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ךרע אולמב  בשחתהל  שי  , 197 יפל ס ' ךרע  תדירי  ייוציפ  תעיבק  םשל  תכשמנ ? המגמ                                                            
ישפוחה                                                         , קושב  ןיעקרקמה 

אדירג תויביטלוקפס  תויפיצ  לורטנב  ךא  תויאליטרע , תויללכ  תויפיצ  לע  ססובמ  הז  םא  םג   

 

לפ לאירא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

הילצרה "ב  ותל תימוקמה  הדעוה  נ ' חאו ' רוכב  "נ 2171-05-16  מע  : ךילה רפסמו  םש 

.רנרב יגח  טפושה  דובכ  ינפב  םיילהנמ –  םיניינעל  טפשמ  - תיבכ ותבשב  "א  תב יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

השמו תינרג  תידוהי  עובלג , יניס  ןויצ , םהרבא  פורפ ' באילא , ןועדג  ילארשי , דדוע  "ד  הוע  : םירערעמה ב"כ       20.2.17 : הטלחהה ךיראת 
.רב

יזוחמה טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  תא  ונרקס   ( http://www.od-nadlan.co.il/?p=4898 רושיק : ןלהל  , ) אשונב ונלש  םדוק  רטלזוינב 
הפיחב יזוחמה  טפשמה  תיב  לביק  םש  הרדח , הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  "מ נ ' עב ףסויו  האל  יעטמ  "נ 14040-12-15  מעב הפיחב 

לאיצנטופהמ םלעתהל  ןיא  תעגופה , תינכתה  ברע  ןיעקרקמה  תמוש  ךרוצל  יכ  קספו , ול , ושגוהש  םירוערעה  תא  לוקוס ) ןור  טפושה  בכ ' )
שי התוא  תיביטלוקפס , תוליעפמ  לידבהל  תאזו  תויאליטרע  תויללכ  תויפיצ  לע  ססובמ  קושה  יווש  םא  םג  ןיעקרקמה , לש  יללכה 
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.לרטנל

. ןיינעב המגמ  ןמתסהל  הליחתמש  הווקנו  "ל  נה הקיספה  לע  ביבא , לתב  יזוחמה  טפשמה  תיב  רזח  ןודנבש , ילהנמה  רוערעב  הנהו ,

, ביבא לת  זוחמב  החבשה  לטיהו  םיוציפל  ררעה  תדעו  תטלחה  ןיגב  ול  שגוהש  רוערע  ביבא , לתב  יזוחמה  טפשמה  תיב  לביק  הז , הרקמב 
היווש תא  ןויס  יאמשה  עבק  התרגסמבש  ןויס , קחצי  עירכמה  יאמשה  לש  תערכמ  תואמש  לע  תימוקמה  הדעוה  השיגהש  ררע  הלביק  רשא 

םויב 28.4.1999]  ] 1890/ רה תינכת  לש  המוסרפ  םויל  הילצרהב ," הסאבה  םחתמ  םירערעמה ב" תולעבב  התייהש  היוצמה  עקרקה  לש 
.קוחל ףיעס 197  יפל  םייוציפ  תעיבת  תרגסמב  תינכתה , רושיא  רחאל  היווש  תאו  ( " םדוקה בצמה  " ןלהל : )

בצמבו םדוקה  בצמל  "ר  מל לש 45$  םוכסב  עבוקה  דעומב  ןיעקרקמה  יווש  תא  ןויס  יאמשה  ךירעה  הכרענש , תערכמה  תואמשה  תרגסמב 
תא ררעה  תדעו  התחד  ותרגסמבו  לבקתה  תימוקמה , הדעווה  השיגהש  ררע  .העיגפה  וניה  שרפההשכ  "ר , מל לש 10$  םוכסב  שדחה 

דועיי יונישל  יללכ  לאיצנטופ  לע  ךמתסהב  עבוקה  דעומב  ןיעקרקמה  יווש  תא  עבק  רשאכ  הגש  הלהש  העבקו  עירכמה  יאמשה  לש  ויאצממ 
.ותוא ססבל  לוכיש  ינונכת  ךילה  לש  והצקב  ולו  ךמתנ  וניא  יללכה  לאיצנטופה  וב  םוקמ  דומעל  הלוכי  הניא  וז  העיבק  הדעוה , תטישל  .דיתעב 

.ןנד רוערעה  שגוה  וז  הטלחה  לע 

ררעה תדעו  לש  התעיבק  יכ  עבקו  ןויס  יאמשה  לש  ויאצממ  תא  לביק  ררעה , תדעו  תטלחה  תא  ךפה  השעמל  טפשמה  תיב  יכ  רמאנ , הרצקב 
.ךכב ןודל  ךמסומ  אוהו  טפשמה  תיב  ינפ  לע  ררעה  תדעול  ןורתי  ןיא  הז  ןיינעב  ןכ  לעו  תיטפשמ  העיבק  איה 

ךומנה ןיעקרקמ  יוושל  ררעה  תדעוו  ינפב  ןועטלמ  העונמ  התייה  תימוקמה  הדעווה  יכ  טפשמה  תיב  עבק  תינורקעה , הלאשה  תא  ןחב  םרטב 
.ררעה תדעו  ינפב  םדוק  ךילהב  התבוחל  רצונש  ןיד  תיב  השעמ  תמחמ  תאזו  "ר  מל מ-45$ 

, עבקש םיאצממב  ברעתהל  דוסי  היה  אלש  רתיה , ןיב  טפשמה , תיב  עבק  ןויס , עירכמה  יאמשה  יאצממ  תא  ןחבש  רחאלו  הלאש  לש  הפוגל 
םירבדה עבטמ  ןומטה  יללכ  לאיצנטופ  ותוא  תא  הסאבה  םחתמב  ןיעקרקמה  לש  קושה  יוושמ  לרטנל  רומא  היה  אל  ןויס  יאמשהש  רחאמ 

דיתעבש תורשפאב  ודוסיש  לאיצנטופ , חתופמ , רוזאב  יכ  ריבסה , טפשמה  תיב  .הילצרה  ומכ  הלודג  ריע  לש  הרובטב  םייוצמה  ןיעקרקמב 
רבעה ןמ  ונממ . םלעתהל  ןיאו  תואקסעה  יריחמב  םלוגמה  לאיצנטופ  וניה  םייווש , תא  הלעיש  ןפואב  ןיעקרקמה  לש  םדועיי  הנושי  קוחרה 

עגונב תכל  תוקיחרמ  תוחנה  לע  לילעב  תוססובמה  תויביטלוקפס  תואקסעל  לקשמ  סחייל  םוקמ  היה  אל  ןכא , יכ  עבק  טפשמה  תיב  ינשה ,
.הלא תא  לרטנשכ  עירכמה  יאמשה  קדצו  ירשפאה , דועייה  יונישל 

הארנ יתלבה  דיתעב  חותיפ  לש  יללכה  לאיצנטופב  םג  ודוסיש  עבוקה , דעומב  ןיעקרקמה  לש  קושה  יוושמ  תומלעתה  יכ  שיגדה , טפשמה  תיב 
תיב ריבסמ  וזכ , תומלעתה  .ותומדקל  בצמה  תבשה  ןורקיעו  קוחל , ףיעס 197  סיסבב  דמועה  ןורקיעל  םג  ומכ  תיאמשה , הכאלמל  אטוח  ןיעל ,
ילעב ויה  םילוכיו  תעגופה , תינכתה  אלמלא  ןכש  ותומדקל , בצמה  תבשה  ןורקיעמ  בייחתמה  יוציפה  לש  תיתוכאלמ  הנטקה  העמשמ  טפשמה ,

.רומאכ לאיצנטופ  ותוא  תא  םלגמה  קושה  יוושב  עקרקה  תא  רוכמל  ןיעקרקמה 

, היפל "א 4487/01 ,) ער " ) קינרטסול  " ןיינעב ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  העודיה  הכלהה  םע  דחא  הנקב  הלוע  ותקיספש  ףיסוה , טפשמה  תיב 
טפשמה תיב  לש  ותקיספ  םע  ןכו  ריע  לש  הרובטב  היוצמה  תיאלקח  עקרק  לש  תיללכה  הייפיצהמ  עבונ  ןיעקרקמל , ילכלכ  לאיצנטופ  לש  ומויק 

.מ " עב ףסויו  האל  יעטמ  ןיינעב  הפיחב  יזוחמה 

םיכרעל םאתהב  ובשוחי  םירערעמה  ולבקיש  םייוציפה  יכ  עבקו  ררעה  תדעו  תטלחה  תא  לטיב  רוערעה , תא  לביק  טפשמה  תיב  תאז , רואל 
.תערכמה תואמשב  ועבקנש 

: תכרעמ תרעה 

שיש ךרעה  ייוציפ  רועיש  יבגל  ןויס  קחצי  רמ  ןיעקרקמה  יאמש  לש  ותמוש  תא  ץמיאו  ררעה  תדעו  תטלחה  תא  לטיב  יזוחמה  טפשמה  תיב 
.םיבכוכה תעבש  ןוינקל  ךומסב  הילצרהב ," הסאבב   " חותפ ירוביצ  חטשלו  קראפל  חקלנש  ןיעקרקמ  חטש  ןיגב  םלשל 

תונורחאה םינשב  םיבר  םיקיתב  הנודינהו  הלודגה , תקולחמה  .תואכרע  סמבו ' דאמ  תובר  םינש  ךשמ  םינודינ  םייוציפה  וב  םחתמב  רבודמ 
' בכ לצא  םיררבתמה  "מ 3/21  מת יקיתב  רתיה  ןיב  הלוע  רשא  היגוס  ןיעקרקמה , דועיי  יונישל  תורשפאהו  םוקימ  לש  לאיצנטופה  אשונל  תעגונ 

.ב " צויכו ןתסוב  שה '

הז יוושמ  לרטנל  ןיאו  דעומ , ותואל  קושב  האוושהה  תואקסעמ  רזגיהל  ךירצו  ותומדקל  בצמה  תא  בישהל  ךירצ  יוציפה  יכ  עבק , טפשמה  תיב 
.הילצרה ךותבו  ץראה  בלב  עקרקב  רבודמ  ןכש  םולחהו  םוקימה  תא 

"נ מע ןיינעב  ןומגא  תטפושה  בכ ' לש  "ד  ספל דוגינב  םלוא  טפשמה , תיב  רכזאש  יפכ  אשונב  לוקוס  טפושה  בכ ' לש  ףסונ  "ד  ספל ףרטצמ  "ד  הספ
םחתמ ותואב  המוד  םייוציפ  תעיבת  התחדנ  ותרגסמב  הילצרה , הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  נ ' חא ' ילד ו-333  הילד   56297-12-13 (ת"א )
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לע ססובמה  הז  קר  אוה  היינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 197  חוכמ  םייוציפ  ןיינעל  בשחתהל  שי  ובש  ינונכתה  לאיצנטופה  יכ  רתיה  ןיב  עבקנו 
הפוקה לע  ליטהל  םוקמ  ןיא  היפל  ררעה  תדעו  תדמע  יכו  .העיבתה  אושנ  ןיעקרקמה  דועיי  ייונישל  תיטרקנוק  תינכת  רושיאל  ינונכת  ךילה 

.הדוסי ןידב  יביטלוקפס , ךרע  ןדבא  ןיגב  יוציפ  םולשת  תירוביצה 

םא םג  תויאלקח , תועקרק  לע  יוציפ  עונמל  תוירוחאה  םיילגרה  לע  תודמוע  ןורחאה  רושעב  תויושרה  וב  יתועמשמ  אשונב  רבודמ  יכ  קפס  ןיא 
.הנורחאה הלימה  הרמאנ  אל  דוע  יכ  הארנ  םלואו  רוביצה , תבוטל  לעופב  תוחקלנ 

, םויה תומייקתמש  ןיעקרקמה  יאמש  תכשלל  תוריחב  םגח , םוי  לע  לארשיב  ןיעקרקמה  יאמש  תכשל  ירבח  תא  תכרבמ  תכרעמה 
                        

םידדומתמה לכל  הבר  החלצה  תלחאמו   
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	מגמה נמשכת? לשם קביעת פיצויי ירידת ערך לפי ס' 197, יש להתחשב במלוא ערך המקרקעין בשוק החופשי, גם אם זה מבוסס על ציפיות כלליות ערטילאיות, אך בנטרול ציפיות ספקולטיביות גרידא.

