THEORY OF PUBLIC 

FINANCE: A STUDY IN PUBLIC ECONOMY 18 (1959). 
 ןה םיזוחה יניד םוחתמ ךכל תואמגוד .)2005( 59-62 םיכרד תשרפ לע ןיינק ןגד ךונח  39

 םיללכה ןכש ,ותתירכב םגפ לשב הזוח לוטיבב קסועה ,םיזוחה קוחל ב קרפבש תוליעה
 תדוקנ .תוליעי םג ךא תויתקולח םימדקמ קשוע לשו הייפכ לש ,היעטה לש ,תועט לש
 רבודמש ןוויכ תיפרצמה החוורה תא םיאישמו םיליעי םה םיזוחש איה אצומה
 תועצמאב ולש תלעותה תא לידגמ דצ לכש ךכ ,םידדצה ינש לש תינוצר תורשקתהב
 ששח שי רשאכ .הלדג תיללכה החוורה םג הלדג םידדצה ינש לש תלעותהש ךכבו ,הזוחה
 םיעוריאב שחרתמש יפכ( תינוצר ןיטולחל הניא הזוחב םידדצה דחא לש תורשקתההש
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 המגידרפה לש המויקל ינויעה עקרה .3

 
 שומישש ,ךכ לע תססבתמ םדוקה ףיעסב יתדמע הילעש תחוורה המגידרפה

 לשב רתיה ןיב ,תוליעיב העיגפה תא םצמצמ שדחמ הקולח םשל יוסימה תכרעמב
 ,המצע תא םיאתהל וז תכרעמ לש התושימגו התלוכי דצל תאזו ,תותוחפ תויולע
 תמועל ,יתרבחה רדסה תבכש .םייטרקנוק םייתקולח םירגתאל ,תומיאתמה תוביסנב
 םייואר םילכ תרסח רתיה ןיב התויהב ,שדחמ הקולח תגשהל הרקיעמ הדעונ אל ,תאז
  40.תאז עצבל ידכ ,היינשה הבכשל האוושהב ,םיליעיו

 שולשל הכז שדחמ הקולח םשל הנושארה הבכשבש םייטפשמה םיללכב שומישה
 תוילילשה תועפשהב ןרקיעב תודקמתמ הלא תורוקיב .ןלהל וטרופיש תוירקיע תורוקיב
 האוושהב – םייטפשמה םיללכה תועצמאב שדחמ הקולח לש תוינידמ תטיקנ לש

 
 ,תורשקתהה לשב ןטקת הז דצ לש תלעותה יכ ששח שי יזא ,)התירכב םגפ שי םהבש
 הלא תוליע ןכל .ליעי אוהשו תיפרצמה החוורה תא אישמ הזוחהש הבורע ןיא רבכו
 תוענומ ןה ןכש ,תוליעיל תומרות ותתירכב םגפ לשב הזוחה לש לוטיב תורשפאמה
 לוטיב תוליע תאז דצל .םיליעי םניא םהש יתועמשמ ששח שי םהבש םיזוח לש הפיכא
 .קזחה דצה ינפמ תורשקתהב שלחה דצה לע תוניגמ ןה ןכש ,תויתקולח תומדקמ הלא
 .וקזוח לוצינ תא תוענומ ולא תוליע ןכלו ,העטמהו הפוכה ,קשועה בורל אוה קזחה דצה
 ןכרצה תנגה קוחב תוחפקמ תוינת לש העיבק ןה םיזוחה יניד םוחתב תופסונ תואמגוד
 .בלה םות תבוח חוכמ וא )רכמה קוח ןוגכ( םייפיצפס םיזוח יקוחב יוליג תובוח תעיבקו
 ,לשמל ךכ .תויתקולח ןהו תוליעי ןה םימדקמש םיללכל תואמגוד שי ןיקיזנה ינידב םג
 קזנה ענומ בורל אוה הז דצש ןוויכ ,תוליעיל ןה תמרות םיקפס לע הרומח תוירחא תלטה
 תמרות איה ךא ,קוש ילשכ רותפל םג םייושע הלאכש םיללכו ליעיה קזנה רזפמו ליעיה
 םיתיעל היושע היצלוגר םג .שלחה דצה אוהש ןכרצה לע הנגהה רואל ,תויתקולחל םג
 תורחתה יניד .קוש ילשכ םע דדומתהל האב איה רשאכ תויתקולח ןהו תוליעי ןה םדקל
 םילופוגילוא לע ,םילופונומ לע תולבגה ןכש ,םייתקולח םגו םיליעי םג םה םיבר םירקמב
 ,תוליעיה תא תולידגמ ךכבו )deadweight loss( ףדועה לטנה תא תוניטקמ םילטרק לעו
  .ןכרצל הלא םיקזח םיפוגמ רשועה תרבעה רואל תויתקולח תומדקמ םג ןה ךא

40   tWhy the Legal System Is Less EfficienKaplow & Shavell, , 28 ש"ה ליעל; Louis 
Kaplow & Steven Shavell, Should Legal Rules Favor the Poor? Clarifying the Role of 
Legal Rules and the Income Tax in Redistributing Income 29 J. LEGAL STUD. 821, 823 

 Kaplow & Shavell, Should Legal Rules Favor the Poor(; Daphna :ןלהל( (2000)
Lewinsohn-Zamir, In Defense of Redistribution Through Private Law, 91 MINN. L. REV. 

326, 328 (2006); COOTER & ULEN, אוה הז רשקהב ףסונ ןועיט .8 'מעב ,28 ש"ה ליעל 
 םיפוג לש םתוכמסב םיאצמנ יתרבחה רדסה תבכש תרגסמב םינוש םיטקיורפ יכ
 תיתקולחה הנומתל םיפושח םניאו יפיצפס אשונב םיקסוע רשא ,םינוש םייתלשממ
 ,David A. Weisbach ואר .תיביטקפא שדחמ הקולח לע השקמש המ ,הבחרה

Distributionally Weighted Cost-Benefit Analysis: Welfare Economics Meets 
Organizational Design, 7 J. LEGAL ANALYSIS 151 (2014), תלטהבש ישוקב ןד רשא 

 יכ ןועטל ןתינ הז ןועיט דגנכ יכ ןייצא .תוירוטלוגר תויושר לע שדחמ הקולחה תמישמ
 היינשה הפולחב ןוידה תא ןלהל ואר ,ןכ ומכ .המוד רגתא ינפב תודמוע סמה תויושר םג
 לש הכרעה ףסוותת שגותש קוח תעצה לכל יכ תורשפאב טרפבו ,המגידרפה יונישל
 .ךליאו 114 ש"הל ךומסה טסקטב ,הז ישוק ןתמל היושע רשא ,תויתקולחה היתועפשה
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 יוסימה תכרעמב שומישל הקדצהה רקיע תא תווהמ ןהש ןפואב – יוסימה תכרעמל
  41.שדחמ הקולח םשל דבלב

 לופכה תוויעה ןועיט  )א(

 Steven -ו Louis Kaplow לש םשרדמ תיבמ ,לופכה תוויעה ןועיט יפל
Shavell,42 יתרבחה רדסה תבכש תרגסמב םייטפשמ םיללכ תרזעב שדחמ הקולחל 

 םיטרפל םייקה ץירמתב תעגופ איהש ךכב תרצוי איהש תוויעל ףסונ .לופכ ןורסיח שי
 – הדובע יצירמת לש םמויקב העיגפ ןוגכ ,םתוליעפמ םתאושת תא לידגהל הרבחב
 תוויע תרצוי איה – 43םיסימה תועצמאב שדחמ הקולחה תוינידמ םג תרצוי רשא תוויע
 יפיצפסה םוחתה תרגסמב הליעי הנניא וז שדחמ הקולחש ךכב אטבתמ הז תוויע .ףסונ

 הרוצב גהנתהל םיטרפל תוועמ ץירמת רוציל הלולע איהו ,יטפשמה ללכה קסוע ובש
 ןורתי ונשי הז ןועיט יפל ,ןכ לע 44.םוחת ותוא תרגסמב תיתוליעיו תילמיטפוא הנניאש
 העיגפ – דחא תוויע קר הב שי ןכש ,סמה תכרעמ תועצמאב שדחמ הקולחל רורב
 יתקולח יקיזנ ללכ ,לשמל ךכ .םתוליעפמ האושתה תא לידגהל םיטרפה יצירמתב
 סמל ההז ןפואב הדובעה יצירמת תא תוועמ עבותל עבתנה לש רשועהמ 1% ריבעמש
 טוקנל קיזמל םרוגו תוריהזה יצירמתב םג עגופ תאז דצל ךא ,רשועהמ 1% ריבעמה
 תכרעמ ךרד הרבעהמ תוחפ ףא ליעי אוה ןכל ;תוליעי תולועפמ ענמיהלו רתי תוריהז
  45.הדובע יצירמת תתוועמ קר רשא ,סמה

 

 תויארקאו תויתורירש )ב(

 אוה שדחמ הקולח םשל דבלב סמה תכרעמב שומישל הכימתכ הלעוהש ינש ןועיט
 תונבות יתשמ בכרומה 46,)תויארקאה ןועיט :ןלהל( תויארקאה וא תויתורירשה ןועיט
 םיללכש הנעט הנשי ,תישאר .םייטפשמה םיללכה תונוכת לע תוססובמה תונוש

 
41  On the Limits of Redistributive Taxation: Tomer Blumkin & Yoram Margalioth, 

Establishing a Case for Equity-Informed Legal Rules, 25 VA. TAX REV. 1, 4 (2005). 
42  the Legal System Is Less Efficient WhyKaplow & Shavell, , 669- 'מעב ,28 ש"ה ליעל

667. 
43  , A Note on Efficiency vs. Distributional Equity in Legal Rulemaking: Steven Shavell

Should Distributional Equity Matter Given Optimal Income Taxation?, 71 AM. ECON. 
REV. 414 (1981).  

44   Kaplow & Shavell, Should Legal Rules Favor the Poor, םג וארו ;40 ש"ה ליעל OOTER C
& ULEN, 8 'מעב ,28 ש"ה ליעל. 

 ליעל ,Zamir-Lewinsohn לש הרמאמב ,ןיקיזנ ינידב תקסועה ךכל המגוד וארו .םש ואר  45
 .335 'מעב ,40 ש"ה

 "תויארקאה" ןועיט ןועיטה תא יתיניכ ןכלו ,"haphazardness" הנוכמ הז ןועיט תילגנאב  46
 .Should Legal Rules Be Used to Weisbach, David A  : ואר ."תויתורירשה" וא

(2003) 451-448 439, .EVR L. .HIC U. 70 ,Redistribute Income? )ןלהל: Weisbach, Legal 
Rules(. 
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 םיטרפה לע תוחפו ,תיטפשמ תוניידתהל םיעיגמש ימ לע רתוי םיעיפשמ םייטפשמ
 רשוע ריבעהל דעוימש יטפשמ ללכ ןכל .וזכש תוניידתהל ועיגי אלש הייסולכואב
 םירקמ וליא הלאשב תולתכ תיתורירש הרוצב רשועה תא שדחמ קלחי םיינעל םירישעמ
 בורל ועיתרי תוהובגה ןוידה תויולע יכ ןכתיי ,וזמ הרתי .תיטפשמ תוניידתהל ועיגי
 תיבל תונפל ורחבי ןכש םיילאיצנטופה םיעבותהש דועב ,עובתלמ םיינעה תא אקווד
 תויתורירש לש תמיוסמ הדימ הנשי ,וז ףא וז אל 47.אקווד םירישע םיעבות ויהי טפשמה
 םג אלא ,תויטפשמ תויוניידתהב םיפתתשמה לש לגעמה ףקיה לש היגוסב קר אל
 לש לגעמה ףקיה לש – תיגולונורכו תיגול הניחבמ – "רתוי תמדוק" היגוסב
 םייטפשמה םיכוסכסה לש ירקמ רוזיפ ונשיש תויה .יטפשמ ךוסכסב םיפתתשמה
 םיללכ ךרד הקולח ןכלו ,הזכש ךוסכסב םיברועמ םניאש םישנא ונכתיי יזא ,הרבחב
 48.םמיע ביטית אל םייטפשמ

 ידכש ,איה םייטפשמ םיללכ לש יתורירשה טביהל תמרותה תפסונ הנבות ,תינש
 ךמס לע םיעבות לש םיוסמ גוס ףידעהל םהילע םייתקולח ויהי םייטפשמ םיללכש

Proxy קיודמ-אל היהי הזכש גוסמ ללכ .רתוי םיינע בורל םה הז גוסמ םיעבות ויפלש 
 קלח םה םג ויהי ההובג הסנכה ילעב םיתיעל ןכש ,תמיוסמ הדימב יתורירש ףאו

 ,ןנכותמכ רשוע שדחמ קלחי חרכהב אל יטפשמה ללכה ןכל 49.םיעבותה תצובקמ
 לש הפדעה אטבמה יניינק ללכ לש העיבק ,לשמל ךכ .תויתקולחב עוגפל ףא יושעו

 תמועל רתוי םיינע בורל םה םירכושהש החנהה סיסב לע םיריכשמ ינפ לע םירכוש
 ןוגכ ,םירישע םירכושו םיינע םיריכשמ ןבומכ שי ןכש ,ישוק ררועל הלולע םיריכשמה
 50.םידרשמ תורכושה תומריפ
 

 
 .58-59 'מעב ,39 ש"ה ליעל ,ןגד ;םש ואר ,תויארקאה ןועיט לע הבחרהל  47
 חוטיבהש הדבועל םיסחייתמ רשא ,5 'מעב ,41 ש"ה ליעל ,Blumkin & Margalioth ואר  48

 ןועיטל דגנ ןועיטכ הייסולכואה ללכ לע תוינידמה יוניש לש העפשהה תא םלגמ
 .הייסולכואב םיטרפה ללכ לע םיללכה יוניש לש העפשה אטבמ אוהש םושמ ,תויארקאה

49   Should Legal Rules Favor the PoorShavell,  Kaplow &, 823 'מעב ,40 ש"ה ליעל; 
COOTER & ULEN, 8 'מעב ,28 ש"ה ליעל. 

 רקיעב יטנוולר םירכוש ינפ לע םיריכשמ לש םנורתיו קיודמ וניא גצוהש  Proxy-הש תויה  50
 תוריד ירכוש םע ביטימש יניינק ללכ עובקלו הז  Proxyרפשל ןתינ ,םירוגמל ן"לדנב
 יתב םירכושה םירישע םנשי ןכש ,קיודמ וניא שדחה יסקורפה םג תאז םע .םירוגמ
 ן"לדנב העקשהל שמשל תויושע Non-Recourse Finance גוסמ תואקסע םג ךכ .םירוגמ
 רדעיה לש םיילוש וראשיי דימת , Proxy-ה תא רפשל ףואשל שיש ףא לע ,ןכל .םירוגמל
 ,Weisbach( ךבסייו לצא תאבומה  Proxyללכל המגודה יכ ןייצא .תויתורירשו הפיפח

Legal Rules, אטבמה יקיזנ ללכ לש תינוציק טעמ המגוד איה )449 'מעב ,46 ש"ה ליעל 
 םיינע םישנא בורל םה ןיקיזנב םיעבותהש החנהה סיסב לע עבתנה ינפ לע עבותה תפדעה
 לומ לא םידבוע תבוטל םייטפשמ םיללכ תעיבק ןה תופסונ תוירשפא תואמגוד .רתוי

  .םיקפס לומ לא םינכרצו חוטיב תורבח לומ לא םיחטובמ ,םיקיסעמ
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 םיריחמ יוניש תועצמאב תויתקולחה תועפשהה זוזיק )ג(

 יפל .לעופב םייטפשמה םיללכה לש תויביטקפאה לע רערעמ ישילשה ןועיטה
 דצה לע תויולעה לוגלג תועצמאב ,השעמל ולרטוני םיבר םייטפשמ םיללכ הז ןועיט
 םינוקיתל םיארחא ויהי םיריכשמה היפלש םירכושה תבוטל היטה ,לשמל ךכ 51.שלחה
 רוצית אל איה ףוסבלש ךכ ,תוריכשה יריחמ תאלעהב אטבתהל הלולע הרידב םינוש
 לש  (incidence)הלוחתה היהת המ רקיעו ללכ רורב אל ,רחא ןושל .שדחמ הקולח
 תויושימגל םאתהב ערכוי אוהש חינהל ריבס ,ללככ .םידדצהמ ימ לע יטפשמה ללכה
 ,יתקולחה חישל םיבש םא 52.הרכשהל תורידה קוש לש שוקיבהו עציהה לש תויסחיה
 לש וזל האוושהב רתוי הנטק איה םירכושה לש תילכלכה םתלוכי יכ םיחינמ םא יזא
 .ודועיי תא אלמי םירכושה לש םתבוטל הטומה יטפשמ ללכ יכ תואדו ןיא ,םיריכשמה
 ,רתוי דוע תכל תוקיחרמ ויהי הז גוסמ יטפשמ ללכ לש ויתועפשהש ןכתיי ,וזמ הרתי
 אלל םמצע תא אוצמל םייושע םיינעה םירכושהש אלא ולעי תוריכשה יריחמש קר אלו
 תוינידמה תובקעבש םושמ ,םירכושה ברקב שדחמ הקולחל םורגל יושע ללכה .גג תרוק
 ילעב לש תוירחאה תא םיכירעמש הלא ויהי תורידה תא ורכשיש םירכושה השדחה
 ריחמב ללכה תא םיכירעמש םירכושה ןובשח לע ,רתוי הובג ריחמב םינוקיתל םיתבה
 תצובק ךותב רקיעב אטבתמש יתקולח טקפא רוציל יושע ללכה לעופב .רתוי ךומנ
 לש ויתועפשהש אצוי .םירכושל םיריכשמה ןיב יתקולח טקפא אלו ,המצע םירכושה
 הקולחה לש םילכה זגראב יוצמ וניא אוה ןכלו ,תויופצ ןניא הזכש יטפשמ ללכ
 53.שדחמ

 

 המגידרפה לש המויקב םיכמותה םייתוליעי-ץוח םייביטמרונ םילוקיש )ד(

 ;תויביטמרונ תוסיפת לע אלא תוליעי ילוקיש לע םיתתשומ םניאש םילוקיש םנשי
 לש םתחוורל גואדל ודיקפתש ףוגה ,תוריחה ךרע לשב יכ סרוגה לוקישה ,לשמל ךכ
 יוסימה ןונגנמ .הרבחב םיטרפה אלו ,יזכרמה ןוטלשה אוה יתקולחה קדצלו םיטרפה

 
51  LENU &OOTER C, 8 'מעב ,28 ש"ה ליעל. 
 םיזוחאב יונישה לדוג ותועמשמש ילכלכה גשומל איה ןאכ הנווכה "תויושימג" חנומב  52

 איה הנווכה יחכונה הרקמב .רחא הנתשמ לש םיזוחאב יונישה תמועל דחא הנתשמ לש
 לש םיזוחאב יונישה לדוג רמולכ( ריחמה תמועל תורידה ירכוש לש שוקיבה תושימגל
 תורידה ילעב לש עציהה לשו ,)ןריחמ לש םיזוחאב יונישה לדוג תמועל תורידל שוקיבה
 לדוג תמועל הרכשהל תוריד לש עציהה לש םיזוחאב יונישה לדוג רמולכ( ריחמה תמועל
 לטנ םידדצהמ ימ לע הלאשל תובישח ןיא תילכלכ הניחבמ .)ןריחמ לש םיזוחאב יונישה
 הלוחתה( לעופב לטנה ןכש ,)תיטפשמה הלוחתה( תילמרופ הניחבמ לטומ סמה
 לש עציהה תושימגל םינכרצה לש שוקיבה תושימג ןיבש סחיה תלאשב יולת )תילכלכה
 לודג קלח ןכלו ,ריחמב יונישל רתוי שיגר אוה ךכ ,רתוי שימג םיוסמ דצש לככ .םיקפסה
 חישק אוה םיוסמ דצ לש עציהה וא שוקיבהש לככ .רחאה דצה לע לטוי סמה לטנמ רתוי
 לטנמ רתוי לודג קלח גופסי אוה לעופב ןכלו ,ריחמב יונישל תוחפ שיגר אוה ךכ ,רתוי

  .סמה
53   Legal RulesWeisbach, , 448-449 'מעב ,46 ש"ה ליעל. 
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 םיללכהש דועב ,יזכרמה ןוטלשל טרפה ןיבש םיסחיה תכרעמב יזכרמו יתוהמ קלח אוה
 יואר ,ןכ לע .םמצע ןיבל םיטרפה ןיבש םיסחיה תכרעמ תרדסה םניינע םייטפשמה
 הרומח העיגפ ענמיתש ךכ ,סמה תכרעמ תועצמאב עצבתת שדחמ הקולחהש
  54.טרפה לש ויתויוריחב

 ,תחוורה המגידרפל תינויעה תיתשתה לש הרקיע תא םיווהמ וגצוהש םינועיטה
 הז רמאמ לש וזכרמב .דבלב סמה תכרעמ תועצמאב שדחמ הקולח עצבל שי היפלש
 תא תוצקהל שי היפלו ,תחוורה וז תחת הנוש המגידרפ ץמאל שי יכ הסיפתה תגצומ
 יתרבחה רדסה תבכש םגש ךכ ,הנוש ןפואב תובכשה יתש ןיב שדחמ הקולחה תייצקנופ
 שדחמ הקולחה תייצקנופ תא שדחמ קלחל שי ,רחא ןושל .םייתקולח םילוקיש לולכת
 .יוסימה ירטשמ לע לטומה יתקולחה סמועה לע לקהלו ,יוסימה ןיבל יתרבחה רדסה ןיב
  55.יתקולחה קדצה םוחתב הרבחה לש הנולשיכ לע רתיה ןיב ןעשנ שדחה חישה

 
 

 תמייקה המגידרפה לע תרוקיב .ב
 

 רעפה תובחרתה לש ךשמנו ךלוה ךילהתל םידע ונא ,םירבדה תליחתב ןיוצש יפכ
 המכמ העיגהש תרוקיב הילע הגצוה תחוורה המגידרפה לש הייח ךרואל .יתקולחה
 56,תמייקה המגידרפה לע תורוקיבה לכ תא ליכהלמ הז רמאמ לש ותעירי הרצק .םינוויכ
 .ילכלכ יפוא תולעב רקיעב ןהו ,ימעטל תוטלובה ןהש תורוקיבה קר וגצוי הז קרפבו

 ינא ,וננויד אושנ המגידרפל תמייקה תודגנתהה תפמ תא הרצקב םיטטרשמ םא
 תכלוה תרוקיב הנשי ,תישאר :הלא תודוקנ שולשב הרקיעב תדקמתמ איה יכ רובס
 הבכשל רשאב ,תינש ;המגידרפה לש המויקב םיכמותה םיקומינה לע תרבוגו
 םילעפומה תוליעיה ילוקיש יכ םיסרוגש ימ שי ,יתרבחה רדסה תבכש איה ,הנושארה
 הלידגמ קר הניא וז הבכשש הז ןבומב ,אלמ ןפואב תיתקולח םיילרטינ םניא וז הבכשב
 תיתקולח-יטנא היטה הנומט הז ךילהתבו ,התקולחב םג תקסוע איה אלא הגועה תא
 תבכש איה ,היינשה הבכשל רשאב ןעטנ ,תישילש ;ןויוושה-יא תלדגהל האיבמה
 איה יכ ,שדחמ הקולחה ידעי תגשהל ידעלבה רישכמה תא תווהל הדעונש יוסימה

 
 אוה ןגד לצא אבומה ףסונ יביטמרונ לוקיש .59 'מעב ,39 ש"ה ליעל ,ןגד לשמל ואר  54

 לטנהש ךכ ,סמה ימלשמ ןיב לטנה לש רוזיפ תרשפאמ יוסימה ןונגנמ תועצמאב הקולחש
 .64 ש"ה ןלהל ואר ,הז ןועיט לע תרוקיבל .תיפיצפס הצובק לע לפונ וניא

 ,Nat'l Bureau of Econ. Rsch., Efficient Welfare Weights Nathaniel Hendren) לשמל ואר   55
 45ZK-http://perma.cc/99J6Working Paper No. 20351, Oct. 2017), . 

 הניא ללכ ךרדב תלעות-תולע חותינ לש הרוצתב תוינידמ תעיבקש ןעטנ ,לשמל ךכ  56
 קרו ךא בשחתמ הז חותינש םושמ ,םיאבה תורודה לש סרטניאה תא תפקשמ
 תמלעתמ וז תוינידמ ,רחא ןושל .םייחכונה םיסימה ימלשמ םיטרפה לש םהיתופדעהב
 .תיתרבח תוינידמ בוציעב םיבושחה םינתשמה דחא אוהש ,ירוד-ןיבה חתמהמ ןיטולחל
 Lisa Heinzerling, Inside EPA: A Former Insider's Reflections on the :ואר ,הז ןועיטל

Relationship Between the Obama EPA and the Obama White House, 31 PACE ENV'T. L. 
REV. 325, 354 (2014). 
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 קרפ .הב תונומטה – תויתבכש-ךות – תונוש תולבגמ בקע הדיקפת תא אלמל השקתמ
  .הלא תויודגנתהב ןודי הז

 המגידרפה לש המויקב םיכמותה םינועיטה לע תרוקיב .1

 םה תיתבכש-ודה המגידרפה לש המויקב םיכמותה םייזכרמה םינועיטה תשולש
 תא גיצא תעכ .תויולעה לוגלגו זוזיקה ןועיטו תויארקאה ןועיט ,לופכה תוויעה ןועיט
 .הלא םינועיט לע תיזכרמה תרוקיבה

 

 לופכה תוויעה )א(

 שדחמ הקולחש הדבועה יכ ,תסרוג לופכה תוויעה ןועיט לע תיזכרמה תרוקיבה
 הלוספ איהש ךכ לע העיבצמ הנניא לופכ תוויע תרצוי םייטפשמה םיללכה תועצמאב
 גוסב איה םג הכורכ סמה תכרעמ תועצמאב שדחמ הקולחש אוה ךכל םעטה .ןיטולחל
 תויולעב רבודמ ;תיסחי הבר תובישח לעבכ הרכה לבקמ הנורחאל רשא ,תוויע לש ףסונ
 םירטשמש ןוויכמ .יוסימה ירטשמ לש םעבטו םביט םצעמ תוכורכה הפיכאהו תויצה
 ןפואב תורומאה תויולעה תא םבוחב םינמוט םה יזא ,הבר תובכרומב םינייפואמ הלא
 רתוי לודג ללוכ תוויעל םורגל לולע ,הרבעהה ימולשת ללוכ ,סמה תכרעמב שומישהש
 לע .הנושארה הבכשבש םייטפשמ םיללכ תועצמאב שדחמ הקולחמ םרגייש תוויעהמ
 ,הפיכאו תויצ תויולע שי יתרבחה רדסה תבכשב םייתקולח םיללכל םגש הדבועה ףא
 תויולעה רואל רקיעב ,סמה תכרעמב רתוי תוהובג ןה ולא תויולע יכ ןעטנ
 םיללכ לש תויולעהמ רועיש ןיאל תולודגה ,סמה תכרעמ לש תויביטרטסינימדאה
  57.יתרבחה רדסה תבכשב םייתקולח

 

 תויארקאו תויתורירש )ב(

 םייטפשמ םיללכש ךכב דקמתמ תויארקאהו תויתורירשה ןועיט לש ןושארה טביהה
 תדימב הז ןועיט ההקמה ןועיט ססבל ןתינ .תוניידתהל םיעיגמש ימ לע רקיעב םיעיפשמ
 םידדצ לע ףא אלא םיניידתמה לע קר אל עיפשמ יטפשמה ללכה יונישש םושמ ,המ
 יטפשמ ללכ לש העיבק ,לשמל ךכ .טפשמה תיבב תוניידתהל לעופב םיעיגמ םניאש
 גשות טפשמה תיבל היינפ אלל ףאש ךכל םורגל היושע שלחה דצל תופידע ןתונש

 
 תוויעה לע תרוקיבל .12-14 'מעב ,41 ש"ה ליעל ,Blumkin & Margalioth ,לשמל ואר  57

 Ronen Avraham, David Fortus & Kyle Logue, Revisiting the Roles of םג ואר ,לופכה
Legal Rules and Tax Rules in Income Redistribution: A Response to Kaplow & Shavell, 
89 IOWA L. REV. 1125 (2004); Chris William Sanchirico, Taxes Versus Legal Rules as 

Instruments for Equity: A More Equitable View, 29 J. LEGAL STUD. 797 (2000).  
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 תיתקולח העפשה הז יטפשמ ללכל היהת ךכבו ,וז הפדעה תפקשמה םידדצה ןיב הרשפ
 תא ףידעמה ללכש ,ןכתיי ןכ ומכ 58.תיטפשמ תוניידתהל םיעיגמ םניאש םירקמ לע םג
 לועפל שארמ םתוא ץרמתיו הרבחב םיטרפה לש םתוגהנתה לע עיפשי שלחה דצה
 עיגהל ילבמ ףא רפתשי שלחה לש ובצמ ךכבו ,יטפשמ ךוסכסל ליבות אלש הרוצב
 תא ןתמיש יקיזנ ללכ ןוגכ תואמגוד הז רשקהב תולעהל רשפא .תיטפשמ תוניידתהל
 ץירמתה תא קחשי ךכבו ,םייקיזנ םייוציפ תקיספ תעב הסנכהה ביכר לש העפשהה תדימ
 יניד םוחתב קר אל תוחוור ולא תואמגוד 59.תוינע תוביבסב תונכוסמ תולועפ עוציבל
 תוינתכ ובשחיי תומיוסמ תוינתש העיבק ,לשמל ךכ .םירחא םימוחתב םג אלא ןיקיזנה
 וא( עונמל םג אלא ,תיטפשמ תוניידתהל עיגיש ימ לע קר אל עיפשהל היופצ תוחפקמ
 לש תיטנגוק תוירחא תעיבק המוד ןפואב .שארמ ןהב שומישה תא )ןיטקהל תוחפל
 םורגת אלא ,תיטפשמ תוניידתהל עיגיש ימ לע קר אל עיפשת םינלבק לשו םיקפס
 ללכה תובקעב םישלחה לש םבצמ רפתשי ךכב .םלוכל התוא קפסל םינלבקלו םיקפסל
 תוינידמ יכ גילפד ןאמ תיל ,ךכמ הרתי .תיטפשמ תוניידתהל עיגהל ילב םג יתקולחה
 .תיטפשמ תוניידתהב ךרוצ אלל םינעמנה ללכ לע העיפשמ תיתקולח תיתלשממ

 יריחמב לעופב אטבתי יטפשמה ללכה יונישש ןכתיי םימיוסמ םימוחתב ,ןכ ומכ
 ללכהש שלחה דצהו רתוי ההובג הימרפ םלשל שרדיי קזחה דצה רשאכ( חוטיבה
 איה הז יוניש לש תועמשמה .)ללכה יוניש תובקעב תוחפ םלשי ומיע ביטימ יטפשמה
 חוטיבה ןכש ,תיטפשמ תוניידתהל עיגמש ימ לע קר אלו םלוכ לע עיפשמ ללכה יכ
 60.הדיחא הרוצב םיקזחל ריחמה תאו םישלחל הבטהה תא רזפמ

 לע ססובמה יטפשמ ללכ לש קוידה-יא אוה תויארקאל םרותה ינשה טביהה
Proxy. יטפשמ ללכ לש יונישל םנמוא :אבה ןועיטה תא ןועטל ןתינ הז ןועיט דגנכ 

 קלח םע קר ביטיי אוהש ךכ ,תקיודמ-אל העפשה היהת  Proxyלע ססובמה דיחי
 םיללכ לש יונישל ךא ;םימיוסמ םירישע םע ביטיי ליבקמבו היינעה הייסולכואהמ
 ביטיתש תרבטצמ העפשה ןכתית ללכ לכב הנוש Proxy לע ססבתהב םיבר םייטפשמ
 ללכ לכ לש קוידה-יאמ חיוורמש רישעה טועימה וליאו ,היינעה הייסולכואה ללכ םע
 .תיסחי תינויווש הרוצב תרזופמ היהת תננכותמ-אלה הבטההש ךכ ,הנוש היהי יפיצפס
 שגדב ףא ילוא( םיריכש םע ,םיחטובמ םע ,םירכוש םע םיביטימש םיבר םיללכ תעיבק
 הירפירפה יבשות םע ,תוירוה-דח תוחפשמ םע ,םינכרצ םע ,)לוחכ ןוראווצ ידבוע לע
 תללוכה העפשהה ךא ,דרפנב ללכ לכ םינחוב רשאכ תקיודמ היהת אל םנמוא המודכו

 היינעה הייסולכואל הרישעהו הקזחה הייסולכואהמ רשוע תרבעה איה ולא םיללכ לש
 Proxy יססובמ םייתקולח םיללכבש קוידה-יא יכ ונעטש ימ שי ,ןכ ומכ .השלחהו

 
 ,46 ש"ה ליעל , ,Legal RulesWeisbach  לצא רחא רשקהב וז העפותל תוסחייתה ואר  58

 .449 'מעב
 :ףוג יקזנ תמוש" תרופ ןימינב לשמל ואר ,ןיקיזנה יניד לש תויתקולחה תועפשהב ןוידל  59

 ,תודובא םינש" תרופ לאירא ;)א"פשתה( 11 דל לארשי יניד "הרבחב ומוקמו םדאה עבט
 143 ורכזל טפשמב םירקחמ – הואש השנמ רפס "הגירה לש הריחמו תורכתשה דספה
 Ronen Avraham & Kim Yuracko, Torts and;)2006 םיכרוע ןמדירפ לאינדו קרב ןרהא(

Discrimination, 78 OHIO ST. L.J.661 (2007). 
 .5 'מעב ,41 ש"ה ליעל ,Blumkin & Margalioth ואר  60
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 יתקולחה יטפשמה ללכה לש ותודימע תא קזחמ אוה ןכש ,ןורסיח אלו ןורתי הווהמ
 וחיוורי םיקזחו םירישע םגש ךכל ליבומ רומאכ קויד-יא :אבה ןפואב ןמז ךרואל
 יתרבחה םויה רדסב םיטלושה םיטלובה םימרוגה ןיב םהש ןוויכו ,יטפשמה ללכהמ
  61.ותודימעל ומרתיו ללכה לע ונגי םה יזא יטילופהו

 

 םיריחמ יוניש תועצמאב תויתקולחה תועפשהה זוזיק )ג(

 טפשמה יפנע לכב הדימ התואב יטנוולר וניא אוהש ןעטנ תויולעה זוזיק ןועיט דגנכ
 לש ןוכיסל םיפושח תוינוצר תויזוח תואקסעל םיעגונה םייטפשמ םיללכ םנמוא .יטרפה
 םהבש ,ןיקיזנה יניד םוחתמ םיללכב ,לשמל ,תוחפ ץופנ הז ןוכיס ךא ,תויולע לוגלג
 תויולע תא לגלגל קזחה דצה לש ותלוכי אליממו תורשקתהב םירחוב םניא םידדצה
-יא יתרבחה רדסה תבכשמ קלחב ,רחא ןושל 62.הנטק איה ינשה דצל יטפשמה ללכה
 ,תאז דצל .תויולעה תא םילגלגמ םניא םידדצה לעופבש וא ,תויולע לוגלג עצבל רשפא
 לוגלג .סמה תבכשב םג אלא יתרבחה רדסה תבכשמ קלחב קר אל שחרתמ הז ןיעמ זוזיק
 םיאצמנה םירחא לש םהיפתכל קוחה יפ לע סמה לטומ וילעש םושינה יפתכמ סמה
 ובש ןפואל המודב ,סמה תכרעמ ךרד תויתקולח םודיק לע השקמ ירחסמ רשקב ומיע
 ןיא אליממ .יתרבחה רדסה תבכש ךרד תויתקולח םודיק לע השקמ תויולעה לוגלג
 םוחתב .אקווד יתרבחה רדסה תבכש ךרד תויתקולח םודיקב ךומתל ידכ זוזיקה ןועיטב
 לא לגלוגמ םינרצי לע לטומה היינק סמ רשאכ ,לשמל ,שחרתמ הז ןיעמ לוגלג ,יסימה
   63.םינכרצה לש םהיפתכ

 תוסיפתב םג תכמתנ המגידרפה ,םייתוליעיה םינועיטה דבלמ יכ ריכזא ףוסבל
 .יטרפה טפשמב םייתקולח םיללכ תועצמאב תוריחב העיגפל תודגנתמה תויביטמרונ

 
 18:50 ,3.12.2020( רקחמ רזוע ,ןמדירפ יחימעל Calabresi Guido -מ ינורטקלא ראוד  61

)IST((. שורדל םייושע םימיוסמ םירישעש איה ותועמשמ ןכש ,ישוק ביצמ הז ןועיט 
 רושימב ללכל וקפסיש הנגהל הרומתב ללכה לש תילכלכה האצותהמ חתנ לבקל
    .יטילופה

 & Blumkin ;350 'מעב 87 םיילוש תרעהב ,40 ש"ה ליעל ,Zamir-Lewinsohn ואר  62
Margalioth, תויולע לגלגל תלוכיה רסוח רבדב העיבקה תונוכנ .5 'מעב ,41 ש"ה ליעל 

 .םלוכב אל ךא םיבר םימוחתב תמייקתמש החנה ,חוטיב ינונגנמ ןיאש החינמ ןיקיזנ ינידב
 ךכ .תאז םישוע םניא םידדצ םימעפל ,תויולע לגלגל ןתינ םהבש םירקמב םג ,ןכ ומכ
 םיטונ םניא גוזה ינב ,רתי תוימיטפוא לשב הארנכ ,גוזה ינב ןיב ןוממ יסחיל עגונב ,לשמל
 תבוטל םיללכ םהבש םיאנתה תודוא לע ןוידל .םייביטיזופסידה םיללכה תא ףוקעל
 Bruce Ackerman, Regulating ואר ,םירכושל רשוע ריבעהל םיחילצמ תאז לכב םירכוש

Slum Housing Markets on Behalf of the Poor: Of Housing Codes, Housing Subsidies 
and  Income Redistribution Policy, 80 YALE L.J. 1093 (1971). ןיקיזנה יניד םוחתב קר אל 

 ןוגכ ,הסנכהה ביכרב תובשחתה לע םיססובמש םייתקולח םיללכ .ירשפא וניא זוזיקה
 תיתלשממ תוינידמ תאז דצל .זוזיקה תייעבל םיפושח םניא ,ךשמהב  ונודייש םויה תוסנק
  .זוזיקה תייעבל הפושח הניא איה םג תיתקולח

 חותינ" םיסונ בקעי ואר ,םיסימ ינידב לוגלגה תנגה תנירטקודו לוגלגה תעפות לש חותינל  63
  .)ח"סשתה( 43 חל םיטפשמ "םיסמ ינידב לוגלגה תנגה לש ילכלכ
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 קסועה המגידרפה ןיערגל עגונב קר יטנוולר הז ןועיט יכ ,ןעטנ הז ןועיטל הבוגתב
 תבחרהל עגונב לח וניא אוהו ,יטרפה טפשמה ימוחתב םייטפשמ םיללכ בוציעב
 סמה ןונגנמל תיתוהמ הניחבמ המודה ,תיתלשממ תוינידמ בוציעל םג המגידרפה
 ומכ .טרפל הנידמה ןיב אלו םיטרפ ינש ןיב םיסחי רידסמה יטרפה טפשמהמ הנושהו
 תלטונ סמה תכרעמ ןכש ,םייטפשמ םיללכל המודב תוריחב םיעגופ םיסימ יכ ןעטנ ןכ
 ךמותש ףסונ יביטמרונ לוקיש 64.ותוריחב תעגופ ךכבו םושינה לש וניינקמ קלח
 ימלשמ ןיב לטנה לש רוזיפ תרשפאמ יוסימה ןונגנמ תועצמאב הקולחש אוה המגידרפב
 ןיב לטנה רוזיפ יכ ,רוכזל שי תאז םע .תיפיצפס הצובק לע לפונ וניא לטנהש ךכ ,סמה
 ירטשמ ונכתיי דגנמו ,םייתקולח םייטפשמ םיללכ תועצמאב םג ירשפא םינוש םיטרפ
  65.עירכמ לקשמ ןיא הז לוקישלש ךכ ,הנטק הצובק לע לפונ לטנה םהבש יוסימ

 המושייב םיישקהו המגידרפה ןכות לע תופסונ תורוקיב .2

 ןנשי ליעל וניוצש המגידרפה לש המויקב םיכמותה םינועיטה לע תורוקיבל רבעמ
 תורוקיב עבראב דקמתא .המגידרפה לש המושייב ןרקיעב תודקמתמה ,תופסונ תורוקיב
 ,תובכשה יתש ןיב המירזה תייעב ,הנושארה הבכשב תמייקה תיתקולחה היטהה :הלא
 ןיבל ירוביצה חישה ןיב סננוסידהו הידעי תא גישהל יוסימה תבכש לש היתולבגמ
     .המושיי לע השקמה ,תיתבכש-ודה המגידרפה

 
 

 יערדא 'מ ףסוי ואר ,היגוסה לע .ןיינקה תוכזב העיגפ הווהמ סמה דסומ יכ רובס ינא  64
 ;)2019( 31 גי םירבדו ןיד "תילקסיפ הקיקח לע תיטופיש תרוקיבו תיתקוח תונשרפ"
 סניקלא דוד ;)ס"שתה( 57 ה לשממו טפשמ "ירוביצ טפשמכ םיסמ יניד" יערדא 'מ ףסוי
 ג קלח רגמש רפס "ןיינקב העיגפכ סמה :'םתלבסב ותנע ןעמל םיסמ ירש וילע ומישיו' "

 ידממ לע :םיינויער סמ יעוריא" גרבסקילג דוד ;)2003 םיכרוע 'חאו קרב ןרהא( 529
 תרוקיבו תויתדימה תמרונ" ירדה קחצי ;363 ,םש ,רגמש רפס "יתקוחהו יסמה חישה
 תיתקוח הנגה" ןמסיו עשוהי ;)ב"סשתה( 1 ומ טילקרפה "סמ יקוח תויתקוח לע תיטופיש
 ןיינקה לע תיתקוחה הנגהה ףקיה" ןרוי ןרהא ;)ה"נשתה( 273 ,258 בכ טילקרפה "ןיינקל
 טפשמה תיב .)ז״נשתה( 443 חכ םיטפשמ "תילכלכ הקיקחב תיטופישה תוברעתההו
 קנב 6821/93 א"ע לשמל ואר ,וז היגוסב עירכהלמ םינש תורשע ךשמב ענמנ ןוילעה
 291/99 א"ער  ;)1995( 221 )4(טמ ד"פ ,יפותיש רפכ לדגמ 'נ מ"עב דחואמה יחרזמה
 א"ע ;)2004( 221 )4(חנ ד"פ ,ףסומ ךרע סמ להנמ 'נ םילשורי ןבא תקפסא .ד.נ.ד

 'נ והילא 8035/07 ץ"גב ;)2004( )3(חנ ד''פ ,מ"עמהו סכמה ףגא 'נ המיזה 10608/02
 )1(ס ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ לאינק 9333/03 ץ"גב ;)21.5.2008 ובנ( לארשי תלשממ

 ץ"גב ;)26.08.2012 ובנ( ךבנכיר 'נ הפיח המוש דיקפ 8473/08 א"ע  ;)2005( 277
 תושר 'נ גרבדנז 4562/92 ץ"גב ;)15.8.2012 ובנ( לארשי תסנכ 'נ ןאידוד 3734/11

 529 )4(אנ ד"פ ,תסנכה שאר-בשוי 'נ לגס 5503/94 ץ"גב ;)1996( 793 )2(נ ,רודישה
 ובנ( רצואה רש 'נ לארשיב םינובהו םינלבקה תודחאתה 4197/00 ץ"גב ;)1997(

 ץעויה 'נ םיקסעהו םיאמצעה ינוגרא תכשל – ב"הל 6304/09 ץ"גב ;)17.01.2001
 20 'ספ ,תואלקחה דרשמ 'נ ילארשי 6061/08 ץ"גב ;)2.9.2010 ובנ( הלשממל יטפשמה
 למשח תוישעת וקרא 9411/00 ץ"גנד ;)19.8.2009 ובנ( לברא תטפושה לש הניד קספל
 םיקנבה דוגיא 4406/16 ץ"גב ;)19.10.2009 ובנ( ןויצל ןושאר תייריע שאר 'נ מ"עב
 .)29.9.2016 ובנ( לארשי תסנכ 'נ )ר"ע( לארשיב

  .63 'מעב ,39 ש"ה ליעל ,ןגד לשמל ואר  65
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 םירישעה תבוטל היטה :יתרבחה רדסה תבכש לש תיתקולחה תוילרטינה רסוח )א(

 תבוטל תמייקה תינבומה היטהה איה תיבלש-ודה המגידרפה לע תיזכרמ תרוקיב
 תרגסמב הליעי תוינידמ תעיבק .הנושארה הבכשה תרגסמב תוהובגה תוסנכהה ילעב
 ןוירטירקהש רחאמ ןכש ;םירישעה תבוטל היטה הבוחב תנמוט יתרבחה רדסה תבכש
 ,םלשל רתוי ההובג תלוכי שי םירישעלש ןוויכו םלשל תונוכנה אוה החוורה תאשהל
 ,ךכיפל .תונוש תויוכז רובע ףסכ םלשל רתוי ההובג תונוכנ םג םהל היהת ללכ ךרדב
 תונוכנהש ,םירישעל םיירוביצ תויואכזו םיבאשמ יבקע ןפואב תוצקהל רתוי ליעי היהי

 ברמ תא ולבקי םירישעש רתוי ליעי היהי אליממ .םיינעל אלו ,רתוי ההובג םלשל םהלש
 66.םהל שדקוי תירוביצה האצוהה לש יראה קלחהשו םיירוביצה תויוכזהו םיבאשמה
   :יתרבחה רדסה תבכש תרגסמב םירישעה תבוטל תינבומ היטה אופא רצוי הז ןונגנמ

 
"Efficient policies will therefore tend to allocate more 
valuable legal entitlements to the rich: more spending on 
transportation, more parks, and cleaner air in rich places than 
in poor ones. This Article calls this phenomenon the 'rich get 
richer' principle of law and economics".67 

 
 ידכ ךכב ןיא ,יוסימה תבכש תועצמאב הלאה תועפשהה תא ןקתל ןתינ דוע לכ

 רשועה תא שדחמ קלחת תיסימה תכרעמהש םושמ ,תיתבכש-ודה המגידרפב עוגפל
 דימ טרופיש יפכ םלואו .םיינעל םירישעה ןיב יתרבחה רדסה תבכשב רבצנש
 לש היינשה הבכשה תרגסמב יתקולחה תוויעה תא ןקתל רשפא-יא םיתיעל 68,ךשמהב
  .יוסימה תכרעמ

 

 ןהיניב המירזבו תובכשה יתש יוהיזב םיישק )ב(

 הבכשה ןיב האלמ המירזו תויפילחת הנשי יכ החינמ תיתבכש-ודה המגידרפה
 הנושארה הבכשה יתוויע תא ןקתל ןתינש ךכ ,היינשה הבכשה ןיבל הנושארה
 לפטל ןתינ יכ החינמ המגידרפה ,רתוי יטרקנוק ןפואב .היינשה הבכשב יוציפ תועצמאב

 
66  Is Efficiency Biased ,Liscow, םירישעה תבוטל היטהה ןועיט .1680 'מעב ,27 ש"ה ליעל 

 טפשמה ימוחתמ םיללכ תעיבקל םג אלא םיירוביצ םיבאשמ תאצקהל קר אל יטנוולר
 ןוזיאו הז ללכמ םידדצל תלעותה לש תומיכ תשרוד ליעיה ללכה תעיבקש ןוויכ ,יטרפה
 לש תונוכנה םיבר םירקמבו ,םלשל תונוכנ יחנומב תבשוחמ וז תלעות .הלא תולעות ןיב
 םלשל םיינע לש םתונוכנמ רתוי ההובג םהילע ןגמש יטפשמ ללכ תרומת םלשל םירישע
  .הזכש ללכ לע

 . 1658 'מעב ,םש ואר  67
 ,Are Court Orders Sticky? Evidence on Distributional Impacts Zachary Liscow םג ואר  68

from School Finance Litigation, 15 J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 4 (2018) )ןלהל: 
Liscow, Are Court Orders Sticky(. 
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 הבכשב ףסכ תרבעה תועצמאב הנושארה הבכשב רצונש יתקולחה תוויעב אלמ לופיט
 םיישקב תלקתנ וז המירז יכ הארי רמאמה ךשמה תאז םע .סמה תכרעמ ידיב היינשה
 ישוקה תא ףיסוהל שי ךכלו ,המגידרפה לש המושייבו הדוקפתב םיעגופה םייתוהמ
 .תובכשה יתש לש יוהיזב
 

 לש היגוסהו יוסימה תבכש ךרד םייפסכ םניאש םיבאשמ לש הקולחב ישוקה )1(
 "הבדנ"  תמועל "תואכז"

 םיבאשמה לכ אלש ךכב ץוענ תובכשה יתש ןיב תיקלחה המירזל םימרוגה דחא
 הנשי ,לשמל ךכ .היינשה הבכשה ךרד הקולחל םינתינ הנושארה הבכשב םיקלוחמה
 ומכ ,םייפסכ םניאש םיבאשמ ןוגה-אל ןפואב תקלחמ יתרבחה רדסה תבכשש הנעט
 ולא םיבאשמ .האנהו םייתועמשמ םייתרבח םיסחי ,םיגשיה ,הנבה ,תוריחו הימונוטוא
 תא ןקתל תלגוסמ הניא סמה תבכשש ךכ ,סמה תכרעמ ךרד הרבעהל םינתינ םניא
 הנניא םישנא לש םתחוור ,דועו תאז 69.הז גוסמ םיבאשמ ןיגב רצונש יתקולחה תוויעה
 ףסכ תלבק 70.םהידיל רשועה עיגה הבש ךרדב םג אלא ,רשועה תקולחב קרו ךא היולת
 םיפסכ תרבעהש דועב ,"תואכז" לש רסמ הריבעמ יתרבחה רדסה תבכש תועצמאב
 ידוחיי ןורתי ונשי ןכ לע ;"הבדנ"כ םיבר םירקמב תספתנ היינשה הבכשה תועצמאב
 תכרעמב שומישל ליבקמב םייטפשמה םיללכה תועצמאב שדחמ הקולח קידצמש
 ,תמייקתמ תובכשה ןיב המירזה רשאכ םג :יותיעה תייגוס תא ףיסוהל שי ךכל 71.סמה
 תידיימ תורבוע ןניא יתרבחה רדסה לש תויתקולחה תואצותה םיבר םירקמב יזא
 תייעב .הנושארה הבכשב תכשוממ הפוקתל "תועקתנ" ןה םיתיעלו ,יוסימה ירטשמל

 
  .ךליאו 340 'מעב ,40 ש"ה ליעל ,Zamir-Lewinsohn ואר  69
70  Robert Shiller, תיביסרגורפ סמ תטיש לכ וא רשוע סמ" :יכ ןייצ ,הלכלכל לבונ סרפ ןתח 

 תיברמל ךשומ אל הז לבא .ףירחהל ךישמי ןויוושה-יא םא םיענמנ יתלב ילוא םה תרחא
 אוה ,ןמז דואמ הברה ןוכנ הזו ,םיפידעמ םהש רסמה .םיינעה םישנאה וליפא ,םישנאה
 ןולשיכ התא' לש רסמ םיבהוא ךכ לכ אל םה .'גשגשל ךל םורגא ינא' :המצעה לש רסמ
 ויהיש םיצור םה .םדא ףאל טעמכ ךשומ אל הז .'ךל ןתינו םירישע םישנא הסמנ ונחנאו
 םושמ הסנכה סממ ךשומ תוחפ םג רשוע סמ .םמצעב תאז תונשל ץמואהו תונמדזהה םהל
 תא וניש עתפלו ,רישעל ךפהו וייח לכ השק דואמ דבע והשימש ןגוה אל הארנ הזש
 ןיבהל הסנמש ימ" רדנלסוא יקיו לצא ואר( "רשועהמ קלח ונממ וחקיי תעכו םיקוחה
 טסילכלכ "םייתימאה םיעינמה תצמחהב ןכתסמ םינותנהמ קר םיילכלכ םיעוריא
)29.12.2019(  3776372,00.html-www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L(. 

71  Zamir-Lewinsohn, ש"ה ליעל ,ןיקיזנ תרופ לאירא םג ואר .358-360 'מעב ,40 ש"ה ליעל 
 םדקל שי יכ ,ינחורה ןיינקה ינידב לשמל ,םג ןעטנ וז הדמע לע ססבתהב .72 'מעב ,28
 םימדקמה םיקוח ינפ לע תיתקולח הניחבמ רתוי תקדוצ תינושאר האצקה םירצויה םיקוח
 תיטנגוק הרוצב ינחורה ןיינקב תויוכז תאצקה תועצמאב תאז תושעל שיו ,הליעי תוינידמ
 לע םינוש היצלוגר ינונגנמבו םיגולמתל םהיתויוכז תעיבקב ,םיאיצממלו םירצויל
 .הריציב םהיתויוכז תא וחיטביש םהידיבעמ ןיבל םיאיצממהו םירצויה ןיבש םימכסהה
-186 הוושמ טפשמו השעמ ,הירואית – הדובעב ינחור ןיינק דיבר-יקסיני תימולש :ואר

183 (2013). 
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 תלוכיה לע איה םג אופא השקמו ,ףלחש ןמזה לשב תישממ העיגפל תמרוג יותיעה
 72.היינשה הבכשב ןוקית תועצמאב הנושארה הבכשב תוויע ןקתל
 

 ןהיניב ןילמוגה יסחי רואל תובכשה יתש ןיב תיתוהמה הדרפהה יוהיזב ישוקה )2(

 ןיב דירפהל רשפא-יא יכ תסרוג תחוורה המגידרפה דגנ החטוהש תפסונ תרוקיב
 םיבאשמה תקולח ןפוא רזגנ ןהמש םינכרצה תופדעהש םושמ ,ללכ תובכשה יתש
 ןניא היינשה הבכשב םיסימה תקולח ןפואו יתרבחה רדסה תבכשב תויואכזהו
 לש תופדעהה תכרעמ ,רמולכ .תוינגודנא אלא ,דחי םג תובכשה יתשל תוינגוסקא
 ,םוקאווב תמייק הניא תויואכז רובעו םיבאשמ רובע םלשל םתונוכנו הרבחב םיטרפה
 םתלוכי יהמו םיטרפ םתואל שיש תורחאה תויואכזה ןהמ הלאשהמ תרזגנ אלא
 רתוי ותוא ךירעמ אוה םאו םיוסמ באשמ ךירעמ ינולפ המכב הלאשה .תילכלכה
 הז באשממ ול שי רבכ המכ הלאשב היולת )הז באשמ ול הצקנש ךכ( ינומלאמ
 ךרוצל .יללכ ןפואב םיבאשמ תרומת םלשל ול שי ףסכ המכו ,םירחא םיבאשממו
 הלאשב היולת ינומלאל וא ינולפל םחל רכיכ תוצקהל םא הלאשה לע הבושתה ,המגדה
 הבושתב היולת וז הלאש לע הבושתה ךא ,םחל רכיכ התוא רובע רתוי םלשל ןוכנ ימ
 )ונלש המגודב םירחא ןוזמ יטרפ( םירחאה םיבאשמה תאצקה העצוב דציכ הלאשה לע
 קלחלו תובכשה יתש ןיב דירפהל רשפא-יא ךכיפל .ינומלאלו ינולפל הצקוה ףסכ המכו
 רחא קרו םלשל תונוכנה ןוירטירק יפל הנושארה הבכשב תויואכזה תאו םיבאשמה תא
 תדימש ןוויכ ,סמה תכרעמ תועצמאב ךכ בקע רצונש יתקולחה רעפה תא ןקתל ךכ
 רואל 73.סמה תכרעמ תועצמאב שדחמ רשועה תקולח ןפואמ תעפשומ םלשל תונוכנה
 תוליעי ילוקישב קר תובשחתה היהת הנושארה הבכשב היפלש המגידרפה ,הז ןועיט
 ןיב תיתוכאלמ הדרפה לע תססובמ םייתקולח םיתוויע ונקותי היינשה הבכשב וליאו
  .תירשפא הניא רשא תובכשה

 

 סמה תכרעמ תולבגמ )ג(

 הרומח העיגפל םיאיבמה םיפסונ םייזכרמ םימרוג םנשי םינורחאה םירושעב
 רומאכ תללוכ וז הבכש .יוסימה תבכשב ירק ,סמה ירטשמ לש שדחמ הקולחה תלוכיב

 
 .68 ש"ה ליעל , ,Are Court Orders Sticky Liscowואר  72
 ידכ הז סקודרפב שומישלו הבחרהל .Scitovsky לש סקודרפה לע ססובמ הז ןועיט  73

 תטיש יפל רחביתש תוינידמה לע םג םיעיפשמ םייתקולחה םייונישה דציכ שיחמהל
 הליעיה תוינידמה תעיבק ןיב הדרפה לע םישקמ םה דציכו טפשמה לש ילכלכה חותינה
 ,ופוג סקודרפל .187-181 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,Adler & Posner :ואר ,סמה רטשמ ןיבל
 .Tibor Scitovsky, A Note on Welfare Propositions in Economics, 9 REV. ECON ואר

STUD. 77 (1941). Liscow ןוידל ולש תויטנוולרה יכ רובס ךא ,הז ןועיט תויבגאב ריכזמ 
 םיילוש תרעהב ,27 ש"ה ליעל ,Liscow, Is Efficiency Biased  ואר ,תילוש איה יזכרמה

 .123 ש"ה ןלהל םג ואר  .1659 'מעב 31
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 הסנכהה לש שדחמ הקולחל השירדה .הרבעהה ימולשת תא ןהו םיסימה תא ןה
 רדסה לש קימעמהו ךשמנה ולוטרע חכונל המצעתהו הכלה יוסימה תבכש תרגסמב
 יתרבחה רדסה תבכשב שדחמ הקולח לש הרדעיה .םייתקולח םילוקישמ יתרבחה
 הקמועב רקיעב ףקתשמ הז סמוע .יוסימה ירטשמ לע רתויב דבכ יתקולח סמוע הליטמ
 תגשה םלוא .םירישעה לע םידבכ םיסימ תלטהב רמולכ ,סמה תכרעמ לש יביסרגורפה
 תא ,לשמל ,הלידגמ תויביסרגורפה תקמעה ירהש ,תויתוליעי תולבגמל הפופכ הז דעי

 הארמ ,לשמל ,רפאל תמוקע .סממ טמתשהל וא ענמיהל םיעצמאה ילעב לש םיצירמתה
 תא הניטקמ סמה רועיש תלדגה האלהו הנממ רשא םיסיממ הסנכהל ןוילע ףר שיש
  74.תויתקולח םדקל תורשפאה תא הליבגמו הייבגה

 תומצעתמ יוסימה תבכש לש תיתקולחה היצקנופה לע תולטומה תולבגמה ,ןכ ומכ
 ןנוצרכ יסימ רטשמ בצעל תולוכי ןניא תונידמ .סמ תורחת תרצויש היצזילבולגה בקע
 םורגי תורחא תונידמל סחיב הובג סמ לטנ ןכש ,התואנ הרוצב תויתקולח םדקיש ןפואב
 םימושינה ינרדומה ןדיעב ,לעופב .םידיחיו םידיגאת – םימושינה לש םתריגהל
 ובש סמ ירטשמ לש ישפוח קוש ינפב םיבצינ םיימואל-ברה םידיגאתה םזכרמבו
 ילמיטפואה סמה רטשמ תא םירחוב םימושינהו ,ןהיניב תורחתמ תונושה תונידמה
 ההובג תוחישק תמר תלעב הלבגמ ינפב הנותנ סמה תבכש תאז רואל .םתניחבמ רתויב
 המגידרפה לש יוניש בייחל ידכ ךכב ידש ונעטש ימ ויה .תויתקולח םודיקל עגונה לכב
 ןיב הלועפ ףותיש בקע תונורחאה םינשב ןטק סמה תורחת לש הפקיה ,ןכא 75.תמייקה
 הביבס רוציל תונויסינה ,רחא ןושל .בטיה תדהדהמ ןיידע וז תורחת םלוא 76,תונידמ
 תימואלניבה יוסימה תביבס ישערמ טלחומה הדודיב ךות ,תימואל ,תיתקולח ,תיטסוקא

 
74  3 (1978) .FFAL 'ATN, 46 er Curve"Taxes, Revenues, and the "LaffJude Wanniski, . 

 ילובקת לש םומיסקמ תדוקנ שיש הדבועל תיטרואת הגשמה איה רפאל תמוקע ,הרצקב
 .ספא םה סמה ילובקת – 0 אוה סמה רועיש רשאכ ,אצומה תדוקנב .םיסיממ הלשממה
 םה םיוסמ סמ רועישב םלוא םילדג סמה ילובקת – סמה רועיש תא םילעמש לככ תאז םע
 סממ תוטמתשהל וא תוענמיהל ץירמתהו ןטק דובעל ץירמתהש םושמ ,ןוטקל םייושע
 100% אוה סמה רועיש רשאכ ,המוקעה לש )םיריצה תישארמ( רתויב קוחרה הצקב .לדג
 ויהי סמה ילובקת םג ןכלו ,הלשממל תכלוה הסנכהה לכש ןוויכמ דובעל ץירמת לכ ןיא –
 רועיש לש אצומה תדוקנל רשאב .ספאמ םיהובג סמה ילובקת וללה תווצקה ינש ןיב .ספא
 םיעיגמ רשא דע סמה ילובקת לש היילעב הוולמ סמה רועיש לש האלעה לכ ,0 הבוגב סמ
 לש תפסונ האלעה האלהו הנממשו םיילמיסקמ םה סמה ילובקת הבש ,ןוציקה תדוקנל
 לודיגהו דובעל ץירמתה תנטקה רומאכש ןוויכ ,סמה ילובקת תא הניטקמ סמה רועיש
 רועישב לודיגה לש העפשההמ רתוי םיקזח םה סממ תוטמתשה וא תוענמיהל ץירמתב
 ןוויכ ,וז ןוציק תדוקנבש סמה רועישמ הובג רועישב סמ תלטהל אופא הקדצה ןיא .סמה
 םייזכרמה םילוקישה םה הייבג ילוקישש ףא לע יכ ןיוצי  .ונטקי םיסימה ילובקתש
 ,תוילילש תונצחה לש המנפה רתיה ןיב םהבו םיפסונ םילוקיש םנשי ,סמ ירטשמ ץומיאב
 וניא הלא םיסימ לש הייבגה ףקיה תאז םע .םיינאיבוגיפ םיסימ תיתשתב םיבצינה
  .ונינפלש רשקהב יתועמשמ

75  148 (2017) .EVRAX T .LAF 21 ,Global Market for Tax & Legal RulesThe Dagan,  Tsilly. 
 ,easures MMultilateral Convention to Implement Tax Treaty Related OECD לשמל ואר  76

, ")MLI"revent Base Erosion and Profit Shifting (Pto 
-treaty-tax-implement-to-convention-https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral

beps.htm-prevent-to-measures-elatedr (2016). תורבח סמל עגונב םכסהה תא םג ואר 
 .5 ש"ה ליעל ,םיימואלניב םידיגאתל 15% רועישב ילמינימ
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 רבד .םיימואלה יוסימה ירטשמ לש תיתקולחה תלוכיב תעגופ וז האצות .ןולשיכל ןודנ
 תולכלכל רשאב ןידה אוה 77.לשמל לארשי ומכ ,תונטק תונידמל רשאב דחוימב ןוכנ הז

 הנטק ןתלכלכ תקזוחש תונידמ םע יסימה ברקב הענכנ תירבה תוצרא ,לשמל ךכ ;תוקזח
 לש םירטשמ :תיסימה הריזב רתויב בושח סכנ ןהל שי םלוא ,הלש וזמ ךורע ןיאל
 םיימואל-ברה קנעה ידיגאת ןיבל סמה יטלקמ ןיב קודהה הלועפה ףותיש .סמ יטלקמ
 ןפואב ,21% -ל 35% -מ תורבחה סמ רועיש תא הניטקה תירבה תוצראש ,ךכל םרג

 78.םייתקולח םידעי גישהל ינקירמאה סמה רטשמ לש ותלוכיב תרכינ העיגפ עגופש
 ירטשמ םיביתכמ ,תיסימה הבכשה ךותב ,"םיימינפ" תוליעי ילוקיש ,דועו תאז

 תונידמב .ףסומה ךרעה יוסימ רטשמ איה רתויב תטלובה המגודה .םייביסרגר יוסימ
 ףאו סמה תייבג לכ ךסמ םיזוחא תורשעל עיגמ הז יוסימ רטשמ לש וקלח םלועב תובר
 ,ותוליעיב אוה ףסומה ךרעה סמ לש ונורתי 79.הסנכהה יוסימ רטשמל הוותשמ
 יוסימ רטשמל ורימהל תישעמה תלוכיה .תיביסרגרה ותאצותב איה ותשלוחו
 ,תויביסרגורפה תא קימעהל אופא שרדנ הסנכהה יוסימ רטשמ .השולק איה יביסרגורפ
 וז תויביסרגורפ .ףסומה ךרעה יוסימ רטשמ לש תויביסרגרה תא קוחשל ידכ קר ולו
 יפכ ,רורב םלוכל םלוא .תיביסרגורפ היהת התוללכב סמה תכרעמש הצרנש לככ קימעת
 תורחתו הדובע יצירמתב העיגפ לש תויתוליעי תולבגמ רקיעב ךכל שי יכ ,ליעל ןיוצש
 תבכשב םיידעלבה םילוקישה םהש ,םייתוליעי םילוקיש ,רחא ןושל .תימואלניב יוסימ
 תא םיליבגמו יוסימה תבכשב םג םייוצמ ,תחוורה המגידרפה יפ לע יתרבחה רדסה
      .וז הבכשב תיתקולחה היצקנופה ףקיה

 

 
-ט"ישתה ,ןוה תועקשה דודיע קוחל רשאב יתרוקיבה ירוביצה חישה תא לשמל ואר  77

 228 2018-1985 לארשי :ןוהה קושב הכפהמה  טסב-ןב יבא :םינושה וילוגלג לע ,1959
 "ישונא ןוהו יתרבח ןוה ,יסנניפ ןוה תועקשה דודיעו יוסימ" יערדא 'מ ףסוי  ;)2020(

 .)א״עשתה( 437 מ םיטפשמ
78  McCaffery, 1277 'מעב ,13 ש"ה ליעל; Measuring the Effects of Alan J. Auerbach, 

Corporate Tax Cuts, 32 J. ECON. PERSP. 97-120 (2018); Kyle Pomerleau, The United 
States' Corporate Income Tax Is Now More in Line with Those Levied by Other Major 
Nations, TAX FOUND. (Feb. 12, 2018), https://taxfoundation.org /us-corporate-income-

tax-more-competitive. 
79   ,6-3 OECDRENDS IN THE TEVENUE RAX T 2020:TATISTICS SEVENUE ROECD, 

-https://www.oecd ;revenue.htm-https://data.oecd.org/tax/tax
Ormaechea -Santiago Acosta ;en-5f8e52020_862-statistics-library.org/taxation/revenuei

& Atsuyoshi Morozumi, The Value Added Tax and Growth: Design Matters 14-15 (Int'l 
Monetary Fund (IMF), Working Paper No. 19/96, 2019), 

-Tax-Added-Value-https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/07/The
46836-Matters-Design-Growth-nda. יוסימו הסנכהה יוסימ רטשמל רשאב הלא םירבד 

 תקסוע וז היגוס .הז רמאמ לש ותרגסממ תגרוחה ,תבחרנ היגוסמ קלח םה ףסומה ךרעה
 ירטשמ ועבקיי םהיפלש תוינידמה ילוקישב ,ונייהד ,סמה תכרעמ לש ימינפה הבכרהב
 David ,לשמל ואר .סמ רטשמ לכ לש ופקיהו סמה תטיש תבכרומ םהמש יוסימה

Gamage, How Should Governments Promote Distributive Justice?: A Framework for 
(2014) 1, 25 .EVR L.AX T 68, Analyzing the Optimal Choice of Tax Instruments.  



 ב"פשת | המ טפשמ ינויע גרבסקילג דוד
 

28 
 

 תיתבכש-ודה המגידרפלו תוילכלכה תוירואתל ירוביצה חישה ןיב סננוסידה )ד(

 תסרוג ,תויניינק תושיג לע תכמסנה ,תוחוורה תוילכלכ-תויתרבחה תוסיפתה תחא
 םילוקישמ ןהו םייגולוטנואד םילוקישמ ןה – יוסימ אלל – םתסנכהל םיאכז םישנא יכ
 היונפה הסנכההש ידכ סמה לטנ תא ןיטקהל שי םייללכ םיווקב ,ךכיפל 80.םיינתאצות
 יאכז דבעש םדא היפלש השיגה איה וז הסיפתמ אצוי לעופ .רשפאה לככ ההובג היהת
 ןוקית ולא תוסיפת רואל .הסנכהל יאכז וניא דבוע וניאש םדא וליאו ,ותדובע דעב לומגל
 המירזה תא שבשל ךכבו ,תירוביצ תודגנתהב לקתיהל יושע יוסימה תבכש תועצמאב
 ןפואב יתרבחה רדסל סחייתמ וניא רוביצהש ךכב הצוענ תודגנתהה .תובכשה יתש ןיבש
 םייתקולח םיתוויע ןקתל הדעונ סמה לטנ תלדגה ובש יבלש-וד ךילהתמ יונבכ ,יטסילוה
 יטילופ ישוק ונשי ךכיפל 81.הנושארה הבכשב הליעי תוינידמ תעיבק לשב ורצונש
 תבוטל תיטומה תוינידמ לש תויוצר-אלה תויתקולחה היתואצות תא זזקל יטקרפו
 םינושה יוסימה ירטשמ תועצמאב ,יתרבחה רדסה תבכשב הטקננ רשא םירישעה
 .תיתבכש-ודה הירואתה לש המושייב לושכמל דמוע הז ישוקו ,היינשה הבכשב
 

 
 

 תבכשב םייתקולח םילוקישב תובשחתהל תואמגוד .ג
 יתרבחה רדסה

 
 תבכש תרגסמב םייתקולח םילוקישב תובשחתהל תדגנתמ תחוורה המגידרפה

 שי ,תמייקה המגידרפב םילטובמ-אל םיישק םנשיש רחאמ תאז םע .יתרבחה רדסה
 תרגסמב םג אלא יוסימה תבכש תרגסמב קר אל םייתקולח םילוקיש תללכה לוקשל
 רוקסא ,תמייקה המגידרפל תופולחה תא הרצקב גיצא םרטב .יתרבחה רדסה תבכש
 דציכ םיגדאו ,יתרבחה רדסה תבכשב תויתקולח םודיקל תויורשפא המכ רוביצה ףועממ
  .יתרבחה רדסה ינונגנממ קלחכ הסנכה ומכ םייתקולח םינתשמב בשחתהל ןתינ

 
 תוכזה ןויער ,לשמל ךכ :םינוש םייוניכל הכוז איהו ,םינווג ינווגו םינווג וז הסיפתל  80

 & MURPHY לשמל ואר ."Just Deserts" -ה וא תימלוגה ותסנכהב םדאה לש תיניינקה
NAGEL, 34 'מעב ,22 ש"ה ליעל;N. Gregory Mankiw, Defending the One Percent, 27 J. 

ECON. PERSP. 21, 32 (2013). 
81  Democratic Law and Economics ,Liscow, 37 ש"ה ליעל; Zachary Liscow, 

(Working Paper, 2020), available at:  24-, 16Redistribution for Realists
-https://law.yale.edu/sites/default/files/documents/faculty/papers/liscow_

03.pdf-08-redistribution_for_realists_2020_ )ןלהל: Redistribution for RealistsLiscow, (. 
 םודיק תמועל סמה תכרעמ תועצמאב תויתקולח םדקל ירוביצה ישוקל ףסונ  םרוג
 יגולוכיספה "תוהוזמה טקפא" לשבש ,ךכב ץוענ םייטפשמ םיללכ תועצמאב תויתקולח
 לבקל םייושע םירישע ןכל .םיהוזמ םינהנה רשאכ רתוי בידנ ןפואב םיגהנתמ םישנא
 םיהוזמ םינהנה םהבש םייטפשמ םיללכ תועצמאב הקולח םודיק רתוי הלודג הנבהב
 תכרעמ תמועל )ריכשמה םע וא דיבעמה םע םיסחי תכרעמב אצמנה המודכו רכוש ,דבוע(
 Daphna Lewinsohn-Zamir, Ilana Ritov & Tehila ואר .םיימינונא םה םינהנה הבש סמה

Kogut, Law and Identifiability, 92 IND. L.J. 505, 542-547 (2017).  
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 ימוחתב םייטפשמ םיללכ בוציעל הנושארבו שארב תעגונ תחוורה המגידרפה
 ילוקישל םאתהב קר אל הלא םיללכ בצעל שי ,הז רמאמב עצומה יפ לע .יטרפה טפשמה
 םילוקישב תובשחתה ךות םג אלא – תסרוג תחוורה המגידרפהש יפכ – תוליעי

 לש רשקהב ומצע ינפב בחרנ ןויד בייחמ יטפשמ םוחת לכ יכ ןייצל רתומל .םייתקולח
 רוטפ םלוא ,הז רמאמ לש ותרגסממ םירבדה עבטמ גרוחה ,יתקולח-יתוליעיה חתמה
 ןפואב בצעל ןתינ ןיקיזנה ינידב תוירחאה ירטשמ תא ,לשמל ךכ .רשפא-יא םולכ אלב
 םינפהל םהל םרוג רשא קוזינלו קיזמל ילמיטפוא ץירמת תריציב קר אל בשחתמש
 ,תוריהזה-יאמ קזנה תלחותל ההז םתולעש תוריהז יעצמא טוקנל ךכו ,תוילילש תונצחה
  .םידדצה לש םירחא םינייפאמב תובשחתה ךות םג אלא

 תוריהזב גוהנל ץירמתה .םיקזח םידדצ לע תרבגומ תוירחא ליטהל ןתינ ,לשמל ךכ
 ןוויכ ,תורישע תונוכשב תוריהזב גוהנל ץירמתהמ רתוי ןטק אוה תוינע תונוכשב
 תונוכשב רתוי הלודג תויהל היופצ תונואתה תומכ ךכ לשב .רתוי הנטק קזנה תלחותש
 הנוכשב רשאמ היינע הנוכשב םהזמ לעפמ םיקהל רתוי ליעי ,המוד ןפואב .תוינע
  .ולא םיבצמב תרבגומ תוירחא ליטהל רשפא תויתקולח םדקל ידכ 82.הרישע

 םייטפשמ םיללכ תומיאתמה תוביסנב עובקל ןתינ םיזוחה יניד םוחתב םג
 רכמה קוחב םיעיפומה ולא ןוגכ םייטנגוק םיללכ ,לשמל ךכ :שלחה דצה םע םיביטימש
 םיינכרצ םיללכ וא ,תוריד ינלבק לומ תוריד ינוק לע םיניגמה ,1973-ג"לשתה ,)תוריד(
-א"משתה ,ןכרצה תנגה קוחב םינגועמה ולא ןוגכ םיקפס לומ םינכרצ לע םיניגמה

 ירכוש לע םיניגמה םיניינק םיללכ לש איה תורפסב העיפומה תפסונ המגוד 1981.83
 םיקזחל בוט יסקורפב רבודמש החנה ךותמ( ולא תוריד יריכשמ לומ םירוגמל תוריד
 84.ילמינימ םירוגמ טרדנטסלו תוביטרל תוירחאל עגונה לכב לשמל ךכ ,)םישלחלו
 אוה םייתקולח םילוקישב םיבשחתמה םייטפשמ םיללכ עובקל ןתינ ובש ףסונ םוחת
 וא םומינימ רכש תומדב היצלוגר איה ךכל המגוד .דיבעמל דבוע ןיב הדובע יסחיב
 יזכרמה הדיקפתש ,הלאב אצויכו הדיל תשפוח ,הלחמ ימי ןתמ ,הדובע תועש תלבגה
 תובשחתהו ינטרפ ןויד תבייחמ וללה תואמגודהמ תחא לכש ןבומ 85.יתקולח אוה
 .הז רמאמ תולובגמ רומאכ גרוחש ןויד ,המגוד לכל םיידוחיי םהש םינוש םילוקישב
 היואר תדמעומ הניא המצע ינפב וללה תואמגודהמ תחא לכש ןכתיי יכ ןייצל רתומל
 םיללכ בצעל ןתינ םהבש םימוחתה ןווגמ תא תושיחממ ןה ךא ,יטמגידרפה יונישל
  .םייתקולח םילוקישב בשחתהב יטרפה טפשמב םייטפשמ

 
82  Is Efficiency Biased ,Liscow, 1695 ,1674-1675 'מעב ,27 ש"ה ליעל.  
 ןפשקוב ילע ;)2018 היינש הרודהמ( 53-54 א ךרכ םיזוח ןהכ ילינו ןמדירפ לאינד  83

 ןכרצה דמעמ שטיוד הנרוא ;)2007( 401-395 יקסעה טפשמב תיתרבחה הכפהמה
 .)ג"סשתה( 122-87 טפשמב

 -ה םג יכ ןייצל שי .379-385 ,335-336 'מעב ,40 ש"ה ליעל ,Zamir-Lewinsohn ואר  84
Proxy םלשומ וניא )יללכ ןפואב םיריכשמ לומ םירכושל האוושהב( םירוגמל תוריד לש. 

 יללכ לש יוביר ןכש ,יתייעב חרכהב וניא םלשומ וניאש Proxy ליעל רבסוהש יפכ תאז םע
Proxy ומכ .הבוט האצותל ליבוהל יופצ ןיידע םישלח לע תונוש תורוצב םיניגמה םינוש 

 דימע תויהל יופצ הזכ Proxy -ש הדבועה לשב ןורתי תויהל יושע םלשומ וניאש Proxy ןכ
 .61 ש״הל ךומסה טסקטב ליעל ואר .רתוי

85  Redistribution for RealistsLiscow, , 44 'מעב ,81 ש"ה ליעל. 
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 םיללכ בוציעב הנושארבו שארב הדקמתה הרוקמב המגידרפהש יפ לע ףא
 תוזוחמל חתפתהו שלג תאז תובקעב אבש רקחמה ,יטרפה טפשמה ימוחתב םייטפשמ
 תעיבקב הז ללכבו ,םירחא םימוחתב םג התוא ומשיי המגידרפה ידיסחש ןפואב םיפסונ

 לש היצזילרביל ימכסה ,תחוורה המגידרפה רואל ,םויכ לשמל ךכ .תיתלשממ תוינידמ
 םילוקישמ תומלעתה ךותו דבלב םייתוליעי םילוקישב תובשחתה ךות םיעבקנ רחסה
 בשחתהל ןתינ תאז םע .תושלחה םידבועה תובכשב העיגפהמ ירק ,םייתקולח
 רתוי םינותמ םירדסה עובקלו ,רחס ימכסה לע המיתח תעב ולא םייתקולח םילוקישב
 םושיי לש םייניבה יבלשב םישלחה םידבועה לע רתוי תיביטקפא הנגה םירשפאמש
 ילוקיש סיסב לע תובר תוביסנב תעבקנ הריגה תוינידמ ,המוד ןפואב 86.ולא םימכסה
 התועמשמ םייתקולח םילוקישב תובשחתה .םינמוימ-אל םידבועב תעגופו ,תוליעי
 תעגונה תוינידמ םג ,המודב 87.ולא םידבועב תובשחתה ךות הריגה תוינידמ בוציע
 םילוקישב תובשחתה לולכל היושע תיתביבס היצלוגרלו םיקווש לש תויזוכירל
 ,תובכר ,םישיבכ ןוגכ תויתשתב העקשהה תוינידמ איה תפסונ המגוד 88.םייתקולח
 הייטנה ,יתוליעיה לוקישה אוה החנמה לוקישה רשאכ .הלאב אצויכו םיירוביצ םיקראפ
 רתוי הלודג איה תיתרבחה תלעותה ןכש ,רתוי םירישע םירוזאב רתוי עיקשהל היהת
 תמועל .)תססובמה הייסולכואה לצא רתוי ההובג איהש םלשל תונוכנה לשב רתיה ןיב(
 םירוזאב קר אל תויתשתב העקשה התועמשמ םייתקולח םילוקישב תובשחתה ,תאז
 החוורב תולת אלל רתוי תינויווש העקשה אלא ,םלשל תונוכנה תדימ יפל םירישע
 ךורעל שי וללה תואמגודהמ תחא לכל עגונב יכ ,ןייצל רתומל 89.תיפרצמה תיתרבחה
  .הז רמאמ תולובגמ גרוחש ףיקמ ןויד

 אוה יתרבחה רדסה תבכשב םייתקולח םילוקישב בשחתהל ןתינ ובש ףסונ קיפא
 לע םילטומה םינוש םימולשת תרגסמב םיטרפה לש הסנכהב תובשחתה תועצמאב
 ."םויה תוסנק" לש איה תיתוהמו תיגולודותמ הניחבמ ךכל תטלוב המגוד .רוביצה
 ,הירטסוא ,הינמרג ,קרמנד ,הידווש ,דנלניפ ןהבו ,תובר תונידמב וצמוא םיימוי תוסנק
 90.ץייוושו ןילופ ,דרפס ,לגוטרופ ,תפרצ ,הירגנוה

 לע תתתשומ )תוסנקה( תילילפה השינעה ,)day-fine( םויה תוסנק רטשמ יפל
 סנקה הז רטשמ יפ לע .תימוי הסנכה לש הדידמ תודיחיב ןיירבעה לש תילכלכה ותלוכי
 יקלח דחאכ ךרעוי דחא םוי לש סנק .םלוכל עובק םוכסב אלו "םיימוי" תוסנקב לטוי

 לטומה ,וניתוזוחמב לבוקמכ ,דיחא םוכסב סנק .ןיירבעה לש תיתנשה הסנכההמ 360
 הלודג איה ינע ןיירבע לש סיכב תיתימאה העיגפה ןכש ;קדוצ וניא ,דחאכ רישעו ינע לע

 
86  -. 1583, 1602EVR L.INN M 105 ,Reverse In Arguments, Distributional Alex Raskolnikov,

 .),Arguments Distributional Raskolnikov :ןלהל( (2021) 06
 .1606-1609 'מעב ,םש  87
 .1606-1619 'מעב ,םש  88
 .61-65 'מעב רקיעב ,81 ש"ה ליעל , ,Redistribution for RealistsLiscow ואר  89
EVR11  ,Day Fines: Should the Rich Pay More ,Reznichenko-na KantorowiczeEl.  ואר  90

L. & ECON. 481, 485 (2013) )ןלהל: Kantorowicz-Reznichenko, Should the Rich Pay 
More(. 
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 לע 91.ףסכה לש תתחופה תילושה תלעותה ןורקע רואל ,רישע ןיירבעב העיגפהמ רתוי
 ימי רפסמב יולת תילילפה השינעב סנקה הבוג ,תאז תמועל םויה תוסנק רטשמ יפ
 הלודג הריבעה תרמוחש לככש ךכ ,םימיה רפסמב ףקתשת הריבעה תרמוחו הסנכה
 ,ףסכ ימוכסל אלו הסנכה ימיל אופא רבוע חישה .םאתהב לדגי הסנכהה ימי רפסמ רתוי
 ןכש רתוי דבכ ריחמ םלשל םיצלאנ םניא םיינעו ,ןיירבע לכל םאתומ סנקה הבוגש ךכ
  92.םתסנכהמ תיביטקפא הניחבמ ההז קלח םימלשמ םלוכ

 טפשמה תיב ןושארה בלשב .םיבלש ינשב תלעופ ימויה סנקה תכרעמ יללכ ןפואב
 .םלשל ןיירבעה לע היהיש סנקה ימי רפסמ תא עבוק היפלו ,הריבעה תרמוח תא ךירעמ
 תדיחי יהמ עבוקו ,ןיירבעה לש ילכלכה ובצמ תא ךירעמ טפשמה תיב ינשה בלשב
 לכ לע לטויש םוכסה תאז תובקעב daily unit of the fine(.93( ולש תימויה סנקה
 ןתינ 94.הווש אוה ותסנכה ןיבל וניב סחיה םלוא ,הנוש אוה ההז הריבע רובע םדא
 תופסונ תוביסנ וא וליג ,ןיירבעה לש ילילפה ורבע ןוגכ םיפסונ םינתשמב בשחתהל
 שימג אוה סנקה ךותב סנקה ימי תעיבק לש ביכרה 95.סנקה ימי רפסמ תעיבק תרגסמב

 
 אוה )םויכ לבוקמכ( דיחא םוכסב סנק םא הלאשב ןודל שי ,היגוסב יתקולחה חישל רבעמ  91

 ןיירבעה תסנכה יפל הנתשמ רועישב םיימוי תוסנק אקוודש וא תיתעתרה הניחבמ ליעי
 רשפא .הב השינעה תילכתבו הריבעה גוסב יולת העתרהה לש הנכות ,ללככ .םיליעי םה
 תוריבע ןיבל ,ןעוציבמ לילכ עיתרהל דעונ שנועה ןהבש ,תוילילפ תוריבע ןיב ןיחבהל
 תמנפה לש ןבומב ,תילמיטפוא העתרה איה הרטמה םיתיעל ןהבש ,לשמל ,תוילהנמ
 תוסנק אוה ליעיה ןונגנמה םא הלאשה לע תורישי עיפשמ הז לדבה .הרבחה לע תונצחהה
 העתרה יזא ,העישפה רוגימ איה הרטמה רשאכ .הסנכהל םאתהב םוי תוסנק וא םיעובק
 רישעלו ינעל הריבעה לש תיתימאה תולעה ןניגבש םוי תוסנק תועצמאב קר רצווית הליעי

 ינעה רובע הנוש העישפ ריחמ רצוי עובק רועישב סנק .תיביטקפא הניחבמ ההז איה
 תמנפה איה הרטמה רשאכ תאז תמועל .רתי תעתרה וא רסח תעתרה רוצייו ,רישעהו
 לש העיבק אקוודש הז ןבומב ,רישעה ןיבו ינעה ןיב לידבהל שי םא בר קפס ,תונצחהה
 ייולת םוי תוסנק וליאו ,ליעיה סנקה אוה תיתרבחה הנצחהה תלחות רועישב עובק סנק
 הרפההמ תקפומה תלעותה ןהבש ,"תוליעי תורפה"מ םירישע עיתרהל םייושע הסנכה
 יולת אלא יתרבחה קזנה הבוגב ונניא סנקהש ןוויכ ,יתרבחה קזנה לע הלוע הליעיה
 'מעב ,90 ש״ה ליעל ,Kantorowicz-Reznichenko, Should the Rich Pay More ואר .הסנכה

 םייושע םמצע לומגה ילוקיש םגש ןבומ .490 'מעב 17 םיילוש תרעה טרפבו ,493-487
 .הנוש הבוגב תוסנקב אטבתי ינע םדאלו רישע םדאל ההז לומג ןכש ,יתקולח טביה לולכל
 .493-492 ,482 'מעב ,םש ואר ,םויה תוסנק סיסבב תוליעי ילוקישל עגונב הבחרהל

 ,הסנכה לש הנתשמה לע קר חרכהב ססובמ וניא ןיירבעה לש רשועה ןחבמ יכ ןייצל שי  92
 םירישע ןיב יכנאהו יקפואה קדצב העיגפ עונמל ידכ םיפסונ םינתשמ לולכל יושע אלא
 םיסכנ ריתע םדא היפלש היואר-אלה האצותה תעינמ ,לשמל ךכ :םינוש רשוע יביכרמ םע
  .םיסכנ רסח דבוע םלשיש םוכסל האוושהב ךומנ םוכס םלשי דבוע ונניאש

93  ch Pay MoreShould the RiReznichenko, -Kantorowicz, םנשי .482 'מעב ,90 ש"ה ליעל 
 רפסמ ,הסנכהה בושיח ןפואל םיעגונה תונושה תונידמב תוטישה ןיב םינוש םילדבה
 ןיב הוושמה הלבטל .דועו תילמיסקמה תימויה הסנכהה ,ילמינימהו ילמיסקמה םימיה
 Elena ואר ,הסנכהה בושיח תעב ללקשל שיש םינתשמה ןיינעל תונושה תונידמה

Kantorowicz-Reznichenko, Day Fines: Reviving the Idea and Reversing the (Costly) 
Punitive Trend, 55 AM. CRIM. L. REV. 333, 340 (2017) )ןלהל: Kantorowicz-

Reznichenko, Day Fines(.  
94       MorePay Should the Rich Reznichenko, -Kantorowicz, 482 'מעב ,90 ש"ה ליעל. 
95  sDay Fine, Reznichenko-Elena Kantorowicz, 346-357 'מעב ,93 ש"ה ליעל. 
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 תאז תמועל תימויה סנקה תדיחי םוכס .טפשמה תיב לש ותעד לוקישל ןותנו ,תיסחי
 סנקה תדיחי לש העיבקה בלש .השקונ אוה ןכלו ,ןיירבעה לש ורשוע תא ףקשל רומא
 לע הרבחב םיטרפה ןיב הנחבה רצוי אוהש םושמ ,לדומב יתקולחה בלשה אוה תימויה
 96.םהלש רשועה סיסב

 תדיחי תכרעה אוה םיימויה תוסנקה לש רשקהב םילודגה םירגתאה דחא הרואכל
 ,הפיכאה תויושר לש ןמכש לע תלטומה הרקי הפיכא תולעל תמרוגה ,תימויה הסנכהה
 תשרוד טפשמה תיב תועצמאב ןיירבע לכ לש ותסנכהל עגונב תינטרפ הכרעה ןכש
 איהש תפסונ היגוס תברועמ תימויה סנקה תדיחי םוכס תעיבקב .םיבר םיבאשמ
 לש תילכלכה ותלוכי תודוא לע יסנניפה עדימה תגשה .תויטרפה תייגוס :תיתוהמ
 ,וז ףא וז אל .תויטרפל תוכזב עוגפל םילולע עדימה לש ותונימאב ןוידהו ןיירבעה
 עוגפל אוה םג לולע ,יטופישה ךילהה לש תויבמופה ןורקעמ רזגנכ ,שנועה םוסרפ
 97.תויטרפל תוכזב

 
 בלשב  .הסנכה ימי 50 אוה תמיוסמ הריבע ןיגב יברמה סנקה יכ חיננ :תירפסמ תאז םיגדא  96

 תיב ינשה בלשב .הסנכה ימי 50 לש סנק םלשל וילע יכ טילחמ טפשמה תיב ןושארה
 ח"ש 100 איה תימויה ותסנכהש רישע לע .םדאה לש ילכלכה ובצמ והמ ןחוב טפשמה
 סנק לטוי ח"ש 10 איה תימויה ותסנכהש ינע םדא לע וליאו ,ח"ש 5,000 לש סנק לטוי

 .ח"ש 500 לש
 רשאב דוחייבו ,טפשמה תיבב יטפשמה ןוידה ךלהמב תויטרפב העיגפה לש טביהה  97

 תוינח תוסנק וא העונת תוריבע ןיגב הרטשמה ידיב ןתינש סנק ןוגכ ,תילהנמ תושרל
 קר ןייצא .וז תרגסממ גרוחה ,רתוי ףיקמ ןוביל שרוד ,תוימוקמ תויושר ידיב תותשומה
 םא הלאשב אוה ןהיניב לדבההו ,הז רשקהב תוירקיע תושיג יתש תוגוהנ הפוריאב  יכ
 שי ןהבש ,דנלניפבו הידוושב .ןיירבעה לש ותסנכה תודוא לע עדימל ףושח טפשמה תיב
 עדימה סיסב לע תישענ הכרעהה ,ןיירבעה לש סמה קיתל תיקוח השיג טפשמה תיבל
 לש הסנכהה סמ תודוא לע עדימל השיג טפשמה תיבל ןיא ,תאז תמועל הינמרגב .קיתבש
 םילבקתמה םינותנ לע ססבתהב טפשמה תיב ידיב תישענ הסנכהה תכרעהו ,ןיירבעה
 הבחרהל .טפושה ידיב ןיירבעה לש הריקח רחאלו הרטשמהמו ןיירבעה לש קיסעמהמ
 Kate Warner, Equality Before the Law and Equal Impact of :ואר ,ולא תוטיש לע

Sanctions: Doing Justice to Differences in Wealth and Employment Status, in 
PRINCIPLES AND VALUES IN CRIMINAL LAW AND CRIMINAL JUSTICE: ESSAYS IN 
HONOR OF ANDREW ASHWORTH 225, 236-237 (Lucia Zedner & Julian V. Roberts eds., 

 עדימ לכ אלל תישענ הכרעהה םיבר םירקמב יכ ,וארה אשונב רקחמ לש ויתואצות .(2012
 ןיירבעה לש ועוצקמ ומכ םינתשמ סיסב לע אלא ,ןיירבעה לש ורשועל וא ותסנכהל עגונה
 Gary M. Friedman, The West German Day-Fines System: A ואר .יתחפשמה ובצמו

Possibility for the United States? 50 U. CHI. L. REV. 281, 295-296 (1983). עגונה לכב 
 תוכזכ ונינפלש רשקהב תויטרפל תוכזה תא תוארל שי יכ רובס ינא תויטרפה תייגוסל
 טפשמה תיבל ןתניתש ךכ ,םימדקמ םויה תוסנקש ירוביצה סרטניאה ינפמ תיחדנה תיסחי
 תויושרל ויחוויד יפ לע ,סמה תוחוד ללוכ ,ןיירבעה לש ילכלכה ובצמ לע עדימל השיג
 ללוכה ןוידב ךרוצ היהי אלש םושמ ,יטופישה ךילהה תא לעייל היושע וז הדמע .סמה
 וז השיג .ןיירבעה לש ילכלכה ובצמל עגונב םידדצה ינש ידיב תיתייאר תיתשת תגצה
 םיפסונ םימרוגל םג םא עובקל שיש םושמ ,האולמב תויטרפה תייגוס תא תרתופ הניא
 .םש ,Warner םג ואר ,תויטרפה תייגוסל .טפושל רסמנש רמוחב ןייעל תוכזה קנעות
 ןתינ תויטרפל עגונב הרימחמ השיג םיטקונש ימ יפל םג יזא ,שנועה םוסרפל רשאב
 יושע הז יקלח םוסרפ םלוא ,יפוסה םוכסה םוסרפ אלל ,ורזגנש סנקה ימי תא םסרפל
   .השינעה תויבמופ לש ןורקיעב םולגה ירוביצהו יתעתרהה ךרעה תא קוחשל
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 ןיירבעה לש ימצע חוויד לע ססבתהל עצוה הפיכאה תויולע םע דדומתהל ידכ
 תונויסינ לעו םירקחמ לע ךמתסהב התלע העצהה .תימויה הסנכהה לש העיבק תרטמל
 ימצע ןפואב וחוודש הסנכהה ינותנב בר קויד וארהו ,הז רשקהב וכרענש םינוש טולייפ
 יכ ועדי םיניירבעהש ךכב קוידה תא ולת םירקחמהמ קלח תאז םע 98.םיניירבעה ידיב
 תוברועמב הכורכה הפיכאה תולע תא הניטקמ וז השיג 99.וקדביי םהיתובושתש ןכתיי

 אלמ ןורתפ הב ןיא םלוא ,ןיירבעה לש תילכלכה ותלוכי תעיבקב טפשמה תיב לש
  .תויטרפה תייגוסל

 ימרוג ובש ,ילטיגיד ןונגנמ לש וצומיא איה תויטרפה תייעב םע תירשפא תודדומתה
 ימי תא םיניזמ – ןניקסע תוילהנמ תויושר תוליטמש תוסנקב רשאכ דוחייבו – הפיכאה
 חלשי רגאמהו ,םיסימה תושר לש םינותנה רגאמל ןיירבעה לע ותשוהש סנקה
 תלפכממ תורישי רזגנש סנקה םוכס תא – תישונא תוברועמ אלל – ןיירבעל תיטמוטוא
 100.סנקה ימי רפסמב תימויה הסנכהה

 ,לשמל ךכ .םיפסונ םימוחתל םג םגרתל ןבומכ רשפא םוי תוסנקל עגונה לדומה תא
 הלכשהל תודסומב לשמל ומכ הסנכהל םאתהב ילאיצנרפיד דומיל רכש תובגל ןתינ
 דוגינב .הסנכה יססובמ םימולשת םע תואירב תכרעמ איה תפסונ המגוד .ההובג
 תומדב םרקיעב םינתינ ולא םיבאשמ ,םדאל םדאמ ריבעהל ןתינש םיליגר םיבאשמל
 הסנכהל םאתהב ילאיצנרפיד ןפואב םרחמתל ןתינ ןכלו ,הרבעהל ןתינ וניאש תוריש
 אוה ולא תואמגוד לש ףתושמה הנכמה 101.רוחש קוש לש ומויקל שושחל ילבמ

 
.Graduating Economic Sanctions According to Ability to , Colgan Beth A:ואר ,הבחרהל  98

Pay, 103 IOWA L. REV. 53, 61-64 (2017). 
 םיטפשמה דרשמ םעטמו Justice Management Institute -ה ידיב םסרופ 1996 תנשב ;םש  99

 .םוי תוסנק לש תוינידמ ץמאל תושקבמה תונידמ רובע תוצלמה ובו ךמסמ ינקירמאה
 ץמאל תושקבמש תונידמ יכ ,הצלמה ךמסמה ללכ וכרענש טולייפה תונויסינ לע ססבתהב
 United  .םיחווידה קויד רחא בוקעל ידכ תימגדמ הקידב ועצבי םוי תוסנק לש תוינידמ

States Dept's of Justice, How to Use Structured Fines (Day Fines) as an Intermediate 
Sanction, 26 (1996), https://www.ncjrs.gov/pdffiles/156242.pdf. 

 הפישח שי םהבש תילהנמ תושר ידיב םיתשומה תוסנקל רקיעב עגונ הז ןורתפ ,רומאכ  100
 ךרוצל הסנכהה ינותנ תא הארי ינוריע חקפ וא רטוש לכש ךכב ,תויטרפב העיגפל הלודג
 לע םילטומה תוסנק לע םג וז השיג לש ץומיא ףסה לע לולשל ןיא תאז םע .חודה ןתמ
 תוסחייתה אלל ,סנקה ימי תא קר לולכי ןידה רזגש ןפואב טפשמה יתבב םיניירבע
 סנק ליטהל ליעי יתמ הלאשל עגונב חיש להנתמ ,91 ש"הב ליעל רומאכ .תימויה הסנכהל
 תוסנקהמ לודג קלח ןייפאל ןתינש ןכתיי וז תרגסמב .הסנכה יולת סנק יתמו דיחא הבוגב
 היהי סנקהש יואר ןכלו תילילשה הנצחהה תא םינפהל םתרטמש תוסנקכ םיילהנמה
 אוה סנקה ןכלו הלוספה תוגהנתהה תא עונמל ודעונ םיילילפ תוסנקש דועב ,דיחא
 תוחפ הרומח תויטרפה תייעב יזא ,ןוכנ הז רואיתש החנהב .הסנכהה לש היצקנופ
 תודוא לע ףסונ ןוידל .םיילילפה תוסנקה יבגל קר תררועתמ איהש םושמ ,המדנשמ
 Elena:ואר ,ןונגנמה תוליעיו חווידה ןפוא ,םתפיכא ,םיימוי תוסנק תעיבק ינונגנמ

Kanterowicz-Reznichenko & Maximilian Kerk, Day Fines: Asymmetric Information 
and the Secondary Enforcement System, EUR. J.L. & ECON. 339 (2020). 

 רתוי ההובגה תונוכנה רואל .תוליעיב ועגפי הלא תועצה יכ רקיעו ללכ רורב אל יכ ןיוצי  101
 אלש טעמכ ילאיצנרפיד רוחמתש ןכתיי ,תואירבו ךוניח רובע םלשל םירישע םיטרפ לש
 רכש לש האלעה םא קפס ,לשמל ההובג הלכשה לש טביהב .םיטרפה יצירמתב עגפי
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 ידכ םיינעמ הנוש ריחמ ומלשי םירישעש ךכ ,םיטרפה תסנכה לש ןוירטירקב שומיש
  .תויתקולח םדקל

 
 תחוורה המגידרפל תוימרופר תופולח שולש .ד

 
 המגידרפ םינחוב רשאכ .תמייקה המגידרפב םינוש םיישק הכ דע וגצוה הז רמאמב

 תיקלח םג ולו – התבוחל ףוקזל שי יכ סורגל רתויב ריבס היהי ,האצותה ןחבמ יפ לע וז
 תמייקה המגידרפה יכמות םג ,ליעל רומאכ .ונמלועב חוורה םוצעה ןויוושה-יא תא –
 תוביסמ ןהו תיגולוטנואד תירסומ הניחבמ ןה ,תויתקולח םודיקל םוקמ שי יכ םירובס
-יא לש תוילילש תועפשהו ףסכה לש תתחופה תילושה תלעותה ןורקע ןוגכ תויתוליעי

 רשאב יטרקומדה בחרמה לש הנטקהה תא ףיסוהל שי ךכל ;קשמה לע ןויוושה
 תובקעב יוסימה תבכש תרגסמב תמייקתמה היוצרה תויתקולחה תדימ לע הטלחהל
  .יתרבחה רדסה תבכשב םייתקולחה םילוקישה לש הרדהה

 תא אלמל השקתמ תיחכונה התנוכתמב המגידרפה יכ דיעמ םירעפב לודיגה
 שיגדהל יוארה ןמ .תורחא תופולח שדחמ לוקשל תעה העיגה יכו ,יתקולחה הדיקפת
 יתקולחה בצמל תוירחאה לכ תא הילע ליטהל ידכ הלא םירבדב ןיאש – בטיה שגדה –
 תלטובמ-אל תוירחאב תאשונ וז המגידרפ יכ רובס ינא םלוא ,ונמלועב חוורה םוגעה
 תייעב ןורתפל תמרות הניאש קר אל המגידרפה ןכש ;חוורה יתקולחה בצמל
 יבצעמל הרומ איהש הדבועה לשב וז היעב הקימעמ ףא אלא ,תמייקה תויתקולחה
 רדסה תבכשב םייתקולח םילוקישמ םלעתהל תוינידמה יעבוקלו םייטפשמה םיללכה
 םיירשפא תונורתפ לש סופיט תובא השולש תיגולופיט הניחבמ גיצא הז קרפב .יתרבחה
 יונישה ףקיה תניחבמ םיבחרתמו םיכלוהה ,םילגעמ השולש תרגסמב תיתקולחה היעבל
 ,ןהיניב בוליש וא הנשמ תופולח םג תוללוכ הלא תופולח יכ ןייצל רתומל .שרדנה
 הניחבמ ןהו תינויע הניחבמ ןה – בחרנו קימעמ ןויד תובייחמ ןה םירבדה עבטמו
   .וז תרגסממ גרוחה – תיריפמא

 ינדפקו אלמ םושיי :תיטמגידרפ-ךות אטוז המרופר – א הפולח .1
 תדגנתמה הקירוטרה תחינז דצל תמייקה המגידרפה לש רתוי
 סמה לטנ תלדגהל

 תא תונשלו הנכ לע המגידרפה תא ריאשהל אוה ,רתויב םצמוצמה ,ןושארה קיפאה
 המגידרפה הניא המגידרפב תיזכרמה היעבה וז הפולח יפל .יתרבחה רדסב המושיי
 קיפסמ םימדקמ ןיא לעופבש איה הנעטה ,רמולכ .הלש םושייה אלא המצעלשכ
 הביתכמ הניא המגידרפה .םילבסנ-יתלב םה םירעפה ןכלו ,סמה תכרעמ ךרד תויתקולח
 יתקולח בצמל עיגהל רתויב ליעיה ןפואה תא קר אלא ,היוצרה תיתקולחה המרה תא

 
 ןוויכ ,ההובג הלכשהל םהלש שוקיבה לע עיפשת םירישעה םינורישעל דומילה
 רשקהב תיתוליעיה המלידב רתוי קימעמ ןויד .תיסחי חישק אוה םהלש שוקיבהש
 .הז רמאמ תרגסממ גרוח ונינפלש
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 ומשיי אל תוטלחהה ילבקמ יכ ותועמשמ המגידרפה לש יטקרפה ןולשיכה ךכיפל .הז
 ונניא שרדנש המ ,קפסמ ונניא יחכונה יתקולחה בצמהש לככ 102.קפסמ ןפואב התוא
 םייטפשמה םיללכה בוציע ךשמה ירק ,הלש רתוי אלמ םושיי אלא המגידרפה לש יוניש
 רשוע לש רתוי תיביסמ הרבעה תאז דצלו ,דבלב הליעי הרוצב יתרבחה רדסה תבכשב
 103.היינשה הבכשה ךרד

 לש שרדמה תיבמ תעמשנה הקירוטרה יונישב ךרוצה תא הבוחב תנמוט וז הפולח
 ללכ ךרדב דגנתמ הז הנחמ יתרוסמ ןפואב .ילכלכה ןימיה הנחממ םילודג םיקלח

 
 ידכ סמה תכרעמב שומישה איה האולמב תמשוימ הניא המגידרפה לעופבש ךכל המגוד  102

 שומיש שי תירבה תוצראב ןהו לארשיב ןה ,לשמל ךכ .תויסימ-ץוח תורטמ םדקל
 ,םיריכבה לש זרפומה םרכש םע דדומתהל ידכ .םיריכב רכש ליבגהל ידכ סמה תכרעמב
 אל הל רבעמש רכש תרקת העבקנ ,תויתוליעי תוביסמ םא ןיבו תויתקולח תוביסמ םא ןיב
 חסונ[ הסנכה סמ תדוקפל )17(32 'ס ואר .הרשמ יאשונ לש רכש האצוהכ יוכינב רתוי

 ורקיעב בס הז רשקהב חישה תירבה תוצראב .I.R.C. §162(m) ןכו 1965-ה״כשתה ,]שדח
 Noam ואר .םיליעי םהש םיעוציב יססובמ םיצירמת תריציב דקמתמה יתוליעי ריצ לע

Noked, Can Taxes Mitigate Corporate Governance Inefficiencies, 9 WM. & MARY BUS. 
L. REV. 221 (2017). יוכינ ריתהש גירח קוחה ללכ 2017 תנש דע תירבה תוצראב יכ ןיוצי 

 םע .העבקנש הרקתהמ גרח אוה רשאכ םג םיגשיה לע ססובמה הרשמ יאשונל לומגת לש
 הנתשה אל םיריכבה רכש הנבמ תינורקע יכ הארנו ,הז גירח לטוב 2017 תנשב תאז
 Brian D. Galle, Andrew Lund & Gregg D. Polsky, Does:ואר .גירחה לוטיב תובקעב

Tax Matter? Evidence on Executive Compensation After 162(M)'s Repeal, 26 STAN. J.L. 
BUS. & FIN. 1 (2021). רכשה ירעפב דקמתמה יתקולח ריצ לע ורקיעב בס חישה לארשיב 

 הרשמ יאשונל לומגת קוח תעצהל רבסה ירבד ואר .יטרקנוקה דיגאתב וא קשמב
 ,)גירח לומגת לשב סמ יכרוצל האצוה תרתה-יאו דחוימ רושיא( םייסנניפ םידיגאתב
 חוד תוירוביצ תורבחב םיריכב רכש ןיינעל םירשה תדעו ;883 ח"ה ,2014-ד"עשתה
 דחא אוה סמה רטשמב שומישה תירבה תוצראב ןהו לארשיב ןה לעופב .)2011(
 ידכ סמה תכרעמב שומישה .םיריכבה רכש תלבגה םע םידדומתמה םייזכרמה םינונגנמה
-אל תואצותל ליבוהל יושעו – תיתוליעיו תיתקולח – יואר-אל אוה וז היגוס רותפל
 תועצמאב תורישי( יתרבחה רדסה תבכשב הרישי היצלוגרב שומישל האוושהב ,תויוצר
 םידיגאת לע קוחה לש העפשהה :םיאבה םימרוגה בקע רתיה ןיב ,דבלב )םידיגאתה יניד
 יוצמ אוה אמש וא ויחוור בקע סמ תובחב אשונ דיגאתה םא הלאשב היולת םינוש
 ףקיה לש הלאשה ,לשמל ךכ( תוינמה ילעב ןיבל הרשמה יאשונ ןיבש הקיזה ;םידספהב
 ןיבש סמה ןונכת יבחרמב תונושה ;)הרבחה תוינמב הרשמה יאשונ לש הקזחהה
 סמ ינונכתל םינוש םיצירמת רתיה ןיב םירצויה ,הנהכו הנהכ דועו םינושה םידיגאתה
 רותפל ידכ סמה תכרעמב שומיש ,ןכ ומכ .הנודנה הרקתה תלוחת תא לכסל ודעונש
 םייונשה םידיקפת תאלממש ,סמה תכרעמב רוביצה ןומאב עגופ תויסימ-ץוח תויגוס
 טסילכלכ "סמה תכרעמל וחינה" גרבסקילג דוד ואר .ירוביצה חישב תקולחמב
)20.5.2010( 3405114,00.html-rticles/0,7340,Lhttps://www.calcalist.co.il/local/a. 

 ,ךכל עגונ המגידרפה לש יוגשה םושייה לש םיטביהה דחא יכ ,ןייצא רגסומ רמאמב  103
 תוסחייתה םג שרוד םייטפשמ םיללכ לשו תוינידמ לש ליעי בוציע םיבר םירקמבש
 ןושאר טבמב תיתקולח תורשפאב הריחב םימיוסמ םירקמבש ןוויכ ,םייתקולח םיטביהל
 תוביס לשב ,רתיה ןיב ,תאזו תללוכ תיתוליעי הניחבמ הנוכנה הריחבה םג איה
 ,לשמל ,תונוש תוילאיצוס תובטה תקנעה וא םומינימה רכש תאלעה .תוילטנמורטסניא
 הקופתל םידבועה ןוצר תועיבש לש המורתה לשב תוליעיל םורתל אקווד םיתיעל היושע
 ידכ םייתוליעי םיחנומל יתקולחה חתמה תא "םגרתל" שי םיבר םירקמב .רתוי הליעי
 לש יוניש וניא הז םוגרתש ןבומ .בחרה ןבומב רתויב הליעיה הערכהה תא לבקל
   .הלש רתוי קיודמ םושיי אלא ,תמייקה המגידרפה
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 םייתוליעי םיתוויע םנשי יכ לבוקמ .םייתוליעי םינועיט לשב – סמה ירועיש תאלעהל
 חותינה ישנא טרפבו( הז הנחממ  םיקלח םיכמות הבש המגידרפה ךא ,סמה תכרעמב
 תבכשב תויתקולח םודיקב יתוליעיה ריחמה יכ ,תסרוג )הז הנחמ םע םינמנה ילכלכה
 לטנ תלדגהל הז םרז לש תירוטרהו תיתוהמה תודגנתהה .רתוי הובג אוה יתרבחה רדסה
 רסוחב הבר הדימב תנייפואמ )סמה ירועיש תאלעה תועצמאב ללכ ךרדב( סמה
 תיביטקפא הרוצב םשוית המגידרפהש ידכ .תיתבכש-ודה המגידרפל רשאב תויטנרהוק
 סמה לטנ תלדגהל םתודגנתה תא חונזל הז הנחמ ידיסח לע ,תולחוימה תואצותל איבתו
 ךרוצה תא ףקשתשו תיתבכש-וד הביטקפסרפ לע תתשותש ,רתוי הנותמ הדמע ץמאלו
 רדסה תבכש לש תויתקולחה תואצותה בקע יוסימה תבכשב תויתקולחה תמצעהב
   .יתרבחה

 .תוביס המכמ קפסמ וניא אוה יכ הארנ םלוא ,הז ןורתפל םיכמות םוקל םייושע ,ןכא
 ךרד תפסונ תויתקולח םדקל ןיאש הנעטה עמשיהל היושע תיטקרפה המרב ,תישאר
 תלדגהל םידגנתמה יפמ תונמוזמ םיתיעל תעמשומה תחוורה הנעט רואל ,סמה תכרעמ
 תוליעי רסוח ףס לע וא תוליעי רסוחב היוצמ סמה תכרעמ היפלו ,סמה לטנ
 ישוקה ,רמאמה ךרואל גצוהש יפכ ,תינש 104.)רפאל תמוקעב ,לשמל ,תפקתשמה(
 איה אלא ,)המושייב ירק( האצותה ןחבמב הנולשיכב קר ץוענ וניא תמייקה המגידרפב
 תוקדצהל תחתמ עקרקה תא תוטמושה ,תובושחו תובר תוינויע תורוקיבב תרגתואמ םג
 .המגידרפב יוניש לוקשל שי תאז רואל .)תיחכונה תנוכתמב תוחפל( המויקל תויסאלקה

 

 הבש הבכשב תויתקולח םודיק :ךר יטמגידרפ יוניש – ב הפולח .2
    רתוי ךומנ יתוליעיה ריחמה

   המגידרפב עצומה יונישל עקרה )א(

 
 םעו ןויוושה-יא לש םישקה םינותנה לש האצותה ןחבמ םע תודדומתהל ינש קיפא

 .תמייקה המגידרפב ךר יוניש אוה תחוורה המגידרפל רשאב ליעל וגצוהש םיישקה
 ,המגידרפה לע תונושה תורוקיבהמ יתוהמ קלח תעמטה לע ורקיעב ססובמ הז יוניש
 םידקא המגידרפב עצומה יונישה לש םינושה םינכתב ןודא םרטב .ליעל וגצוהש
 וניא הז רמאמ אושנ יטמגידרפה חישהש ךכל בל םישל שי ,תישאר .תודחא תומדקה
 ,)ןוקית שרדנ ימעטלש יפ לע ףא( שרדנה יתקולחה ןוקיתה תמר יהמ הלאשב קסוע
 ןבומ .היוצרה תויתקולחה תמרל עיגהל ןוכנ הכרדש היוארה הבכשה יהמ הלאשב אלא

 
 הגלפמה תוגהנתה תא לשמל םג ואר .ךליאו 74 ש"הל ךומסה טסקטב ליעל ואר  104

 אישנה עיצמש סמה לטנ תלדגהל רשאב תירבה תוצראב להנתמה חוכיווב תינקילבופרה
 Dominic Rushe, Phillip Inman & Richard Partington, Republicans Threaten to  ,ןדייב

Sink Biden’s G7-Backed Plan to Fix Global Tax System, THE GUARDIAN (Jun. 9, 2021), 
-biden-joe-g7-threaten-https://www.theguardian.com/business/2021/jun/09/republicans

tax-lobalg.  
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 תגרוחש תיביטמרונ הלאש איה היוצרה תויתקולחה תמר קוידב יהמ הלאשהש
 תמר הנשי יכ םירבוסש ימ שיש ןכתייש ףא לע יכ ,ריעא תאז םע .הז רמאמ תולובגמ
 הדמעה ,יתוליעיה הריחמב היולת הניאש תיביטמרונ הניחבמ תילמיטפוא תויתקולח
 םיבצמ ויהיו ,יתוליעיה הריחמב היולת היוצרה תיתקולחה המרה יכ תסרוג תיסאלקה
 המרהמ הכומנ תויתקולח תמר ףדעות הובגה יתוליעיה ריחמה רואל םהבש
 תיתועמשמ הרוצב הגועה תא לידגהל תנמ לע ,םיתיעל ,רחא ןושל ."תילאידיא"ה
 םימעטמ 105.תילמיטפוא-תת הרוצב הלש הקולח לש ריחמה תא םלשל םיכסנ

 ןוידה ,תעצומה הפולחל תחוורה המגידרפה ןיב הנחבהה תא גיצהל ידכ ,םייגולודותמ
 היולת הניא רשא היוצר תויתקולח תמר הנשי היפלש תטשפמ החנה לע ססבתי ןלהלש
 םג אלא ,תעצומה המגידרפב קר אל ןוידל סיסב תשמשמ וז החנה .יתוליעיה ריחמב
  .תמייקה המגידרפב

 ,תמייקה וז ומכ ,תעצומה הפולחה תדקמתמ הבש תיתקולחה הביטקפסרפה ,תינש
 לש ללוכה ילכלכה םבצמ ירק ,הנותחתה הרושב תדקמתמה תיללכה הביטקפסרפה איה
 בצמה הניא סוחייה תדוקנ וז הביטקפסרפב .םהיניב ןויוושה-יאו הרבחב םיטרפה
 דציכ איה הנודנה הלאשה וז הביטקפסרפ יפ לע .ילאידיאה יתקולחה בצמה אלא םייקה
 רשוע ריבעהל ןוכנ דציכ ,ירק ,רתוי תינויווש תיתקולח תיללכ האצותל עיגהל ליעיו ןוכנ

 המגידרפה ןיבש תקולחמה ,וז הביטקפסרפ יפל .תוינעה תובכשל תורישעה תובכשהמ
 היוצרה תויתקולחה תמרל עיגהל רתוי ליעי דציכ הלאשל תעגונ תנקותמה וזל תמייקה
  ."ורקאמ"ה תמרב

 :ןלהל( תרחא הביטקפסרפמ יתקולח-יתוליעיה חתמה לע ףיקשהל ןתינ תאז םע
 .ומצע ינפב יטפשמ יוניש לכ "ורקימ" תייארב תקדובה ,)תינטרפה הביטקפסרפה
 יוניש וא יטפשמ ללכ יוניש לכו ,םייקה יסימהו יתרבחה רדסה איה אצומה תדוקנ

 רדסה עובקלו ןוחבל שיש תיתקולח העפשה ובוחב ןמוט תויתוליעי תוביסמ תוינידמ
 הגועה תא לידגהלו תוליעי םדקל דעונש יטרקנוק יוניש לכ וז טבמ תדוקנמ .הנוקיתל
 יפל סוחייה תדוקנ .עגפנש ימ תא הצפמה ליבקמ יתקולח ןוקיתב הוולמ תויהל ךירצ
 ברע ןותנה יתקולחה בצמה אלא ,ילאידיאה יתקולחה בצמה הניא וז הביטקפסרפ
 םיללכה תא תונשל שי  וז השיג יפל .השדחה תיתלשממה תוינידמה וא יטפשמה יונישה
 ,תוליעיה םוסקמ תא ומדקי םהש ךכ תיתלשממ תוינידמ שממלו םימייקה םייטפשמה
 דחא לכ לש תיפיצפס הייסולכואב תינטרפה תיתקולחה העיגפה תא ןקתל שי ליבקמבו

 תיביטמרונ החנה החינמ וז טבמ תדוקנ .סמה תכרעמ תועצמאב ונושש םיללכהמ
 םיתוויעהמ דחא לכ לש יתדוקנ ןוקית אוה ףואשל שי וילאש יתקולחה ןוקיתה היפלש
  106.רזחושי םדוקה יתקולחה בצמהש ךכ ,םייתוליעיה םייונישהמ ורצונש

 
 תעבונה תיתוליעיה תלעותה איה תויתקולח םודיקל תיזכרמה הקדצההש לככ יכ ןייצא  105

 םיללקשמ רשאכ יזא ,)ףסכה לש תתחופה תילושה תלעותה ןורקע לשב רתיה ןיב( ךכמ
 תיתוליעיה תולעה תא זזקל שי תויתקולח םדקל ידכ םלשל יוצרש יתוליעיה ריחמה תא
 .תיתוליעיה תלעותהמ

 ליעל ,,sArgument Distributional Raskolnikov ואר ,וז הביטקפסרפ לע ססובמה ןוידל  106
 .86 ש"ה
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 הביטקפסרפה יפ לע .תיללכה הביטקפסרפהמ הנוש איה וז תינטרפ הביטקפסרפ
 רשועב יללכה יתרבחה ןויוושה-יא ונניא ןוידה אושנ יתקולחה תוויעה ,תינטרפה
 יטפשמ יוניש לכ לשב תרצונש תיתקולח הניחבמ תנזואמ-אלה העיגפה אלא ,תוסנכהבו
 תואצותב תדקמתמ וז הביטקפסרפ ,תוינידמה תעיבק ןפוא תניחבמ ,דועו תאז .יתוליעי
 ןפואב ןזאתש הרוצב ללוכ יסימו יתרבח רדס לש בוציעב אלו יוניש לכ לש תוינטרפ
 .תויתקולחל תוליעי ןיב רתוי יואר

 הפולחב םג ומכ ,תמייקה המגידרפב ןוידה ךרוצל הרחבנש הביטקפסרפה ,רומאכ
 הניא סוחייה תדוקנ הבש ,"הנותחתה הרושה" לש תיללכה הביטקפסרפה איה ,תעצומה
 ,תיללכה הביטקפסרפב הריחבה .יוצרה יתקולחה בצמה אלא םייקה יתקולחה בצמה
 תודקמתהש החנהה לע תתתשומ ,יתקולחה תוויעה לש הנותחתה הרושב תדקמתמה
 ללכ תא הכותב תללקשמ התויהב ,רתוי היואר איה ןויוושה-יא לש הנותחתה הרושב
 םייונישמו תיתלשממ תוינידמ ייונישמ םינשה ךרואל ורצונש םייתקולחה םיתוויעה
 107.םייטפשמ

 תמייקה המגידרפב עצומה יונישה )ב(

 תירוירפא הפדעה קינעהל ןיאש איה המגידרפב עצומה יונישה לש אצומה תדוקנ
 הבש תמייקה המגידרפל דוגינב ,ןהיתש וא תובכשה תחא תועצמאב יתקולח ןוקיתל
 עצומה יונישה יפל .יוסימה תבכש תועצמאב קרו ךא עצבתי יתקולחה ןוקיתה

 
 יוציפבש הקדצהב יביטמרונ ןויד תבייחמ תינטרפה הביטקפסרפה יכ ,ריעא ךכל ךשמהב  107

 הזכש יוציפ לש תועמשמהש אוה ךכל םעטה .יטרקנוקה יטפשמה ללכה יונישמ םיעגפנה
 יונישה ברע יתקולחה ווק סוטטסה לש שודיק איה תינטרפה הביטקפסרפל םאתהב
 ןותנה יתקולחה בצמהש ךכל הבורע ןיאש ףא לע ,ונממ הייטס לכ ןקתל הפיאשו יטפשמה
 ,תינטרפה הביטקפסרפה תמועל .יואר יתקולח בצמ אוה יטפשמה יונישה ברע
 אוהש יתקולח בצמכ יתקולחה ווק סוטטסל תסחייתמ הנניא תיללכה הביטקפסרפה
 ךרוצל הב יתרחב ךכיפלו רתוי קדוצ יללכ יתקולח בצמל תנווכמ אלא ,יואר חרכהב
 יפלש ןייצל יואר ,הרחבנש תיללכה הביטקפסרפבש תונורתיה ףא לע .ןוידה
 דחא .תמייקה המגידרפה דגנ ףסונ ןועיט ונשי – תינטרפה – תיפולחה הביטקפסרפה
 לש תויתורירשהו תויארקאה ןועיט אוה תמייקה המגידרפה תכמסנ וילעש םינועיטה
 ןכלו ,Proxy לע ללכ ךרדב םיססובמ םייתקולח םייטפשמ םיללכ .םייטפשמ םיללכ
 ןוקיתה לש םייוצרה םינעמנה ןיבל ללכהמ לעופב תלעות םיקיפמש ימ  ןיב הפיפחה
 רושק חרכהב ונניא יוצרה ןוקיתה היפלש טבמ תדוקנ תאז םע .האלמ הנניא יתקולחה
 תא ךפוה ,םיינטרפ םירקמב םיינטרפ םיעגפנל אלא ,רשוע וא הסנכה לש תללוכה המרל
 וניאש יארקאו יתורירש ןוקית אוה סמה תכרעמ תועצמאב ןוקית אקווד .היפ לע הרעקה
 קיודמב לוחל יושע יטפשמ ללכ וליאו ,תוצפל שי םתואש םיעגפנה תא קיודמב ההזמ
 יטפשמה יונישה תא ןדעל ןתינ ,לשמל ךכ .תוצפל שי התואש תעגפנה הצובקה לע רתוי

 יונישה תמועל רתוי בוט היהי םיעגפנה לש םבצמ ךכבו ,תויתוליעי תוביסמ השענש
 םיעגפנה תא תמלשומ הרוצב תוהזל ךירצמ הז ןודיעש ןבומ .אלמה יתוליעיה
 הבוט הרוצב ההזמש יסימ ללכ בצעל ןתינ םהבש םירקמ ןבומכ ונכתיי .םיילאיצנטופה
 יטפשמ ללכ תמועל רתוי תיתורירש היהת סמה תכרעמש המדנ ללככ ךא ,םיעגפנה תא
-ויצוסה הדמעמל רשק אלל ,העגפנש תיטרקנוקה הייסולכואה םע ביטיהל ןווכומה
    .ימונוקא
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 ןהיתשב וא תובכשה יתשמ תחאב תיתקולחה היצקנופה תא תוצקהל שי ,המגידרפב
 אוה יתוליעיה ריחמה הבש הבכשה תועצמאב עצבתת תויתקולחהש ןפואב ,וידחי

 ריבעהל תוליבקמ תופולח יתש ןנשי יכ הדבועה ןתניהב ,רחא ןושל .רתויב ךומנה
 יזא ,יוסימה תבכש תועצמאב תרחאהו יתרבחה רדסה תבכש תועצמאב תחא ,רשוע
 יחנומב( תיתוליעיה תילושה תולעל םאתהב היהת שמתשהל הבכש וזיאב הריחבה
 תולעהש לככ .תובכשהמ תחא לכב םיינעל םירישעמ רשוע תדיחי תרבעה לש )תוליעי

 םדקל שי יזא יוסימה תבכשב רתוי הכומנ תויתקולח םודיק לש תיתוליעיה תילושה
 רדסה תבכשב רתוי הכומנ תילושה תולעהש לככו ,וז הבכש תועצמאב תויתקולח
 תוינידמ ,תיטרואתה המרב 108.וז הבכשב תויתקולחה תא םדקל שי יזא יתרבחה
 ךכ ,לקשמ יוויש לע רומשת וז הרוצב תובכשה ןיב יתקולחה ןוקיתה תא הצקמה
 ךכמ אצויה לעופה .תובכשה יתש ןיב ההז היהת רשוע תרבעה לש תילושה תולעהש
 .רתויב ךומנה היהי תשקובמה רשועה תומכ תרבעה לש ללוכה יתוליעיה ריחמהש ,אוה
 אוה ההז הניא תובכשה יתשמ תחא לכב רשוע תרבעה לש תילושה תולעה ובש בצמ
 טקפאה הבש ,תובכשה ןיב יתקולחה ןוקיתה לש תיפולח האצקה הנשי ןכש ,ליעי וניא
 ןורקיעה תא ביצמ הז רואית .רתוי הכומנ תיתוליעיה תולעה ךא ההז אוה יתקולחה
 109.וז הפולח יפ לע תעצומה המרופרל יסיסבה

 ריחמה :תיתוליעי הביטקפסרפב ןחבנ המגידרפב םייונישה םושיימ אצויה לעופה
 המגידרפה יפ לע רתוי ךומנ היהי תשקובמה רשועה תומכ תרבעה לש ללוכה יתוליעיה
 ותוא רובע רתוויתש הגועה רמולכ ,תמייקה התנוכתמב המגידרפל האוושהב תעצומה
 ינפ לע תעצומה המגידרפבש ןורתיה תא ראתל ןתינ .רתוי הלודג היהת יתקולח בצמ
 ותוא רובע ,וז הביטקפסרפ יפל .תיתקולח הביטקפסרפ ךותמ םג תמייקה המגידרפה
 רתוי בוט יתקולח בצמל עיגהל ןתינ – ןותנ הגוע לדוג רובע ירק – יתוליעי ריחמ
 התייה תיתקולחה המרה ההז הגוע לדוג רובע הבש ,תמייקה המגידרפל האוושהב
 הפולחה עודמ הריהבמ איה ןכש ,הבושח איה וז תיתקולח הביטקפסרפ .רתוי הכומנ
 ילכ קר אלו ,תמייקה תיתקולחה היעבל – יקלח םג ולו – ןורתפ שמשל היושע תעצומה
 תוארהל ידכ תובושח ןה ולא תוביטקפסרפ יטרואתה רושימב .תוליעיה םודיקל

 
 דומאל שי ירה ,ךכמ תעבונה תיתוליעיה תלעותב הנומט תויתקולח םודיקל הביסהש לככ  108

 םגש חינהל ריבס ,וניארש יפכ תאז םע .תיתוליעיה תולעה לומ תיתוליעיה תלעותה תא
 אליממ  .אדירג תיתוליעי הניא תויתקולח םודיקל הביסה המגידרפה יכמות לש םתטישל
 לש תיתוליעיה תלעותה תא זזקל שי תפסונ תוליעיל תפסונ תויתקולח ןיבש תוטבלתהב
 םודיקב תיתוליעיה תפסותה לש אתלדה ןיבש ףוא-דיירטב קר דקמתהלו ,תויתקולחה
 ךרעה ןיבל ,תויתקולחה םודיק לש יאוול תעפותכ תמרגנה תוליעי תמועל תוליעי

 ךרוצל םייטפשמ םיללכב שומישה לש ילכלכ חותינל .תויתקולח םודיקבש יביטמרונה
 םיעיפומה םירמאמבו ;73-84 'מעב ,79 ש"ה ליעל ,Gamage םג ואר ,תויתקולח תגשה
  .57 ש"הב ליעל

 תולעותה לש היצגירגאב תקסועה וז לשמל ומכ ,תופסונ תויגוס םע דדומתהל וז העצה לע  109
 אוה תחא רשוע תדיחי תרבעה לש ילושה ריחמהש ףא יכ ,ןכתיי לשמל ךכ .תוילושה
 אקווד רתוי ךומנ אוה רשוע תודיחי יתש תרבעה לש ריחמה ,תובכשה תחאב רתוי ךומנ
 הבכשב םייתש וא הבכש לכב תחא אלו תרחאה הבכשב ןהיתש תא םיריבעמ רשאכ
 םאתהב תויולעה תא ןוחבל שי תעצומה המגידרפה יפל ,הזכש בצמב .הנושארה
  .רתוי הכומנ איה תיביטגירגאה תולעה הבש היצפואה יפל עירכהלו ,היצגירגאל
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 יושעו יתוליעי תויהל יושע תמייקה המגידרפה ינפ לע תנקותמה המגידרפב ןורתיהש
 ןוויכ ,תויתקולחל ןהו תוליעיל ןה םורתי יונישהש חינהל ריבס לעופבו ,יתקולח תויהל
 שי קפס רסה ןעמל .תויתקולחה תמר תא לידגהל תונוכנב בורל הוולמ הגועה תלדגהש
 רוחבל שי תובכשה יתשמ תחא לכ ךותב םג ,המגידרפב עצומה יונישה יפל יכ ,שיגדהל
  110.תויתקולח לש המר לכ רובע רתויב הליעיה תוינידמב

 ןכתית ,תמייקה המגידרפב המרופר תללוכ תעצומה הפולחהש הדבועה ףא לע
 יטרואתה דבורב ,תישאר .תנקותמה המגידרפל תמייקה המגידרפה ןיב תמיוסמ הפיפח
 אלא ,תמייקה המגידרפב םיכמותה תוליעיה ילוקיש תא תללוש הניא תעצומה הפולחה
 דגנכ םהלש לולקש ךותו דגנה ינועיטל םאתהב םיאתמ לקשמ ןתמ ךות םתוא תצמאמ
 תויתקולח םודיקבש תוליעיה תולבגמ ,לשמל ךכ .סמה תכרעמ לש תוליעיה תולבגמ
 ילרגטניא קלח ןה ,תמייקה המגידרפה תיתשתב תוחנומה ,יתרבחה רדסה תבכשב
 יפ לע ןהיניב תויתקולחה תאצקה םשל תובכשה לש תוילושה תויולעה בושיחמ
 ןיבל תנקותמה המגידרפה ןיב הפיפח ןכתית יטתופיה ןפואב ,תינש .השדחה המגידרפה
 לש תילושה תולעהש ןכתיי תמיוסמ תויתקולח תמר רובע ןכש ,תמייקה המגידרפה
 רתוי ההובג איה יתרבחה רדסה תבכש תרגסמב םיינעל םירישעמ רשוע תדיחי תרבעה
 המגידרפה ןהו תמייקה המגידרפה ןה הזכש בצמב .סמה תכרעמ תבכש תרגסמב רשאמ
  111.תויתקולחה םודיק םשל דבלב סמה תכרעמב שומישב וכמתי תנקותמה

 המגידרפה .םירכינ ןהיניב םילדבהה ,תומגידרפה ןיב תמיוסמ הפיפח ןכתיתש ףא
 תמועל .דבלב סמה תכרעמ תועצמאב םדוקת תויתקולחה יכ הטנא-סקא תעבוק תמייקה
 הערכההו ,הטנא-סקא תופידע תובכשהמ תחא ףאל ןיא תעצומה המרופרה יפל ,תאז
 )תוליעי יחנומב( תוילושה תוליעיה תויולעל םאתהב לבקתת שמתשהל הבכש וזיאב
 תרזגנה תוינידמה תעיבק ךילהתש אוה ףסונ לדבה .רשוע תדיחי לכ תרבעה לש
 םדקל שי יתרבחה רדסה תבכשב ןכש ,ףיקמו ימניד תוחפ אוה תמייקה המגידרפהמ
 הפולחב ךילהתה ,תאז תמועל .סמה תכרעמב עצובת תויתקולחה וליאו דבלב תוליעי

 לש תוילושה תויולעה לש תדמתמ הניחב תשרדנ ןכש ,רתוי ףיקמו ימניד אוה תעצומה
 םיררוג ולא םילדבה .ןהיניב לקשמ יוויש לע הרימשו תובכשה יתשב תויתקולח םודיק
 אוהו ,רתוי טושפ אוה חישה תמייקה המגידרפה תחת .ירוביצה חישב יתועמשמ יוניש
 תחת ,דגנמ .היוצרה תויתקולחה תמרל םאתהב סמה תכרעמ בוציעב קר דקמתמ
 )תוליעי יחנומב( תוילושה תויולעה לש תדמתמ הניחב תשרדנ תנקותמה המגידרפה
 תא םקמל הבכש וזיאב ערכוי תאז רואלו ,תובכשהמ תחא לכב תויתקולח םודיק לש
 האבה רשועה תדיחי לש תילושה תולעה ןכש ,"תינמז" םג איה וז הערכה .תויתקולחה
 הזיאב עירכהל ידכ תשדוחמ הניחב אופא תשרדנו ,הנוש תויהל םירבדה עבטמ היושע

 
 שי הב קר ןכש ,יוסימה תבכשל קר םצמטצי הז גוסמ ןויד תחוורה המגידרפה לש חישב  110

 תויתקולחה תא םדקי סמ רדסה הזיא ,הלאשב אופא קוסעי ןוידה .תויתקולח םדקל
  .רתויב הלוזה הרוצב ירוביצה םויה רדס לע תאצמנה תשקובמה

 תרוצב םג רשוע ריבעהל )תויביטמרונ תוביסמ( הקדצה שיש רובסש ימ יפלש ןבומ  111
 המגידרפהו תמייקה המגידרפה הבש היצאוטיס ןכתית אל םיילכלכ םניאש םיבאשמ
 .ההז תיביטרפוא הנקסמל וליבוי תעצומה
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 רתוי תבכרומ איה תעצומה הפולחהש ךכל ליבומ הז טביה םג .המקמל הבכש
  .תחוורה המגידרפהמ

 לש יסאלקה חישה תא חונזל שי יכ רעצמל איה תעצומה המגידרפה לש תועמשמה
 ברקב יתבשחמה יונישה םצע .ןאכ ראותש חישב ורימהלו תיתבכש-ודה המגידרפה
 התחלצה רסוחב לופיטל ךרדב ןושאר בלש אוה ימדקאה חישה ברקבו תוינידמה יעבוק
 תא וצמאי תמייקה המגידרפה ידיסחש העינמ לכ ןיא וינפ לע .תמייקה המגידרפה לש
 תורוקיב לש המנפה דחא דצמ תרשפאמ וז המרופר ;המגידרפב תעצומה המרופרה
 לע תרמוש המרופרה דבב דב ךא ,תמייקה המגידרפב השלוח תודוקנ ורגתאש
 םדקל ןויסינ ירק ,התוא ועיצה תמייקה המגידרפה ידיסח םניגבש םייסיסבה תונורקעה
 .ילמינימ יתוליעי ריחמב תויתקולח

 ,תרגתאמ המישמ אוה תעצומה המגידרפה לש המושיי תואיצמבש ןייצל רתומל
 תיתקולח תוינידמ לכ לש תוילושה תויתוליעיה תויולעה תא ןה תמכל ךרוצה לשב
 יתרבחה רדסה תבכשב םייטפשמ םיללכ לש תיתקולחה העפשהה תא ןהו תילאיצנטופ
 ,תקיודמו היואר ןוזיא תדוקנל עיגהל השק םא םג תאז םע .םינווגמה סמה ירדסה לשו
  .הרבעל םדקתהלו תוסנל ףואשל שי יכ קלוח ןיא

 תיתקולחה האצותה לשב קר אל תעבונ הז יטמגידרפ יוניש לש ותובישח
 הביסמ םג אלא ,תמייקה המגידרפה תמועל וצומיאמ לבקתתש רתוי הבוטה תיתוליעיהו

 יוסימה תבכשל יתקולחה ןוקיתה תא הליבגמ רשא ,תחוורה המגידרפה .תפסונ תיתוהמ
 תוגרד לש ןפקיהב תעגופ ,יתרבחה רדסה תבכש ךרד תויתקולח םודיקל תדגנתמו
 םושמ ךכב שיו ,היוצרה תיתקולחה תוינידמה תעיבקל ירוביצה חישב שיש שפוחה
 ינפב בצינ יוסימה תבכש ךרד תויתקולח םודיקש הדבועה .יטרקומדה ךילהה לש םוסרכ
 יכ התועמשמ ,ליעל גצוהש יפכ ,וז הבכשב תויוצמה תולבגמה בקע םינוש םיישק
 ןה היוצרה תויתקולחה תמר תעיבקב תוינידמה יעבוק לש שפוחה תוגרד לעופב
 ףא לעו ,םייתוליעי םילוקיש םה תחוורה המגידרפה סיסבבש םילוקישה .תולבגומ
 תלוכיה לש הלבגה קידצהל ידכ קיפסמ םייתועמשמ םניא הז גוסמ םילוקיש םתובישח
 יכמות םג יכ חינהל ריבס היהי .היוצרה תויתקולחה תמר תא רוחבל תיתרבחה
 ינפב תודמועה תויורשפאה דענמ תלבגהבו שפוחה תלבגהב םיכמות םניא המגידרפה
 תויתקולחה תמר תא ביתכהל תרמייתמ הניא תחוורה המגידרפה ןכש ,רוביצה ירחבנ
 לש תועמשמה לעופב תאז םע .התוא םדקל יוצרה ןפואה תא רידגהל קר אלא היוצרה
 תויתקולחה תמר טסופ-סקא םא םג .יטרקומדה ךילהה לש הלבגה איה המגידרפה
 םדקל ןתינש תויתקולח תמר איה הב ורחבי תוינידמה יעבוקש תיתרבח הניחבמ היוצרה
-סקא יכ קידצהל ידכ ךכב ןיא ,)קפס ךכב ליטמ ינא רומאכו( תחוורה המגידרפה תחת
 ילבקמ ינפב דומעת אל רתוי הבר תויתקולח םדקל תיטרואתה תורשפאה הטנא
  .תויטמגידרפ תולבגמ לשב תוטלחהה

 תוינידמה יעבוק לש שפוחה תוגרד תא לידגמ ןאכ עצומה יטמגידרפה יונישה
 ןוויכ ,אלמו ןיקת יטרקומד ךילה רשפאמ ךכבו היוצרה תויתקולחה תמר תא רוחבל
 תבכש תרגסמב ןהו סמה תכרעמ ךרד ןה תויתקולח םדקל ןתינ תיחכונה העצהה יפלש
 קלח לש תיתגרדה הרבעה ןוחבל שי תעצומה הפולחל םאתהב ,רומאכ .יתרבחה רדסה
 םדקל רתוי ליעי ןהבש תוביסנב יתרבחה רדסה תבכש רבע לא יתקולחה ןוקיתה לטנמ
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 שומישל ועמשוהש תואירקל ףרטצמ הז רמאמ ןכ לע .עצומה הוותמה יפ לע תויתקולח
 תורמל יכ ןייצל שי 112.רתוי תקדוצ הקולח םדקל ידכ יתרבחה רדסה תבכשב רתוי בחרנ
 ליחתהל שי יטקרפה דבורבש תעדה לע לבקתמ ,תוילושה תויולעה תא ןוחבל ישוקה
 ,ןטק אוה םייטפשמ םיללכ ינש ןיב יתוליעיה רעפה םהבש םימוחתב רשוע תרבעהמ
 איה תויתקולחה לש תיתוליעיה תולעהש ריבס הז בצמב .רתוי יתקולח אוה דחא ללכו
 עסמה לש ינושאר דעצל תחא המגוד .רתוי יתקולחה ללכב רוחבל שיו ,תיסחי הנטק
 לש יתוליעיה ריחמה .ליעל גצוהש םויה תוסנק רטשמ איה ונממ ליחתהל שיש ךוראה
 לשב רקיעב 113,ללכב םא ,דואמ ךומנ אוה םוי תוסנקל םייטרדנטס תוסנקמ רבעמה
 תויתקולח םודיקמ רתוי ךומנ אוה הז ריחמש חינהל ריבס ןכלו ,םייגולונכטה םיטביהה
  .סמה תכרעמ תועצמאב

 בלשה ,תיקלח הרוצב קר םא ןיבו םאולמב ולבקתי םיעצומה םייונישה םא ןיב
 בוציע תודוא לע םינוידב םייתקולחה םילוקישה תחכנה אוה ךילהתב שרדנה ןושארה
 הדח החכנה תבייחמ תחוורה המגידרפב המרופרה .הקיקחה יכילה םזכרמבו תוינידמה
 תרגסמב יתרבחה רדסה תבכשב תוינידמה ייוניש לש תויתקולחה תואצותה לש תטלובו
 ויתואצות תא תעדל וז הבכש יבצעמל רשפאל ידכ שרדנ רבדה .ירוביצה חישה
 תרגסמב ןכו וז הבכש תרגסמב רבכ ןמיע דדומתהלו ,תוינידמה יוניש לש תויתקולחה
 .תויתקולחה תלדגה לש יתוליעיה ריחמה תאוושה ךרוצל תיתבכש-ודה הביטקפסרפה
 ,תחוורה המגידרפה יפל םג םייק תויתקולחה תואצותה תחכנהב ךרוצה יכ ןייצל שי

 ידכ יתרבחה רדסה תבכשב יונישה לש תויתקולחה תואצותה תא תעדל שיש םושמ
 תועצה יתש ושגוה וסיסב לעש 114,םדוק רמאמב .הלא תואצות הנשת יוסימה תבכשש
 קוח תעצהו 2014115-ד"עשתה ,הקיקחב תויתקולח תוכלשה קוח תעצה – תסנכב קוח
 שגותש קוח תעצה לכל יכ יתעצה 2019,116-ף"שתה ,הקיקחב תויתקולח תוכלשה
 תקיקחל רשאב םג ןידה אוהו 117,תויתקולחה היתועפשה לש הכרעהה ףסוותת תסנכל
 יוניש עצומש תמיא לכ ירוביצה חישה ךותל יתקולחה טביהה תרדחה 118.הנשמ
 ןויד לש ומויק ךרוצל תשרדנה תיתשתהמ יתוהמ קלח איה הנשמ תקיקחב וא הקיקחב

 
Democratic Law and  ,Liscow  ;27 ש"ה ליעל ,Is Efficiency Biased ,Liscow   לשמל ואר  112

Economics, 37 ש"ה ליעל;  Lewinsohn-Zamir, 40 ש"ה ליעל; Raskolnikov, 
Arguments Distributional, 86 ש"ה ליעל. 

 תילילפ השינעב םיליגר תוסנק ןכש ,תוליעי םימדקמ ףא םויה תוסנק םימיוסמ םירשקהב  113
 וליאו ,)םיינעל רתי תעתרה וא םירישעל רסח תעתרה( תילמיטפוא-אל העתרהל םיליבומ
  .ךליאו 90 ש"ה רחאלש טסקטב ,ליעל ואר ,ךכ לע הבחרהל .וז היעב םירתופ םוי תוסנק

 961 גמ םיטפשמ "יתקולחה קדצה לש יביטמרונ החכנה רטשמ לע" גרבסקילג דוד  114
 .)"החכנה רטשמ לע" גרבסקילג :ןלהל( )ג"עשתה(

 םג ואר ;2552/19/פ ,2014-ד"עשתה ,הקיקחב תויתקולח תוכלשה קוח תעצה תא ואר  115
 "יני'ג דדמ יפל קוח תועצה לש תויתקולחה תוכלשהה ןוחבל :ןואלג הבהז" היחרז יבצ

ARKERMHET )201416.4.( www.themarker.com/news/1.2298039. 
 .630/22/פ ,2019-ףשתה ,הקיקחב תויתקולח תוכלשה קוח תעצה תא ואר  116
 ליעל ,"החכנה רטשמ לע" גרבסקילג ואר .יני'ג דדמב שומישה תועצמאב ,לשמל ,תאז  117

  .1002-996 'מעב ,114 ש"ה
  .994-995 'מעב ,םש  118
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 רדסה תבכש תרגסמב םייתקולח םידעי תללכה לש הרטמה תגשה רבדב ירוביצ
  .יתרבחה

 

 חנומה תוליעיה חיש לש ותקיחש :אלמ יטמגידרפ יוניש – ג הפולח .3
 המגידרפה תיתשתב

 םייונישל האוושהב רתוי לודג ינכפהמ יוניש תללוכה ,תישילש הפולח לוקשל שי
 הפולח יפל .הנושארה הפולחל האוושהב םגש יאדוו ,היינשה הפולחב ועצוהש
 הבש הפשה תא חונזל שי התואנ הרוצב תויתקולח םדקל תנמ לע ,וז תישילש
 חישב תחחושמ )ליעל וניוצש תוימרופרה תופולחה יתש ןכו( תחוורה המגידרפה
    119.לוכה תוזח וניא תוליעיה חיש היפלש השדח הפש ץמאלו ,ילכלכ-יתרבחה

 ילשכ המכב הקול המגידרפה תיתשתב חנומה תוליעיה חיש ,ליעל הבחרהב רומאכ
 תחוורה המגידרפה סיסבב םידמועה םינועיטה לע תרוקיבל ףסונ ,םיינבמ דוסי
 אטבתמה תוליעיה חישש אוה ןושארה לשכה .יוסימה תבכש לש היתולבגמלו
 :רשוע תרבעה לע תוירוביצ תויטילופ תולבגמ ןובשחב איבמ וניא תמייקה המגידרפב
 הבכשב יוסימהש ךכ תובכשה יתש ןיב תרשוקה ,תמייקה המגידרפה ןיב סננוסיד ונשי

 תוליעיה תפדעה לשב ורצונש תויתקולחה תואצותה ןוקיתל יעצמא אלא וניא היינשה
 ןיב הקיז לכ האור וניאו ןהיניב רשוק ונניאש ירוביצה חישה ןיבל ,הנושארה הבכשב
 ךכמ עבונ סננוסידה .יתרבחה רדסה תבכש ןיבל יוסימה תבכשב עבקנש סמה לטנ

 תדקפתמ יוסימה תבכש יכ הרובסו ,"תיתבכש-דח" איה תחוורה תירוביצה העדותהש
 וניא רוביצה .יתרבחה רדסה תבכשב שחרתמל רקיעו ללכ רושק וניאש יאמצע ןפואב
 וז העפשה האור וא( יתרבחה רדסה תבכש לש תיתקולחה העפשהה לע ותעד תא ןתונ
 לש דיקפתה תא יוסימה תבכש לע ליטמ וניא אוה ןכ לעו ,)תיתקולח הניחבמ תילרטינכ
 רדסה תבכשב רצונה יתקולחה תוויעה לע תוצפל דעונש ,ףסונה יתקולחה ןוקיתה
 תבכשב תויתקולח םודיקל תלטובמ יתלב תירוביצ תודגנתה הנשי תאז רואל .יתרבחה
 ףא 120.תמייקה המגידרפה לש תיסיסבה תיתשתל הריתסב תדמועש תודגנתה ,יוסימה
 תכרעמ תועצמאב איה רשוע ריבעהל רתוי הליעיה ךרדה תינויעה המרב יכ סורגנ םא
 הניא תמייקה המגידרפה .תירוביצה תודגנתהה רואל ,רתיה ןיב ,לשכ הז ןויסינ ,סמה
  .התלבגמ ןאכמו ,תואיצמב המושיי תלוכי ןיבל תינויעה הירואתה ןיבש רעפל תסחייתמ
 יטקרפה רושימב התחלצהל הבורע הניא יטרואתה רושימב המגידרפה לש הקדצה
 הז ישוק לש תועמשמה .אלמה המושיי לע תוירוביצו תויטילופ תולבגמ ןנשי רשאכ
 תיתוליעיה העיגפה ףא לע ,אקווד םייטפשמ םיללכב תויתקולח םדקל ךרוצ שי יכ ,איה
 רשאכ חישה לש בצעמה רטמרפה תויהל לוכי ונניא ינויעה תוליעיה חיש .ךכב הנומטה
  .לעופב רשפאתמ ונניא ליעיה לדומה םושיי

 
 שארב ןווכומה חישב ותפלחהל האירקו יתוליעיה חישה ןולשיכ תודוא לע הבחרהל  119

 .86 ש"ה ליעל ,,Arguments Distributional Raskolnikov  ואר ,תויתקולחמ הנושארבו
 .87-88 ש"ה ליעל ואר  120
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 לטנ תלדגהל תודגנתה הנשי "תיתבכש-דח"ה תירוביצה העדותה לשב ,לשמל ךכ
 תוויע לע תוצפל האב לטנה תלדגהשכ םג ,הסנכהה סמ ירועיש תאלעה תועצמאב סמה
 ךא הגועה תא הלידגמה םיזוחה יניד םוחתב הליעי הקיקח לשב לשמל רצונש יתקולח
 ןיב רשקמ וניא רוביצהש ךכמ תעבונ תודגנתהה .דבכ יתקולח ריחמ הבוחב תנמוט
 תמועל .יתרבחה רדסה תבכשב תוליעיה תלדגה ןיבל יוסימה תבכשב סמה לטנ תלדגה
 רתוי הנטק איה םיזוח ינידב תיתקולח תינכרצ הקיקחל תירוביצה תודגנתהה ,תאז
 תיתקולחהו תיתוליעיה – הנותחתה הרושה רשאכ םג ,סמה לטנ תלדגה רשאמ יתעדל
 121.סמה לטנ תלדגה דצל הליעי הקיקח רשאמ תוחפ הבוט איה וזכש הקיקח לש –
 ליבקמבו םיליעי םיזוח יניד תעיבקב תכמות המגידרפה יטרואתה דבורב םא םג ,ןכל
 תיטקרפ הניחבמו ,הלודג ךכל תירוביצה תודגנתהה לעופב ,סמה לטנ תלדגהב
  122.םיינכרצ םיזוח יניד תקיקח תועצמאב תויתקולח םודיק איה רתוי תילאירה היצפואה

 אלש ךכ ,תובכשה יתש ןיב המירזו תויפילחתב יתוהמ ישוק ונשיש אוה ינשה לשכה
 .יוסימה תבכש תועצמאב יתרבחה רדסה תבכשב תוויע לע תוצפלו ןקתל ןתינ דימת
 תבכשב שדחמ םקלחל רשפא-יא רשא ,םייפסכ םניאש םיבאשמב דחוימב טלוב ישוקה
 רשאכ יטנוולר ונניא תמייקה המגידרפה תומדב ליעי יטרואת לדומ לש ומויק .יוסימה
 ולא םיבאשמל .םייפסכ םניאש םיבאשמ לש התואנ הקולח ינפב םוסחמ הווהמ אוה
 ,םייסאלק םיילכלכ םיבאשמ לש םתובישחמ םילפונ םהש םיחינמ םא םג ,הבר תובישח
 התואנ הרוצב םתוא תקלחמש תכרעמ בצעל תוליעיה חיש לש תלוכיה רסוח ןכ לעו

 תקולחב רבודמש לככ םייתקולח םיכרע ינפב תגסל תוליעיה לע יכ איה ותועמשמ
 .םייפסכ-אל םיבאשמ

 םירישעה תבוטל תינבומה היטהב ןומט ,רתויב יתועמשמה יתעדלו ,ישילשה לשכה
 ןוירטירקה ובש תוליעי חיש לע תססובמ תמייקה המגידרפה .יתרבחה רדסה תבכשב
 ןוירטירק ליעל ןעטנכ .םלשל תונוכנה ןוירטירק אוה תוליעיה תכרעהל שמשמה יזכרמה
 םישנא לש תונוכנה יטנרהניא ןפואבש ןוויכ ,םירישעה תבוטל תינבומ היטהל םרוג הז
 123.תלוכיה ירסח לש םתונוכנ רשאמ רתוי הלודג איה םיבאשמ רובע םלשל םירישע

 
 .םש ואר  121
 ךות םבוציעל תוליעי ילוקישל םאתהב םייטפשמ םיללכ בוציעמ רבעמהש ןועטל ןתינ  122

 לשב תאז םע .תירוביצ תודגנתה אוה םג ררועל יושע םייתקולח םילוקישב תובשחתה
 םייטפשמ םיללכ לש םבוציע עקרב םידמועה םילוקישה לכל תירוביצה תועדומה רדעיה
 הנטק תירוביצ תודגנתה ררועי הזכש יוניש יכ חינהל ריבס ,יתרבחה רדסה תבכשב םינוש
 תכרעמ תועצמאב תויתקולח םודיק ללכ ךרדב הוולמה וז לש הפקיהל האוושהב הפקיהב
 תבכש לש הבוציע עקרב םידמועה תוינידמה ילוקיש אולמל עדומ רוביצה היה וליא .סמה
 ,תתחופ יוסימה תבכש תועצמאב תויתקולח םודיקל ותודגנתה התייה ,יתרבחה רדסה
 האב וז תויתקולח יכו תחוורה המגידרפה לש םושייב רבודמ יכ ךכל עדומ היה אוה ןכש
 רדסה תבכש בוציעב תוליעיה רוכיב לשב םירצונש םייתקולחה םיתוויעה לע תוצפל
 .יתרבחה

 םינכרצה תופדעה ,הז סקודרפ יפל .יקסבוטיקס לש סקודרפה תא םג הפיצמ וז היגוס  123
 ואר( ליעל יתנייצש יפכ .תוינגודנא אלא תוינגוסקא ןניא באשמ לכ רובע םלשל םתונוכנו
 םיבאשמה רובע םלשל םתונוכנו םינכרצה תופדעה ,)73 ש"הל ךומסה טסקטב ליעל
 םתלוכי יהמו םיטרפל שיש םירחאה םיבאשמהו תויואכזה ןהמ הלאשב היולת םינושה
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 רדסה תבכשב םייטפשמ םיללכו תוינידמ תעיבק יכ ,איה וז תינבומ היטה לש התועמשמ
 קפסש ,םייתוהמ םייתקולח םירעפ רוצית חרכהב תוליעיה ןוירטירק סיסב לע יתרבחה
 תוליעיה חיש לע תססובמה המגידרפ .דבלב סמה תכרעמ תועצמאב םנקתל ןתינ םא
  124.יתקולחה תוויעה תחצנהל הנודנ תחוורה המגידרפה לש התומדב

 ירוביצה חישה לש יוניש שרדנ )ג הפולח( וז הפולח יפ לע יכ הלוע הלא םירבדמ
 רדסה תבכש תרגסמב םג ותגשה תא קידצמה יתוהמ ךרעכ תויתקולחב רוחבל שי יכו
 תרגסמב םא .יוסימה תבכש תרגסמב התגשה דצל ,יתוליעיה וריחמ ףא לע ,יתרבחה
 ותולע םא קר היהי תויתקולח תגשהל יתרבחה רדסה תבכשב שומישה 125ב הפולח
 ירה ,יוסימה תבכש תרגסמב התגשהב הכורכה תיתוליעיה תולעהמ הנטק תיתוליעיה
 ,ההובג תיתוליעי תולע ךכל שי םא םג יתרבחה רדסה תבכשב שומיש היהי וז הפולחב
 םה הלא םירבד יכ ןייצל רתומל .יוסימה שומישב הכורכה תיתוליעיה תולעל רבעמ
 ,תיריפמאה המרב ןהו תינויעה המרב ןה ,רתוי טרופמו קומע ןוידל החיתפ תיירי רדגב
 תויגוס לולכי הז ןויד .וז הפולחל רשאב דוחייבו ,הז רמאמ לש ויתולובגל רבעמ יוצמה
 שדחמ םקלחל רשפא-יאש םיבאשמה תמישר ךותמ ,םיבאשמה םהמ :הלא ןהבו ,תובר
 שדחמ םקלחת איהש הז ןבומב םהב ריכהל הנכומ הרבחהש ,יוסימה תבכש תועצמאב
 תיתוליעיה תולעה יהמ ?תיתוליעיה םתולע ףא לע ,יתרבחה רדסה תבכש תועצמאב
 יתש יפ לע תמלתשמה וזמ רתוי ההובג ןורקיעב איהש ,םלשל הנכומ הרבחהש
 רדסה תבכשב שומישה תועצמאב תויתקולחה תלדגה רובע ,תומדוקה תופולחה
 רתוי טרופמ ןוידל תינויד תרגסמ איה )רוביצה לש( וז תונוכנ יכ ןייצל רתומל ?יתרבחה

 
 הרומא ולש תילכלכה תלוכיה יהמו טרפ לכל שי תויואכז ולא הלאשה תאז םע .תילכלכה
 ןותנכ ןהב שמתשהל רשפא-יא ןכלו ,המגידרפה לש תובכשה יתשמ תבתכומ תויהל
 רתוי םיוסמ באשמ ךירעמ א טרפ םא הלאשה ,לשמל ךכ .ססבתת המצע הקולחה וילעש
 ,וללה םיטרפהמ דחא לכל שי )ףסכ המכו( םירחא םיבאשמ ולא הלאשב היולת ב טרפמ
 ,תונושה תוינכרצה תופדעהה רואל עצבתהל הרומא יחכונה באשמה תקולחש םשכ ךא
 טרפהמ רתוי הז באשמ ךירעמ דחא טרפ םניגבש םירחאה םיבאשמה לש הקולחה םג ךכ
 תוינגוסקא ןניא םיבאשמה תקולחל תושמשמה םינכרצה תופדעה ,רחא ןושל .רחאה
 הז סקודרפב קימעמ ןויד .73 ש"ה ליעל ,Scitovsky ואר .תוינגודנא אלא תובכשה יתשל
 רמאמ לש ןוידה תולובגמ גרוח תונוש תויתוליעיו תויתקולח תומגידרפ לע ויתוכלשהבו
 הז סקודרפש םיישקה יכ ןועטל ריבס היהיש ,תוריהזב רמול ןתינ רמואה תריצקב ךא ;הז

 יפל תנחבנה תוליעיל הבש ,תמייקה המגידרפל רשאב רתוי םייתועמשמ םה ררועמ
 ובש עצומה יטמגידרפה יונישה תמועל ,הרוכב לש דמעמ שי םלשל תונוכנה ןוירטירק
  .תוליעיה חיש לש הקיחש שי

 ןוירטירקכ םלשל תונוכנ לש ןוירטירקהמ הנושה ןוירטירק ץומיא יכ ,ןועטל ןתינ  124
 המגידרפבש םיישקהמ קלח תמיוסמ הדימב ןדעמ ,תוליעיה חיש תחינז םוקמב ,תוליעיל
 קפס יכ ןייצא ךא ,הז רמאמ תולובגמ תגרוח וז תורשפא .םייקה תוליעיה חישבו תמייקה
 םירחא םינוירטירק םושייבש םיישקה רואל ןה ,יתועמשמ ןורתפ חימצהל היושע איה םא
 ןוירטירק יוניש תועצמאב הנעמ םילבקמ וגצוהש םיישקה לכ אלש הדבועה רואל ןהו
 .26 ש"ה ליעל ,Adler & Posner ואר ,אשונב ןוידל .םלשל תונוכנה

    .2.ד קרפ ליעל ואר  125
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 רשקהל תוסחייתה ךות לוכהו ,התקולח ןפואו הגועה לדוג ןיב ןילמוגה יסחי תעיבקב
      126.יתביסנה

 
 רבד תירחא

 
 תחוורה המגידרפה לש הנכות דצל ,ונמלועב יוצמה לודגה ןויוושה-יא תעפות

 ,דבלב תוליעיב דקמתת אלא םייתקולח םידעי לולכת אל יתרבחה רדסה תבכש היפלו
 התמורתל .ןויוושה-יא תא םצמצל תנמ לע המגידרפה יוניש  לש רגתאה תא םיביצמ
 ,םידחא םימרוג יתקולח-יתיתשתה רשקהב ןויווש-יאל תחוורה המגידרפה לש
 ןקתל יוסימה תבכש לש תיטילופהו תיטקרפה ,תינויעה תלוכיה רסוח םזכרמבו

 יכ ןייצל רתומל .יתרבחה רדסה תבכש לש תויתקולחה היתואצות לכ תא תיתקולח
 תבצה רדגב םה הז רמאמב וגצוהש םירבדהו ,רתויב הבחר איה ןניקסע הבש היגוסה
 יונישה תא ביצהל יתרבח-ילכלכה רדסה יבצעמל האירק רקיעבו ,ןוידל ראתמ יווק
  .ןויוושה-יא םע תודדומתההמ קלחכ ,ירוביצה םויה רדס לע הובג םוקמב יטמגידרפה

 תופולח שולש תובצינ הז ןיינעב ירוביצה חישה ינפב יכ רמולו םכסל רשפא
 .יריפמאה טביהב ללוכ ,קימעמו ףסונ ןויע םירבדה עבטמ תובייחמ רשא ,תוטלוב
 םושייל ןויסינ אוה תויוצר-אלה תויתקולחה תואצותה םע תודדומתהל הנושאר הפולח
 לידגהל תחוורה המגידרפה ידיסחמ תשרוד וז הפולח .המגידרפה לש רתוי ינדפקו אלמ
 ידיסח םע יכ ,ןייצל רתומל .המגידרפה לש אלמ םושיי רשפאל ידכ סמה לטנ תא
 המישמהש ךכ ,סמה לטנ תלדגהל םידגנתמה ןמ םיטעמ-אל םינמנ תחוורה המגידרפה
 יוניש הווהמה ,היינש הפולח לוקשל ןתינ .רקיעו ללכ הטושפ הניא סמה לטנ תלדגה לש
 רדסה תבכשב םג אלא סמה תכרעמב קר אל תויתקולח םדקל שי היפלו ,יטמגידרפ
 לע ססבתת וז העצה יפל תובכשה ןיב תויתקולחה םודיק לש היצקולאה .יתרבחה
 ,ןכא .תובכשהמ תחא לכב תויתקולח םודיק לש )תוליעי יחנומב( תוילושה תויולעה
 וז העיגפ םלוא ,עגפיהל היושע יתרבחה רדסה תבכש תוליעי תעצומה המגידרפה תחת
 םייקה בצמב רשא ,יוסימה תבכשב רתוי ההובג תוליעי תועצמאב יאדוול בורק הצופת
 תוליעיה תיתבכש-וד הביטקפסרפב .יתקולחה לטנה לכ תא היפתכ לע תאשל תשרדנ
 המגידרפל האוושהב הלודג ףא תויהל ילוא היושע תנקותמה המגידרפה תחת תיפרצמה
 רמאמה .רפתשת תויתקולחה תמר םג ונינפלש רשקהבש חינהל דואמ ריבסו ,הנשיה
 תמייקה המגידרפה תא חונזל שי היפלו ,רתוי תילקידרו תרגתאמ ,תישילש הפולח ללוכ
 חישל קינעהלו ,יתרבחה רדסה תבכשב חוורה תוליעיה חיש לש תויטננימודה רבדב
 יתוליעיה ריחמה םולשת ךות ,םויה חוורש הזל האוושהב רתוי יואר דמעמ הב יתקולחה
 רתוי תנגוהו תקדוצ הרבח רובע ומלשל הנכומ איהש טילחת הרבחהש ךכב ךורכה
  .יחכונה בצמל האוושהב
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    .תישילשה הפולחל
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 יתקולחה בצמה תודוא לע ירוביצה חישה יפתתשממ םילודג םיקלח יכ הארנ
 חישב יוניש תשרוד תופולחהמ תחא לכ .םייקה בצמה תא ונכ לע ריתוהל ןיא יכ םיסרוג
 תבכש תרגסמב יתוליעיה חישה לש תוידעלבה לוטיבל עגונה לכב דוחייבו ,ירוביצה
  .וז הבכשב יתקולחה חישל רתוי לודג לקשמ תקנעהלו יתרבחה רדסה
 
 
 
 


