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רמאמ

ןיעקרקמב םיפתוש  ןיב  תויוכז  תקולחו  שומימל  ךרדכ  ףותיש –  ימכסה 
רדנלוה הטוריס  הנפדו  בוש  יבצ  "ד  הוע תאמ 

םיוסמ יתלב  קלח  ושכר  םישנא  רשאכ  עקרק , וידחי  ושרי  םישנא  רפסמ  רשאכ  אמגודל  ךכ  ןיעקרקמב , תופתוש  לש  םינוש  םירקמ  םנשי 
ילעב לש  תולעבב  םניה  ןיעקרקמה  רתי  רשאכ  ןיעקרקמב  םיוסמ  יתלב  קלח  ושכר  םישנא  רשאכ  וא  םיפסונ , םישכור  םע  דחיב  ןיעקרקמב 

.םיפסונ תויוכז 
תוארכ ןיעקרקמב  וקלחב  תושעל  םילעבהמ  דחא  לכל  תרשפאמ  הניא  ןיעקרקמב  תפתושמה  תולעבהש  אוה  וללה  םירקמה  לכל  ףתושמה 

.ויניע
ילעב םמע  שיש  הדבועה  רואל  םלואו , םהילע  הינב  לש  ךילה  עינהל  םיצור  ןיעקרקמב  תויוכז  ילעב  םהב  םיבר  םירקמ  םנשי  אמגודל , ךכ 

רתי םע  תומכסהל  עיגהל  םה  םישרדנ  עשומב ,)"  )" תומיוסמ ןניא  םילעבהמ  דחא  לכ  לש  תויוכזהו  ןיעקרקמה , םתואב  םיפסונ , תויוכז 
.ןכ תושעל  ולכויש  תנמ  לע  םיפתושה 

םיוסמ קלח  לש  םילעב  אהי  םילעבהמ  דחא  לכש  ןפואב  ןיעקרקמב  תויוכזה  תא  קלחל  םיצור  ןיעקרקמ , לש  םיפתושמ  םילעב  רשאכ  םג  ךכ 
לוחת ימ  לע  רידגהל  םיצור  םיפתושמ  םילעב  רשאכ  םג  ךכו  םירחאה , םילעבב  תולת  אללו  יאמצע  ןפואב  וקלחב  לועפל  לכויו  ןיעקרקמב 

.ב " צויכו וזכ  אהת  וב  םוקמ  העקפהה 
ךרד תא  ףאו  םלוהינו , םהב  שומישה  ןיעקרקמה , תקולח  ןפוא  תא  רידסהל  הבוט  ךרד  יהוז  ןיעקרקמב , תויוכז  ילעב  ןיב  ףותיש  םכסה  תכירע 

.ףותיש ימכסה  תכירעב  םימולגה  תונורסחהו  תונורתיה  לע  טרפנ  ןלהל , הז  רמאמב  .םיפתושה  ןיב  ףותישה  םויס 
ןיעקרקמב תפתושמ  תולעב  שי  וב  םוקמ  לדחמה  תרירב  תא  רידגמ  ןיעקרקמה )" קוח   – " ןלהל  ) "ט-1969 כשת ןיעקרקמה , קוחל  ףיעס 27 

םושל ןיאו  ןיעקרקמבש  רתאו  רתא  לכב  תטשפתמ  וקלח  יפל  םהמ  דחא  לכ  לש  ותולעב  םילעב , המכ  לש  םהש  ןיעקרקמ  : " ןמקלדכ
הדוקנ לכב  הניה  עשומ )  ) ןיעקרקמב תפתושמה  תולעבהש  ירה  םילעבה  ןיב  תרחא  רדגוה  אלש  לככ  ךכל , םאתהב  םהב ." םיוסמ  קלח  ףתוש 

לעב 70% רחאהו  לעב 30%  דחאה  םיפתוש  ינש  םנשי  םא  אמגודל , ךכ  .ףתוש  לכ  לש  יסחיה  וקלחל  םאתהב  ןיעקרקמב  הדוקנו 
.ןיעקרקמב לוח  רגרג  לכב  רחאה 70%  תולעבו  ןיעקרקמב  לוח  רגרג  לכב  אהת 30%  ןושארה  לש  ותולעב  זא  יכ  ןיעקרקמהמ ,

רבד ןיעקרקמב , רושקה  רבד  לכל  תויוכזה  ילעב  לכ  לש  תפתושמ  המכסה  תשרדנש  ירה  םילעבה  ןיב  תרחא  םכוסי  אלש  לככ  יכ  אופא  הלוע 
תכרעמ תא  רידסהל  םידדצל  רשפא  ןכ  לעו  וניע  דגנל  תאז  האר  קקוחמה  םג  .יונבה  תריכמו  םהילע  הינב  םחותיפ , לע  דאמ  השקמה 
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.ןיעקרקמל תועגונה  םהיניב  תומכסהה 
שומישהו םיפתושמה  ןיעקרקמה  לוהינ  רבדב  םיפתושה  ןיב  םכסה  א ) :" ) ןמקלדכ ףותיש , םכסה  והמ  עבוק  ןיעקרקמה  קוחל  ףיעס 29 

םדא יפלכ  םג  הפי  וחוכ  םשרנשמו , םושירל , ןתינ  ףותיש ) םכסה  ןלהל –   ) ןיעקרקמל עגונה  לכב  םהיתובוחו  םהיתויוכז  רבדבו  םהב 
םיפיעסה  ) דע 36 םיפיעס 30  תוארוה  ולוחי  ףותיש  םכסהב  תורחא  תוארוה  ןיאב  ב )  ) .רחא םדא  לכו  ןכמ  רחאל  ףתוש  השענש 
םשרמב ףותיש  ימכסה  םושרל  ןתינ  הז , ףיעסל  םאתהב  ה.ס.ד .) ש.צ , "ב –  צויכו תואצוהה  תקולח  שומישהו  לוהינה  תא  םירידגמה 

םידדצ םגו  םהיפלח  תא  םג  ול  םידדצה  תא  םג  םלוכ , תא  אוה  בייחמ  ןיעקרקמה , םושיר  תכשלב  םשרנ  הז  םכסה  רשאכו  ןיעקרקמה ,
הנוממה הזבוקוב נ ' "א 269/74  עב בורה  תעדב  עבקנש  יפכ   ) יניינק אוה  םשרנש  ףותיש  םכסה  לש  ופקות  הקוספה  הכלהה  יפ  לע  .םיישילש 

.243 ( 1) טכ , פ"ד  םשרמה לע 
ידעלב תויוכז  לעבכ  לועפל  אוה  יאשר  וב  ןיעקרקמב , רדגומ  קלח  תויוכזה  ילעבמ  דחא  לכ  לש  ושומישל  דחייל  ןתינ  ףותיש  םכסה  תרגסמב 

לגרב רבעמ  ליבש  רוציל  שרדנו  היה  אמגודל  שרדנה , לככ  םיפתושמ  םישומיש  עובקל  ןתינ  םיפסונה , םילעבה  לש  תומכסהל  שרדיהל  ילבמ 
םילעב לש  קלח  ןיב  האנה  תוקיז  ויהי  יכ  עובקל  םימיוסמ  םירקמב  ןתינו  םילעבהמ , דחא  לכ  לש  םשרגמל  השיג  רשפאתתש  ןפואב  בכרב  וא 

, םינושה םילעבה  ןיב  םיסחיה  תכרעמ  לכ  תא  ןתינה  לככ  טרופמ  ןפואב  רידגהל  בושח  םכסהה , תרגסמב  .רחא  םילעב  לש  וקלח  תבוטל  דחא 
אלל רחאל , ושומישבש  קלחב  ויתויוכז  תא  ריבעהל  םיפתושהמ  דחא  לכ  לש  ותוכז  תא  תואצוהה , םולשת  ךרד  תוטלחהה , תלבק  ןפוא  תא 

דחא לכ  לש  וקלח  לע  תויוכז  תעקפה  עיפשת  דציכ  רידגהל  ויכרצל , ותוא  ןכשמל  וא  ותוא  דבעשל  ףא  ןכו  םיפתושה  רתי  תמכסהב  ךרוצ 
.תופתושה םויס  ךרד  תא  רידגהל  ןכו  ןיעקרקמב 

, תויוכזה תקולח  הז , הרקמב  .תפתושמ  הינבב  טקיורפ  וידחי  םיקהל  םיניינועמה  ןיעקרקמב  תויוכז  ילעב  רפסמ  םנשי  םהב  םיבצמ  םימייק 
תעדל היהי  ןתינו  טקיורפל , טרופמ  ןונכת  אהי  רשאכ  רתיהל , השקבה  תרגסמב  רתוי  רחואמ  בלשב  םיבר  םירקמב  עצובת  םילעבה , ןיב  ןיעב ,

ילעב יכ  ץלמומ  ותמקהו , טקיורפה  םודיק  ךלהמב  תועד  יקוליחמ  ענמיהל  ידכב  יכ  םירובס  ונא  םלואו , .תונביהל  דיתע  המ  קיודמ  ןפואב 
תודיחיה תקולח  ךרד  תואצוהה , תקולח  ןפוא  תוטלחהה , תלבק  ךרד  תא  רידגמה  הלועפ  ףותישל  םכסה  ןכל , םדוק  דוע  םהיניב  וכרעי  תויוכזה 

תוענמיה לע  הרהזא  תרעה  םושרל  ןתינ  ךא  טירשת , ול  ףרוצמ  ןיאש  ןוויכמ  הקולח  םכסהכ  םושירל  ןתינ  ונניא  רומאכ  םכסה  .ב  " צויכו ונביש 
תלבק אלל  ןיעקרקמב  תויצקזנרט  עצבל  היהי  ןתינ  אל  רשא  טקיורפה ) תא  הוולמה  "ד  הוע אמגודל   ) ישילש דצ  תמכסה  אלל  הקסע  עוציבמ 

רתוי ההובג  תוריבסבו  הלועפה , ףותיש  םכסהב  םידדצה  תמכסהל  ופיפכהל  ילבמ  דצל ג ' תויוכז  תרבעה  עונמל  ןתינ  וז , ךרדב  .ךכל  ותמכסה 
.ןינעו רבד  לכב  תשדוחמ  המכסהל  בלש  לכב  שרדיהל  ילבמ  טקיורפה  תא  םילשהל  היהי  ןתינ 

אוה ךא  תפתושמ , תולעב  הניה  ןיעקרקמב  םיפתושה  ללכ  לש  תולעבה  יכ  קוחה  לש  העיבקה  תא  הנשמ  וניא  ףותיש , םכסה  יכ  שיגדהל  בושח 
.םיפתושהמ דחא  לכל  דחוימה  קלחבו  סכנה  ללכב  שומישהו  הקזחהה  תא  רידסמ 

קלח לש  העקפה  לש  התלוחת  תייגוס  הנחבנ  אמגודל  ךכ , .הקיספב  םינוש  םירקמב  תנחבנ  ףותישה  םכסה  תרגסמב  תויוכזה  תקולח  תואצות 
דמחומ .נ  יסדאיב ז"ל  דיעס  דמחומ  חונמה  ןובזע   4623-03-12 יח ) ) אעב אמגודל  ךכ  .םידדצה  ןיב  תויוכזה  תקולח  לע  הקלח  לש  יסחי 

הקולח יפ  לע  וגהנ  םידדצהו  םידדצה , ןיב  םכסומה  יפ  לע  הקלחה  לש  לעופב  הקולח  התייהשמ  יכ  העבק , בורה  תעד  (, 9.7.12  ) ןאדעק אטע 
העקפהה רואל  שדחמ  הקולח  ךורעל  םוקמ  היה  אל  םידדצהמ , דחאו  דחא  לכ  לש  וקלח  ןיב  תטלחומ  הדרפה  התיה  ןכו  תובר , םינש  וז 

.וקלחב תלפונ  איה  רשאכ  העקפהה  תא  גופסל "  " םידדצהמ דחא  לכ  לעו  היופצה 
טנז יבזיב נ ' הזילע   24723-10-15 זכרמ )  ) פה  ) יבזיב ןינעב  ןידה  קספב  הנורחאל  הנודנ  ףותיש  םכסהב  תויוכזה  תקולח  לש  תפסונ  הניחב 

לע ונקוה  תויוכזה  וב  םוקמ  דועיי , יונישל  תינכת  חוכמ  תונקומה  הינב  תויוכז  וקלוחי  דציכ  הלאשה : הנחבנ  םש  םוימ 30.6.16 )  ', חאו המיחפ 
.יפיצפס םילעבל  ףותיש  םכסה  תרגסמב  דעויש  הקלחמ  קלח 

תויוכזה ילעב  ללכ  תא  וויהש  םישרויהמ  קלחו  םישירומה  ןיב  .השוריב  ולביק  םתוא  ןיעקרקמ  לש  םילעב  ךילהל  םידדצה  ויה  יבזיב , ןיד  קספב 
הקולח םישרת  ךרענ  ףא  ותרגסמבו  ןיעקרקמב  םידדצה  תויוכז  תא  רידסהל  דעונ  רשא  ןיעקרקמב " ףותישו  הקולח  םכסה   " םתחנ ןיעקרקמב ,

םישרתב טרופמל  םאתהב  אהת  תויוכזה  תקולחש  תנמ  לע  תאזו  הנתמ  םכסה  םג  םתחנ  הקולחה  םישרתו  ףותישה  םכסה  דצב  .תויוכזה  לש 
"(. םימכסהה : " ןלהל )

ידכב םימכסה " רושיא   " ךמסמ וניכה  םה  ןכ , תושעל  וחילצה  אלש  ןוויכמ  םלואו  ןיעקרקמה  םושיר  תכשלב  םימכסהה  תא  םושרל  וסינ  םידדצה 
.םינוירטונ םימכסה  לש  ףקות  םהל  ןתיל 

ןיעקרקמהמ קלח  דועיי  יוניש  רבדב  הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווב  הטלחה  הלבקתה  הרומאה ) הקולחה  רחאל  םינש  כ 10   ) תנשב 2011
םישרת יפ  לע  תשקבמל  דחויש  ןיעקרקמה  קלחל  סחיב  קרו  ךא  הלח  תינכותה  תינכותה .)" : " ןלהל  ) רחסמלו היישעתל  יאלקח  דועיימ 

.הקולחה
תכשלב הרהזא  תרעהכ  םימכסהה  ומשרי  ויפל  ןיד  קספ  ןתינ  םידדצה  תמכסה  סיסב  לעו  טפשמה  תיבל  הרתע  תשקבמה  תנשב 2014 

.ןיעקרקמה םושיר 
השיגה ףאו  דבלב  הל  וצקוי  תויוכזהש  ךכ  תואצקהה  תלבט  תא  ונכדעיש  השקבב  הינבלו , ןונכתל  תימוקמה  הדעוול  התנפ  תשקבמה 

ידכ הרהזאה  תרעהב  ןיא  יכ  העבקו  תשקבמה  תודגנתה  תא  התחד  תימוקמה  הדעווה  .ןוזיאה  תלבט  ןקותתש  השירדב  תינכותל  תודגנתה 
, םדגנכ תשקבמה  השיגהש  ךילה  קחמנ  תימוקמה , הדעווהו  םידדצה  תמכסהב  .יסחיה  םקלחו  םימושרה  םילעבה  לש  ןיינקה  תוכזמ  תונשל 

.ןיעקרקמב םידדצה  תויוכז  תערכהל  דע  תימוקמה  הדעווה  ידיב  ובכועי  ןוזיאה  ימולשת  יכ  םכוסו 
ןוחבל רספש , בקעי  טפושה  בכ ' תועצמאב  דול , - זכרמ זוחמ  יזוחמה  טפשמה  תיב  שרדנ  יתרהצה , ןיד  קספ  ןתמל  הנודנה  הנעבותה  תרגסמב 

.הלוכ הקלחה  לע  תאז  ליחהל  שי  אמש  וא  דועייה , יונישמ  ידעלב  ןפואב  תונהיל  תשקבמה  תיאכז  הקולחה , טירשתו  םכסהה  רואל  םאה 
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טירשתבו הקולחה  םכסהב  רדגוה  אסיג , דחמ  .םידדצה  תעד  דמוא  לע  םהמ  דומלל  הסינו  םימכסהה  חסונ  תא  ןחב  טפשמה  תיב  בכ '
תמכסהל קקדזהל  ילבמ  שומיש  לכ  וקלחב  תושעל  לכוי  דחא  לכ  יכ  רהבוהו  םילעבהמ  דחא  לכל  הקלחהמ  םייפיצפס  םיקלח  דוחיי  הקולחה ,

םיחטשהו רוביצ  יכרצל  עקרק  יחטש  ועקפוי  היצלצרפרה  יכילה  ידכ  ךותש  םידדצל  עודי   " יכ םכסהב  בתכנ  אסיג  ךדיאמ  ךא  רחאה ,
םידדצה םיבייחתמ  ןכלו  דבלב , רובצה  יכרצב  אלא  םישרתה  יפלש  תימינפה  הקולחב  ובשחתי  אל  םושר  יכרצל  הפמה  יפל  ועקפויש 

וקלחל תיסחי  : " די בתכב  ףסוה  ןאכו  " ] דצ לכל  הוושב 1/3  הווש  וקלחתי  העקפהה  יקלחש  ךכ  תימינפה , הקולחב  המאתה  ייוניש  עצבל 
"[". שרגמב דצ  לכ  לש 

יוניש תינכת  תמגודכ  תויושרה  ידי  לע  ופכיש  םייונישל  הפופכ  ומיכסה  הילע  הקלחה  לש  תימינפה  הקולחה  יכ  ןועטל  וסינ  םיבישמה 1-3 
.אנד דועייה 

רואל הקולחה , טירשתב  םישרגמה  דוחיי  רואל  הקולחה , םכסהב  םידדצה  תומכסה  רואל  יכ  עבקו  וז , הדמע  החד  טפשמה  תיב  םלואו ,
חטשל ההזה  לדוגב  יפולח  חטש  הצקמ  תינכותהש  הדבועה  רואלו  הקולחה , טירשת  יפ  לע  םישרגמה  תא  הנשמ  הניא  תינכותהש  הדבועה 

תיב עקפוהש .) חטשה  םוקמב   ) תשקבמה לש  החטשב  קרו  ךא  ללכיי  יפולחה  חטשה  יכ  תורוהל  שי  תשקבמה , לש  שרגמהמ  עקפומה 
הבישמה תדמעב  וכמת  ירוקמה , הקולחה  םכסהמ  קלח  ויה  רשא  םיילאמרופה 4-5  םיבישמהש  הדבועה  לע  םג  וז  ותעיבק  ססבמ  טפשמה 

.םהלש ישיאה  סרטניאל  דגונמ  הרואכל  הזש  ףא  לע 
ןובזע והיקזח נ ' ע"א 6948/11   ) והיקזח ןיינעב  ןוילעה  טפשמה  תיב  ידי  - לע ןתינש  טרופמה  רבסהה  ןמ  םיקלחל  הנפנ  םירבדה  תמלשהל 

"(: והיקזח ןיינע  : " ןלהל (; 28.2.2012  ) יול ז"ל לאיזוע  חונמה 
םרדגב ףותיש , ימכסה  איה  היצלצרפה  תולבגמ  לש  תישעמ  הניחבמ  יקלח  םוצמצל  שומיש  ילארשיה  טפשמב  השענ  הבש  תרחא  ךרד  "

תתל ךכו  ןיעקרקמה , םשרמב  ףותיש  ימכסה  םושרל  רשפאמ  קוחל  ףיעס 29(א ) .חטש  יפל  שומישה  תויוכז  תא  הקלחב  םיפתוש  םיקלחמ 
טפושה י' יפמ   ) רהבוה יניינק , אוה  םשרנש  ףותיש  םכסה  לש  ופקותש  השיגדה  בורה  תעדש  ףא  לע  …… םיישילש םידדצ  יפלכ  םג  ףקות  םהל 

תדרפנ תולעב  תנתונש  תונורתיה  םתוא  תא  גישהלמ  םיקוחר  תותימצל , ףא  ףותיש , םכסהב  םירשקתמש  םיפתושש  רורב   " יכ ןהכ )
תויוקפנה ןיב  הקולח ." םכסהכ  והומכ  תותימצל  ףותיש  םכסהש  דיגהל  אופא  ןיא  .לטובי  ףותישה  םכסהש  הנכסל  םייופצ  םהו  ןיעקרקמב ,

קוחל ףיעס 37  יפל  ףותישה  קוריפל  העיבתל  תורשפאה  הנשי  הקזחההו  שומישה  תקולח  ןיבל  חטשה  תקולח  ןיב  תוניחבמכ  וניוצש  המגודל 
תא עובתל  יאשר  םהמ  דחא  לכ  הלוכ , הקלחב  ףתושמב  םילעב  םדוע  ףותישה  םכסהל  םידדצהש  אוה  יטפשמה  בצמהש  ןוויכ  .ןיעקרקמה 

הריכממ סונמ  היהי  אל  םשרמה , דיקפ  תעד  לע  תלבוקמ  היהת  אל  היצלצרפ , ונייהד  הקלחה , לש  ןיעב  הקולח  םא  .תע  לכב  ףותישה  קוריפ 
". הקלחה תיצחמב  תידעלבה  הקזחהה  ןדבוא  ךות  רחא , םדאל  הלוכ  הקלחה  לש 

תא הרורב  הרוצב  ףקשי  הז  םכסה  יכ  בושחו  םיפתושמ , םילעב  ןיב  ףותיש  םכסה  לש  ומויקל  הבר  תובישח  תעדונ  יכ  הלוע  ליעל  טרופמהמ 
ןיד יכרוע  ידי  לע  ךרעי  הזכ  םכסה  יכ  דאמ  בושח  .םיפתושה  ןיב  םיסחיב  הרדסה  תוכירצמה  תויצאוטיסה  ברימל  סחייתיו  םידדצה  תנווכ 

ילבמ םכסהב  הנעמה  תא  אוצמל  היהי  ןתינ  האצותה  ןחבמבש  ןפואב  תונבהה  ןתוא  תא  םיחוסינב  ףקשל  ועדי  רשא  םוחתב  םיחמומה 
רתוי הברה  ףותיש , םכסהב  םידגואמ  תויוכזה  ילעב  ןהב  תועקרק  יכ  הז , רשקהב  ןיוצי  .םיפתושה  ןיב  םייטפשמ  םיכילה  לוהינל  שרדיהל 

.ןהילע היינבל  ןומימ  לבקל  רשפאי  הז  ףאו  תואקסע , עצבל  םיניינועמה  םימזי  רובע  תויביטקרטא 
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