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אל הקיטקרפ  יהוז  יופיש , יבתכ  תשירדל  ףקות  ןיא   " עבק ןוילעה  טפשמה  תיב 
", תיקוח

" הנורחאה הלימה  הרמאנ  אל  דוע   " יכ הארנ  ךא 

הדעוה "מ נ ' עב לקיב  יחרפ  ןיינעב ע"א 5958/15  טפשמה   תיב  תכלה  רואל  תוכלשהו  תויהת 

ןויצל ןושאר  הינבלו –  ןונכתל  תימוקמה 

הירא ןב  תעפי  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

הווהמה ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  לע  םינוש  םימוסרפב  םינורחאה  םייעובשב  ולקתנ  יאדוו  "ן  לדנה םוחתב  םיקסועה 
ןונכתה קוחל  ףיעס 197  יפל  תועיבתב  םימזימ  תוימוקמ  תויושר  תושרודש  יופיש  יבתכ  תושירדל  סחיב  שממ  לש  המדא " תדיער  "

? המואמ אל  לע  המוהמ  םאה  "ה 1965 . כשתה הינבהו 

יכ עבוק  לדנה , לינו  ןורב  תנע  שה ' בכ ' ופרטצה  וילא  רגיצינד  םרוי  שה ' בכ ' ידי  לע  ןתינש  לקיב " יחרפ   " ןיינעב ןידה   קספ  עודיכ ,
: טפשמה תיב  ןושלכו  .תיקוח  אל  הקיטקרפ  הניה  הינבהו  ןונכתה  קוחל  ףיעס 197  יפל  יופיש  יבתכ 

העיגפ ןיגב  תימוקמה  הדעווה  תאמ  יוציפל  ןיעקרקמב  תוכז  לעב  לש  ותוכז  תא  עבוק  הינבהו  ןונכתה  קוחל  ףיעס 197  "
יביטמרונ רוקמ  רדעיהב  הדעווה … . לש  התבוח  תבצינ  ןיעקרקמה  לעבלש  ותוכז  לומ  לאו  תינכת ; בקע  ןיעקרקמב 

םזי תא  בייחל  תיאשר  הניא  תימוקמה  הדעווה  להנימה , תויקוח  ןורקע  ףקותמו  ןכ  תושעל  הדעווה  תא  ךימסמה 
בתכ הידיב  דיקפהל  םזיה  תאמ  שורדל  הדעווה  לש  התוכמסב  הז  ןיא  םגש  אטישפ , היתחת . יוציפ  םולשתב  תינכותה 

" יוציפה לטנ  תא  וילא  ריבעהל  ךכבו  יופיש 

ןיא יכ  קוחל  ףיעס 197  יפל  תועיבתל  רשקהב  תימידקת  הכלהב  עבוק  ןוילעה  טפשמה  תיבש  הנושארה  םעפה  הניא  תאזש  אלא ,
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ןושאר םירע  ןונכתלו  היינבל  תימוקמה  הדעוה  ע"א 474/83    ) ״יממח״ תכלהב  לשמל  ךכ  .קוחב  עיפומ  אלש  המל  יקוח  ןוגיע 
יוכינ 40% רבדב  תויקוחה  תלאשל  טפשמה  תיב  שרדנ  ״יבלש , וד״ה  יוציפה  תלאש  דבלמ  רשא  ( ' חאו יממח  ארזע  ןויצל נ '
תויושר לש  ןויסינ  לכש  ירה  דע 40%   תיחפהל  ןתינש  עבק  אל  קוחהו  רחאמ  יכ  עבק , טפשמה  תיבו  קוחל  ףיעס 197  יפל  יוציפהמ 

.תויקוח יאב  לבוג  ןכ  תושעל 

" קוקיח  " הווהמ תירוטוטטס  תינכתש  הדבועה  םאה  השירד , וא  בויח ו/ ליטמ  תינכתב  ףיעס  ובש  הרקמב  הרוק  המ  רורב  אל  ןכא ,
תוללכנה תוארוה  [. ' חאו "מ  עב תיאלקח  תובשייתהל  יפותיש  רפכ  שעמ  ןייטשדלוג נ ' םייח  "ם 6198/06  עעב לשמל  עבקנ  ךכ  ]

.הבושתה םג  ךכו  הטושפ  אל  הלאש  יביטמרונ ? רוקמ  תוארוה  ןתואל  ןיאש  םוקמ  םג  תובייחמל  תוכפוה  הכותב 

םוקמ החבשה  לטיה  תובגל  תורשפאה  תא  לולשל  ךכב  שי  םאה   ןידכ  ," הבגיי  החבשה  לטיה   " יכ תעבוק  תינכת  וב  םוקמ  לשמל ,
תמייקה הארוה  הניה  החבשה  לטיה  תייבגש  הדבועה  חכונ  ןכש  אלש , הארנ  תיקוח ? הבוח  וזש  םגה  תאז , תנייצמ  אל  תינכת  וב 

, היפל העיבקמ  ףא  דומלל  ןתינ  תאז  .הז  ןיינעל  דירוהל  וא  תולעהל  לכות  אל  הרדעה  וא  התייבגל  רשקהב  תינכתב  הארוה  ןידב ,
הרבח תג  רקי  ןב  ןיינעב ע"א 6291/95  הקספנש  הכלהה  חכונ  לטב ,  אוה  ןכלו  ףרוג , רוסיא  וניה  תינכתב  תולקה  ןתמ  לע  רוסיאה 

תתל תישאר  הקיקחב  הנתינש  תוכמס  לטבל  תולוכי  ןניא  תונקתה  תוארוה  היפל ,  , ןיעידומ תדחוימה  הדעוה  .נ  הסדנהל 
.תולקה

ךותבו תינכת  תוארוהב  ללכיהל  הלוכי  קוחב  ןוגיע  הל  ןיאש  הארוה  םאה  הכופה , היצאוטיסב  הרוק  המ  הלאשה  תדדחתמ  ןאכמ 
? תבייחמ הארוהל  הכפהל  ךכ 

"א 38 , מתל ןוקית 3 א ' םסרופ  םייעובש  ינפל  יכ  עודי  ןכש , תינוריעה ." תושדחתה   " לש טביהב  הלא  םימיב  שממ  הלוע  תאז  המליד 
ןוקית .יופיש  בתכ  שקבל  תימוקמ  הדעול  ריתמה  יופישל " תובייחתה  בתכ   " חפסנל 3 הנפמו  ףיעס 30 )  ) יופיש ןיינעב  תוארוה  ללוכה 

םאה הלאשה  תררועתמ  הז  ןיינעב  לקיב  ." יחרפ   " ןיינעב ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  ינפל  םיימוי  תומושרב  םסרופ  הז 
ימ שי  דחמ , תיקוח ? הניה  "א/38  מת תוארוהל  םאתהב  שדחמ  הינבו  הסירהל  הינב  רתיה  רושיא  תרגסמב  יופיש  בתכל  השירדה 
ימ שי  דגנמ , .היפ  לע  לועפל  ןתינ  ןכ  לעו  תיקוחל  התוא  תכפוהש  איה  קוקיח  הווהמש  תינכתב  הארוהה  תעמטה  םצע  יכ  ןעטיש 

ףרב תדמוע  הניא  ןכש  התמ " תוא   " הניד וז  הארוה  יכו  "ל  נה טפשמה  תיב  תקיספ  תא  ופצ  אל  "א   מתל ןוקיתה  ימזוי  יכ  ןעטיש ,
לש הז  ךלהמ  יכ  םירבדה , ילושב  ןייצנ  .תישאר  הקיקחב  רומאה  ןגעל  הבוח  תמייק  הייחתל  ," םוקת  ידכו ש" השדחה ,  הקיספה 

"א מת יפל  םיטקיורפב  םיכילה  ימודיק  םיאפקומ  םסיסבבש  םיפסונה  םיקומינה  דחאל  ליבוי  הארנכ  םימזי  תאמ  יופיש  יבתכ  רדעה 
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תוימוקמ תדעו  לש  תושירד  לוטיב  לע  ורוה  ןתרגסמב  הנורחאל  ונתנש  ררעה  תודעו  תוטלחה  תא  ריכזהל , יואר  רגסומ  רמאמב 
ררע לט  ירסומ  הלקד  "ד  וע "ר  ויה בכ ' ידי  לע  הפיח  ררע  תדעו  לש  היתועיבק  לשמל , ר ' "א 38 . מת יפל  תושקבב  יופיש  יבתכל 
ןונכתל תימוקמה  הדעוה  קביר נ ' ררע 030/14  ובנ  ; ) ) הפיח , הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  רמות נ ' תירטש   070/14

הדוקנב ורשוא  ררעה  תדעו  תוטלחה  הינבלו . ןונכתל  "מ  וה ךינימ נ ' לאירבג  תור   090/14 ררע 109/14   ובנ ; ) , ) הפיח הינבלו 
תיב ץמיא  םש   , הפיח הינבלו  ןונכתל  תיזוחמ  ררע  תדעו  הפיח נ ' הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  "מ 42884-02-14   תעב וז 
ךכ "א 38 . מת יפל  רתיה  ןתמל  יאנתכ  יופיש  בתכ  ללככ  שורדל  םוקמ  ןיא  היפלו  ררעה  תדעו  תטלחה  תא  הפיחב  יזוחמה  טפשמה 

.םירקבל תושדח  ררעה  תודעוו  טפשמ  יתב  םישרדנ  הל  היגוס  וניה  יופיש  יבתכ  לש  אשונש 

" לקיב יחרפ   " ןיינעב ןידה  קספ  תואצותלש  הדבועהמ  םלעתהל  ןתינ  אל  ךכ , וא  ךכ 
ןיעמ םיווהמה  יופיש  יבתכ  ןתושרב  שיש  רחא  תוימוקמה  תויושרה  תכימתב  םיעצבתמ  בורל  ןונכת  ימודיק  ןכש  הלודג , תובישח 

? וישכע היהי  המו  .הנלבקתת  קוחל  ףיעס 197  יפל  םייוציפ  תועיבתו  הדימב  הדוקפ , םויב  ״החוטב״ 

הארנכ יופיש  ףיעס  עבק  אל  קקוחמהש  הדבועהו  תימוקמה ,  הדעוה  לע  תלטומ  קוחל  ףיעס 197  יפל  םולשת  תובח  יכ  רוכזל  שי 
.ןכ השע  קקוחמה  ד ))  ) ףיעס 119 הנידמה  ידי  לע  ךרד  תעקפהב   ) יופיש תבוח  העבקנ  ובש  םוקמ  ןכש , .תירקמ  הניא 

, יקוח וניא  אוה  רבד , ןגיע  אל  קוחהש  םוקמ  ןכש  לקיב " יחרפ   " ןיינעב טפשמה  תיב  תקיספב  ןויגיה  טעמ  אל  שי  רומאה , דצל 
יוציפ תתל  םיטעממ  םויה  ךכ  םג  יכ  רוכזל  שי  רשאכ  הנמיה , הנהנ  ימו  תינכתה  גוסב  יולת  רבדה  יכ  הארנ  הרקמ  לכב  םלוא  .הדוקנ 

, ךכב ןויגיה  םג  ןומטש  רמול  ןתינ  וינפ  לעש  ךכ , .יוציפה  ךרוצל  רתיה  ןיב  החבשה  לטיה  תלבקמ  תושרהו  הפיקע "  " העיגפ לע 
.ןונכת םדקל  אל  םלתשי  אל  םיתיעל  םייוציפ  םלש  שרדיי  םאו  החבשה , לטיה  הובג ו-50%  סמ  םלשמ  םילעבש 

העפשההש אוהו  רורב  יד  הארנ  דחא  רבדו  קושב , לודג  עוזעזל  ליבות  ךליאו  ןאכמ  טפשמה  תיב  לש  ותערכה  יכ  הארנ  םוקמ , לכמ 
ונתנש יופיש  יבתכ  לע  םג  לוחי  םאה  ןידה  קספ  לש  תיביטקאורטרה  הלוחתל  עגונב  המ  רורב  אל  דוחייב  הבוטל , אהת  אל  תידימה 

תוימוקמ תויושרש  איה  החנהה  ורהבתי  אל  םירבדהש  דעש  איה  תינויגה  הרבס  ךליאו ? ןאכמ  קר  אמש  וא  ןידה  קספ  ןתמל  רבוע 
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.לודג אוה  תיביצקתה  הפוקה  לע  לטנה  ןכש  ידכב  אלו  ןוכיסב , ןדימעהל  לולע  אוהש  הנרובסת  ןה  וב  םוקמב  ןונכת  הנאפקת 
אל טקא  הניה  יופיש  יבתכ  לע  המיתח  יכ  םינפ  ינשל  עמתשמ  וניאש  ןפואב  עבק  טפשמ  תיב  ירה  םימזי ? גוהנל  םירומא  דציכ  דגנמ ,

.יקוח

םשל ןונכת  םדקל  ינויחה  ךרוצה  םע  תבשייתמ  הדיצב , תיטפשמה  הנויגה  טלחהבש  תאז  העיבק  לש  האצותה  םא  איה  הלאשה 
ןונכת םדקלמ  הנענמת  תונוש  תויושרש  העש  יחרכה  ךרוצ  אוה  לארשי  תנידמב  םויכש  תקולחמ  ןיאש  תורידה  עציה  תלדגה 

.ןתוא הפשיש  ימ  היהי  אלו  תועיבתל  תופושח  הנייהת  יכ  הנשושחת  ןה  וב  םוקמב 

ץיבומרבא נ' יבצ  "א 147/144  ער ןיינעב  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספל  רשקהב  הניה  רחא  טביהב  תפסונ  תניינעמ  הדוקנ 
ויה םידיתעש  םימוכסה  תא  החבשהה  לטיה  תמושמ  זזקל  םוקמ  היה  םאה  הלאשב  ורקיעב  קסעש  ופי  - ביבא - לת "ב  ותל "מ  וה
יפל תועיבת  ןיגב  התופשל  ובייחתה  ורדגב  תימוקמה , הדעווה  יפלכ  ומתח  וילעש  יופישה  בתכ  ןיגב  םלשל  הרקמ  ותואב  םימושינה 

יופישה בתכ  תועמשמ  תא  זזקל  ןיא  יכ  התייה  ןיינע , ותואב  ןוילעה , טפשמה  תיב  תנקסמ  תינכתה ? לש  הרושיא  לשב  ףיעס 197 
יחרפ  " ןיד קספבש  ירה  החבשה , לטיהמ  יפל 197  םייוציפ  זזקל  ןתינ  אל  יכ  עבקנ  ץיבומרבא  ןיינעבש  דועבש  ךכ  .החבשההמ 

.ךכל יקוח  ןוגיע  רדעה  לשב  יופיש  יבתכ  הנשורדת  תויושרהש  םוקמ  ןיא  היפל , היינשה  תוינוציק " לוכיבכ ל" וכלה  לקיב "

איה , ( הנבי תייריע  "מ נ ' עב הרקוי  תוריד  ע"א 7368/06   ) ״הרקוי תוריד״  תשרפ  חוכמ  הדלונש  הקיקחה  תאצות  יכ  יוכיס , םייק 
.םירומא םירבד  המב  ריבסנו  יופיש ב-197 , בתכ  תייגוסל  ךרדה  תלילס  תא  הוותת  הארנה  לכש 

ותבוחמ םזיה  תא  תררחשמה  תימוקמ , תושרל  םזי  ןיב  תיזוח  תורשקתה  תייגוס  הנודינ  הרקוי " תוריד   " תכלהב יכ , ריכזנ  הרצקב 
לע ןיד  יפ  לע  תלטומ  ןעצבל  הבוחהש  חותיפ  תודובע  הרומת  אלל  עצבל  ותובייחתה  דגנכ  חותיפ  ילטיה  תימוקמה  תושרל  םלשל 

תושרה לע  תלטומש  ךכ  קוחה , תוארוה  תא  תרתוס  רשא  הלוספ  תורשקתהב  רבודמ  יכ , השעמל  עבקנ  .תימוקמה  תושרה 
תימוקמה תושרה  לש  התבוח  יכ , ןיינע  ותואב  עבקנ  דוע  .ןידה  תוארוהל  םאתהב  םימושינהמ  חותיפה  ילטיה  תא  תובגל  הבוחה 

עוציב ןיינעל  םיזרכמ  תבוח  קוחב  תועובקה  תובוחב  הדימע  הז  ללכבו  ןיקתה , להנמה  יללכל  םאתהב  חותיפה  תודובע  תא  עצבל 
לש םמויק  תא  הלספו  ימוקמה  ןוטלשה  םוחתב  שממ  לש  הכפהמ  התוויה  הרקוי " תוריד   " תכלה .רחא  תועצמאב  תודובעה 
ועבק רשא  םייזוחמ  טפשמ  יתב  לש  םהיתוקיספ  ואב  המ  ןמז  רחאל  .ןידל  דוגינב  םידמועה  ונמזב  םילבוקמ  ויהש  םימכסהה ,
םינוירטירק רפסמ  ונחבנ  הרקמ  לכב  רשאכ  ןידה , קספ  לש  תיביטקאורטרה  הלוחתל  רשאב  ופוגל ) הרקמ  לכ   ) תונוש תועיבק 

קוח ןקות  הנורחאל  עודיה , יפכו  ןיינעב , תרדוסמ  הקיקחל  וליבוה  םימיל  רשא  וכו .' תוכמתסהה  סרטניא  הערל , בצמ  יוניש  תמגודכ 
.תויריעה תדוקפב  ןכו  חותיפ  ימכסה  לש  תאז  הדוקנב  םירדסהה 

ועיגיש חינהל  ריבס  תאז , רואלו  תויביטקאורטרה , תלאשב  ןד  אל  לקיב ," יחרפ    " ןיינעב ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  המודב ,
אל ותויהב  תיביטקאורטר  רוסיאה  תא  ליחהל  שי  םאה  הלוחתה , תלאשב  ןוידל  םייזוחמה  טפשמה  יתב  לש  םחתפל  םינוש  םירקמ 

תורוהל  םוקמ  ןיא  םליש ) םרט  םלוא  תימוקמה  הדעוה  תא  הפיש  םזי  רבכ  וב  םוקמב  חיננ   ) םדקתמה בלשה  רואל  אמש  וא  יקוח 
.התויקוח רדעה  ףא  לע  הארוהה , לוטיב  לע 

ול החימצמ  רומאכ  טפשמה  תיב  תעיבק  םאה  תימוקמה , הדעוה  תא  לעופב  הפיש  רבכ  םזיה  וב  בצמב  לשמל  איה  תפסונ  הלאש 
הד הפיש  םזיש  וב  םוקמב  אמש  וא  ארקיעמ ) הלטב  void איה   ילואו   ) יופישה יבתכ  לש  תויקוחה  רדעה  חכונ  הבשה  תעיבת  תליע 

"? יושע השעמ   " רדגב תאז  תוארל  ןתינ  תימוקמ  תושר  וטקפ 

, םירורב םינונגנמ  תעיבק  תועצמאב  תרדוסמ  הקיקחב  ןיוטיב  ואצמי  יכ  יואר  ליעל , ופצוהש  תויהת  / תומליד לכל  תובושת  יכ  הארנ 
". םדיצב םתלעות״  יכ  תחא  אל  הארנ  ןכש , יופיש , יבתכ  ונתניי  ןפוא  הזיאבו  דציכו  יתמ 

יאדוול בורק  "ן  לדנה קושב  היתוכלשה  רקיעבו  םג  ומכ  הכלהה  לש  התובישח  רואלש  ירה  רדוסמ , הקיקח  ןוגיעל  דעו  םוקמ , לכמ 
דצכ ףרטצהל  שקבי  םורופ ה-15  יכ  ענמנה  ןמ  אל  תוימוקמ , תויושר  לע  העפשה  ךכל  שיו  רחאמו  ףסונ  ןויד  םייקל  השקב  שגות  יכ 

.הנורחאה הלימה  הרמאנ  אל  דוע  יכ  הארנ  וישכעל  ןוכנ  רשאכ  הלשממל , יטפשמה  ץעויה  םג  ןכו  ןוידל 
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