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 אובמ

 הסיפתה תא םלגמ אוהו ,האמ יצחמ רתוי ינפל ךייר סלר'צ דמולמה ידי לע עבטנ ,"שדח ןיינק" גשומה

 תויוכז םג תללוכ אלא ,םיימשג םיבאשמב תיטרפ תולעבל ךא תלבגומ הניא ןיינקל תיתקוחה תוכזהש

 ןרוקמש תוירוטגילבוא תויוכזב תמייקה הרכהה דצל( הנידמב ןרוקמש ילכלכ ךרע תולעב תורחא

 בכרומ םדאה לש ושוכר ינרדומה םלועבש ךכ לע ךייר דמע הז עיפשמו בושח רמאמב 1.)םירחא םיטרפב

 לע תוחפו )"government largess"( ןוטלשב ןרוקמש תוקנעה וא תוילכלכ תויוכז לע רתויו רתוי ססובמו

 תוקנעהל תוקהבומ תואמגוד .יתרוסמ ןיינק םע םיהוזמה םיישחומ וא םייזיפ םיבאשמב הטילש

 ימואל חוטיב תבצקל תוכזה לשמל ןה ,םדא לש ויבאשממ לטובמ-יתלב קלח תווהמה ,תויתנידמ

 ;)ןיד תכירע ומכ( םינוש תועוצקמב קוסיעל הנידמה םעטמ תונוישיר ;ישיאה ןוכסיחה תא הפילחמה

 הלא תוקנעהש הנעטה עקר לע .דועו תויפסכ תוידיסבוס ;)תוינומל ןוישיר ןוגכ( םימיוסמ םיקסע יושיר

 תועגונה העקפה וא העיגפל האוושהב( תויתנידמ העקפה וא העיגפ לש ןהינפמ הליעי הנגהל תוכוז ןניא

 תוכז לע ירוביצה טפשמה תנגה תרגסמב המיאתמ הנגה ןהל קינעהל שי יכ ךייר ןעט ,)יתרוסמ ןיינקל

 2.ןיינקה

                                                             
1 733 (1964) J. L.ALE Y, 73 The New PropertyCharles A. Reich,  )ךייר :ןלהל(. 

 .2.1 קלחב ןלהל ואר עיצהש ינויערה ךלהמהו ךייר לש תוטרופמה ויתונעטל רשאב הבחרהל 2
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 תויתנידמה תוקנעהה םא הלאשה ,ךייר לש הז ורמאמ םוסרפ רחאל הנש 50-מ רתוי ,םויכ םג

 3.ילארשיה ןידב הערכוה םרט ,ןיינקל תיתקוחה תוכזה לש הרדגב תוללכנ "שדח ןיינק" תונוכמה

 לש התלוחתב ריכהל תינורקע תונוכנ ,תונוש תויונמדזהב ,ןוילעה טפשמה תיב עיבה םינורחאה םירושעב

 םרט אוה םלוא ,שדח ןיינקכ ןגוויס ךות ,תויתנידמ תוקנעהל עגונב םג ןיינקה תוכז לע תיתקוחה הנגהה

 שבגתהל הלחה לעופב יכ תדמלמ ,הז רמאמ עיצמ התואש ,הקיספה תניחב .היגוסב בייחמ ןפואב עירכה

 יפכ ךא ,שדח ןיינק לע תיתקוחה הנגהה לש המויק תניחבל תילארשי הנירטקוד ןוילעה טפשמה תיבב

 לש םינייפאמל היד השיגר הניא םג םיתיעלו ,תיטנרהוקו הביקע הנירטקוד הניא וז – ךשמהב ןעטאש

 .םסיסבבש תויתרבחה תוילכתלו םינוש שדח ןיינק יגוס

 תויתנידמ תוקנעהש תיטפשמה הנגהב ןוידל ינושאר הוותמ עיצהל שקבמ רמאמה ,הז עקר לע

 םיאצמנ ןיידע ונאש רחאמ .הל רבעמו ,ילארשיה ןידב הווהתמה הנירטקודל סחייתהב – הל תויואר

 הליחת שקבמ רמאמה ,תויתנידמ תוקנעה לע תיתקוחה הנגהה תולובג תמיחת לש יביטמרופה בלשב

 ןיינקל רשאב ילארשיב ןידב תשבגתמה הנירטקודה יטרפ תא ,אשונב הקסעש תידרופסה הקיספהמ ץלחל

 תיטפשמה הערכהה ןפואל רשאב ,תורפסה תמרבו הקיטקרפה תמרב ,תיטפשמה תומימעה חכונל .שדח

 ,תיוושכע תיתקוח תוניידתהל ץוחנ הז רוריב ,שדח ןיינקל תיתקוח תוכזב העיגפ תנעט תולעמה תויגוסב

 שדחה ןיינקה גשומ לע תרוקיב לש םידבר המכ עיצמ רוביחה ,ךשמהב .ןידה לש ידיתע חותיפל סיסבכו

 לע ןהו ,ןיינקכ תויתנידמ תוקנעה לש הגשמהה םצע לע ןה – ילארשיה טפשמב חתפתמ אוהש יפכ

 .ולא םירשקהב תיטופיש תרוקיב תלעפהל עגונב םיבצעתמה םייטפשמה םינחבמה

 ,שדחה ןיינקה גשומ לע תוססובמה תויתקוחה תונעטה ןיינעב תויפיצפסה תוערכהה תקידב דצל

 יטרפ תא הקיספה לולכממ ץלחלו תיטפשמה הערכהה ןפוא תא רקיעב ןוחבל שקבמ הז רוביח

 היהת הקיספה תניחב ךכ ךרוצל .ולא תויתקוח תוערכהב טפשמה תיב תא החנמה תיללכה הנירטקודה

 חותינ ןיב ןיחבהל שקבת רתוי יפיצפס ןפואבו ,תוערכהה סיסבבש תיטפשמ-תרותה השיגל השיגר

 תויללכה ןהיתויועמשמ לע ףסונ .תטקונ הקיספהש ןיינקה תוכז לש "יטסילאיר" חותינל "יטסילמרופ"

 רשא ,ילארשיה ןיינקה יניד םוחתב תידוחיי תיטילנא תובישח ןהל תעדונ ,טפשמה םלועב ולא תושיג לש

 ךונח הז רשקהב 4.יתרבחה םדיקפתו ןיינקה יניד תא לעופב םיבצעמה ,"םייניינק תולוק ינש" םירחתמ וב

 תא השיגדמה תיטסינומ תיטפשמ השיגכ ןיינקה דסומ לש תיטסילמרופה הסיפתה תא ראתמ ןגד

 ,באשמב תידעלב הטילשכ ןיינקה תוכז תא תנייצמה התוהמב תילילש תוכזכ ןיינקה תוכז לש ןייפאמה

-תיטסילאיר הסיפת אוה הרחתמה לוקה 5.)הנידמה וא םירחא םיטרפ( םירחא לש םתוברעתה אלל

 םיסחי תרשפאמו ,דיחא ןכות לעב גשומכ ןיינקה תוכז תא האור הניא רשא ,ןיינקה לש תיטסילרולפ

 ויכרצ יפ לע בצועמה םדאה ריצי רישכמכ – םינוש םייתרבח םירשקהל םימיאתמה םינווגמ םייניינק

 ילככ ןאכ הב שמתשא ,האולמב ןגד עיצמש תיביטמרונה הזתה תא ץמאל ילבמ םג 6.תויכרעה ויתופדעהו

 .ןוילעה טפשמה תיב תקיספב הווהתמה הנירטקודה לש ימינפה ןויגיהה תנבה ךרוצל ירואית חותינ

                                                             
 ימד ןיינע :ןלהל( )20.7.2014 ,ובנב םסרופ( לארשי תסנכ 'נ מ"עב )1998( ןיוול יתורש סא.יב.יד 6792/10 ץ"גב לשמל ואר 3
 אל ךא ,הקיספב םג התלע ןיינקל תיתקוחה תוכזה לש הרדגב תוללכנ 'שדח ןיינק' תונוכמה תויוכזה םא הלאשה"( )רבעמה
 ןיינקה' םא הלאשה יכ הלוע רומאה לכמ" ;)זא הראותכ( רואנ םירמ אישנל הנשמה לש הניד קספל 39 'ספב ,םש ."הערכוה
 . ))זא הראותכ( רואנ םירמ אישנל הנשמה לש הניד קספל 45 'ספ  ,םש ."הערכהל התכז םרט יתקוח דמעמ לעב אוה 'שדחה

 .)2005( םיכרד תשרפ לע ןיינק ןגד ךונח ואר ,ןיינקה תוכזל תועגונה תורחתמה תוסיפתה לש הז רואיתל 4

 .15 'מעב ,םש 5

 .םש 6
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-תיטסילאירה השיגה תא ףידעהל שי ,תוינידמ תוקנעהל עגונה לכב יכ ןעטא םירבדה ךשמהב

 .תונושה תויתרבחה ןהיתוילכתו תוינידמ תוקנעה לש תורוצה יוביר חכונל ןיינקה דסומל תיטסילרולפ

 

 ינויערהו ינויעה עקרה תא ןחבי רוביחה לש א קרפ :ןמקלדכ היהי ןוידה רדס ,הז אובמ רחאל

 היואר הנגה קינעהל ךרוצל ,ךייר עיצהש תירוקמה הקדצהה תניחב ךות ,שדחה ןיינקה גשומב ןוידל

 לש התטילקל תעגונה תיביטיזופה הלאשב קוסעי ב קרפ .הנידמב םרוקמש םיישחומ-אל םיבאשמל

 הנירטקודה תוחתפתה תא ןחבא קרפה תבילב .ילארשיה יתקוחה ןידב שדחה ןיינקה תנירטקוד

 ,ירנירטקודה חותיפה ךילהת לש תיגולונורכ הגצה דצל .ןוילעה טפשמה תיב תקיספמ הלועכ תיטפשמה

 תוערכהה סיסבבש תויטרואיתה תושיגה ילדבה לע דומעאו ,םינושה תוחתפתהה ינוויכ לש הכרעה עיצא

 הנחבה ךות ,לעופב הווהתמה הנירטקודה יטרפ תא ץלחל שקבא הקיספה תניחב סיסב לע .תויטופישה

 םיביכרמה לולכמ יוהיז רחאל .ןידה יקספ לש תיתוהמה תיטפשמה תועמשמל תיטופישה הקירוטרה ןיב

 עיצי ג קרפ ,םייטילנאה היבלשו הלש דוסיה תונורקע םע ,ילארשיה ןידב תשבגתמה הנירטקודה לש

 תויעבה תא גיצי הז קרפ .הווהתמה תיתקוחה הנירטקודה לש תויצרהו תוימיטיגלה לע תרוקיב

 םינומטה םייתרבחה םיכרצלו םימויאל תצמאמ הקיספהש יטפשמה הנעמב תוימושייהו תויטילנאה

 םיבר תחטבהל רתוי םימיאתמ םייטפשמ םינונגנמ לע עיבצהל שקבי ד קרפ ,םאתהב .תויתנידמ תוקנעהב

 דצל ,ילהנמה טפשמה יללכ םשארבו ,תויתנידמ תוקנעה ירשקהב – םיררועתמה םייתרבחה םיכרצה ןמ

 וקלח .)דובכב ישונא םויקו קוסיעה שפוח ןוגכ( תויתוהמ תויתרבחו תוילכלכ תויוכזב תמייקה הרכהה

 לש יטסילמרופ-יטפשמה דבורה לע יללכ יתרוקיב טבמ עיציו םירבדה תא םכסי רוביחה לש ןורחאה

 .תיתרבחה התויצר לעו ,יתקוחה רושימב שדחה ןיינקה תנירטקוד ץומיא

 

 תוקנעהל תיתקוח הנגה ןתמל האירקה לש םייטפשמהו םייתרבחה היתורוקמ  .א

 תויתנידמ

 ליחתי ךלהמה .יטפשמ גשומכ "שדח ןיינק" חנומה לש םיינויערה ויתורוקמ תניחבב חתופ הז קרפ

 ריכהל ךרוצה רבדב תויוושכעה תונעטה תקידבב םג ומכ ,הל עקרהו ךייר לש תירוקמה ותעצה תניחבב

 .ןלבקל טרפה לש םינושה םיסרטניאה לע ןגהל ידכ תויתנידמ תוקנעהל תעגונה תיתקוח תוכזב

 ורמאמב תאצמנ תויתנידמ תוקנעה לש יניינקה ןדמעמבו "שדח ןיינק" גשומב ןוידה תישאר

 תיתרבח-תיטילופה תואיצמה איה ךייר לחהש ןוידל אצומה תדוקנ 1964.7 תנשמ ךייר לש ןנוכמה

 רשוע וא החוור לש יזכרמ רוקמל ךפה לשממה הבשו ,םירשעה האמה לש היינשה תיצחמב החתפתהש

 תללוכו תנווגמו הפנע איה תילכלכה תוליעפב תינרדומה הנידמה תוברועמ יכ רכינ םויכ םג ,ןכאו .טרפל

 ייחב תברועמ הנידמה ,דבב דב 8.תובר תויטרפ תויוליעפ לע חוקיפו יושיר יללכו תוינידמ תוקנעהב שומיש

                                                             
 .1 ש"ה ליעל ,ךייר 7

 תוילכלכה תויוליעפה תיברמ :ונימיב תיתרבחה תואיצמה תא םג תונמאנב ראתמ הז רואית ,זרא-קרב הריבסמש יפכ 8
 ירטשמ חוכמ ןיבו םיקסע יושיר לש יללכה רטשמה חוכמ ןיב – םיבחרנ םייתנידמ חוקיפ וא יושיר תונועט תינרדומה הנידמב
-קרב :ןלהל( )2013( 509 ,ילכלכ ילהנימ טפשמ – ג ךרכ ילהנימ טפשמ זרא-קרב הנפד( םיימוחת-םייפיצפס םיירוטלוגר חוקיפ
  .)ג זרא
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 תויתנידמ תוקנעהו תואלמג ,תואבצק לש ךרעמ תועצמאב ילאיצוסה ןוחטיבה רושימב םג טרפה

 9.תורחא

 םהש אוה םלוכל ףתושמה לבא ,םתרוצב םינווגמ םה הנידמב םרוקמש ןיבוטה ,וז תואיצמב

 ,וזמ הרתי 10.םהילע םיפסונ וא ,יטרפ ןיינקכ רבעב םינייפואמ ויהש םירחא רשוע תורוקמ םיפילחמ

 תולתל סחייתמ שדחה ןיינקה ,הנידמל טרפ ןיב וא םיטרפ ןיב תולת יסחי לש םירחא םיבצמ תמועל

 תונשל הנידמה לש התלוכי חכונל( םיבר םירקמב הנידמב טרפה לש ,תידדה הניאו תינוצר הניאש

 הסיפתל םינמאנ ונא םא .יתרבחה ישוקה לש וביל הז ,ךייר לש ודידל .)ידדצ-דח ןפואב היתויובייחתה

 תישיא החוור לש םיטביה לע הרימשב בושח םרוג איה )"ןשיה ןיינקה"( יטרפה ןיינקה דסומ לע הנגההש

 תאו ,םמצע ןיינקה יניד תא םיאתהל שי םא הלאשל שרדיהל ונילע ,תוילאודיווידניאלו תוריחל סיסבכו

 .תינרדומה הנידמב טרפל הבר תובישח ילעב םיבאשמכ תויתנידמ תוקנעהל םג ,םהילע תיתקוחה הנגהה

 חרזאהש הדבועה אל אוה ,שדחה ןיינקה לע הנגהל ךייר עיצהש הקדצהה לש ינויערה דקומה ,םאתהב

 ןיא רשאכ( הנידמב חרזאה לש תינוצר-אלה תולתה םצע אלא ,באשמ וא תוכז םתוא דעב הרומת םליש

 .יטרפה ןיינקה דסומ תנגה אלל ותוריחב תעגופה תולת – )יניינק באשמכ םירתיה/תויגליווירפב הרכה

 רשועה תורוקמ לש זוכירמ תעבונה הנכסה תא שיחממה חנומ 11,"םזילדואיפ-ואינ" הז בצמ הניכ ךייר

  .ןובירה ידיב החוורהו

 תחטבהל יטפשמ הנעמ הל עיצהל ךרוצהו ,הז רשקהב הנידמב חרזאה לש תולתה דממ תשגדה

 וז הנחבה לש התוחתפתהמו היגליווירפל תוכז ןיב תיתרוסמה הנחבההמ םיעבונ ,תישונאה תוריחה

 העובטה תוכזכ אלו ,היגליווירפכ רבעב הספתנ די חלשמב וא קוסיעב הריחב .תינרדומה םייחה תואיצמב

 תבוח ןוגכ ,ילרודצורפה רושימב קר בורל – רתוי התוחפ הנגהל התכז ןכלו ,(vested right) ומצע םדאב

 ידיב שי דימתש אוה ,תויתנידמ תוקנעהל תנתינה תמצמוצמה הנגהל ףסונ יוטיב 12.העיגפ םרט עומיש

 לע תובחרנ תולבגה ליטהל וא )דבלב תילרודצורפ הנגהל ףופכב( ןתוא שדחל אל וא לולשל חוכה הנידמה

 ,תונויכיז – תוצופנה תויתנידמה תוקנעהה .תוריחס-יא ןוגכ ,ןהלש לוהינהו ןהב שומישה ןפוא

 ,הרבעהל תונתינ ןניא ללכ ךרדב – םייעוצקמ םימוחתב קוסיע תונוישירו החוור תואבצק ,תוידיסבוס

 13.םתוא לבקמה טרפה לש םיידוחייה וינייפאמב תויולת ןה ןכש

 תיתוהמ הנגה קינעהל הדעונ שדח ןיינק תויתנידמ תוקנעהב תוארל האירקה ,הז עקר לע

 רשקהב ידסומה תוחוכה ךרעמל רקיעב סחייתה ומצע ךייר .ולא תוקנעה לע ךמוסה חרזאל תיתועמשמו

 תעד לוקיש ילעב םיילהנמ-םייתנידמ םיפוג ידי לע תולבקתמ ןתוא לולשלו וא ןתתל תוטלחהה ובש ,הז

 )הטיפשה תכרעמ ןוגכ( םייולת יתלב םיפוג ידי לע תישענ הניא בורל ולא םיפוג לע תרוקיבה םגו ,בחר

 ימ לש תואמצעה רסוחו תולתה תרבגה ידיל איבמ הז םירבד בצמ .םיילהנמ םילנובירט ידי לע אלא

                                                             
 ינועה רגתא גלפ ליא ואר ,וילע תרוקיבלו ,תושלחומ תויסולכואו החוורה ירשקהב תיתנידמה תוברועמה ךרעמ לש הגצהל 9
 .)2013( ילהנימה טפשמה לש

 םייחה תואיצמב יכ ךייר שיגדה הז רשקהב .ישיאה ןוכסיחה לש הפילחמכ ימואלה חוטיבה תבצק איה ךייר איבהש המגודה 10
 ,ךייר( ותוא תופילחמ השעמל ןה תובר םימעפ אלא ,ישיאה ןוכסיחה תא תומילשמ םניא הנידמה םעטמ תואבצק ,תינרדומה
 טרפה ןיב םיסחיה תכרעמ תא ןייפאמש תולתה דממ תא ךייר שיגדה ,וז תיפיצפס המגוד דבלמ .)737 'מעב ,1 ש"ה ליעל
 םניינעב תרצוי הנידמהש ,קוסיע תונוישיר ןוגכ( ינויחה באשמה תא קפסל לוכי רשא דיחיה םרוגה איה הנידמהשכ ,הנידמל
 .)רידנה באשמה תאצקהב האלמ הטילש המצעל תרמושו ,יתוכאלמ רוסחמ

  .687 'מעב ,םש ,ךייר 11

 רצונש לופונומ קינעמ ןורחאה הז ןכש ,ןויכיזל ,תיעבט תוכזל רתוי בורקה ,ןוישיר ןיב ןיחבה ךייר הז רשקהב .764 'מעב ,םש 12
 .743-742 'מעב ,םש .תוילרודצורפ תונגהל םייואר םירקמה ינש ,ותטישל יכ םא ,הנידמה תועצמאב

 םימיוסמ םירקמבש ,םיוסמ קושב םיקסועה רפסמ תוסיו איה םתילכתש ,םייללכ קוסיע תונוישיר אוה ךכל םיוסמ גירח 13
 .42 ש"ה ןלהל ,םחנמ ןיינע ואר – תינומ תלעפה תונוישיר איה תטלוב המגוד .תמיוסמ תוריחס ילעב םה
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 תויוכז לע םיחרזאה לש "ןוצרמ רותיו" רשפאל יושע ךכ לע ףסונו ,תויתנידמ תוקנעה לע םיכמסנש

 תויוכזכ אלו תויגליווירפכ רומאכ תוספתנש ,תויתנידמה תוקנעהה תלבקל יאנתכ – תורחא תונגומ

  14.תונקומ

 תעיבק אוה תיחרזאה תוילאודיווידניאהו תוריחה תחטבה םשל ךייר עיצהש יטפשמה הנעמה

 המרב – תויתנידמ תוקנעה לש הלילשהו האצקהה תא ורידסיש םייתקוחו םייתוהמ תונורקע המכ

 ויה וליאכ תויתנידמ תוקנעהל סחייתהל אלש ךייר עיצה תיתוהמה המרב .תישעמה המרבו תיתוהמה

 15.לבקמה לש סוטטסל הקיז תיתנידמה הקנעהל שיש לככ ,תוכז ןהב תוארל אלא ,"הבדנ" וא היגליווירפ

 יעצמאכ תויתנידמ תוקנעהב שומישה תלבגה :םיימושיי תונורקע המכ ועצוה הז ןורקיע סיסב לע

 הלילשה תסיפת ;תורחא תויוכז לע רותיווב תויתנידמ תוקנעה תיינתה רוסיא ;םירחא םימוחת תרדסהל

 תעדה לוקיש םחתמ לש תולבגה ;הרימחמ תיטופיש תרוקיבל הפופכה היצקנסכ הקנעה לש

 .םייטרפ םיפוגל הז תעד לוקיש לש הלצאה רוסיאל ליבקמב ,הלילש וא הקנעהב יביטרטסינימדאה

 ,םיטרפה ייחב הנידמה לש תרבוג תוברועמ התואל ךייר עיצהש הנעמה תניחבל הנפנש םרט

 ותביתכ לע הקיספה לש הברה תוכמתסהה חכונל ,עיצהש יטפשמ-ינויערה ךלהמה ביט לע בכעתהל בושח

 וניא ךייר גיצהש ןועיטה יכ חכוויהל ןתינ .ןיינעב תויטופישה תוערכהה תקדצהל ינויערה דסמכ ךייר לש

 םיכרצ תרשל םיכירצ םייניינק תודסומ ויפלו יטסילרולפ-יטסילאיר ןועיט אלא ,יטסילמרופ-יטפשמ

 תיתקוחה הנגהה תא ביחרהל שי יכ ןעוטה טסילמרופכ ךייר תא אורקל ןיא ,יתנעטל .םינתשמ םייתרבח

 םייטילנא ןוימד וא תוהז לשב "םישדח" םיבאשמ לע םג הליחהלו ,יטרפה ןיינקה דסומל תקנעומה

 תודסומב חרזאה לש תרבוגו תכלוהה תולתה – תיתרבח היעב יוהיזמ ליחתמ ךייר ,השעמל .םהיניב

 ,ןוידה ךשמהל הבושח וז הנחבא .תויטפשמה תומרונה לש הניחב תבייחמה ,תינרדומה תילהנמה הנידמה

 ןדמעמ תאוושה אקווד ואל אוה ךכל יעצמאה ,תיתרבחה היעבל יביטקפא הנעמ קפסל ןתינש לככ ןכש

 יטפשמה הנעמהש ךכב תרכינ וז תיטסילאיר השיג 16.יטרפ ןיינק לש הזל תויתנידמ תוקנעה לש יתקוחה

 תמייקש ןעט אל םג אוה ."יתרוסמ" ןיינקלו תויתנידמ תוקנעהל ההז תיתקוח הנגה אל אוה עיצה ךיירש

 לש תוינידמ טוקנל תרחוב הנידמהש תעב יכ קר אלא ,תויתנידמ תוקנעה לבקל תיתוהמ-תויתקוח תוכז

 לש תירוקמה ותאירקש הארנ .טרפה תויוריח לע םלוה ןבומב רומשיש ןפואב תאז תושעל הילע ,תוקנעה

 לש תואצקהה תא לעופב םילהנמה םייתנידמה םיפוגה לש תעדה לוקיש םחתמ תלבגהל תעגונ ךייר

 הנגהל רשאב תויטרקנוקה ויתועצה תיברמש הדבועה חכונל תקזחתמ וז תונשרפ .תויתנידמ תוקנעה

  17.יתקוחה אלו ,ילהנמה רושימב ויה ,שדח ןיינק ותוא לע תיטפשמה

 םייוניש ולח ,ךייר לש ןנוכמה רמאמה םוסרפמ ופלחש םירושעב יכ ןיוצי הנומתה תמלשהל

 הזתה יכ ןיבהל בושח ,רומאכ .ימושייה רושימב ןהו יטרואיתה רושימב ןה שדחה ןיינקה גשומב תורומתו

 אלא ,ץמאל שיש םייפיצפס םייטפשמ תונורקע וא תיטסילמרופ תיתקוח הנירטקוד הניא ךייר עיצהש

                                                             
 תויתנידמ תוכימתל םיקקזנמ שרוד םיבר םירקמבש ,החוורה םוחת אוה ךייר ההיזש יטרואיתה םויאל תיוושכע המגוד 14
 .137-113 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,גלפ ואר .םיבקעמו תוריקח ןוגכ תויטרפב םיעגופה םילהנל םיכסהל

 רתויב תויוארה תויתנידמה תוקנעהה יכ ךייר ןייצ הז רשקהב .תוישיאל סוטטס ןיב ,ךייר דמע וילעש רשקה לשב תאז 15
 .הליהקב רבח תויהל םדאל םירשפאמ השעמלש – הנקז תואבצקו הלטבא ימד ןה תיתקוח הנגהל

 הנעמ עיצהל ןתינש לככ ,יחרכה ןורתפ וניא הז בצמ םע דדומתהל ידכ תיתקוח תוכזב שומיש יכ הז בלשב חכוויהל ןתינ 16
 ימוחת תלבגה – הנידמב חרזאה לש תרבוגה תולתל רחא ירשפא דעס לע בושחל ןתינ ,ןיפולחל .ילהנמה טפשמה תמרב יטפשמ
 .םיאבה םיקרפה ינשב הבחרהב אבות וז השיג .תיטרפ תוליעפ יפלכ הפוכה החוכב שמתשהל תיאשר הנידמה םהבש םייחה

 לע תיטופיש תרוקיבו הליצא רוסיא ,םייביטרטסינימדאה םיפוגה לש תעדה לוקיש תלבגה רבדב ךייר לש ויתועצה לשמל 17
 יעבטה קדצה יללכ ,להנמה תויתקוח ןורקעכ םויכ םירכומה טפשמה יללכל תומגרותמ ,תויתנידמ תוקנעה לש הלילש וא ןתמ
 .2.ד קרפב ןלהל ואר ,קפסמ םייקה ילהנמה רושימהש הנעמל רשאב הבחרהל .תושרה תעד לוקישב םימגפו
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 הנידמה לש םייחה תואיצמב טרפה לש תילאודיווידניאה תוריחה ןדבוא רבדב תיללכ הרהזא תאירק

 התעפשה לע אלא ,יתקוחה-יביטיזופה ןידב ךייר לש ותעצה "ץומיא" לע רבדל ןיא הז עקר לע 18.תילהנמה

 ,תינקירמאה הריזב .תומייק תויתנידמ תוקנעה תלילש לש םירקמל ןתינה יטפשמה הנעמה לע תינויערה

 ןידה קספ איה ,ינקירמאה יתקוחה ןידה לע ,ךייר עיצהש תימדקאה הזתה תעפשהל תקהבומה המגודה

 ןוקיתבש )due process clause( ןגוהה ךילהה תקספ יכ עבקנ ובש ,Goldberg v. Kelley ןיינעב ימידקתה

 19.ןהילבקממ תויתלשממ תובטה תלילש ינפל יתייאר עומיש ךילה תבייחמ תיאקירמאה הקוחל 14-ה

 החוורה םוחתב תוירוטוטטס תויתנידמ תוקנעה יכ עבקו ךייר לש ורמאמ לע שרופמב ךמתסה הז ןיד קספ

 ןוקיתה לש הרפה הווהמ ילהנמ עומיש ךילה אלל ןתלילש ןכלו ,)gratuity( דסח השעמ אלו "ןיינק" ןה

 תיב לש רתוי תורחואמ תוקיספבו 21,םינשה תצורמב תימדקא תרוקיב ררוע הז ןיד קספ 20.הקוחל 14-ה

 תויוכזב הרכהמ תוגייתסה תעבה ךות ,דבלב תודחא םימעפ רכזוא רמאמה ינקירמאה ןוילעה טפשמה

 ותדלומ ,תירבה תוצראב יכ הארה ימדקאה רקחמה םג 22.תונוש תויתנידמ תוקנעהב תומולגה תויתקוח

 תוקנעה לע תיתקוח תרוקיבל ילככ ןיינקל תיתקוחה תוכזב שומיש עבקתה אל ,שדחה ןיינקה גשומ לש

 יללכ ןויד קר אלא ,ךייר תעצה לש אלמ ץומיא היה אל תורחא טפשמ תוטישב םג ,המודב 23.תויתנידמ

 24.יטרפה טפשמב ןיינקה לש ותועמשממ רתוי הבחרכ התסיפתו ןיינקל תוכזה לש תיתקוחה תועמשמב

 

 ילארשיה יתקוחה טפשמב שדח ןיינקל תוכזה ץומיא .ב

 תיטפשמה הנירטקודהו הקיספה תוחתפתה  1.ב

 קלח ,לארשיב שדחה ןיינקה תנירטקוד לש היטרפו הדמעמ תא תפפואה תיביטמרונה תומימעה חכונל

 םינורחאה םירושעה ינשב ובצעתהש תויטפשמה תומרונה רבדב תיביטיזופה הלאשה לע תונעל שקבמ הז

 השרדנ רשא ןוילעה טפשמה תיב תקיספ תא ןחוב הז קרפ .תויתנידמ תוקנעה לע תיתקוחה הנגהל עגונב

 תלאשב אלמ יתקוח ןויד המייק רשא הקיספ רקיעבו ,"שדח ןיינק" לש תויגוסב תויתקוח תוערכהל

 תועצמאב העירכהו םמויק תא החינה קר אלו( הב העיגפ לש המויק תלאשבו תיתקוח תוכז לש המויק

                                                             
 הנעמ חותיפל האירק איה "שדחה ןיינקה" גשומ לש ותרטמ יכ ןייצ רשא ,ומצע ךייר לש וירבדב םג תנגועמ וז האירק 18
 Charles( תיתקוחה המרב יפיצפס ןורתפ תעצה אקווד ואלו ,תויתנידמ תוקנעה לע ךמוס חרזאה ובש יתרבחה בצמל יטפשמ

A. Reich, The New Property After 25 Years, 24 U. .S.F.L. REV. 223 (1990)( )םינש 25 ךייר :ןלהל(. 

19 Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970). 

judicial or quasi-( םידקמ יטופיש ךילה תבייחמ ןתלילש ןיא ,ןיינקכ החוור תוקנעה לש גוויסה תורמל יכ שיגדה ןידה קספ 20
judicial trial( ינפל תויארו םינועיט גיצהל תיביטקפא תונמדזהו הבצקה תקספהל תוביסה קומינ ,תקפסמ הארתה אלא 

 .ילהנמה הטלחהה לבקמ

 תא ליבגהל שי יכ הזתה תגצה(  ,EVR L. .ROOKB, 56 No New PropertyRichard A. Epstein. (1990) 747 :לשמל ואר 21
 היצלוגרה ימוחתב תויתנידמ תוקנעהל אלו ,החוורה םוחתל קר שדח ןיינקב העיגפ ןיגב תורוסמה תוילרודצורפה תונגהה
 .)תונויכיזו תונוישיר ןוגכ תירחסמ-תילכלכה

 םייושע יטרפה שוכרהו רשועה תינרדומה םייחה תואיצמב יכ תינורקעה השיגה ץומיאו ךייר לש ורמאמ טוטיצ דצל ,תאז 22
 ,Wyman v. James, 400 U.S. 309 (1971); Arnett v. Kennedy :לשמל ואר .יזיפ ןיינק תרוצ אקווד ואלו תובר תורוצ שובלל

416 U.S. 134 (1974).  

23  L. .YRS, 56 Why Does the American Constitution Lack Social and Economic GuaranteesCass R. Sunstein, 
(2006) 1EV R.  

ROPERTYPONSTITUTIONAL CVER OEBATE DLOBAL GHE T ,LEXANDERA S.REGORY G 128- 130 :לשמל ואר 24
 תוקנעהב תוארל תורשפאב ןוילעה יתקוחה טפשמה תיב ריכה ובש ,ינמרגה יתקוחה רטשמב םייק ךכל םיוסמ גירח .(2006)

 Otto :ואר( ןיינקל תוכזה לש תיתקוחה הנגהה לצב תוסוחה תוקנעה )היסנפ תויוכז ןוגכ( תוילאיצוס-תויתלשממ
Kimminich, Property Rights, in RIGHT, INSTITUTIONS AND IMPACT OF INTERNATIONAL LAW ACCORDING TO 

THE GERMAN BASIC LAW 78 (Christinal Starch, ed., 1987)(. 
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 תודבועל םג סחייתתו תיסחי הבחרהב הז קלחב הקיספה ראותת ךכ םשל 25.)םייתקוחה ןוזיאה ינחבמ

 חותיפ סיסבבש םייתרבחה םיכרצה תא הבר תושיגרב תוהזל איה הרטמה .תויטפשמה תונעטה סיסבבש

 השיגה יוהיז ךות רתיה ןיב השעית הקיספה תניחב ,ףסונב .תיתקוח תוכזכו יטפשמ דסומכ שדחה ןיינקה

 תוקנעה ןיב תוהזה תניחבב תזכרתמה תיטסילמרופ השיג – תיטפשמה הערכהב תעלבומה תיניינקה

 ןיב תיטילנא תוהז היפלש תיטסילאיר השיג וא )קוש ךרע וא תוריחס ןוגכ( יתרוסמ ןיינקל תויתנידמ

 סיסבבש םייתרבחה םיכרצה אלא ,תיתקוחה הנגהל יאנת הנניא תויתנידמ תוקנעהל יתרוסמ ןיינק

 הרודס הנירטקוד ץלחל ישוקה תורמל 26.תיתנידמ תוברעתה ינפמ טרפה לע תיתקוח הנגהל האירקה

 יוהיזה תובישח תא תדדחמ ,םלשנ םרט יטפשמה ךילהתהש הדבועה אקווד ,אשונב תידרופסה הקיספהמ

 ןידה חותיפ ךשמהל סיסבכ – הקיספב וא תורפסב השענ םרטש רבד ,םימייקה ויתודוסי לש הכרעההו

  .תיביטמרונה תרגסמהו

 

*** 

 

 ,ןיינקכ תויתנידמ תוקנעהב הרכהה תייגוסב תילארשיה הקיספה הנד ןהבש םינושארה םיעפומה דחא

 לש התלוכי תייגוס קרפה לע הדמע ובש 27,רקי ןב ןיינעב התייה ,ןהל תומיאתמה תויטפשמה תונגהבו

 תחא .ןידה חוכמ היינב תולקה קינעהל ,יביטקפסורפ ןפואב ,הלש התוכמס תא ליבגהל ןונכתה תושר

 ןיעקרקמב תרערעמה התנקש תויוכזה יכ התייה ראתמה תינכת ןונקת דגנכ ולעוהש תויטפשמה תונעטה

 םירומאה ןיעקרקמל עגונב הלקה שקבל תורשפאה תלילש ןכלו ,הלקה שקבל תוכזה תא םג תוללוכ

 תוכמסה תייגוסב זכרתה יטפשמה ןוידה רקיעש רחאמ 28."הלש ןיינקה תוכזב העיגפ ידכ הלוע"

 ראש םלוא ,לקריט טפושה לש טועימה תעדב קר עיפוה שדח ןיינק לש תיתקוחה היגוסב ןוידה ,תילהנמה

  .וז הדוקנב וילע וקלח אל םיטפושה

 ,ןיינק לע תיתקוחה הנגהל תוכוז היינב תויוכזש ךכב הרכה לש תימדקמה הלאשב הערכה ךרוצל

 תיב ריבסה ,תישאר :ןיינקכ וז תיתנידמ הקנעה תרדגה דגנ םילוקיש המכל טפשמה תיב סחייתה

 הרומאה תוכזה ןודנה ןיינעב ןכש ,ישוק ררועמ in rem תויוכזכ ןיינק תויוכז לש יסאלקה יוהיזה ,טפשמה

 תוכזה תא ןייפאמה )"לוכ ינפמ הנגה"( erga omnes-ה ןייפאמ הל רסח ךכבו ,דבלב הנידמה יפלכ תינפומ

                                                             
 תינכדעה הקיספה דעו היגוסב ןוידה תליחתמ יגולונורכה תוחתפתהה ףצר תא םיפקשמ הז קלחב םיגצומה ןידה יקספ 25
 טפשמה תיב םהבש ןידה יקספ ולאש ןוויכ ,ןאכ םייפיצפסה ןידה יקספ לש תודבועה תא טרפל יתרחב .הנורחאה הנשהמ רתויב
 םירקמב השענש יפכ ,םינושארה םיבלשה ינש לש םמויק תא חינה קר אלו ,יתקוחה חותינה יבלש תשולש לכב ןויד םייק
 .סא.יב.יד 7200/02 ץ"גב :ואר ,ןיינקל תיתקוחה תוכזה תרגסמב תויתנידמ תוקנעה תניחבב הקסעש תפסונ הקיספל .םירחא
 סינורג טפושה לש וניד קספל 25 'ספ ,21 )6(טנ ד"פ ,ןייוול ירודישלו םילבכ ירודישל הצעומה 'נ מ"עב )1998( ןייוול יתוריש
 תיתקוחה תוכזה לצב הסוח yes תרבח לש םירודישה ןוישירש החנהב( )םיצורעה ירפסמ ןיינע :ןלהל(  )2005( )זא וראותכ(
 ץ"גב ;)הלבגהה תקספבש תויתדימה ינחבמב תדמוע וז יכ העיבק חכונל ,ןוישירה יאנת יוניש דגנ הריתעה התחדנ ,ןיינקל

 ןיינקל תיתקוח תוכז ןיא םיקנבל היפלש הקיספ(  )25.3.2007 ,ובנב םסרופ( תרושקתה רש 'נ לארשיב םיקנבה דוגיא 956/06
 )15.8.2012 ,ובנב םסרופ( 28 הקספ ,לארשי תסנכ 'נ ןאידוד 3734/11 ץ"גב ;)לארשי ראוד תרבח םע תורשקתה ירתיהל עגונב
 הנידמה הנתנש תונוישירה גוויס לשב ,ןיינקל תיתקוחה תוכזה תנגה דומעל היושע טפנ תיירכ תויוכזב םיקיזחמל יכ העיבק(
 .)ןוטלשה תויושרב הרוקמש תילכלכ תוכזכ םירתועל

 ליעל ,ןגד ואר תויתנידמ תוקנעהל עגונב טרפבו ,תילארשיה הקיספב ןיינקה דסומב ולא תורחתמ תוסיפתל רשאב הבחרהל 26
 .4 ש"ה
 .)1997( 825 )2(אנ ד"פ ,ןיעידומ היינבלו ןונכתל תדחוימה הדעווה 'נ מ"עב ןינבו הסדנהל הרבח תג רקי ןב 6291/95 א"ע 27

 ,הלקה שקבל תוכזה תא םג ושכר" םה ,ןיעקרקמב )תויתרוסמ( ןיינק תויוכז תשיכרל ליבקמב יכ התייה םירערעמה תנעט 28
 לעמ הברהו ,היואר תילכתל אלש ,ןידכ אלש םהב תעגופ תוכזה תלילשש ןפואב ,"הינבהו ןונכתה קוחל 147 ףיעסב העבקנש
 ןיינע ."ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל 8-ו 3 םיפיעס חוכמ לטבתהל ףיעסה לש וניד ןכ לעו – יהשלכ תילכת םויקל שרדנה
 ךא אלא ,ךייר לש ותביתכל וא "שדח ןיינק" גשומל וסחייתה אל םירערעמה תונעטש שיגדהל בושח .835 'מעב ,םש ,רקי ןב
 ."הלש ןיינקה תוכזב עגופ ףיעסה" יכ ונייצ
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 תוכז לש רתוי בושחה ןייפאמה" רסח הנודנה תוכזל ,טפשמה תיב ןייצ ,תינש 29.תיתרוסמה תיניינקה

 איה הז ןיינעל ותערכהש ןפואב באשמב השעיי המ עירכהל ןיינקה לעב לש ותוכז אוהש יטרפה ןיינקה

 ,טפשמה תיב ןייצ ,תישילש 30.הנוצרב קרו ךא היולתו הנידמל הנותנ תוכזה ןיינעב הערכהה ןכש ,"תיפוס

 .תישוכרה תוכזה ינייפאממ דחאכ הרדגוה רשא ,תוריבעה תנוכת הנודנה תוכזהמ תרדענ הרואכל

 ןיבו הרומאה תיתנידמה הקנעהה לש הינייפאמ ןיב ןוימדה תניחב לע ססובמה ,הז חותינ ןפוא

 הדהאה ףא לע ,תיתקוח תוכז לש המויק רבדב הנעטה תייחדל איבהל יופצ היה ,יתרוסמ ןיינק יבאשמ

 תא ליבגהל אלש רחב טפשמה תיב ,תאז תורמל .ןיינקכ ולא תוקנעהב הרכה לש יללכה ןויערל האטובש

 ותביתכל שרופמב הנפהו ,יטרפה טפשמב תמייקה תיטפשמה הרדגהל יתקוחה ונבומב "ןיינק" גשומה

 תיניינקה הנעטב ןוידה ,ךכ .שדח ןיינקכ תויתנידמ תוקנעהב ריכהל תורשפא הקידצמה ,אשונב ךייר לש

 ךכיפלו ,"ןיינק תוכז" גשומב תללכנ ,רויד תודיחי תפסות לש הלקה שקבל תוכזה יכ חינהל ןכומ היה

 31.ולא תוביסנב הב העיגפ התייה יכ ןכו ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל 3 ףיעס לש ותנגה לצב הסוח

 .הלבגהה תקספ ינחבמב תדמוע הטלחהה יכ העיבקה סיסב לע התחדנ תיתקוחה הנעטה רבד לש ופוסב

 תייגוס תניחבל תיטסילאיר השיגו תיטסילמרופ השיג תינמז-וב תגציימ וז תינושאר הקיספ

 תועצמאב תיניינק תוכז לש המויק תלאשב עירכהל ןוצרב אטבתמ יטסילמרופה דממה .שדחה ןיינקה

 ,תאז םע .תויפיצפס תויתנידמ תוקנעה לש ןהיתונוכת ןיבו יתרוסמה ןיינקה תונוכת ןיב תוהז תניחב

 דסומ ןיב טפשמה תיב ןיחבהשמ ,התוהמב תיטסילאיר השיג לע הססבתה תיביטרפואה הערכהה רקיע

 הניחבה תרגסמב 32:תיתקוחה הריזב הז גשומ לש ורשקה ןיבו ,יטרפה טפשמב יתרוסמה ורשקהב ןיינקה

 ,ונימי לש יטרפה ןיינקה יפואב ולחש םייונישהמ םלעתהל רשפא-יא יכ טפשמה תיב ןייצ תיטסילאירה

 רשקהב ךייר לש ןנוכמה ורמאמ רוכזא ךות ,םייחה ימוחת לכב הנידמה לש התוברועמ תורבגתה םשארבו

 יכ שרופמב טפשמה תיב עבק ,יטסילמרופה ןוויכהמ הייטסכו ,יטסילאירה חותינה ךשמהל סיסבכ .הז

 ולא תויוכז יכ אלא ,"יביטקייבוא םויק" ףא וא ,תמכסומו הדיחא תועמשמ ןיא "תיניינק תוכז" חנומל

 תוביסנל םאתהב ,תועודי תוילכת תגשהל ליעומכ היה הארנש המ" ןהב לולכל שיו ,םדאה לש וחור ירפ ןה

 לש וניינקש ךכ ידיל האיבמ וז תיתנידמ תוברועמ יכ טפשמה תיב ןייצ ,ךיירל המודב 33."תונתשמה ןמזה

 ןיב רחסנה יטרפ ןיינק לש תויוכזמ תוחפו ,הנידמב ןרוקמש תויוכזמ אקווד רתויו רתוי בכרומ םדא

 יכ שרופמב טפשמה תיב עבק הז עקר לע .ןיינקה לעבל קרו ךא הנותנ וב הטילשה תוכז רשאו םיחרזאה

                                                             
 ןיבו יטרפה טפשמב הרוקמש תוכז ןיב יתרוסמה לדבהה בל והז ןכש ,עיתפמ וניא ,טפשמה תיב סחייתה וילאש "ישוק"ה 29
 הנידמה תודסומ יפלכ ליגרב תינפומ תיתקוח תוכז וליאו ,לוכ יפלכ תינפומה תוכז ליגרב איה הנושארה .תיתקוח תוכז
 .)םיינשרפ םיכרע תרדחהו תיטופיש תרוקיב תועצמאב ,יטרפה טפשמה לע ינש רדס לש רושימב העיפשמו(

 ףתושמה תיבה ,ןיינק ינידב תונשרפ" ןגד ךונח :ךותמ הז טפשמ טטצמ ןידה קספשכ ,840 'מעב ,27 ש"ה ליעל ,רקי ןב ןיינע 30
 .)1996( 49 ,45 כ טפשמ ינויע ,"תפתושמה הלועפה תייעבו

 השכר ,עקרקב השכרש ןיינקה תויוכז תרגסמב יכ דוע הנעט תרערעמה" :לקריט טפושה ירבדל( 840 'מעב ,םש ,רקי ןב ןיינע 31
 .דוסיה קוחל 3 ףיעס לש ויפנכ תחת תוכזה הסוח ךכיפל .1 הבישמהמ רויד תודיחי תפסות לש הלקה שקבל תוכזה תא םג
 גשומה לש ורדג תחת תוללכנה תויואכזה דגאב תללכנ תאזכ תוכז יכ העדל הטונ יכונא םג ,ןכא .שקב התוחדל ןיא וז הנעט
 .)"'ןינק תוכז'

 ליעלד הנחבאה" :)1954( 571 ,566 ח ד"פ ,שרב 'נ רקה 208/51 א"ע ךותמ טטיצ טפשמה תיב הז רשקהב .148 'מעב ,םש 32
 תרהט לע דימת תרדתסמ הנניא תיטפשמה תואיצמהו השענ המ לבא ,דואמל דע הרורב ,תינויער הניחבמו ,הרואכל איה
 ותוחתפתה ךלהמב ,ורצונ ךכ .איהה תיטרואתה תרגסמל ,ץרמנ קוידבו םלועל ,המצע תא המיאתמ הניאו ,טשפומה ןויערה
 ."]...[ דחאכ םיילאיר תודוסיו םיילאנוסרפ תודוסי םברקב םידחאמה ,םינוש םייטפשמ תודסומ ,טפשמה לש

 הנתשמה תואיצמה יכרוצל ןיינקה יניד תא םיאתהל ךרוצה רבדב ןמסיו לש ותביתכ לע טפשמה תיב ךמסנ הז רשקהב .םש 33
  .)1981( 41 אי םיטפשמ "תיתרוקיב הריקס – ןיינק ינידב דוסי יגשומ" ןמסיו עשוהי –
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 תוכזה תא םג לולכל ונילע – תינרדומה הנידמה חרזא ,טרפה לש וניינק לע ןגהל תמאב ונא םיצפח םא"

  34.ךייר לש ורמאמל הינפה ךות ,"דוסיה קוחל 3 ףיעס ידי-לע ןגומה 'םדא לש וניינק' תרגסמב הנודנה

 ךא ,תויתנידמ תוקנעה לע תיתקוח הנגה לש המויק תורשפאב טפשמה תיב ריכה ובש ,הז בלש

 םויה דע רצענ ובש בלשה םיוסמ ןבומב אוה –  האולמב המיחתל תיביטמרונה תרגסמה תא רידגה םרט

 לש המויק תייגוס תא ןוחבל טפשמה תיב הנפ ןכא רקי ןב ןיינעב .הרודס תיתקוח הנירטקוד לש החותיפ

 ופוסב ,רומאכ .הרורב תינויער תיתשת תבצה אלל ךא – הלבגהה תקספ יאנתב התדימע תא ןכו העיגפ

 תקספ יאנתב דמוע ילהנמה טקאה יכ העיבקה סיסב לע הז ןיינעב התחדנ םירערעמה תנעט רבד לש

 .הלבגהה

 לע תיתקוחה הנגהה תייגוס תינש הררועתה ,ןכמ רחאל רפסמ םינש הנודנש 35,.א.ש.ד תשרפב

 רזגמה דודיעל קוח יפל הנידמה רצואמ יפסכ ץירמת תרתועה הלביק הרקמ ותואב .תויתנידמ תוקנעה

 השרד ןכו ,ץירמתה תא לולשל תושרה הטילחה ,הכרענש תרוקיב תובקעבו 36,)דודיעה קוח :ןלהל( יקסעה

 התייה תרתועה לש תיזכרמה התנעט .הפוקתה תיצחמ ןיגב תרתועה הלביקש ץירמתה םוכס תבשה תא

 םדאה דובכ :דוסי-קוח תא םירתוס םהש רחאמ ,דודיעה קוח תא םינקתמה םיווצה תולטב תנעט

 יאנתב תדמוע הניא וז העיגפ יכ ןכו ,דוסיה קוחב ןגומה ,ןיינק ידכ הלוע ץירמתל תוכזה ןכש ,ותוריחו

  .הלבגהה תקספ

 טפשמה תיב ,הז רשקהב תיתקוח תוכז לש המויק תלאשב קסע רשא ,יטפשמה חותינה תליחתב

 םג לולכל היושע אלא ,תויצפח תויוכזל תלבגומ הניא ,דוסיה קוחב התועמשמכ ,ןיינקה תוכזש ךכב ריכה

 תוכזל לובג שי" יכ ןכמ רחאל דימ טפשמה תיב שיגדה תאז םע 37.ילכלכ ךרע תולעב תורחא תויוכז

 "ןקית" הז הרקמב 38."לובגל רבעמ לא התוא חותמל ןיאו ,דוסיה קוח לש הבחרה תועמשמב םג ,ןיינקה

 לש האלמה התרדגהל השרדנ אל ךרעש הניחבהש הז ןבומב רקי ןב ןיינעב ותשיג תא טעמ טפשמה תיב

 תבשחנ דודיעה קוח יפ לע ץירמתל תוכזה םא תיתדוקנה היגוסה רוריבל ךא אלא ,שדחה ןיינקה תוכז

 בשחיהל לוכי ןכא ץירמתהש ןכתיי "תיגשומ" הניחבמ יכ טפשמה תיב ןייצ ןיינע לש ופוגל .ןיינק תוכזל

 הניחבמ" היגוסה תא ןוחבל שי יכ רבס לבא ,)הסיסבבש םילנויצרלו ךייר לש ותביתכל ותונפהב( ןיינקל

 םדאה דובכ :דוסי-קוחב התועמשמכ ןיינק תוכז איה דודיעה קוח יפל ץירמתל תוכזה םא ירק ,"תיטפשמ

  39.ותוריחו

 וניינעב רשא באשמהש ךכל טפשמה תיב סחייתה ,"תיטפשמה הניחב" התוא לע הנעמ ךרוצל

 עקר לע .הלשממה לש תילכלכ תוינידמ תרשל הדעונש הידיסבוס ותוהמב אוה שדח ןיינק תנעט התלעוה

                                                             
  .םש 34

 .)1998( 193 )2(בנ ד"פ ,רצואה רש 'נ מ"עב הביבסה תוכיא .א.ש.ד 4806/94 ץ"גב 35

 .1991-א"נשתה ,)העש תארוה( )םידבוע תטילק( יקסעה רזגמה דודיעל קוחה 36

 תויוכז תללכה ןכש ,שדח ןיינקב הרכה חרכהב אל וז ,תיטסילמרופ הניחבמ .201 'מעב ,35 ש"ה ליעל ,.א.ש.ד ןיינע 37
 קנב 6821/93 א"ע( יחרזמה קנב ןיינעב ןנוכמה ןידה קספב דוע הרכוה ןיינקל תיתקוחה תוכזב )םיטרפ ןיב( תוירוטגילבוא
 ןיינק לע הלח חרכהב אל וז העיבק יכ ןועטל ןתינ ,וזמ הרתי .)1995( 221 )4(טמ ,יפותיש רפכ לדגמ 'נ מ"עב דחואמה יחרזמה
 ןיינעב דוע ונודנש ,םיטרפ ןיב תוירוטגילבואה תויוכזהמ לידבהל – טרפל הנידמה ןיב םיסחי תכרעמב קסוע הזש ןוויכ ,שדח
 .ןיינקכ יחרזמה קנב

 .םש ,.א.ש.ד ןיינע 38

 לוכי ,הנידמה רצואמ םירחא םיצירמת ומכ ,דודיעה קוח יפ-לע ץירמתה תיגשומ הניחבמ ,ןכא" :טפשמה תיב ירבדל 39
 – תיטפשמ הניחבמ אלא ,תיגשומ הניחבמ אל ,ןיינקה תוכזל תסחייתמ הלאשה ונינפלש הרקמב ,םלוא ]...[ ןיינק בשחיהל
 םירבדש יתנעט .)םש( "ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחב התועמשמכ ןיינק תוכז איה דודיעה קוח יפל ץירמתל תוכזה םאה
 םיאתהל וא רוציל תורשפאה תא לקש אל טפשמה תיבש ךכ לע תססובמ ,תיטסילמרופ השיג םיפקשמ טפשמה תיב לש ולא
-תויטפשמ תוליעל םירתועה תונעט תמאתה תדימ תא ןחב אלא ,תויתרבח-תויתואיצמ תויוחתפתהל םייטפשמ םיללכ
 .תומייק תויתקוח
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 תוינידמב היולת איה – רבדב היולתה הנתמכ הומכ תאזכ הידיסבוס" יכ טפשמה תיב ןייצ הז

 םדאל ויפלש רכומה ללכה עקר לע ,התייהש יפכ היהת הידיסבוסש תוכז ןיא םדאל יכ עבקו 40,"הלשממה

 יכ טפשמה תיב שיגדה הז רשקהב .האופק ראשית תילכלכ תוינידמש ךכל היונק וא תינקומ תוכז ןיא

 טפשמה תיב עבק הז עקר לע 41.תוכז ידכ העיגמ הניא הייפיצה ךא ,"הייפיצ ילוא" שי םדאל הזכ הרקמב

 הערכה אלל םג הריתעה תא החד אוהו ,דוסיה קוח יפלש תויוכזב העיגפ ללכ הבסוה אל ןודנה הרקמב יכ

  .הלבגהה תקספ יאנתב ילהנמה טקאה לש הדימעה תא ןוחבל ילבו העיגפ לש המויק תלאשב תשרופמ

 תויוכז רדגב ןה ןוטלשה תויושרב ןרוקמש ילכלכ ךרע תֹולעב תויוכזו האנה תובוט םא הלאשה

 תונוישיר לש היגוסב קסע רשא םחנמ ןיינעב ןכמ רחאל רפסמ םינש ןוביל ךשמהל התכז  תויתקוח ןיינק

 ,תישאר הקיקח דגנכ התלעוה שדח ןיינק תנעט הבש הנושארה םעפה וז ,השעמל 42.שדח ןיינקכ קוסיע

 הריתע השגוה הז הרקמב .תוילהנמ תולועפ לש ןרשקהב התלע הנעטה םהבש םימדוק םירקממ לידבהל

 הובג רועישב הרגא םולשתב תינומ תלעפהל ןוישיר תלבק הנתה רשא הרובעתה תדוקפל ןוקית ןיינעב

 קוסיעה שפוח :דוסי-קוח לש םהיתוארוה תא דגנ ההובג הכ הרגאב בויחה ,םירתועה תנעטל 43.דחוימב

 לש קוסיעה שפוחב העיגפה תלאשב זכרתה ןידה קספ רקיע .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחו

 ,םימייקה תונוישירה יקיזחמ לש דגנה תנעטל טפשמה תיב סחייתה םירבדה ילושב םלוא 44,םישקבמה

 םהידיבש תונוישירה יכ הנעטה לע ססבתה הז ןועיט .ןיינקל תיתקוחה םתוכזב עגפי הרגאה לוטיב היפלו

 תוכזב תעגופ תונוישירה לש ילכלכה ךרעב העיגפ ךות תורחתל תוינומה ףנע תחיתפ יכ ןכו ,ןיינק םיווהמ

  45.םימייקה תונוישירה ילעב לש תיתקוחה ןיינקה

 אוהש רכינ ךא ,שדח ןיינק לע תיתקוח הנגה לש תינורקעה היגוסב שרופמב עירכה אל ןידה קספ

 ותביתכל טפשמה תיב סחייתה היגוסב ןוידה חתפב 46.הנודנש תינטרפה היגוסב בויחב הילע בישהל הטנ

 יכו ,םדאה דובכ לעו תישיא תוריח לע הרימשל יעצמאכ ןיינקה תוכז לש התילכת תא רידגהו ,ךייר לש

 רשאכ 47.ןוטלשה תויושרב םרוקמש ילכלכ ךרע ילעב םיבויחו תויוכז לע םג הנגהל "סיסב שי" הז עקר לע

 עבק אוה ,ונודנש םימיוסמה תונוישירה לש יניינקה םדמעמ תא יטרקנוק ןפואב ןוחבל טפשמה תיב הנפ

 םהל םיקינעמ ,ישפוחה קושב ילכלכ יווש ילעב םתויהו ,םירומאה תונוישירה לש תוריחסהו תוריִבעה יכ

  ."יטרפה טפשמב ןיינקה תוכז לש הינייפאמ יפ-לע ,יניינק יפוא"

                                                             
 .םש 40

 הבושתה .לטבתת אלו הנתשת אל :התייהש יפכ היהת הידיסבוסהש תוכז םדאל שי םא ,איה הלאשה"( 220 'מעב ,םש 41
 ול ןיא :רמול שי קוידה םשל( היונק תוכז וא תינקומ תוכז םדאל ןיא יכ תעבוק הקיספה .תילילש איה הקיספה לש הרורבה
 .)"תוכז ידכ העיגמ הניא הייפיצה ךא ,הייפיצ ,ילוא ,ול שי .הידיסבוסה םג ךכו האופק ראשית תוינידמהש )תוכז

  .)2002( 235 )1(זנ ד"פ ,הרובחתה רש 'נ םחנמ 4769/95 ץ"גב 42

 םיפסכה תנשל ביצקתה ידעי תגשהלו הקוסעתהו החימצה תרבגהל קוחל 8 'עסב עבקנש יפכ הרובעתה תדוקפל ה14 ףיעס 43
 תלבק הנתה ,173 ,ח"נ ]שדח חסונ[ הרובעתה תדוקפל 45 'סמ ףיקע ןוקית( 54 ,47 ח"ס ,1998-ח״נשתה ,)הקיקח ינוקית( 1998

 קשמב םירדסהה קוחל 3 'עסב לבקתהש ,הדוקפל 53 'סמ ןוקית .ח"ש 205,000 ךסב הרגא םולשתב תינומ תלעפהל ןוישיר
 תיחפה ,227 ח"ס ,2001-א"סשתה )2001 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( הנידמה
 .ח"ש 185,000-ל תינומ תלעפהל ןוישיר דעב הרגאה רועיש תא

 קוסיע שפוחל תיתקוחה תוכזב תעגופ קוסיעל הסינכה תורשפא תלבגה יכ עבק ןידה קספ ,קוסיעה שפוחל תוכזה רשקהב 44
 הפירחו השק בשחית איה ,קוסיעל הסינכ תעינמל וא קוסיע תלילשל תעגונ איה םאו ,קוסיעה שפוח :דוסי-קוחב תנגועמה
 סחיה לש טוריפ ואר .)260 'מעב ,42 ש"ה ליעל ,םחנמ ןיינע( הלבגהה תקספ ינחבמ לש הרימחמ הלעפה בייחמה רבד – רתוי
 .3.ד קרפב ןלהל ,יושיר לש רשקהב שדח ןיינקב הרכה ןיבו קוסיע שפוחל תיתקוחה תוכזה ןיב

 .275-276 'מעב ,םש 45

  .189 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,ןגד ואר ,םחנמ ןיינעב ןידה קספ לש וז תונשרפל 46

 תיתקוחה תוכזה תללכה תועמשמל טפשמה תיב סחייתה ןאכ יכ חכוויהל ןיינעמ .275 'מעב ,42 ש"ה ליעל ,םחנמ ןיינע 47
 .םדאה דובכל תיניינקה תוכזה ןיב הקיזה תשגדה ךות ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח תרגסמב ןיינקל
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 ,יושיר ירשקהב ןיינקל תנגומ תיתקוח תוכז לש המויק םצע תלאש םע תודדומתה לש וז הדוקנב

 ,השעמל 48.היגוסה הנודנ םהבש ןידה יקספ לכמ רתויב יטסילמרופה חותינה תא טקנ טפשמה תיבש רכינ

 ןיינקה ןיבו תיתנידמה הקנעהה ןיב תוהזה תניחב איה הז הרקמב טפשמה תיב םשייש הנירטקודה

 תוריבע ןוגכ תיתרוסמה ןיינקה תוכז יאשונ םיבאשמ לש םילבוקמה םינייפאמה לע ססבתהב ,יתרוסמה

 יטסילאיר-ינויערה ךלהמהמ רומאכ הנוש וז השיג .ישפוחה קושב ילכלכ יווש לש ומויק לע וא ,תוריחסו

 בשחתהבו ,הז עקר לע .שדח ןיינק ןה תויתנידמ תוקנעהש ךכב ריכהל ךייר לש ותאירק סיסבבש

 תיתקוחה תוכזב םיללכנכ ולא תונוישיר תוארל טפשמה תיב הטנ ,תינומה תונוישיר לש םתוריחסב

 יתקיקחה רדסהה יכ העיבקה ךמס לע ,הז רשקהב הריתעה התחדנ רבד לש ופוסב ,תאז םע 49.ןיינקל

 תוכזב העיגפ לש המויק תלאשב בייחמ ןפואב עירכהל ךרוצ ןיא ןכלו ,הלבגהה תקספ יאנתב דמוע

 העיגפ תומלגמכ םירתועה לש םהיתונעט תא תוארל ןתינ יכ טפשמה תיב ןייצ םירבדה ילושב 50.תיתקוח

 לע הנגהה ןיב הנחבהל תירנירטקוד תוסחייתה אלל ,תיתקוח תוכזב העיגפ אלו ,דבלב תוכמתסהב

 51.דבלב תוכמתסה סרטניאכ ןהילע תיתקוחה הנגהה )רדעיה( ןיבו ןיינקכ תויתנידמ תוקנעה

 תיב שרדנ ,םייקסע-םיירחסמ םירשקהב שדחה ןיינקה תלאשב הדקמתהש הקיספה דצל

 וא תואבצקל עגונה טרפ-הנידמ יסחי לש רחא רושימב םג שדח ןיינקב הרכה לש היגוסל טפשמה

 ןודנ רשא ,רונמ ןיינעב הזוע אולמב הררועתה וז היגוס .תויתרבחה תויוכזהו החוורה רשקהב תוכימתל

 קוח היה הז ןיינעב הריתעל עקרה 52.ימואלה חוטיבה קוחב העובקה הנקזה תבצקב ץוציקה עקר לע

 הנקזה תבצק תא תיחפה ןכו הנקזה תואבצק ןוכדע לש האפקה עבק רשא תילכלכה םוריחה תינכת

 יכ ונעט ,הנקזה תבצק ילבקמ תייסולכוא םע םינמנה םיחרזא ,םירתועה 53.םיזוחא העברא לש רועישב

 לש םתוכזב םיעגופ םה ןכש ,םייתקוח םניא הנקזה תבצק רבדב תילכלכה םוריחה תינכת קוח יפיעס

  .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח יפל ןיינקלו דובכל הנקזה תבצק יאכז

 ,ילאיצוס ןוחטיבל תיתקוח תוכז לש המויק תייגוסב ובורב קסע ,רונמ ןיינעב ןתינש ןידה קספ

 תיתקוחה תוכזהמ ילרגטניא קלחכ ,דובכב םויקל תוכז לש המויקב ןוילעה טפשמה תיב תרכה תובקעב

 לש רשקהב יתקוח דמעמ תלעב הניא הנקזה תבצק יכ טפשמה תיב עבק וז היגוסל רשאב 54.םדאה דובכל

 תללכנ הנורחאה קר יכ ריבסהו הסנכה תחטבה תבצקמ הנקזה תבצק תא לידבהש ךות ,םדאה דובכ

                                                             
 תרוקיבל .189-190 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,ןגד :ואר ,ןיינקה דסומל תקהבומ תיטסילמרופ השיגל המגודכ הז קספ לש חותינל 48
 עיצהל ןבומכ ןתינ .אבה קרפב ןלהל ואר ,יתרוסמ ןיינקל ילמרופ ןוימד לע שדח ןיינקל תיתקוחה תוכזה תתשה לע עיצמ ינאש
 םייתוהמ םינחבמ תוריחסו תוריבע לש םינחבמה תעיבקב האורה ,םחנמ ןיינעב הקיספל תוחפ תיטסילמרופ תונשרפ
 .םדאה תושרל דמועה שוכרה לש ופקיה תא ןוחבל םידעוימה

 םינקמ ישפוחה קושב ילכלכ יווש לעב ותויהו 'קוריה רפסמה' לש תוריחסהו תוריבעה"( 276 'מעב ,42 ש"ה ליעל ,םחנמ ןיינע 49
 לש עירכמה םבורמ 'קוריה רפסמה' לדבנ ךכב .יטרפה טפשמב ןיינקה תוכז לש הינייפאמ יפ-לע ,יניינק יפוא 'קוריה רפסמה'ל
 ןיינקה תוכז לש רתי-תבחרה ינפמ תבייחתמה תוריהזה ףא-לע יכ ןכתיי ךכב בשחתהב .הנידמה ידי-לע םינתינה תונוישירה
 .)"תנגומה תוכזה לש ימינפה הפקיהב ללכנ 'קוריה רפסמה' יכ עובקל םוקמ שי תיתקוחה

 .277 'מעב ,םש 50

 הלוע וניא םהיתונוישיר ךרע לע הרימשב 'םיקוריה םירפסמה' ילעב לש סרטניאה יכ רומאכ סורגל םג ןתינ"( 278 'מעב ,םש 51
 .)"תוכז ידכ העיגמ הניאש הייפיצ ףא ןכתייו ,םייק בצמ לע תוכמתסהב רבודמ אלא ,תיתקוח תוכז ידכ

 .)2004( 729 )1(טנ ד"פ ,רצואה רש 'נ רונמ 5578/02 ץ"גב 52

 16% לש רועישב הנקז תבצק םולשת עבק ,210 ח"ס ,1995-ה"נשתה ,]בלושמ חסונ[ ימואלה חוטיבה קוחל )א(244 'עס 53
 ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( תילכלכה םוריחה תינכת קוחל )א(10-ו 2 םיפיעס דגנכ הנווכ הריתעה .עצוממה רכשהמ
 2 ףיעס .)תילכלכה םוריחה תינכת קוח :ןלהל( 428 ח"ס ,2002-ב"סשתה ,)2003-ו 2002 םיפסכה תונשל תילכלכה תוינידמהו
 ,)א(10 ףיעסו ,2003 תנשל עגונב קשמב עצוממה רכשל סחיב הנקזה תואבצק ןוכדע לש האפקהה תפוקת תא ךיראה הז קוחל
  .םיזוחא העברא לש רועישב הנקזה תבצק תא תיחפה ,העש תארוהכ קקחנש

 .)2001( 360 )3(הנ ד"פ ,והיעשי 'נ וזמג 4905/98 א"ער :ןכל םדוק ןתינש ןידה קספב הרכוה דובכב ילמינימ םויקל תוכזה 54
  .)2005( 464 )3(ס ד"פ ,רצואה רש 'נ יתרבח קדצו םולשל תוביוחמ תתומע 366/03 ץ"גב :וושהו
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 העיבקה תורמל ,תאז םע 55.םדאה דובכל תיניערגה התקיז לשב ,דובכב ילמינימ םויקל תיתקוחה תוכזב

 תוכזה יכ שרופמב קרב אישנה עבק ,דובכב םויקל תיתקוחה תוכזה תנגהמ תינהנ הניא הנקז תבצק יכ

 קומינ אלל ,יתיצמת ןפואב התשענ וז העיבק ,)אלש וא( עיתפמב 56.הנקז תבצק לע הלח ןיינקל תיתקוחה

 םימולשת וייח תונש תיברמ םליש הנקז תבצקל יאכזהש ךכ לע העבצה דבלמ ,תינויע תיתשת וא טרופמ

 "העיגפ" לש המויק חותינ ןיינעב םילימ ריבכה אל םג טפשמה תיב ,וזמ הרתי .הנקז תבצק תלבקל ודעויש

 .de minimis תניחבב הניא הנקזה תבצקב העיגפה הז הרקמב יכ ןייצ ךא אלא ,ןיינקל תיתקוחה תוכזב

 יכ עבקנש רחאל ,וז היגוסב הריתעה ףוסבל התחדנ ,יתקוחה ןילקרטל הפוטחה הסינכה תורמל ,תאז םע

 .הלבגהה תקספ ינחבמב תדמוע תוכזב הנקזה תבצקב העיגפ התוא

 .המצע הערכהה ןיינעב ןהו חותינה ןפואל רשאב ןה תויהת המכ ררועמ טפשמה תיב לש הז ךלהמ

 תויתנידמ תוקנעהב הרכהה תייגוסב טבחתמ טפשמה תיב יכ חכוויהל ןתינ היה םימדוקה ןידה יקספב

 המויק תלאש רונמ ןיינעב ,תאז םע .הערכהה ךרוצל תיטילנא-תיטפשמ הנירטקוד חתפמו שדח ןיינקכ

 ןויד הרדענ קרב אישנה לש וניד קספב םג רשאכ ,תבייחמ הערכה אלל הראשנ תיתקוח תוכזב העיגפ לש

 הינפהו ךייר לש ורמאמל הינפה קר הללכ הז הרקמב הקמנהה ,השעמל .הייגוסב בחר יטילנא וא יטפשמ

  58.ץיוורוהו 57יחרזמה קנב ,.א.ש.ד ןיינעב רבעב ונתינש ןידה יקספל תיללכ

 דחוימב תמצעתמ ,ןיינקל תיתקוח תוכזכ הנקזה תבצקב הרכהל איבהש ינויערה ךלהמה תומימע

 ןיינק היפלש אצומה תדוקנל תונמאנ .םהייח בור הדעב "ומליש" הנקז תבצקל םיאכזהש ןויצה חכונל

 רבודמש עירכהל ידכ יהשלכ "הרומת" ןתמ שרדיי אלש תבייחמ ,תיתוהמ תיתקוח תוכז רדגב אוה שדח

 ןונגנמ ןיעמ הווהמ הבצקהש ךכל תעגונ הרומת ןתמ לש תויטנוולרהש הארנ ,הז הרקמב .תיתקוח תוכזב

 יחוטיב עוריא לש הרקמב הבצק תרבעהב ביוחמ תוישדוח תוימרפ לש הרומתה דגנכ רשא ,יחוטיב

 םוחתל תכייש תיארנה השירד איה "הרומת תרבעה" ,ךכ .)השירפ ליגל העגה – הז הרקמב( םכסומ

 הבוחה ימולשת ,דגנמ .תוכמתסה ןיגב יוציפ ךרוצל רתויה לכל וא ,םיבויח ינידב קסועה יטרפה טפשמה

  59.םיטרפ ןיב רחסמכ םיספתנ םניא ,םיטרפל תקפסמ איהש החוורה יתוריש דגנמו ,הנידמל טרפה לש

 הערכהל הנופה ,תיטופישה תוינידמב םיוסמ יגטרטסא יוניש ןמסמ הז ןיד קספ ,םוקמ לכמ 

 תיתקוחה תוכזה לש התלוחתל עגונב הרודס תיטפשמ הנירטקוד לע תססבתמ הניאו ,קוה-דא תיטפשמ

 תלעפה םג ,תנגומ תיתקוח תוכז לש המויק תייגוסב ינוקלה חותינה דבלמ .תויתנידמ תוקנעה לע ןיינקל

                                                             
 סורג לייאו זרא-קרב הנפד ואר ,לארשיב תויתרבחה תויוכזהו החוורה תויוכז רשקהב ןידה קספ תועמשמ ןיינעב הבחרהל 55
 ,גומלא תימלוש( 189 רנרוד הילד רפס "דובכל תוכזל רבעמ :לארשיב תיתרבח תוחרזא לע קבאמהו תויתרבחה תויוכזה"
 .)2009 ,םיכרוע םתור דעיו שיניב תירוד

 לש וניד קספל ופרטצה )זא םראותכ ,ןילבירו סינורג םיטפושה( בכרהה יטפוש רתי .739 'מעב ,52 ש"ה ליעל ,רונמ ןיינע 56
 תוארוהש קומינב ,הנקזה תבציק לע תיתקוחה ןיינקה תוכז לש התלוחת תלאשב הערכהמ תוגייתסה ךות ךא ,קרב אישנה
 .הלבגהה תקספ תושירד תא אליממ תומייקמ הריתעה אשונ קוחה

 יכ תינורקעה העיבקל סחייתמ ,רונמ ןיינעב טפשמה תיב הנפה וילאש קלחה .431 'מעב ,37 ש"ה ליעל ,יחרזמה קנב ןיינע 57
 ךרעה" רשאכ תשחרתמ ןיינקב העיגפ יכ ךכל תוסחייתה ןכו ;הלבגהה תקספ יאנת םייקתהב קר ןיינקה תוכזב עוגפל ןתינ
 תוינוטלש תולועפ תרדגה תלאש לש "ןויע ךירצ"ב התרתוהו ,"הקיקח תלועפל רבוע וכרע תמועל ןטק סרטניא לש ישוכרה
 .הלבגהה תקספ לש הרדגב תיתקוח הניחב תבייחמה ןיינקב העיגפכ תוימוי-םוי

 תניחבל ןאכ שרדא אל .)2004( 289 )6(חנ ד"פ ,ץיוורוה 'נ הננער היינבלו ןונכתל תימוקמה הדעווה 1333/02 א"נד 58
 הקמנה לש היתויעב לע ךשמהב דומעא ךא ,תובחר תוקמנה אלל םייטפשמ םימידקת תעיבקבש תיטופישה היגטרטסאה
 .)1.ג קלח ןלהל ואר( שדחה ןיינקה תנירטקוד לש יטופישה חותיפה ךלהמב תיקלח

 403 זל ד"פ ,ןג-תמר רוזא םירע דוגיא 'נ מ"עב לסרפוש 154/83 א"ע :לשמל ואר ,ריחמו הרגא ,סמ ןיב תלבוקמה הנחבהל 59
 םוש ודגנכ ןיאב ,תירוביצ תושר ידי-לע היפכ ךרד לטומה םולשת" אוה )לטיה וא הרגאמ לידבהל( סמ הז רשקהב .)1983(
 .תימוקמה תושרה ידי-לע ןתינה ,תורישל הקיז לכ אלל לטומ סמ" ןכו ,"סמה םלשמל תושרה ידי לע תנתינה הרישי הרומת
 )407 'מעב ,םש( "אסיג ךדיאמ שממ סמ ןיבל אסיג דחמ לטיהו תופתתשה ימד ןיבש ירקיעהו עבוקה לדבהה ןומט ךכב
 .)הפסוה השגדהה(
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 בלשל הדיחיה תוסחייתהה .המוד תוינוקלל התכז ,תנגומ תוכזב "העיגפ"ה תלאש – אבה יתקוחה בלשה

 תיללכ הינפהו ,de minimis תניחבב איהש העיגפב רבודמ ןיא יכ הדיחיה העיבקה התייה הז יטילנא

  60.םחנמו גנונפוה ,יחרזמה קנב ןיינעב ןידה יקספל

 לצב תוסוחכ תויתנידמ תוקנעהב הרכהה תלאשב הערכהל תיטסילמרופה השיגה ןיב חתמה

 תיוושכעה הקיספב תאש רתיב םגדומ ,וז היגוסל תיטסילאירה השיגה ןיבל ,ןיינקל תיתקוחה תוכזה

 השגוה הרקמ ותואב .הערכהה ןפוא תלאשב ןוילעה טפשמה תיב יטפוש וקלחנ ובש 61,רנטילש ןיינעב

 תוינויסנפ תויוכז תאפקה רדסה עבקש 62,לארשיל הנגהה אבצב עבקה תוריש קוחל ןוקית דגנ הריתע

 ורבצש םיררחושמל הנעמ תתל דעונ קוחל ןוקיתה .השירפה ליג ינפל םיררחתשמה ל"הצב עבק יתרשמל

 האפקוה הלמגל םתוכזש אלא ,הלמגל תוכזה לולכשל שרדנה ילמינימה ליגל ועיגה אל ךא ילמינימ קתו

 יתלב ,הלפמ הקיקח הווהמ תמייקה ותנוכתמב ןוקיתה יכ םירתועה ונעט הז רשקהב .67 ליגל םעיגה דע

 יפ לע ,דובכלו ןויוושל ,ןיינקל םתוכזב עגופ קוחל ןוקיתה יכ ןעטנ ,יתקוחה רושימב .הריבס יתלבו תנגוה

 תוכזב העיגפ הכורכ קוחל ןוקיתב יכ םירתועה ונעט יפיצפס ןפואב .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח

 תוכז קר אלו ,ילכלכ ךרע לעב סרטניא םג תללוכה ,וז תוכז לש בחרה הנבומב" םירתועה לש ןיינקה

  63."ןיינקה יניד יפ לע הרצה התועמשמב תיניינק

 תויוכזב העיגפ התייה םא םג יכ העיבקה סיסב לע ,דחא-הפ הריתעה התחדנ רבד לש ופוסב

 וקלחנ בכרהה יטפוש ,תאז םע .הלבגהה תקספ יאנתב תדמוע איה ירה – דובכו ןויווש ,ןיינקל תויתקוח

 תיטסילמרופה השיגה .השירפה תבצק לש רשקהב ןיינקל תיתקוחה תוכזב העיגפ לש המויק תלאשב

 בקע ןיינק תוכז הניא השירפ תבצקל תוכזה יכ שרופמב העבקש הי'צקורפ תטפושה ידי לע העבוה רתויב

 איה אלא ,רחאל הרבעהל תנתינ הניא ןכש ,"תויניינק תונוכת תלעב הניאש" ,תירוטוטטס תוכז התויה

 ירנירטקודה ללכה תא הי'צקורפ תטפושה העבק שרופמב 64.קוחב הרוקמש תירוטגילבוא תישיא תוכז

 לעו – תיניינק תוכז אלו תישיא תוכז איה ,קוחב הרוקמש ,תירוביצה תושרה יפלכ תירוטגילבוא תוכזש

 .קוחה ןוקית לע תיתקוח תיטופיש תרוקיב הקידצמה ןיינקה תוכזב העיגפ רבדב הנעטה התחדנ הז סיסב

 לכב ןיטולחל תרחא הדמע עיבה ךא ,הריתעה תייחד לש האצותל ףרטצה רצלמ טפושה ,דגנמ

 הלמגל תוכזה ,רבעב ןכא יכ סרג רצלמ טפושה .יתקוחה ונבומב ןיינקכ השירפה תלמג לש התרדגהל עגונה

 תנתינ יתלב התויה לשב רקיעב ,םייניינק םינייפאמ תלעב הניאש ,דבלב תירוטגילבוא תוכזכ הספתנ

 תאז תמועלו ,יטרפה טפשמה לש םירשקהב העבקנ וז תיטפשמ תונשרפ יכ שיגדה אוה תאז םע .הרבעהל

 תויוכז לע םג לח ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחב ןגועמ אוהש יפכ ,תיתקוחה המרב "ןיינק" חנומה

 תואלמג גווסמה יתסיפתה יונישה יכ ריבסה רצלמ טפושה 65."יסאלקה ןבומב" ןיינק תויוכז ןניאש

 התכז וז השיג יכ ןייצו ,ךייר לש רומאה ורמאמ לע ססובמ ,יתקוחה טפשמה תנגהל תוכוזכ תואבצקו

 ירבדב רתויב ןיינעמה קלחה .םחנמו .א.ש.ד ןיינעב ןידה יקספל ותונפהב ,תילארשיה הקיספב ץומיאל

 הלש יניינקה ןפה תלילש תא הקידצמ הניא הלמגל תוכזה לש תוריבעה-יא תנוכת יכ היה רצלמ טפושה

 יניעב הלמגה לש התילכתו התובישח תא השיחממ תוריבעה-יא תנוכת אקווד ,ותטישל .תיתקוח הניחבמ

                                                             
 .)1996( 57 )3(נ ד"פ ,תסנכה שאר-בשוי 'נ גנונפוה 3434/96 ץ"גב 60

 .)2011( 581 )2(דס ד"פ ,תואלמג םולשת לע הנוממה 'נ רנטילש 6784/06 ץ"גב 61

  .1985-ה"משתה ,]בלושמ חסונ[ )תואלמיג( לארשיל הנגה-אבצב עבקה תוריש קוחל 20 'סמ ןוקית 62
 .הי'צקורפ תטפושה לש הניד קספל 7-8 תואקספב ,םש 63

 .43-44 תואקספב ,םש 64

 .רצלמ טפושה לש וניד קספל 8-9 תואקספב ,םש 65
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 תוכזב העיגפהו  ליאוה הריתעה תא תוחדל שי יכ רצלמ טפושה רבס רבד לש ופוסב .הלבקל יאכזש ימ

 ,ןילביר האישנל הנשמה ,ישילשה בכרהה טפוש .הלבגהה תקספ יאנתב תדמוע םירתועה לש ןיינקה

 היושע תיתקוחה ןיינקה תוכז היפלש תילארשיה תיטופישה השיגה רוכזא ךות ,וז האצותל ףרטצה

 תינורקע תונוכנ ףא לע יכ הרהזא ךותו ,יסאלקה ןבומב םייניינק םניאש תויוכזו םיבויח לע םג ערתשהל

 קוח ידי לע תנגומה ןיינק תוכזכ הנידמה ידי לע קנעומה ילכלכ ךרע לעב סרטניא לכב ריכהל ןיא ,וז

 66.דוסיה

 תנירטקוד לש יוושכעה הבצמ תא לוכמ רתוי ילוא שיחממ רנטילש ןיינעב ןידה קספ ,השעמל

 תויתנידמ תוקנעהש תירנירטקודה המכסהה השבגתהש ןמתסמ ,ימושייה ןבומב .לארשיב שדחה ןיינקה

 תביוחמ םיינוטלש םישעמ ידי לע ןהב העיגפ – ךכו ,תיתקוחה ןיינקה תוכז לש התנגה לצב תוסחל תויושע

 ןיחבהל ןתינ ירנירטקוד-יטרואיתה ןבומב .הלבגהה תקספב םיעובקה םייתקוחה ןוזיאה ינחבמב דומעל

 ,תיטסילמרופה השיגה – תונוש תויתנידמ תוקנעה לע הנגהה ףקיה תמיחתל תונוש תושיג יתשב

 ןיינקה לש וינייפאמל תויתנידמה תוקנעהה לש םייטפשמה םינייפאמה ןיב ןוימדה תניחבב תזכרתמה

 תיטסילרולפ-תיטסילאירה השיגהו ;ןיינקכ תויתנידמה תוקנעהה יוהיזל יאנתכ – יתרוסמה יטרפה

 תוריחל התקיז תדימו ,תיתנידמ הקנעה התוא לש תיתרבחה התילכת תניחבב תזכרתמה ,רתוי

 השיגה ,תאז םע .הילע ןיינקה תוכז לש תיתקוחה הנגהה תסירפל לוקישכ – תישונא הימונוטואלו

 תיביטמרונה תרגסמה ךותב תלעופ תאז לכב איה ןכש ,האולמב תיטסילרולפ-תיטסילאיר הניא הנורחאה

  67.באשמב תינוציח תוברעתה ינפמ םילעב תורירש וא תילילש תוכזכ יתרוסמה הנבומב ןיינקה תוכז לש

 רשקהב שדחה ןיינקב הרכהה תא תפפואה תומימעה תא שיחממה ,רתויב ינכדעה הרקמה

 2014.68 תנשמ רבעמה ימד ןיינע היה – הז גוסמ תוערכהב םיכורכה םיישקה תא םג ומכ – ירוטלוגר

 חוכמ תולעופה ,)המאתהב ,yes-ו HOT( לארשיב ןייוולה םילבכה תורבח ויה תורתועה הז הרקמב

 קוחל ןוקית יפלכ התנפוה הריתעה 69.תרושקתה דרשמ םעטמ קוח יפ לע םהל ונתינש תונוישיר

 תרבעה תרומת ןייוולהו םילבכה תורבחל םולשתמ םיילארשי-םיידועיי םיצורע רטפ רשא ,תרושקתה

 תיתקוחה ןתוכזב עגופ ןוקיתה יכ התייה ןייוולהו םילבכה תורבח לש תיזכרמה ןתנעט 70.םהירודיש

 ןתוכז תא ללוש אוהש הז ןבומב ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל 3 ףיעסב לארשיב תנגועמה ,ןיינקל

 דמוע וניא הז ןוקית יכ ןכו ;התיתשתמ קלח "תעקפה" ןיגב )רבעמ ימד תייבג לש ךרדב( יוציפ לבקל

  71.הלבגהה תקספ יאנתב

 תבכרומ תוכז" איה ןיינקה תוכזש ןויצב ןוידה תא חתפ טפשמה תיב רבעמה ימד ןיינעב םג

 םג לולכל הלוכי אלא ,תויצפח תויוכזל תלבגומ חרכהב אל ןיינקל תיתקוחה תוכזה יכ ןכו ,"הכובסו

                                                             
 .ןילביר האישנל הנשמה לש וניד קספל 4 הקספב ,םש 66

 .ג קרפ ןלהל ואר תיתקוחה ןיינקה תוכז תועצמאב תויתנידמ תוקנעה לע הנגהה תולבגמל רשאב הבחרהל 67

 .3 ש"ה ליעל ,רבעמה ימד ןיינע 68

 יאנתכ תרושקתה דרשמ םעטמ ןוישיר תלבק בייחמ ,)תרושקתה קוח :ןלהל( 1982-ב"משתה )םירודישו קזב( תרושקתה קוח 69
 ןתי אלו קזב תולועפ םדא עצבי אל" :תרושקתה קוחל )ב(2 ףיעס ואר( םייצורע-בר םירודיש םללכבו ,"קזב יתוריש" תלעפהל
 – טסאקדורבה יצורע םג ,םאתהב .)"ךכל יללכ רתיה חוכמ וא הז קוח יפל ךכל ןוישר רשה תאמ לביק םא אלא קזב יתוריש
 .תרושקתה דרשמ םעטמ ןהל ןתינש ןויכיז חוכמ םילעופ ,10 ץורעו )תשר ,תשק( םיירחסמה ויליעפמו 2 ץורע

 ,תשרומ וא תוברת ,הפש ןוגכ םיידוחיי םינייפאמ לעב רודיש ץורע" :ךכ תרושקתה קוחל א6 ףיעסב רדגומ "ידועיי ץורע" 70
 םיצורע לש םצמוצמ רפסמ לעופ לארשיב ."דחא אשונל ורקיעב שדקומה ץורע וא ,רוביצב םיוסמ רזגמל ורקיעב דעוימה ץורע
 םניאש ,)לויט הלאה( תיברעה הפשב ץורעהו )24 ץורע( הקיזומה ץורע ;)9 ץורע( תיסורה הפשב ץורעה :ןוישירב םיידועיי
 םייולת אלא ,םמצע לשמ הצפה/רודיש יעצמא םיקיזחמ םניאו ,)השינ יצורע םתויה בקע( תירחסמ הניחבמ םייאדכ
 .םהינכות תא תאשל תיצורע-ברה היזיוולטה תומרופטלפב

  .11 'ספב ,3 ש"ה ליעל ,רבעמה ימד ןיינע 71
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 תיבש ןוויכ ,וז היגוסל הבושת הנתינ אל ןידה קספב רבד לש ופוסב 72.ילכלכ ךרע תולעב תורחא תויוכז

 ןוקיתה ,קוחה ןוקיתה רשקהב הלבגהה תקספ ינחבמ תא ליעפהל םוקמ שיש החנהב םג יכ עבק טפשמה

 יפל ןיינקכ ולא תונוישירב הרכה לש תינורקעה היגוסה תא "ןויע ךירצ"ב ריאשה ןכ לעו ,םהיאנתב דמוע

 שדח ןיינק לש םירחא םיגוסו תונוישיר תללכה לש היגוסב תשרופמה הערכהה רדעיה תורמל .דוסיה קוח

 הקסעש הבחרה הקיספה תא רכזאו ,היגוסב ףיקמ ןויד םייק טפשמה תיב ,ןיינקל תיתקוחה תוכזה ךותב

 תנירטקוד ץומיא תייגוסל רתויב תינכדעהו הפיקמה תוסחייתהה תא הווהמה ,הז ןיד קספ ,ךכ 73.אשונב

 םג ,ןיינקל תיתקוחה תוכזב םילולככ ורכוי םיינוטלש תונוישירש ךכב הקזח הכימת עיבמ ,שדחה ןיינקה

  74.וז הלאשב תשרופמ הערכה אלל

 טפשמב שדחה ןיינקה תנירטקוד דמעמ ןיינעב "ךרוצה ןמ הלעמל" ךרענש בחרנה ןוידה תניחב

 תוקיספב עבוהש יטסילמרופה הניחבה ןפואמ תוקחרתהו ,תישעמ השיג ץומיא לע תדמלמ ילארשיה

 ,שדח ןיינקב ריכהל תונוכנה העבוה םהבש םימדוקה ןידה יקספ לע תירוטרה תוססבתהה דבלמ .תומדוק

 תינוטלש הרדסה לע תיטופיש תרוקיב לש תורשפא חיטבהל ךרוצב הזכרתה הקמנהה רקיעש רכינ

 יוהיזו תיתקוחה תוכזה םוחית תרדגה לע רתוול הטנ טפשמה תיב ,םיוסמ ןבומב .ירוטלוגרה רושימב

 תדימ ןיבו ירוביצה סרטניאהו הרדסאה יכרוצ ןיב ןוזיאה לש הניחב רשפאל ידכ ,הב העיגפה תמצוע

 דומעא וז תיטופיש היגטרטסאב תויתייעבה לע 75.םייטרפה הרדסאה יאשומ לע םיליטמ ולאש לטנה

 .םיאבה םיקרפב הבחרהב

 תקפסמ איהש הנגהה תמצוע תרדגהו תוכזה ףקיה תמיחת :םייביטיזופ םיאצממ  2.ב

 ועבקנ" אל םלועמ ךא ,תילארשיה הקיספב תוטעמ אל תויוסחייתהל אופא הכז "שדח ןיינק" גשומה

 הקיספהמ הרודס תיטפשמ הנירטקוד רוזגל השק ,ןכא .ילארשיה ןידב ויטרפלו ודמעמל עגונב "תורמסמ

 םרט טפשמה תיב רבד לש ופוסבש םושמ דוחייבו ,קוה-דא תוימושיי תוערכהב תזכרתמה ,תמייקה

 הרודס הנירטקוד תוהזל רשפא-יא םא םג ,תאז םע .שדח ןיינקב תיתקוח העיגפ לשב יתקוח דעס קינעה

 םיאצממה .אשונב ןידה יקספ לולכממ םילועה םיפתושמה תונורקעה לע דומעל תאז לכב ןתינ ,הקיספב

 תוכזכ תויתנידמ תוקנעה תגשמהל םייללכ םיווק טטרשל םירשפאמ הכ דע ואבוהש םייביטיזופה

  .תרצוי וז הגשמהש םיישעמהו םייטרואיתה םיישקהו תויטפשמה היתוכלשה ,ןיינקל תיתקוח

 הערכהמ תוענמיה אוה תמייקה תיטופישה תוינידמל רשאב ןיעל רתויב טלובה אצממה ,השעמל

 טקונ טפשמה תיב ,תירוטר הניחבמ .קוה-דא יטפשמ ןויד םויקו ,שדחה ןיינקה תייגוסב תפרוגו תיללכ

 רבדב תושרופמ תורימאב יוטיב ידיל אב רבדה .םיבחר םיבייחמ םימידקת עובקלמ תענמנה הריהז השיג

 הקירוטרב תאטבתמ וז תוינידמ ."תורמסמ עבוק וניא"ש ,"ךרוצה ןמ הלעמל" ןוידה לש ותויה

 רחוב טפשמה תיב יכ תוארל ןתינ ,תיתוהמ הניחבמ .ןמצע תוטלחהה תוהמב םגו ,הרומאה תיטופישה

                                                             
 תוכזה לש הרדגב תוללכנ "שדח ןיינק" תונוכמה תויוכזה םא הלאשה יכ ראשה ןיב ןייצ טפשמה תיב .37 הקספב ,םש 72
 .)39 הקספב ,םש( רנטילשו רונמ ,.א.ש.ד ןיינעב הקיספה רחאל םג תילארשיה הקיספב הערכוה םרט ןיינקל תיתקוחה

 ןיינעב ןידה יקספ תא ןכו ,הז קרפב הבחרהב הראותש ,םחנמו ,רונמ ,.א.ש.ד ןיינעב הקיספה תא ןידה קספ רקס ראשה ןיב 73
 .25 ש"ה ליעל ,םיצורעה ירפסמו ,ןאידוד ,םיקנבה דוגיא

 לש ינרדומה ןדיעב םייוביר עקר לע ,ימצעלשכ" :רואנ 'מ אישנל הנשמה ירבדל( 45 הקספב ,3 ש"ה ליעל ,רבעמה ימד ןיינע 74
 שומישל הנידמה הקינעמש תונוישירמ תועבונה תויוכז יכ הדמעל ינא הטונ ,תובוחו תויוכז םירידסמה םיינוטלש תונוישיר
 ךא ,תיתקוח הנגה לכ הלא תונוישירב םיקיזחמהמ לולשל הקדצה שי םא קפס .ןיינקל תיתקוחה תוכזב תוללכנ ּהיבאשמב
 איה יתייטנ ]...[ תיתקיקח הרדסה ףלח ,ירוטלוגרה רושימב תינוטלש הרדסה ירפ אוהש ןוישירמ תועבונ םהיתויוכזש ךכ לשב
 .))ו"א – ופסוה תושגדהה( "תיתקוח הנגהמ הנהנה ןיינקכ שדחה ןיינקב וזכ היצאוטיסב ריכהל רומאכ

 .םש 75
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 עגונה לכב תיללכ הנירטקוד שוביג ינפ לע ןפידעמו םירצ-םייתדוקנ םיאשונב ,קוה-דא תוערכה לש ךרדב

 לש תוינידמ ,םדוקה קרפב הבחרהב ורקסנש ןידה יקספ דבלמ .וינפל תולעומה שדח ןיינק תונעטל

 ןהבש תופסונ תוניידתהב יוטיב ידיל האב ,תיללכ הנירטקוד וא תורמסמ תעיבק אלל ,קוה-דא תוערכה

 ינפ לע הפידעהו ,הרקמ ותואל םייפיצפסה םינוזיאהו הלבגהה תקספ יאנת תניחבב זכרתה טפשמה תיב

 76.הרקמ ותואב תיתקוח ןינק תוכז לש המויק רבדב תינורקעה הלאשב הערכה

 ,תיתקוחה הריזב שדחה ןיינקה תנירטקוד לש הדמעמ ןיינעב תיביטיזופה הלאשה לע הנעמ ךרוצל

 תחא המר .תויתנידמ תוקנעהל רשקב ןיינקל תיתקוחה תוכזה לע הנגה לש תונוש תומר יתש ןיב ןיחבא

 ללכ ךותמ וליא :איה ףקיהה תלאש .)יקפוא טביה( תוכזב הרכהה ףקיהב איה ןיינקה תוכז תנגה לש

 ןיינקה תוכז לש היפנכ לצב וסחי ןכא ,שוכרב העיגפ םהב תוארל ןתינש םיילאיצנטופה םירקמה

 .ןיינקה תוכזב וללכייש םירקמ דועו דועב הרכה היהת הז רשקהב תיתקוחה הנגהה תבחרה .תיתקוחה

 טפשמה תיב המכ דע ןחובה )יכנא טביה( ןיינקה לע הנגהה ביט וא קמוע אוה הנגה לש ןיטולחל הנוש דבור

   77.הב הרכהה רחאל תיתקוחה תוכזה לע ןגהל הטונ

 

 הפקיה תמיחתו תויתנידמ תוקנעהל עגונב ןיינקל תיתקוח תוכז לש המויק :יתקוחה חותינב ןושאר בלש

 ןיינקל תיתקוחה תוכזהש הנגהה ףקיהש איה ,הקיספב תרכינ תקולחמ ןיא הילעש ,אצומה תדוקנ

 תוקנעה ,רתוי יפיצפס ןפואב 78.טרפל ךרע ילעב םהש םיישחומ אל םיבאשמ לע םג סרפתמ תקפסמ

 העיגפ – םאתהבו ,ןיינקל תיתקוחה תוכזה לש הרדגב ללכיהל םייושע תונוישירו תואבצק ןוגכ תויתנידמ

 עגונב טפשמה תיב עירכמ דציכ איה רתוי תניינעמה הלאשה .הלבגהה תקספ יאנתב דומעל תביוחמ םהב

 לע תססובמ ןכא תמייקה הנירטקודה םאו – תויתנידמ תוקנעה לש םינוש םיגוס לע הנגהה תלוחתל

  .הרודס תינויער תיתשת

 תויתנידמ תוקנעהבו םיבויחב תינורקע ריכהל הקזח הייטנ הקיספב רומאכ תרכינ בושו בוש

 .הרכהה תמיחתל ינויער ךלהמ תעצהב הוולמ הניא וז הייטנ ךא ,ןיינקל תיתקוחה תוכזה לצב םיסוחכ

 רכינ ,יתקוחה חותינה לש ןושארה בלשב קימעה תאז לכב טפשמה תיב םהבש ,םימדקומה םירקמב

 יתרוסמה ןיינקה ןיבו יפיצפסה שדחה ןיינקה ןיב ןוימדה תניחב לש ,ויפואב יטסילמרופ ךלהמ טקנ אוהש

 םינייפאמה תומייקתה תקידבב הזכרתה וז הניחבש ךכמ עבנ יטסילמרופה יפואה .)ישוכר ןבומב(

                                                             
 :ןהב עירכהל ילבמ – תוחנה יתש חינא תיתקוחה הניחבה ךרוצל"( 27 הקספב ,25 ש"ה ליעל ,ןאידוד ןיינע :לשמל ואר 76
 עגופ וז תיניינק תוכזמ םהיחוור יוסימ יכ ,היינשה ;םיקיזחמ םה ןהב טפנה תויוכזב תיניינק תוכז םירתועל שיש ,הנושארה
 םירתועה יחוור יוסימ יכ חינא ןוידה ךשמה ךרוצל .תונושה תושיגה ןיב עירכהל םעפה םג ךרוצ ןיא ,םוקמ לכמ ]...[םניינקב
 הלוע"( 25 הקספב ,25 ש"ה ליעל ,םיצורעה ירפסמ ןיינע :םג ואר ;)ו"א – רוקמב השגדהה[ םניינקב העיגפ אוה טפנה תויוכזמ
 לש הנוישיר לע תערתשמ ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל 3 ףיעסב תנגועמה ,תיתקוחה ןיינקה תוכז ןכא םא הלאשה
 .'שדחה ןיינקה' לע התלוחתו תיתקוחה ןיינקה תוכז לש הפקיה הניינעש ,רתוי הבחר היגוסמ קלח הניה וז הלאש .תרתועה
 תונויכיז ,תונוישיר ןוגכ ,ןוטלשה תויושרב ןרוקמש ילכלכ ךרע תולעב תויוכזו האנה תובוט ןתוא לכל סחייתמ הז יוטיב
 ןכא תרתועה לש הנוישיר יכ חינהל ונא םינכומש אוה ךכל םעטה .תורכזנה תויגוסב עירכהל םישרדנ ונניא ]...[ תואבציקו
 .)"תרתועה לש קוסיעה שפוחבו ןיינקה תוכזב תעגופ ןכא הצעומה תטלחה יכו ,ןיינקה תוכז לש החוכמ תיתקוח הנגהמ הנהנ

 – טפשמב תויתדימ קרב ןרהא לשמל ואר ,הילע הנגהה תמצע וא ביט ןיבל תוכזה לש השירפה ףקיה ןיב הנחבאב ןוידל 77
 .)2010( 44-43 היתולבגהו תיתקוחה תוכזב העיגפה

 לע דוסי תויוכז לש ןתלוחת ביט תייגוסל שממ לש תוסחייתה שדח ןיינק ןיינעב הקיספב ןיא יכ ןייצל בושח הז בלשב 78
 ,יתקוחה טפשמב םויכ תלבוקמה אצומה תחנה חכונל יעבט תויהל יושע רבדה .ןתלוחת ףקיהלו )םיטרפל האוושהב( םידיגאת
 תחנה רואיתל .)קוסיעה שפוחו םיזוחה שפוח ,ןיינקה תוכז ןוגכ( תוילכלכ-תוישוכר דוסי תויוכזמ םינהנ םידיגאת םג היפלש
 ;)2016( 78-77 לארשיב םדאה תויוכז יניד הנידמ קרב :ואר ,םייביטמרונה היתורוקמו ילארשיה יתקוחה טפשמה לש וז אצומ
 הרכהל .)2016( 40 ,5 טל טפשמ ינויע "טפשמב םדאה לש ומוקמ לע – זכרמב םדאה תא םישל :רבד-חתפ" זרא-קרב הנפד
 .Trustees The Dartmouth College v :ואר ,יאקירמאה יתקוחה טפשמב םידיגאת לש תויתקוח תויוכזב תירוטסיהה

Weedward, 17 U.S. 518 (1819) )םידיגאת לע םג תירבה תוצרא תקוחל 14-ה ןוקיתה לש הוושה הנגהה ףיעס תלחה(. 
 רפוע :ואר ,ילארשיה טפשמהו ינקירמאה טפשמב םידיגאת לש תויתקוח תוכזב תירוטסיהה הרכהה תודוא לע הבחרהל
 .)2009( 107 ח טפשמה תירק "םהיניבש המו םידיגאת ,םדא ינב לע" ןובטיס
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 יווש לש ומויק וא תוריחסו תּוריבע ,הרדה תלוכי ןוגכ ,ןודנש שדחה באשמב םג ןיינק לש םייתרוסמה

 תונוכתה תא ללוכ ןודנה יתנידמה באשמה םא ןחוב הז ריצ לש יטילנאה ךלהמה ,ךכ .ילכלכ קוש

  79.תיתקוחה הנגהה תדימ תא הוושמ אוה ,ינרוצה ןוימדה תדימ ךמס לעו ,ןיינקה תוכז דסומל תוסחוימה

 וינייפאמו יתרוסמה ןיינקה ןיב הניחבמה רתוי תיטסילאיר המגמ תוהזל ןתינ ,ליבקמב

 תונשרפה ןורקעב תנגועמה ,וז המגמ .ןיינקל תיתקוחה תוכזה ןיבו יטרפה טפשמב םילבוקמה

 תוכזה לש התוסרפתה םוחת תא חתנל טפשמה תיב שקיב ובש ,רקי ןב ןיינעב דוע העיפוה ,תיתילכתה

 תובישח לשב .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחב העובקה תיתקוחה הארוהה תילכת רותיא סיסב לע

 :ואולמב ינויערה ךלהמה אבוי ,םירבדה

 – ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל 3 'סב תנגועמה תיתקוחה ןיינקה תוכז-[ תוכזה ]...[

 .ןיינקל תוכזה לש המויקל הבורע ןיעמ איה .םדאה תוריח לש הייוטיבמ תחא איה ]ו"א

 םע וז תוכז בלשמש אוה ,םדאה תוריח חיטבמה טקאכ ,שוכרה לע הנגהה לש הייפוא

 תוריח :טרפב דוסיה קוחבו ללכב ונתסיפתב החנמ ןורקיעכ ,םדאה דובכל תוכזה

 טרפה לש ותכיפה תענומו תימצע הערכה תוכז החיטבמ ןיינקה םוחתב הלועפה

 שי .ןמוצמצו ןיינקל טרפה לש ויתויוכז תלילש עונמל האב איה ]...[ אדירג טקייבואל

 .בחרו יללכ ןפואב השרפל שי תיתקוח הארוהכ .תיביטקפא הנגה לש תועמשמ הל תתל

 לע ןהו in rem תוכז לע ןה ,הרואכל ,ונינפלש אשונה ךרוצל ,"ןינק" הביתה הלח ןכ-לע

 הנימ אקפנ ןיא ,טרפה לש תיניינק תוכז לש התלילש תעינמ ןיינעל .in personam תוכז

 םיעיקפמ םא וא ,תיצפח תוכז םיללוש םא ,תויואר תויוכזב וא ן"לדנב תוכז םיללוש םא

 הרקיעב איהו ,תילכתה לע רומאכ אוה שגדה ]...[ דבלב רדגומ בייח יפלכ םדא לש ותוכז

 ,ןכ-לע .עונמל שקבמ דוסיה קוחש העיגפה תאז ;םדאל שיש המ לש ותלילש תעינמ

 לש םירחא םירושימב תגהונה הרדגהה ןמ ,תיתקוחה הנגהה ךרוצל ,גרוח "ןינק" חנומה

 80"]...[ ןיינקה יניד

 

 תוקחרתהו ,ןיינקל תיתקוחה תוכזה לש רתוי תיטסילרולפ הסיפת םיאטבמ ולא םירבד יכ הארנ

 ,"ןיינק"ל תיתקוחה תוכזב דרפנ ןוידל ךרע ןיא וז הסיפת יפל ,תאז םע .הלש הרצ-תיטסילמרופ הסיפתמ

 תניחב לע רותיווב אטבתמ רבדה ."דובכ"ל וא "תוריח"ל תיתקוח תוכז לע הטשפהב רבדל ןתינו

 תיתקוח הנגהל תוכוזכ תויתנידמ תוקנעה גוויס ךרוצל ןיינקה תוכז לש םייתרוסמ םינייפאמ תומייקתה

 תיתקוחה הנגהה ףקיה רבדב העירכמה תיתילכת השיג עיצמ טפשמה תיב ,תאז ףלח .ןיינקל תוכזה חוכמ

 תוקנעהב קסע אל ומצע רקי-ןב ןיינעב ןידה קספ םנמא .םדאה תוריח תחטבה :התילכת יוהיז סיסב לע

 לש תינורקעה המגמה ,תאז םע .םירתועה ושכרש ןיעקרקמל תורושקה תויוכזב אלא ,תורוהט תויתנידמ

 טפשמה רושימבו יתקוחה רושימב – ןיינקה תוכז לש תונושה היתויועמשמ ןיב תיטסילמרופ הנחבה

 .רנטילשו םחנמ ,.א.ש.ד ןיינעב רתוי תרחואמה הקיספב רומאכ תרזוח – יטרפה

 ןידהש רורב .הנירטקודה יטרפל רשאב העירכה םרט הקיספה ,האצותה ןחבמב ,רבד לש ופוסב 

 תוקנעה לע ,דוסיה קוחב תנגועמה ,ןיינקל תוכזה חוכמ תיתקוחה הנגהה לש הלחה ללוש וניא ילארשיה

 תוקנעהל עגונה לכב הנגהה תולובג תמיחתל הרודס הנירטקוד לע עיבצהל רשפא-יא ,תאז םע .תויתנידמ

                                                             
 .61 ש"ה ליעל ,הי'צקורפ תטפושה לש התעד תווחב ,רנטילש ןיינע ;42 ש"ה ליעל ,םחנמ ןיינע :לשמל ואר 79

 .842-843 'מעב ,27 ש"ה ליעל ,רקי-ןב ןיינע 80
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 תוקנעה ירשקהב תיתקוח תוכז תמייקש חינהל הקיספה תמגמ ,ישעמה רושימב .ןהינימל תויתנידמ

 .תוכזה תולובג לש הרודס המיחתב ךרוצה תא תרתיימ ,ךכב קימעמ ןויד םייקל ילבמ ,תויתנידמ

 טפשמה תיב יכ תדמלמ הל תוכוז תויתנידמ תוקנעהש תיתקוחה הנגהה ףקיה תניחב ,םוקמ לכמ

 לש םינייפאמ תומייקתהב תוכזה תלוחת תא הלות וניא אוהשכ תוכזה ףקיה תא תרכינ הדימב ביחרמ

 ןיינק תונעט ןיגב יתקוח דעס קינעה םרט טפשמה תיב תויביטרפואה ויתוערכהב ,תאז םע .יטרפ ןיינק

  .םירחתמ תויוכזו םיסרטניא לומ לא תנזאתמ העיגפה יכ אצמש רחאל ,שדח

 

 

 ינוטלש השעמ תובקעב ןיינקל תיתקוחה תוכזב העיגפ לש המויק :יתקוחה חותינב ינש בלש

 תוכז התוא לש התרדגהל ןירשימב הרושק תיתקוח תוכזב העיגפ לש התוהמ תרדגה ,םירבדה עבטמ

 תקספ ינחבמ ךמס לע קר עירכה טפשמה תיב םהבש םירקמב ןכ לע .תויתרבחה היתוילכתלו תנגומ

 שרדנ םהבש םיטעמה םירקמב .הב העיגפ לש המויק תא ןהו תוכז לש המויק תא ןה חינה אוה ,הלבגהה

 תוקנעה הנשמה ינוטלש השעמ בקע ןיינקל תיתקוחה תוכזב העיגפ לש המויק םצעל טפשמה תיב

 ןחבמה תא ץמאמ השעמל אוה ,)תיתקוחה תרוקיבה ךשמה ךרוצל המויק "תחנה" תמועל( תויתנידמ

 דוע עצוה הז ןחבמ .שוכרה ךרעב יונישה ןחבמ – ןיינקל תיתקוחה תוכזב העיגפ תרדגהל עצוהש יללכה

 :ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחב תנגועמה ןיינקה תוכזל עגונב יחרזמה קנב ןיינעב ןידה קספב

 סרטניא לש ישוכרה ךרעה רשאכ תשחרתמ ןיינקב העיגפ יכ ,רמול ןתינ תינורקע

-םויהו תוליגרה ןוטלשה תולועפ ,תאז םע .הקיקחה תלועפל רבוע וכרע תמועל ןטק

 ןיינקב העיגפ ןהב תוארל םאה .טרפה לש ושוכר ךרע לע עיפשהל תולולע תוימוי

 ןגוויס תא ןהמ לולשל וא הלבגהה תקספ לש הירדגב תיתקוח הניחב תבייחמה

 81.ןויע ךירצב ןריאשהל יוארה ןמו ,דיתעב ונתוא וקיסעי הלא תולאש ?העיגפכ

 טפושה לש וניד קספב דוע רומאכ התשענ שדח ןיינקכ תויתנידמ תוקנעה לע הז יתקוח ןחבמ תלחה

 לע םג ןיינקל תיתקוחה תוכזב העיגפ לש תונירטקודה תא טפשמה תיב ליחה ובש ,רקי ןב ןיינעב לקריט

 תוכזה סיסבבש תילכתה יוהיז אוה לקריט טפושה טקנש יטילנא-ינשרפה ךלהמה .תויתנידמה תוקנעהה

 תוכזה לש רשקהב לקריט טפושה ההיז התואש תילכתה .העיגפ לש התרדגהל סיסבכ ,תיתקוחה

 שקבמ דוסיה קוחש העיגפה וז ותטישלו ,"םדאל שיש המ לש ותלילש תעינמ" איה ןיינקל תיתקוחה

 יטפשמה ןורתפהש הארנ ,ןיינקכ תויתנידמ תוקנעה לש יתקוחה חותינה תרגסמב ראשינ םא 82.עונמל

 ןיינקה לע םג התלחהו ןיינקל תיתקוחה תוכזה לש הנגהה תיירטמ תבחרה – הז ינושאר ןיד קספב עבקנש

 סג ןורתפ אוה – )שוכרה ךרעב יוניש( יתרוסמה ןיינקה תוכז לש תיתקוחה העיגפה ןחבמ אובייו ,שדחה

 ,םיוסמ ןבומב .םינוש תויתרבח תוילכתלו םיכרצל יטפשמה הנעמה לש תירשקה המאתה רשפאמ וניאש

 תויתנידמ תוקנעהל עגונב שוכרה ךרע ןחבמ ץומיא דוחייבו( טפשמה תיב עיצהש יטפשמה הנעמהש הארנ

 .םילעב תורירשכ – ןיינקה תוכז לש תינאירטרביל-תיטסילמרופה הסיפתל לבגומ ,)ןיינקכ

 ןיינעב השענ ,תיתקוחה תוכזב העיגפ לש המויק תייגוס לש חותינה תרגסמ תא ביחרהל ןויסינ

 ןיינק לש תיתקוח תוכז התואב "העיגפ" תמייקתמ יתמ ,הלאשה תא טפשמה תיב הלעה וב םגש ,םחנמ

 הלועפה ינפל שוכרה ךרע ןיב סחיה :םינושה םילוקישה ורכזוה םירבדה ילושב .הב עירכה אל ךא ,שדח

                                                             
 .431 'מעב ,37 ש"ה ליעל ,יחרזמה קנב ןיינע 81

 לש תילכתה וז יכ שיגדה טפשמה תיב ,וז הקמנה לש תצקמב ילגעמה הייפוא תורמל .843 'מעב ,27 ש"ה ליעל ,רקי-ןב ןיינע 82
 .םירחא םירשקהב ןיינקה גשומ לש ותילכת וא ותועמשמ חרכהב וז ןיאו ,דוסיה קוח חוכמ ןיינק לע תיתקוחה הנגהה
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 היונק תוכז םדאל ןיא"ש ןורקיעה ןכו "תויתוהמ תוישיא תוכלשה" ילעב םיטקא ,הירחאו תינוטלשה

 אל טפשמה תיב ,רומאכ 83."יוניש אלל האופק ראשית תילכלכה המרב ומע הביטימה תוינידמש ךכל

 ןוזיא" עבוקו הלבגהה תקספ יאנתב דמוע ןוקיתה אליממ יכ ותעיבק חכונל ,וז היגוסב שרופמב עירכה

 אל טפשמה תיב ,רתוי תרחואמ הקיספב 84."םידגונמ םיסרטניאו תויוכז ילעב םיטרפ ןיב ןגוהו ריבס

 המויק חינמ אוהש ךות ,הז יללכ ןחבמ איצוהל ,תיתקוחה הניחבה לש הז בלשל הנירטקודה תא חתיפ

  .הלבגהה תקספ ינחבמ סיסב לע הערכה ךרוצל )ךכב עירכהל ילבמ( העיגפ לש

 תוכזב העיגפ לש המויק םצע תייגוסב ןויד םייקמ ןכא טפשמה תיב םהבש םיטעמה םירקמב

 ןיינקה תוכזב "העיגפ" לש תמייקה הרדגהה ץומיא תועצמאב עירכהל הטונ אוה ,ןיינקל תיתקוחה

 ,תיביטיזופ הניחבמ .שדח ןיינקכ ןתוא גישממה תויתנידמ תוקנעה לש יתקוח חותינב םג )תיתרוסמה(

 תוקנעה גוסמ שדח ןיינקל עגונב םג הקיספב םויכ יטננימודה ןחבמה אוה שוכרה ךרעב העיגפה ןחבמ

 וז תיטופיש תוינידמ .יתרוסמה ןיינקל תיטילנא ההזכ שדחה ןיינקה לש הסיפתה ךותמ ,תויתנידמ

 תוקנעה ןיב תיטילנא תוהז שי אלא ,"שדח ןיינק"ל השדח תוכז הרצונ אל יכ ןויערה תא עלבומב תאטבמ

 לש המויק תלאשב העירכמ הקיספה ובש ןפואב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ – יטרפ שוכרל תויתנידמ

 .תיתקוח תוכזב העיגפ

 

 

 םינוזיא :יתקוחה חותינב ישילש בלש

 סרטניאה ןיב ןוזיא סיסב לע תישענ ,שדח ןיינק תנעט התלע ןהבש תויוניידתהב הערכהה ,תישעמ הניחבמ

 .עגופה יתקיקחה וא ילהנמה טקאה לש תויתרבחה תוילכתה ןיבו ,וב העיגפל ןעוטה חרזאה לש תוכזה וא

 תלועפ תלעות לש ,יתרבחה ןוזיאה תא ןוחבל טפשמה תיבל רשפאמ יתקוחה חותינב הז ירטמואיג םוקימ

 תטיקנל םידקמ יאנתכ ,תויונמ תויתקוח תויוכז לש הרוגסה המישרל לובכ תויהל ילבמ ,היקזנו הנידמה

 הסג תננסמב רחוב טפשמה תיב ,שדח ןיינקב העיגפ לש תונעט תניחבל עגונה לכב ,ךכ .ןוזיאה ינחבמ

 טפשמה תיב ישילשה בלשב וליאו ,)תאז תננסמב שומיש לע רתוומ וא( ינשהו ןושארה בלשה תניחבל

 םייתרבח םיכרצ ןיב ןוזיא עצבל ידכ הלבגהה תקספ ינחבמ לש הרודסהו הנידעה תננסמב שמתשמ

 טעמכ יולת ,טפשמה תיב קינעהל הטיי ותואש יביטרפואה דעסה ,השעמל הכלה ,ךכ 85.חתמב םיאצמנה

 תופולח לש ןמויק תלאשב רקיעבו ,יטרקנוק רשקה ותואב יתנידמה השעמה תויתדימ תלאשב ןיטולחל

 םינוזיאה בלש ןכש ,דבלב יקלח ןורתפ הזש הארנ .תיתרבחה תילכתה תגשהל תוחפ תוינעגופ תוינוטלש

 תונורקע יפל .םינושארה םיבלשה ינשמ קתונמב םייקתהל לוכי וניא הלבגהה תקספ לש םייתקוחה

 רשי סחיב אצמנ הלבגהה תקספ ינחבמ תרגסמב הנידמל רוסמה תויתדימה םחתמ ,יתקוחה טפשמה

 העיגפהש לככ – תעגפנה תוכזה לש התמצועל ךופה סחיב םג ךא ,העיגפה סיסבבש תילכתה תובישחל

 86.רמחומ ,רחבנש יעצמאה תויתדימ תא חיכוהל הנידמהמ שרדנה לטנה ,רתוי השק איה תיתקוח תוכזב

                                                             
 .277 'מעב 42 ש"ה ליעל ,םחנמ ןיינע 83

 .םש 84

 ןושארה םיבלשה יכ "החנה" איה ,שדח ןיינקב הרכה אשונב תוניידתהב החיכשה תיטופישה היגטרטסאה ,ליעל טרופמכ 85
 .תוכזב העיגפ התואל סחיב הלבגהה תקספ ינחבמ תלעפה ךמס לע םירתועה תונעט לש הלבק וא הייחד זאו ,םימייקתמ ינשהו
  .ג קרפ ליעל ואר ,הלבגהה תקספ ינחבמ לע קר תססובמה הערכה לש היתויעבו תיטופיש היגטרטסאב ןוידל

  .םש תורוקמהו ,)2009( 39 קרב רפס "יתרותה טביהה :תויתדימו ינורקע יתקוח ןוזיא" קרב ןרהא ואר הז ןורקיעל 86
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 תוקנעה לש םינושה םייתרבחה םירשקהל השיגר היהתש תיטפשמ הנירטקודב ךרוצה בוש דדחתמ ,ךכ

  .שוכר וא ןיינקכ יללכה ןגוויסל רבעמ ,תויתנידמ

 

 קינעמ ילארשיה ןידהש ןייצל ןתינ ,תמייקה הנירטקודה תוחתפתהב קסועה ,הז קלח לש ומוכיסב

 םינוזיאה בלשב תנתינה הנגהה תמצוע יכ םא ,תויתנידמ תוקנעהל עגונב שדחה ןיינקה תוכזל הבחר הנגה

 שדח ןיינק רבדב תיטפשמה הנירטקודה תוחתפתהש רכינ 87.דואמ תלבגומ איה ,הקמועו ,םייתקוחה

 .םילעב תורירשכ ןיינקה תוכז לש תיטסינומ-תיטסילמרופ תסיפת לע תוססובמ וילע תיתקוחה הנגההו

 תוספתנ השדחהו תיתרוסמה ןיינקה תוכז ,תילארשיה טפשמה תטישב תוחוורה ,וז הסיפת יפ לע

 עגונב תוכזה לעב לש ותונדא תא חיטבהל רמולכ ,טרפה לש תילילשה תוריחה לע ןגהל תודעוימכ

 בקע ,ןידה לש ריהז חותיפ הפידעמה תיטופיש היגטרטסא ץומיא לע תדמלמ הקיספה תניחב 88.באשמל

 ,תיטופישה הערכהה יכרדל רשאב תורמסמ ועבקנ םרט ובש יחכונה בלשב אקוודו ,תאז םע .לדוגא דצב

 תורטמה תא םישגהל התלוכיל רשאב ןה – הווהתמה תיטפשמה הנירטקודה תא ךירעהלו ןוחבל שי

 וז הניחב .ילארשיה יתקוחה טפשמה לש םייללכה תונורקעל התמאתהל עגונב ןהו המצעל הביצמ איהש

 .אבה קרפה לש ואשונ איה

 

 הקיספב הווהתמה תיתקוחה הנירטקודב תויתוהמ תויעבו תוימושיי תולבגמ .ג

 הנפנ ,שדח ןיינקכ תויתנידמ תוקנעהב הרכהל עגונה לכב הווהתמה הנירטקודה תונורקע יוהיז רחאל

 תאצוי הניא איהש הז ןבומב ,תימינפ תרוקיב עיצהל תשקבמ וז הכרעה .הלש תיביטמרונ הכרעהל תעכ

 םייפולח םיעצמא עיצא םנמא אבה קרפב .תויתנידמ תוקנעהל תיתקוח הנגה ןתמ דגנכ ינורקע ןפואב

 תיטפשמ תוינידמל םג הבושחו תיטנוולר יחכונה קרפב תאבומה תרוקיבה םלוא ,שדחה ןיינקה דסומל

 .תיתקוח תוכזכ שדחה ןיינקה תועצמאב רומאכ םייתרבחה םיכרצה תא אלמל תשקבמה

  תוכמתסהה סרטניאו תיטפשמ תומימע :תוכזב הרכהל קוה-דא תלעופה השיג לש תויעבה  1.ג

 תרדגה תאו ,ןיינקל תיתקוחה תוכזה תא תפפואה תומימעה לש )ענמנ יתלב המ תדימבו( אצוי לעופכ

 תוקנעהב תיתקוחה העיגפה תניחבל קוה-דא תלעופה השיג רומאכ וצמיא טפשמה יתב ,הב העיגפה

 ףקיה תעיבקל םייטפשמ םינחבמ אלל ,הב העיגפו תוכז לש המויק החינמ בורל רשא ,ןיינקכ תויתנידמ

 לש םייטקרפ םילוקישמ תגרוחה תועמשמ וז תוינידמל סחיינ םא םג .העיגפ לש המויק םצעל וא תוכזה

 איה ,תבייחמ תיטפשמ הנירטקוד רבדב תורמסמ עובקל תרהממ הניאש ,וז השיג ,תויטופיש תוערכה

 תויתנידמ תוקנעה לש םינושה םייתרבחה םירשקההש ךכב הרכה תאטבמ איה .המצעלשכ היואר

 תוכזה םחתמ תא אלמ יטילנא ןפואב רידגהל םירשפאמ םניא ןכלו ,םינוש ןוזיא יללכ םיבייחמ תונווגמ

 יטפשמ הנעמ אוה שדח ןיינקכ תויתנידמ תוקנעהב הרכהל לנויצרה םא ,תורחא םילימב .תיתקוחה

 יפואל םישיגר תויהל םייטפשמה םיללכה לע יזא ,הנידמה תויושרב טרפה לש תרבוגו תכלוהה תולתל

 הנגהה תלאשב קוה-דא הערכה הז עקר לע .רשקהל רשקהמ תונתשהל םייושע רשא ,התמצועלו תולתה

                                                             
 .תויוכזב העיגפ לע תיטופיש תרוקיבל יבלש-ודה לדומהמ תעבונ אלא תיתקוחה ןיינקה תוכזל ןבומכ תידוחיי הניא וז העפות 87
 .4.ג קרפב ליעל ואר

 .15 'מעב רקיעבו ,4 ש"ה ליעל ,ןגד ואר ,ילארשיה רשקהב ןיינקה ינידל וז הסיפתל רשאב הבחרהל 88
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 לש תּולדבנה לש )םיריחמו תוילכת( תויתרבחה תויצקנופל תושיגר תרשפאמ ,הרקמו הרקמ לכב תנתינה

 89.)הלבגהה תקספבש תויתדימהו היוארה תילכתה ינחבמ תועצמאב( םינוש תויתנידמ תוקנעה יגוס

 לש השמגה תבייחמ ,הלבגהה תקספ לש ןוזיאה ינחבמ לע תססובמה ,קוה-דא הערכה ,תאז םע

 תחכוה :)םהילע טלחומ רותיו וא( תיתקוחה תיטופישה תרוקיבב םינושארה םיבלשה ינש לש שממ

 טפשמה תיב שמתשה תויתנידמ תוקנעה לש םירשקהב .הב תיתנידמ העיגפו תיתקוח תוכז לש המויק

 ךרוצל – הנידמה לש הפוכה החוכ ינפמ ןגמכו תילילש תוריחכ ןיינק – ההובג הטשפה תמרב ןיינקה תוכזב

  .םייתקוחה םינוזיאה ןילקרטל הסינכ

 רשאב תואדו רסוח איה ,הערכהה יללכ לש רורב חוסינ אלל ,קוה-דא הערכה לש הרורבה היעבה

 תוכזה ףקיה לש הרורב העיבק רדעיה ,יטפשמ תואדו רסוח לש תיללכה תויתייעבה דבלמ .יטפשמה בצמל

 יואר הנעמ ןתמו תויתנידמ תוקנעה לש רשקהב דחוימב יתייעב אוה ,הילע הנגהה תמצועו שדח ןיינקל

 עגונב ןהו ןוטלשה תויושר תוגהנתה תנווכהל עגונב ןה – תוררועמ הלאכ תוקנעההש יתרבחה רגתאל

 תוינידמ תמשגהל ירשפא ילככ תויתנידמ תוקנעהב תשמתשמה ,תושרל רשא .חרזאה תוגהנתה תנווכהל

 בצמ רוציל היופצ תומימעה ,)הטילשו יוויצ לש רתוי םיפוכ םיעצמאל הפולחכ לשמל( תילכלכ-תיתרבח

 תוכזכ תגווסמ תויהל היושע הקנעה יכ תעדוי תושרה רשאכ .ןהב שומישה םצע יפלכ ןנצמ טקפא לש

 םימוחתב לועפלמ לילכ ענמיהל רכבל הלולע איה ,ןיינקב העיגפכ ספתיהל הלולע התלילש יכו ,דוסי

 גייתסהל הלולע איה תואדווה רדעיה לשב לבא ,תושרה תבוטל קוספי טפשמה תיבש ןכתיי םנמא 90.הלא

  .תויוכזב וא ןיינקב תעגופכ הלש תירוביצ הסיפתל םורתלמו בכרומ יטופיש ךילהל סנכיהלמ

 תוכמתסהה תייגוסל םלש הנעמ תלכסמ תיביטמרונה תומימעה יכ ןועטל ןתינ ,חרזאל רשא

 תוכמתסהה תלועפ ,ללככ .)ךייר דמע וילעש תולתה דממל סיסבכ( תויתנידמ תוקנעה לע תיטרפה

 ,יטרפה טפשמב .םימיוסמ םייטפשמ םירשקהב תיטפשמ הנגהל הכוז םירחא לש םיגצמ לע תישונאה

 טפשמב 93.ןיקיזנהו 92ןיינקה 91,םיזוחה ינידב תרכומ ,רחא טרפ לש ויגצמ וא ויתולועפ לע תוכמתסה

 טפשמב .רתוי תלבגומ איה ,תירוביצ תוינידמ וא הנידמ ישעמ לע טרפה לש תוכמתסהה תנגה ,ירוביצה

 ,תנגומ תיתקוח תוכזכ אלו אדירג סרטניאכ שרופמב תרדגומ תוכמתסה ,ילארשיה ילהנמהו יתקוחה

                                                             
 תירשקה הניחב תצמאמ איה ןכש ,היוצר ללככ איה העיגפ לע תיטופישה תרוקיבה תרגסמב קוה-דא הניחבש יללכה ןועיטל 89
  .37 'מעב ,78 ש"ה ליעל ,הנידמ ואר ,תיתקוחה העיגפה לש תויפיצפסה תוביסנל השיגרה
 ןלהל ואר תויתנידמ תוקנעה ירשקהב תילהנמה תושרה לש תעדה לוקיש םחתמ לש תקיודמ הרדגהב ךרוצל רשאב הבחרהל 90
  .אבה קרפה-תתב

 ,J L.ALE Y 46: 1, The Reliance Interest in Contract DamagesLon L. Fuller & William R. Perdue . :לשמל ואר 91
 דעסה לעופב יכ אלא ,הקסע ןדבוא לע עגפנה יוציפ קר הניא םיינקירמא-ולגנאה םיזוחה יניד לש תידוסיה םתילכת( (1936) 52

 םויקה סרטניא ,תוכמתסהה סרטניא הז ללכבו ,םיסרטניא לש תשק לע השעמל ןגמ ,תויזוח תועיבתב םיקזנ ןיגב יפסכה
 .)םייזוח םירשקהב החטבה קתשה ןוגיע( Restatement (Second) of Contracts § 90 (1981) :םג ואר .)הבשהה סרטניאו
 רשקהב .)1993( 55-54 ,49 ,)4(זמ ד"פ ,מ"עב הינב טבמ 'נ יול 1846/92 א"ע לשמל ואר ,תילארשיה הקיספב וז השיג ץומיאל
 החטבה קתשה ,דספה הזוח ,דסח תקסע לש םירקמב תוכמתסהה סרטניא לע שממ לש הנגה םינִגמ םיזוחה יניד ילארשיה
 תנגה" ,זרא-קרב :ןלהל( )1996( 23 ,17 זכ םיטפשמ "ילהנימה טפשמב תוכמתסהה תנגה" זרא-קרב הנפד( ןיאושינ תחטבהו
 .))"תוכמתסהה

 לע הנגה לש םיבצמ המכ לע עיבצהל ןתינ ,דבלב תוניינק תויוכז לע ילמרופ ןפואב םינִגמ רשא ,ןיינקה יניד םוחתב םג 92
 תונגומ ויה אל ןהבש ,תומיוסמ תוביסנב ,תוניינק תויוכזב הרכהל סיסבכ תוכמתסה איה ךכל תטלובה המגודה .תוכמתסה
 .Joseph William Singer, The Reliance Interest in Property, 40 STAN. L :ואר ,הז ןועיטל( תוכמתסה לש המויק אלול

REV. 611 (1988)(. תוקיזב הרכהה ןוגכ םינוש םירשקהב ןיינקה ינידב יוטיב ידיל אב תוכמתסהה סרטניא ,ילארשיה טפשמב 
 ןוישיר לש ולוטיב לע תולטומה תולבגמו םיינמ'תועה תועקרקה יניד יפל תדגונ הקזח חוכמ תויוכז תשיכר ,םינש חוכמ האנה
 .)28-27 'מעב ,םש ,"תוכמתסהה תנגה" ,זרא-קרב ואר ,הז ןועיטל( תוכמתסה לש המויק לשב ןיעקרקמב

 יפכ ,תוכמתסהה סרטניא לע הנגה םג םיללוכ םה ךא ,שוכרבו ףוגב תועיגפ ינפמ ונגה םה ,ןיקיזנה יניד לש םכרד תליחתב 93
 יניד לש תירוטסיהה תוחתפתהה טוריפל .םיינלשר אווש יגצמו תימרתה תלווע ןוגכ םיגצמה ינידב יוטיב ידיל אב רבדהש
 .26-25 'מעב ,םש ,"תוכמתסהה תנגה" ,זרא-קרב ואר תוכמתסהה סרטניא לש רשקהב ןיקיזנה
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 רושימב רבודמש לככ 94."תוינידמב היונק תוכז חרזאל ןיא" ויפלש ןורקיעב יוטיב ידיל אב רבדהו

 .תילהנמ הטלחה לש יונישהו לוטיבה תוליע ידי לע תיקלח הנגהל הכוז תוכמתסהה סרטניא ,ילהנמה

 ילהנמה טקאה תולטב לע הזרכהב תאטבתמה הקזח הנגהב תוכזל לוכי טרפה לש תוכמתסהה סרטניא

  95.תוכמתסה ייוציפ םולשתב וא

 .שממ לש היעב רוציל הלולע תיטפשמה תומימעה ,תויתנידמ תוקנעה לש יפיצפסה רשקהב

 תוכמתסה לש המויקש ןועיטה אוה הז רשקהב תוכמתסהה סרטניא לע תיטפשמ הנגהב רורבה ישוקה

 תוקיטקרפ לע םיכמתסמ םישנאש הז ןבומב ןיד יולת הבר הדימב אוה תוינידמ תוקנעה לע תיטרפ

 טרפה לש סרטניאה לע תיטפשמה הנגהה ףקיהל רשאב תומימע ,ךכ 96.ןהילע ךמתסהל רשפאמ טפשמהש

 וז היעב .ןהילע ךמתסהל ןתינ המכ דעו םא הריהבמ הניא ,התמצועל רשאבו ,תויתנידמ תוקנעה לבקל

 ןוויכ ,תויגוסב קוה-דא הערכה לש השיג ץמאמ טפשמה תיב ובש ,יחכונה הרקמב דחוימב הפירח

 לע טרפה תוכמתסה תא דדועל אקווד תשקבמ הנידמה תויתנידמ תוקנעה לש םיבר םירשקהבש

 םדקל םישקבמ ונא םא .תירוטלוגרה הנידמה תא ןייפאמה ילכלכה הלועפה ףותישמ קלחכ היתולועפ

 טרפה דצמ תוכמתסה לש תמיוסמ הדימ רשפאל שי ,הנידמל טרפה ןיב ידיתע הלועפ ףותישל םיצירמת

 ךפהה םג יזא ,ךמתסהל הייטנל תמרות תוכמתסהה לע טפשמה תנגה םא .תיטפשמ הנגה הל קינעהלו –

 רשקהב 97.תוכמתסה ינוכיס לוטיל הייטנה תחפתש ךכל תופצל ןתינ ,ויד רורב וניא ןידה רשאכ :ןוכנ

 אלל ,התמצועו שדח ןיינק לע הנגהה ףקיהל רשאב הערכהל תישעמ השיגב הריחב ,יחכונה ןוידה

 ,טרפה לש היוצרה תוכמתסהה תדימל רשאב רורב יתרבח רסמ הריבעמ הניא ,אשונב הרודס הנירטקוד

 לש יוצר הלועפ ףותיש ינפמ עיתרהל וא )הילע ןגמ וניא ןידהשכ( הרתי תוכמתסה דדועל היושע איהו

 וז היגוסב הרורב הטלחה טפשמה תיב ןתיי רשא דע ,תינמז איה וז היעב ,המ תדימב 98.תושרה םע טרפה

 תיב ,תויתנידמ תוקנעה לש תוילכתהו תורוצה ןווגמ חכונל ,תאז םע .תיתקוחה תוכזה תמיחת לש

 רקיעב אלא ,הקנעהו הקנעה לכל תנתינה הנגהה תדימל רשאב תיביטיזופ עירכהל קר אל ךירצ טפשמה

 םרט ןניינעב רשא ,תוידיתע תויתנידמ תוקנעה לש הניחב ךרוצל טוקנל שיש םייטפשמה םינחבמל רשאב

 99.תבייחמ הכלה העבקנ

                                                             
 ויפלש דוסיה ןורקע תא הווהמ תינוטלש תוינידמב היונק תוכז חרזאל ןיאש הסיפתה .41 ש"ה ואר ,הקיספב הז ןורקיעל 94
 .תונתשמה םייחה תוביסנב בשחתהב היתוטלחה תא ןוחבלו התעד לוקיש תא הדמתהב ליעפהל תביוחמ תילהנמה תושרה
 הנפד ;)2011 ,היינש הרודהמ( 1089-1087 ב ךרכ תילהנימה תוכמסה רימז קחצי ואר ,ילהנמה טפשמה לש הז דוסי ןורקעל
 .)א ילהנימ טפשמ ,זרא-קרב :ןלהל( )2010( 204 א ךרכ ילהנימ טפשמ זרא-קרב
 ליעפהל הבוחה לומ לאו ,תמייק הטלחה ןקתל וא תונשל תושרה לש התלוכי תניחבל םיללכ ועבקנ ילהנמה טפשמה ינידב 95
 ינידב ןוידלו הריקסל .תמיוסמ תמייק הטלחה לע טרפה לש תוכמתסהה סרטניא בצינ ,ףרה אלל ילהנמה תעדה לוקיש תא
 .406-371 'מעב ,םש ,א ילהנימ טפשמ ,זרא-קרב ואר ,ךילהה רושימב עבוק ילהנמה טפשמהש לוטיבהו ןוקיתה

 ,ישעמה רושימב .תוכמתסה לע תיטפשמה הנגהה תוכזב םיירסומו םיינתלעות םינועיט המכ העיצמ תיטפשמה תורפסה 96
 לע תוססובמה תואצוה( םיבאשמ זובזבל ליבוהל הלולע םיטרפ לש םתוכמתסהמ תומלעתה יכ אוה יזכרמה ןועיטה
 םיטרפ ןיב ידיתע הלועפ ףותישל םיצירמת שילחת תוכמתסה לע הנגה-יא יכ ןכו ,תיתרבח הרטמ לכ ותרשי אלש )תוכמתסה
 .)92 ש"הב תורוקמה ליעל ואר( תיתרבח הניחבמ ליעומ תויהל יושע רשא ,הנידמה ןיבל םניב וא

 לש המויקל קיפסמ וא יחרכה יאנת הניא ןידה תנגה ,תישונאה תוכמתסהה תעפות תניחבמ יכ השיגדמ זרא-קרב הנפד 97
 יביטיזופה ןידב תורכומ ןניאש תוירסומ תוסיפת וא תויתרבח תוקיטקרפ לע םג תססובמ תויהל היושע וז ןכש ,תוכמתסה
 יתועמשמ בצעמכ ןידה לש ודיקפת תא ןובשחב איבנ םא םג ,תאז םע .)22 'מעב ,91 ש"ה ליעל ,"תוכמתסהה תנגה" ,זרא-קרב(
 תילארשיה הנירטקודה לש תיביטמרונ-תיגשומה התומימע ירה ,)קיפסמ וא יחרכה יאנת וניא אוה םא םג( תוכמתסהה לש
 .טרפה לש תוגהנתהה תנווכהל עגונב ןידה לש יביסרפסקאה וכרעב תעגופ ,תיתקוח תוכזכ שדח ןיינקל עגונב

 .ןהלש החוורה ירשקהל אלו ,תויתנידמ תוקנעה לש םיירחסמ-םיילכלכה םירשקהל םירבדה עבטמ תיטנוולרה תרוקיב וז 98
 ואר ,)תואדו רסוח לש היעב קר אלו( תיביטמרונ תוינידמ תלאשכ תויתנידמ תוקנעה לע תוכמתסהה תייעבל רשאב הבחרהל
 .אבה קרפה-תתב ןלהל

 בקע םלוא יטרפה טפשמב םרוקמ רשא םיפוג רמולכ ,םייתוהמ-וד םיפוג לש היגוסה תועצמאב םירבדה תא םיגדהל ןתינ 99
 יחכונה ןוידהמ הנוש היגוסב רבודמ ,תיתוהמ .ירוביצה טפשמה םוחתמ תובוח םהילע ליחהל שי ,םהל םיידוחיי םינייפאמ
 עגונה לכב ,וז תינורקע הלאש םע תודדומתהל עגונב תיטפשמה תויתנידמה תא תוושהל תרשפאמ איה ךא ,תויתנידמ תוקנעהב
 רשאב םינשה ךרואל בייחמ ןפואב העירכה הקיספה ,םייתוהמ-וד םיפוג לש םוחתב .םיידיתע םירקמל םג ךא םימייק םיפוגל
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 העיגפו תוכז לש המויק( םינושארה םייתקוחה םינחבמה תשמגה לש תיביסרפסקאה תועמשמה  2.ג

 )הב

 דקומ ,תיתוהמ הניחבמ .םייטפשמה םיללכה תומימעב דקמתה םדוקה קרפה-תתב תרוקיבה רקיע

 רחאל רתפיהל תויושע רשא ,תואדווה רסוח לשב םושייה תויעבל קר סחייתמ וניא יחכונה תרוקיבה

 תוקנעה לע םג ןיינקה תוכז לש תיתקוחה הנגהה תלוחתל רשאב ,ןאכל וא ןאכל ,תינורקע הדמע ץומיא

 תרדגה לש )רורבו עובק אוה םא םג( ומצע ןורקיעה דגנ תנווכמ עיצמ יחכונה קלחהש תרוקיבה .תויתנידמ

 תרכינ השמגהב רבודמ ןכש ,"תנגומ תוכזב העיגפ"כ תיתנידמ הקנעה לש יביטקייבוסה ךרעב יוניש לכ

 ,תנגומ תיתקוח תוכז לש המויק תקידב :תילארשיה תיתקוחה תרוקיבב םינושארה םיבלשה ינש לש

 השיגה םא הלאשב תיטרואיתה תקולחמה לש יטרפ הרקמ השעמל הווהמ וז היגוס .הב העיגפ לש המויקו

 הרקסנש הקיספה ,הז רשקהב .היוצר איה ילארשיה טפשמב תויתקוח תויוכז לש ןתושרפתהל הביחרמה

 לולכל ךירצ תויוכז לש השירפה ףקיה היפל ,קרב ןרהא רוספורפ עיצהש השיגה ץומיא לע תדמלמ ליעל

 תוכזב "העיגפ"כ תרכומ תויהל הכירצ de minimis רדגב הניאש הלבגה לכו ,םיסרטניא לש בחר ףסוא

 תמצוע תכרעהו תעגפנה תיתקוחה תוכזל "םש ןתמ" היפלש תישעמה השיגה ףא לעו ,תאז םע 100.תיתקוח

 אל םיישקב הכורכ וז תיטפשמ תוינידמ ירה ,תיתקוחה הניחבב תוחפ םיבושחה םיבלשה ןה הב העיגפה

 101.םילטובמ
 תרוקיבה יבלש ינשל הביחרמה השיגב םיכורכה םייללכה םייטרואיתה םיישקה דבלמ

 הבוחב תנמוט וז הביחרמ השיג ,תויתנידמ תוקנעה לש ידוחייה הרקמב ירה ,םינושארה תיתקוחה

 דעס ןתמ-יא היהת תיביטרפואה הערכהה רבד לש ופוסב םא םג ,תוטושפ-אל תויביסרפסקא תויועמשמ

 הניא ,הלבגהה תקספ יאנתב הדימע-יא ךמס לע הריתע תייחד רמולכ 102.לעופב הרוקש יפכ ,יתקוח

 קית תריגס ןיב לדבהל המודב( תוכזב העיגפ רדעיה ךמס לע התייחד לש ירוביצ רסמ ותוא תא הריבעמ

  .)המשא רדעיה ימעטמ לידבהל יתייאר רסוח ימעטמ ילילפ

 ,תיתנידמ הקנעה לש ישוכר ךרע יוניש לכ היפלש תיטופישה החנהה ,תיביסרפסקא הניחבמ

 הריבעמ איהש רסמה תניחבמ הטושפ אל איה תיתקוח תוכזב העיגפ הווהמ ,תירוטלוגר תוליעפמ קלחכ

 ,תינאירטרביל תילכלכ-תיטילופ הסיפתל הבר הדימב הלוקש וז "הדובע תחנה" ,ליעל רומאכ .רוביצל

                                                             
 העיבקה לע ףסונ ,תאז םע .םדמעמל רשאב תואדו לש היעב ןיא ןכ לעו ,םימיוסמ םייטרפ םיפוג לש יתוהמ-ודה םדמעמל
 לש גוויסה תניחבל רשאב תינורקע הנירטקוד החתיפ הקיספה ,םייפיצפס םיפוג לש םדמעמל רשאב תבייחמהו תיתדוקנה
 תונורקעה תועצמאב םדמעמ תא ךירעהל ןתינ – תבייחמ הערכה םניינעב הנתינ םרט רשא םיפוג םג ,ךכ .םייתוהמ-וד םיפוג
 אוהש םיתורישה תוינויח ,ותוליעפ ףקיה ,ירוביצה ודיקפת ,תילהנמ תושרל ותברק תדימ ןוגכ ,תעבוק הנירטקודהש םייללכה
 םיפוג לארה ףסא :ואר ,םייתוהמ-וד םיפוג לש םייוהיז ןיינעל תילארשיה הקיספב ועבקנש םירטמרפה תריקסל .דועו ןתונ
 .)2008( 172-49 ילהנימה טפשמב םייטרפ םיפוג :םייתוהמ-וד

 ןיינעל .התויתקוחל רשאב הניחב תבייחמ הב העיגפ וא תיתקוח תוכזב הלבגה לכ"( 137-138 'מעב ,77 ש"ה ליעל ,קרב ואר 100
 ותעיגפ תאש קוח לש תיתקוח הניחבל םוקמ ןיא ]...[ הרצ העיגפ וא הלבגה ןיבל הפיקמ העיגפ וא הלבגה ןיב לדבה ןיא הז
 .)"'םירבד יטוז'כ ןייפאל ןתינ תיתקוח תוכזב

 תויביטמרונה ןהיתויועמשמו הקיספב ולא תושיגל רשאב הבחרהל .285 'מעב ,77 ש"ה ליעל ,הנידמ :לשמל ואר ,הז ןועיטל 101
 .)2013( 11 ול טפשמ ינויע "ילארשיה יתקוחה טפשמהו םדאה דוביכ" ןמפרוד יחיבא ואר

 תכרעמש יתרבחה רסמה לש תיגולוטנוא-הדהו תישעמה ותובישח לע תודמוע טפשמה לש תויביסרפסקא תוירואית 102
 לש תיתרבחה התמצוע רשקהב ,ילילפה טפשמב אוה הז השיג לש הרוקמ .לעופב הערכהה תואצותל רבעמ ,תאטבמ טפשמה
 .Elizabeth S. Anderson & Richard H :ואר .ילמרופ שנוע ףוסבל לטוה אל םהבש םירקמב םג תיניירבעה המגיטסה

Pildes, Expressive Theories of Law: A General Restatement, 148 U. PA. L. REV. 1503 (2000). טפשמה לש םירשקהב 
 הערכה ילכב קר אלו ,םיחרזאה רוביצל םיריבעמ יתקוחה טפשמהו הקוחהש םייכרעה םירסמב זכרתמ ןוידה ,יתקוחה
 .טפשמה תכרעמל םינווכמה
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 ךא ,המצעלשכ הלוספ הניא וז ,רומאכ .תיפרצמ החוור לש םילוקישמו םייתקולח םילוקישמ תקחרתמה

 הסיפתה תויהל הכירצ הניא וז ,חווט תכורא תוידדהב םינייפאתמה ,הנידמהו טרפה יסחיל עגונב

 תוכז לש תיגשומה תרגסמב לועפל םישקבמ ונא םא .ירוביצהו יטפשמה ןוידה תא החנמה תידעלבה

 רתוי םיללכושמ םייטפשמ םינחבמ חתפלו ףיסוהל שי ,תויתנידמ תוקנעה לע הנגה לש רשקהב ןיינקה

 דספהה תא תנחובה תיסיסבה הסיפתב קפתסהל אלשו ,וז תיתקוח תוכזב העיגפ לש המויק תניחבל

 103.תיתנידמה הקנעהה תועצמאב הקפוהש תלעותל סחיב ,תירוטלוגרה תוליעפהמ עבונה יפסכה

 תוכזב תעגופ הנידמה ויפלש רסמל תיטילופ וא תיתרבח תועמשמ שי ,שדח ןיינק לש םירקמב

 ןוידה רוגסמל תעגונ וז תועמשמ .הלבגהה תקספ יאנתל םאתהב התשענ העיגפה םא םג ,תנגומ תיתקוח

 ענמנ טפשמה תיב רשאכ .תויטפשמה תוערכהה סיסבבש םירחתמה םיכרעל עגונב יטפשמהו ירוביצה

 תא ןזאמ השעמל אוה – הלבגהה תקספ סיסב לע עירכמו ,תיתקוחה תוכזה ףקיה לש היגוסב עירכהלמ

 טפשמה תיב רשאכ ,תאז תמועל .םיינוציחכ םיספתנה םיסרטניא וא תויוכז םע )טרפה לש( ןיינקה תוכז

 חתמלו ,ןיינקה תוכז לש תונוש תוסיפתל שיגר אוה ,תיתקוח תוכזב העיגפ לש המויק םצעב זכרתמ

  .תוכז התוא לש םייתקולחה היטביה ןיבו ןיינק לש תוישוכר תוסיפת ןיב יעבטה

 ותואב ,רומאכ .תיוושכע המגודכ רבעמה ימד ןיינע יטרפ תועצמאב םירבדה תא םיגדהל ןתינ

 תרבעה תרומת םולשת דוע תובגל תיאשר הניא yes תרבח יכ עבקש הקיקח ןוקית דגנ הריתע השגוה ןיינע

 תונוישירל עגונב ןיינק תוכז לש המויק תא חינה טפשמה תיב לש יטפשמה חותינה .םיידועייה םיצורעה

 םישב ולעפוה ולא םינחבמ .הלבגהה תקספ יאנתב תדמוע העיגפה יכ עבק ךא ,yes-ל וקנעוהש רודישה

 .תרושקתה ילכב תועד לש יובירו ןווגמ תחטבה איה העיגפה לש התילכת רשאכ ,ןיינקה תוכזב העיגפל בל

 תוכזהו םירודישה תא רידסהל ירוביצה סרטניאה לש ההובגה ותמצוע חכונל תיתדימכ הרדגוה העיגפה

 תיארנ ןכא וז האצות .אסיג ךדיאמ ,ןיינקב העיגפה לש התוחפה התמצועו ,אסיג דחמ ,יוטיב שפוחל

 תונוישיר .תויתנידמה תוקנעהל יתרוסמה ןיינקה ןיב םייתוהמ םילדבה תשטשטמ איה ,תאז םע .היוצר

 רוקמ אוה ןוישירהש ןכתיי .םירודיש לע חוקיפ לש תוינידמ םישגהל דעוימה באשמ השעמל םה רודישה

 םוחתב תיתנידמ תוברועמ םישגהל איה הז ןוישיר לש ותילכת לכ ךא ,וב קיזחמה לש יזכרמה רשועה

 תורירש לש ןבומב טרפה לש וניינקכ וב ריכהל ןיא ןכ לעו ,ישפוחה קושה יאנתמ ואיצוהלו הז יתרבח

 תיתקולחה הסיפתלו תיתרבחה תילכתל תאטוח הז רשקהב ןיינק לש האלמ תישוכר הסיפת .םילעב

 יטילופה דממל סיסבכ ירוביצ ןויד םייקל תלוכיב תעגופ איה ךכב .םירודישה ןוישיר תריצי סיסבבש

 .תורחתמ תויתקולח תוסיפת ןיב תוערכהבש

 הרדגהב שומישה ,הרבחה לש הבילה יכרע תא אטבמ יביטיזופה יתקוחה טפשמהש חיננ םא

 ,ךכ .רתוי יתועמשמ יביסרפסקא ךרע תלעב ויהי ,ןהב הערכהה יכרדו ,םייתרבח םיכרע לש תטרופמ

 הלבגהה תקספ ינחבמ לע תיביטרפואה התערכה תא תססבמה ,טקונ טפשמה תיבש תישעמה השיגה

 הרדגהה ןפוא ,תיטפשמה הערכהב םגו ירוביצה ןוידב םג .הלש תוימיטיגלה םצע תא רערעל היושע ,םדבל

 לש תויביסרפסקאה תולבגמה ךכ .תיפוסה הערכהל יטירק אוה םיסרטניאו םיכרע ,תויוכז לש תקיודמה

 .תיפוסה הערכהה לש היצמיטיגלב תומגופ תמייקה תיטופישה השיגה

 

                                                             
 העיגפה רשאכ ,יטסילופונומ יפוא תולעב תויתנידמ תוקנעהל עגונב דחוימב היוצר יללכה יפסכה דספהה ןחבממ תוקחרתה 103
-196 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,ןגד ואר הז ןועיטל( םימייק תונויכיז וא תונוישיר ילעבל ןתינש לופונומה םוצמצל הרושק תנעטנה

185(. 
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 ןיינקכ תויתנידמ תוקנעה תגשמה :תויטילנא תולבגמ  3.ג

 לש התוהמ תא ןיבהלו םידקהל שי ,ןיינקכ תויתנידמ תוקנעה לש הגשמהה לע תרוקיבה תגצה םרט

 דוסיה קוח לש ותקיקח זאמ ,עודיכ .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחב תנגועמה ,ןיינקל תיתקוחה תוכזה

 ,)הלבגה תקספ יאנתב תדמוע וז העיגפ ןכ םא אלא( "םדא לש וניינקב םיעגופ ןיא" יכ הרומה ובש 3 ףיעסו

 :דוסי-קוחב תנגועמה תיתקוחה ןיינקה תוכזש הדמעה תחוור לארשיב .ןיינקה תוכזל יתקוח דמעמ ןתינ

 קוסיעה שפוח לש ןוגיעה םע דחי( תוילכלכ תויוריחל יתקוח דמעמ תקנעה תאטבמ ,ותוריחו םדאה דובכ

 םוחיתל עגונ ,טרפב תיתקוח תוכזכו ללכב תיטפשמ תוכזכ ןיינקב ןוידה ,ןתוד באוי יפל 104.)דוסי תוכזכ

 לש הנוגיע ,הז ןבומב 105.ינויווש-אלכ ספתנה ,ילכלכה קושה ןיבו ינויוושה יטילופה םוחתה ןיב לובגה

 התלוכי תלבגה םג ומכ ,ןיינק ילעב תויהל םיטרפ לש תורשפאב הרכה אטבמ דוסיה יקוחב ןיינקל תוכזה

 ךשמהב 106.שדחמ םיבאשמ תאצקה לש ךרדב לשמל ,ילכלכה םייחה רושימב ברעתהל הנידמה לש

 המיאתמה ,תיטילופ הטלחה איה ןיינק ילעב תויהל םיטרפ לש תורשפאב הרכהה םצע ,הז חותינל

 הטלחה איה םג הל ונתנייש תונגהלו ןיינקל תוכזה לש היאשומל עגונב הטלחהה .יתקוחה רושימל

 לש "הליגר" הקיקחל רתוי היואר ןכלו תיתרבחה תואיצמה יפ לע תונתשהל היופצ איהש אלא ,תיטילופ

 הניינעב םייקל תלוכיה תא תיתוהמו תינרוצ הניחבמ הליבגמש ,תויתקוח תונוילעל אלו ,רוביצה ירחבנ

 תמייק ,ןיינקל תיתקוח תוכז לש המויק םצעב תשרופמה הרכהה תורמל ,תעב הב .תיטרקומד הערכה

 ןחבמל רשאב רקיעבו ,ןשיה ןיינקל עגונב דוע וז תוכז לע הנגהה תמצועל רשאב תיביטמרונ תומימע

  107.םירחא םיירוביצ םיסרטניא לומ לא הנוזיאו תוכזב העיגפ לש המויק

 וזוע אולמב הלגתמ תויטילופה ויתויועמשמו תיתקוחה תוכזה ףקיה םוחית לש הז רגתא 

 ידי לע רצונש יתוכאלמ באשמ השעמל ןה ,שדח ןיינקכ תוגשמומה ,תויתנידמה תוקנעהה םהבש םירקמב

 ןיינקה תוכזב שומישה תולבגמל השיחממ המגוד .תמכסומ תירוביצ תוינידמ םודיק ךרוצל הנידמה

 ךרוצל ישוכרה ךרעה ןחבמ ץומיאב תאטבתמ תויתנידמ תוקנעה לבקל טרפה סרטניא תחטבה ךרוצל

 תדימל יתדימ וניאש לטנ טרפה לע ליטמה יטפשמ רדסה לכש הסיפתה .תיתקוח העיגפ לש המויק תניחב

 תונורקע םע דחא הנקב הלוע הניא – יתקוחה ןיינקה תוכז לש הרפה הווהמ ונממ טרפה לש האנהה

 םצע ךכ 108.תואיצמה יכרוצ יפל תירוביצ תוינידמ םודיקל התוירחאו ,תינרדומה תילהנמה הנידמה

 תירוביצ תוינידמ בוציעל םוקמ ריאשמ וניא תויתנידמ תוקנעהל עגונב תישוכרה הגשמהב שומישה

 ריכהל ידכ ןיינק לש תיפותיש הסיפת ץמאל ךרוצ ןיא .הנידמל םיטרפ ןיב הלועפ ףותישל הריז תריצילו

 החנהב םג .םהב היוארה תיטרפה הטילשה תדימ תעיבק ךרוצל םינוש םיבאשמ ןיב ןיחבהל ךרוצב

 תורירש לש ןבומב( יטרפה טפשמה רשקהב תיטננימודה הסיפתה איה ןיינק לש תישוכרה הסיפתהש

                                                             
 תיתקוח תוכזכ ןיינקה תוכז" סורג לייא ;)1997( 535 חכ םיטפשמ "ןינקה תוכז לש יתקוחה דמעמה" ןתוד באוי לשמל ואר 104
 .)1998( 405 אכ טפשמ ינויע "ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחו

  .537-540 'מעב ,םש ,ןתוד 105

 ואר ,תויכרעו תויטילופ תוערכה הבוחב תנמוט יטרפה טפשמב ןיינקה תוכז לש היתועמשמ תרדגה היפלש תפסונ השיגל 106
 .4 ש"ה ליעל ,ןגד

 .550-560 'מעב ,104 ש"ה ליעל ,ןתוד 107

 הנידמה לש המוקמ רבדב תוינאירטרביל תוסיפת תצמאמכ וז תיטופיש השיג רידגהל ןתינ ,תיטילופ הירואית לש םיחנומב 108
 RICHARD  A.  EPSTEIN, TAKING PRIVATE PROPERTY ;186 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,ןגד ואר .םייתרבח םיבאשמ לש הקולחב

AND THE POWER OF EMINENT DOMAIN 204-209 (1985). 
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 תוקנעהה תיברמ לש ןתוהמ םע דחא הנקב הלוע הניא איה ,)באשמהמ םירחא רידהל תלוכיהו םילעב

 עגונב םג ישוכרה ןחבמה ץומיא ,ךכ .תיתרבח תוינידמ לש התמשגהל םיירוביצ םירישכמכ תויתנידמה

 ןהיתוילכת יפל תונוש תויתנידמ תוקנעה ןיב הנחבה יכרוצל קיפסמ שיגר וניא ,תויתנידמ תוקנעהל

 הקדצה ןיאו ,יחכונה לשממה לש תוינידמל יוטיב ןה תוקנעהש ךכמ םלעתמ ףא אוה .תונגומה תויתרבחה

  .הבחרה תואכזה תוינידמ לע ךורא חווטל ןגהל תענכשמ

 תוקנעה לש הגשמהב הריחבה יכ הארנ ,)תימושיי תוחפל וא( תיטסילאיר טבמ תדוקנמ

 ךרדה התייה וזש םג ןכתיי .טפשמה תיב יניעב רתויב החונה התייה תיתקוח ןיינק תוכזכ תויתנידמ

 .תרחא תיתקוח תוכזב העיגפ הווהמ הניא בורל ןהב העיגפ ןכש ,הלאכ תוקנעה לע ןגהל ןתינ הבש הדיחיה

 תוקנעה לש הליטנ ינפמ טרפה לע ןגהל חוכה תא וידיב ריתוהל הצר טפשמה תיבש המוד ,תורחא םילימב

 תוקנעהש תורשפאב ריכהל איה הז חוכ רמשל הדיחיה ךרדה .לעופב וב שמתשה אל םא ףא ,תויתנידמ

 ,טפשמה תיב עיצהש תישעמה השיגה תא ץמאנ םא םג ךא ."םדא לש וניינק" ידכ תולוע תויתנידמ

 ירה ,תוכזב העיגפ תחכוה לש תילמרופה השירדב הלקה ריחמב ףא תיטופיש תרוקיב חיטבהל תשקבמה

 ץמאנ םא םג .םיישק תררועמ ןיינקכ תויתנידמה תוקנעהה תגשמה םיילטנמורטסניא םילוקישמ םג

 הנידמהו טרפה יסחי לע תיטופיש תרוקיב תחטבה ךרוצל תוכזה תרדגה תא שימגהל שי היפלש הסיפת

 תיתרבח הרטמ התוא גישהל ןתינ ,הינשב ןושארה לש תיתועמשמ תולתו תוחוכ ירעפב םינייפאתמה

 תיתקוח-תיטופיש תרוקיב לש ןידה םוי קשנ תא םיסייגמ םניאש ,םייפולח םייטפשמ םילכ תועצמאב

 לארשיב םייק ,תויתנידמ תוקנעה לע םיעיפשמה םיילהנמ םיטקאל עגונה לכב .דוסי תויוכזב העיגפ ןיגב

 .יתקוחה טפשמה םוחתמ רתוי םיחתופמו םייפולח םייטפשמ םיללכ לע ססובמה תיטופיש תרוקיב ךרעמ

 םינחבמ םג ומכ ,הלבגהה תקספ ינחבמ לכ תא ליחהל רשפאמ ילהנמה טפשמה ,תילמרופ הניחבמ

 הניחבמ םג .ןיינק תוכזכ וא תיתקוח תוכזכ תיתנידמה הקנעהה גוויס אלל ףא ,םיפסונ םיילרודצורפ

 תיטופיש תרוקיב םויק םשל קר תינויחל תבשחנ תיתקוח תוכזכ תויתנידמ תוקנעה לש הגשמהה ,תישעמ

 109.תישאר הקיקח תועצמאב תישענה ,תויתנידמ תוקנעהב תיתנידמ תוברעתה לע

 הניחבמ .תוטושפ אל תולבגמ שי ןיינקכ תויתנידמ תוקנעה תגשמהב הריחבל ,תאז תמועל

 רשאכש ךכל בל םישל יואר ,םדאל "שי"ש המ לע הנגהכ ןיינקה תוכז תרטמ תא הרידגמה ,תיטסילמרופ

 אל בלש םושב ,ךכ .םימיוסמ םיאנתב תאז השוע איה ,םימיוסמ םיטרפל תובטה קינעהל תרחוב הנידמה

 .יאנת לע הליחתכלמ הנתינ תיתנידמה הקנעהה םא ,ןיינק תוכז לש ךרדב האלמ תונוביר טרפל תקנעומ

 תוילכת תרשל ודעונו ורצונ תויתנידמ תוקנעה םא :תישעמ םג אלא תיטילנא קר הנניא ןאכ היעבה

  .םהב תיטרפ תונוביר וא םילעב תורירש קינעהל םוקמ ןיא ירה ,)ללכה תבוט תא וא( תוירוביצ

 

 תוקנעהל עגונב ירוביצה תעדה לוקיש תליבכ :ןיינקכ תויתנידמ תוקנעהב הבחר הרכה לש תואצותה  4.ג

 תיביטקפא היצלוגרו תירוביצ תוינידמ םייקל תלוכיה תלבגהו תויתנידמ

 תויתנידמ תוקנעה לע םג התלחהו ןיינק לע תיתקוחה הנגהה תבחרה דגנ יזכרמה ןועיטה ,תישעמ הניחבמ

 תויתנידמ תוקנעהב תשמתשמה ,תילהנמה תושרה תעד לוקיש לש תיתועמשמ הליבכב הכורכ וז יכ אוה

 הרכהה תורמל יכ איה יתנעט הז רשקהב .החוורהו הלכלכה ימוחתב תירוביצ תוינידמ םודיקל ילככ

 סיסבכ טפשמה תיב ץמאמ התואש( יתועמשמ יתרבח רשוע רוקמל הכפה הנידמהש ךכב תרערועמ יתלבה

                                                             
 ןיינקה גשומב םימלוגמה םייתרבחה םיכרצה םע תודדומתה ילככ ילהנמה טפשמה יללכ לש תופידעל רשאב הבחרהל 109
 .ד קרפ ןלהל ואר ,שדחה
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 ךרוצה םע םג יוארכ דדומתמ שדח ןיינק לש יטפשמה הנעמה םא תוהתל ןתינ ,)ןיינעב ויתוקיספל

 םיסרטניא תבוטל לעפומ הזש החנהב ,ינוטלשה תעדה לוקיש לש תדמתמה ותלעפה תא חיטבהל

  .םייואר םיירוביצ

 הרדסאו חוקיפב תנייפאתמ תינרדומה הנידמה ,םויכ םג תאש רתיב םכסומו ,ךייר ההיזש יפכ

 תא םילבקמ ונא םא 110.החוור ירשקהב ןהו םיילכלכ-םיירחסמ םירשקהב ןה טרפה ייח לש םיבחרנ

 ,ןוטלשה תויושר לש ןחוכ תא ליבגהל שי יכ ירב ,תינרדומה תירוטלוגרה הנידמה לש תיטילופה תרגסמה

 לככ ,ןכ תושעל ידכ יניינקה דסומב שומישה ,תאז םע .חרזאה ןיבו ןהיניב םירכינה תוחוכה ירעפ חכונל

 התלוכי תא דואמ ליבגמ ,םילעב תורירש לש זועמ לאכ יטרפה ןיינקל תיטסינומ השיג לע ססובמ אוהש

 הז ששח .תיביטקפא היצלוגר וא תילהנמ תוימניד לכ םוסחל השעמלו ,תעד לוקיש ליעפהל תושרה לש

 תיתקוחה תוכזה םחתמב תויתנידמ תוקנעה תללכה ינפמ תוגייתסההו ,ליעל ואבוהש תוקיספב םג חכונ

  .ירוביצה טפשמהמ םיגייסל אליממ תופופכה ,ןוטלשה תויושר לש רתי תלבגה ינפמ ששח תאטבמ ןיינקל

 ,תיתקוח תוכזכ ןיינקה תוכז לש תיביטמרונה תומימעה רבדב ליעל העבוהש תרוקיבה עקר לע

 תיתקוח תרוקיבל השירדו ,תויתנידמה תוקנעהה ללש לש יתקוח דמעמב הרכה יכ ששחהמ םלעתהל ןיא

 תיביטקפא היצלוגרל תורשפא לכ לעופב ומסחי ,תויתנידמ תוקנעה לוטיב וא יוניש לש ילהנמ טקא לכ לע

 תוריחכ ןיינקה תוכז לש הסיפת לע ססובמ אוהש לככ ,שדח ןיינקל יטפשמה הנעמה .הנידמה דצמ

 תוכמסה ןהל הרוסמש ףא ,הנידמה תויושרל רוסמה ןורמתה חוורמ תא ליבגמ ,התוהמב תילילש

 לוהינ ,ךכ .תירוטלוגרה הנידמה לש םייחה תואיצמב ללכה תבוטל תוטלחה לבקל תיעוצקמהו תיטילופה

 ינויח תויהל יושע ,)םהב תיטרפ םילעב תורירש תקנעהמ לידבהל( הרבחב םיבאשמהמ קלח לש ףתושמ

 םייתרבח םידעי תמשגה ךרוצל תונתינה תויתנידמ תוקנעה םא .הרבחה לש התחוורו התבוט תחטבהל

 .תיתנידמה הקנעהב הנידמה לש הטילשו לוהינ תלוכי רמשל םוקמ שי ,ימיטיגל רישכמ ןה םינתשמ

 תעד לוקיש םחתמ חיטבהל ךרוצה רבדב ירוביצה טפשמה לש דוסיה תומכסומב םג תפקתשמ וז תרוקיב

 תויוכזמ לידבהל( רידת םינתשמו םינווגמ םה םייתרבח םידעי יכ הרכהו 111תוכמסומה תויושרל יעוצקמ

 .)ןתוהמב תועובקו תוילסרבינוא בורל ןהש ,םדאה

 לע תיתקוח הנגהל דגנ לוקיש וניא יתנידמ הלועפ שפוח רמשל ךרוצה יכ ןועטל ןתינ המ תדימב

 יפלכ תוירשפאה הנידמה תולועפ תא רצהל אוה תויתקוחה תויוכזה לש ןדועיי לכ ןכש ,תויתנידמ תוקנעה

 לכ ירה ,שדחה ןיינקה תעפותב םימולגה תישיאה תוריחה םוצמצבו תולתב םיריכמ ונא םא ,ךכ .חרזאה

 תלבוכ ,תוכזב הרכה לכ הבר הדימב ,השעמל .תושרה לש הידעצ תרצה תא שורדל יופצ הל יטפשמ הנעמ

 הרכהה דגנ לוקיש הווהמ הניא המצעלשכ הליבכה ךכיפלו ,תושרה לש תעדה לוקיש תא המ תדימב

 .תוכזב

 שיגר וניא תקפסמ תיחכונה הקיספהש הנעמה ,םימדוקה םיקרפה-תתב גצוהש יפכו ,תאז םע

 הנגה ןתנית אלש ךכ ידיל איבהל לוכי םייקה בצמה .תויתנידמ תוקנעהל םיידוחייה םיסרטניאל קיפסמ

 ןנצמ טקפאל ןיפולחל וא ,)הכ דע הקיספה לש תויביטרפואה תוערכההמ םשרתהל ןתינש יפכ( תיביטקפא

 ןיינקל תוכזה תועמשמ יכ םיעד ימימת הקיספה םגו ךייר םגש הארנ ,וזמ הרתי .תושרה תא עיתריש

 אל הקנעהב ולש תולתה דממש ותוכז אלא ,תיתנידמ הקנעה התוא לבקל טרפה לש ותוכז הניא שדח

 לוקיש תושרל רשפאל קדצומ ןכל .)תמייק הקנעה לש יוושה םוצמצ וא הלילש תועצמאב( הערל לצוני

                                                             
 .א קרפ ליעל ואר 110

 .94 ש"ה ליעל ואר 111
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 ,הז חוכ הליעפמ איה ובש ןפואה לע חקפל ךא ,)טלחומ תעד לוקיש אל יכ םא( האצקהל רשאב בחר תעד

 לש הלועפה שפוח תא רצמהו ,םייקל שיש יזכרמה תרוקיבה רושימ רמולכ .וב שמתשהל הרחבש רחאל

 קר אלו ,ילהנמה טפשמה יללכ םירידסמ ותואש ,הנידמה לש הלועפה ךילהל הנפומ תויהל ךירצ ,הנידמה

 112.תמייקה תיתקוחה הנירטקודה תלבגומש יפכ יתרבחה ןוזיאה ביטל

 

*** 

 

 תוררועמ תויתנידמ תוקנעהש אוה הז קרפ ךרואל העצוהש תרוקיבה תיברמל ףתושמה דוסיה

 טרופש יפכ .תילמינימ הנגה ולו ,ןהילע טרפה לש תוכמתסהה סרטניא לע תיטפשמ הנגה לש תולאש בורל

 תדדועמו םייתרבח םיבאשמ זובזב תענומ איהש איה תוכמתסהה לע תיטפשמה הנגהל הקדצהה ,ליעל

 הסיפתה חכונל .תירוטלוגרה הנידמה לש הידעי תמשגה ךרוצל ,תוינוטלש תומזוי לע תיטרפ תוכמתסה

 םישיגר םייטילנא םילכ םישרדנ ,ןיינק תוכז ידכ הלוע וניאש סרטניא איה תוכמתסה היפלש ,תלבוקמה

 םיכרצל םיאתמה יטפשמה הנעמה תמאתהו ,ןגהל שקבמ טפשמה וילעש יתרבחה ךרוצה ביט יוהיזל רתוי

 םירגתאל הנעמ תתל ידכ תיפולח תיטפשמ השיג עיצהל שקבי אבה קרפה ,וז השיג רואל .םינוש םייתרבח

  .תררועמ שדחה ןיינקה תעפותש

 םייקה בצמב לוספ ןיא תישעמ הניחבמ יכ ןועטל ןתינ ,הרורבה תיטסילמרופה תרוקיבה דצל

 תקספ לע ותערכה תא ססבמו ,הב העיגפ התייהשו תיתקוח תוכז תמייקש חינמ טפשמה תיב ובש

 תוקנעה לש יוניש וא הקספה דגנ תוריתעה תוחדנ אליממ לעופבש דמלמ האצותה ןחבמ ,ןכאו .הלבגהה

 לש םיישעמהו םייטרואיתה תונורסחב ריכהל שי ,תאז םע .ןיינקה תוכזב העיגפ תליעב תויתנידמ

 העיגפל לאיצנטופ תלעב הקיטקרפכ תוספתנש תויתנידמ תוקנעהל עגונב אקווד תיתקוח תומימע

 תוינידמה לש יביטמרופה בלשב םיאצמנ ןיידע ונא יכ החיכומ תינכדעה הקיספה .טרפה תוריחב

 ביחרי ,תוכזה ףקיה תבחרה דצלו ותוינידמ תא הנשי טפשמה תיבש ששחל םוקמ שי ןכלו ,תיטפשמה

 תוירוביצ תוינידמ טוקנל הנידמה תלוכי תא לובכל היושע הרותב וזש ,תוכזה לע הנגהה קמוע תא םג

 ךלהמכ טפשמה תיב לש "תיתקוחה הסדנהה" תכאלמ תא םיספות ונאש ןיב ,ךכ .תויביטקפא היצלוגרו

 שוביג תועצמאב תויתרבח תוסיפת לש רתסנ בוציע וב םיאור ונאש ןיבו ילרטינ יטסילמרופ-יטילנא

 ןניא יולגו רודס יביטמרונ סיסבב תונגועמ ןניא רשא ,קוה-דא תוערכה 113,תיתקוחה היגולודותמה

 .תוינידמ לש ןיינעכ ןהו ןורקיע לש ןיינעכ ןה תויוצר

 

 תוכרעמל יואר יטפשמ הנעמ אוה יניינק דסומ םאה :תיפולח הנירטקוד תארקל .ד

 ?ול תופולחה המו ,ןוטלשל טרפה ןיבש תויביסנטניאה םיסחיה

 ,הכ דע ונדמע ןהילעש ,הווהתמה תיטפשמה הנירטקודב תויתוהמה תויעבהו תוימושייה תולבגמה חכונל

 יואר יטפשמ יעצמא איה ןיינקכ תויתנידמ תוקנעה לש הגשמה םא הניחבל שדקוי רוביחה לש הז קרפ

 ,הז עקר לע .תיטרפ תוליעפב הנידמה לש תרבוגה התוברועממ םיעבונה םייתרבחה םיכרצה תחטבהל

                                                             
  .ןהלש טסקטהו 19-20 ש"ה ליעל ואר ,ינקירמאה טפשמב תויתנידמ תוקנעהל עגונב וז השיג ץומיאל 112

 לש תויטסילאירהו תויטסילמרופה תויועמשמלו תויכרע תוערכה תולבקתמ ובש יתרבח בחרמכ יתקוחה טפשמה תרדגהל 113
 טפשמה-תיב לש היגולודותמ :תיתקוח הסדנה" קהנריב לאכימ ואר ,יטופישה חישב "ךרע"ו "סרטניא" ,"תוכז" תרדגה
 .)2003( 591 טי טפשמ ירקחמ "תויכרע תוערכהב ןוילעה
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 הנגהה תבחרהל האירקה סיסבבש םיכרצהו תורטמה יוהיזב דקמתי יחכונה קרפה לש ןושארה וקלח

 ועיצי הז קרפב םיאבה םיקלחה ינש ,המאתהב .תויתנידמ תוקנעה לע םג התלחהו ןיינק לע תיתקוחה

 טרפה תוריח רומיש :םייתרבח םיכרצו תורטמ םתוא םע תודדומתהל םייפולח םייטפשמ םילכ

 םיאצמנ םייתרבחה )רשואהו( רשועה תורוקמ תיברמ הבש תיחכונה תואיצמב ולש הימונוטואהו

 .תירוטלוגרה הנידמה לש התטילשב

 תיתקוח הנירטקודמ לידבהל תיתרבח העפותכ שדחה ןיינקה גשומ תסיפת :אצומ תדוקנ  1.ד

 ןתינה ,םדאה יפכ ריצי רישכמ )יטרפה ןיינקה דסומ טרפבו( םייטפשמ םירדסהב האורה הסיפתה ץומיא

 תוילכתל םייטפשמ םיללכ ןיב המאתהה ביטל תושרדיה תבייחמ ,תויכרע תופדעהו םיכרצ יפל בוציעל

 עקר לע :תירוביצ תילכת התוא תוהזמ הקיספהו תורפסה וז הדוקנב .תרשל םיאב םהש תוירוביצה

 תאצקהל יתועמשמ רוקמ התויהו ,טרפה ייחב תילהנמה הנידמה לש תרבוגו תכלוה תוברועמב הרכהה

  .וז תיתקולח תוליעפ תעב יוארכ ורמשיי טרפה תויוריח יכ חיטבהל שי – הרבחב רשוע

 תוכזה תבחרה תא קידצמ טפשמה תיב ובש ןפואל תיביטמרונה תיתשתה תא רתאל הסננ םא

 ותביתכ לע תוביקעב ךמסנ טפשמה תיב יכ הארנ ,תויתנידמ תוקנעה לע התלחהו ןיינקל תיתקוחה

 םא ,תאז םע .תיתקוחה ןיינקה תוכזב שומיש לש יטפשמה הנעמב הריחבל הקדצהכ ךייר לש תימדקאה

 ןיא הב םג יכ הארנ ,ילארשיה טפשמל אבויש יתקוחה לתשל רוקמכ ךייר לש תירוקמה ותביתכל רוזחנ

 הנגהה ביט הניינעש הלאשל רקיעבו ,ילארשיה הרקמל הרודס תיטילנא-תיטרואית תיתשת קפסל ידכ

 תיטסילמרופ-תיטילנא הקדצה עיצמ וניא ךייר ,ליעל יתנעטש יפכ .הל הכוז ןיינקה תוכזש תיתקוחה

 אוה גיצמ ךיירש ךלהמה .תויתנידמ תוקנעהל םיקוקזה םיטרפל תיתקוח הנגה ןתמל תבייחתמ

 ימושיי-יטסילאיר ןורתפ עיצמו הימויאו תיתרבחה תואיצמה יאנת ךותמ ליחתמו ותוהמב יטסילאיר

 ןבומב 114.יתרוסמ ןיינקל ןוימד ךמס לע שדח ןיינקב הרכהה תא קידצמ וניא ךייר בלש םושב .םהל

 ןיעהמ םייומסה םייטילופ-םייתרבחה םימויאה יוהיזב איה ךייר לש תיתוהמה ותמורת ,םיוסמ

 לוספ לכ ןיאש ןבומ 115.םימויא םתואל רחא וא הז יטפשמ הנעמ לש תיחרכה הקדצהב אלו ,טפשמהו

 םע .ךייר לש תירוקמה ותביתכמ תגרוחה ,תיאמצע הנירטקוד החתיפ תילארשיה טפשמה תכרעמש ךכב

 םייקה יטפשמה בצמה ,ןיינקה תוכז לש תיתקוחה תועמשמל הרודס תיטרואית תיתשת רדעיהב ,תאז

  .ויד יטנרהוק וניא

 יטפשמ הנעמ תבייחמ טרפה ייחב וז תרבוגו תכלוה תינוטלש תוברועמ יכ קלוח ןיאש הארנ ,ןכא

 תויהל ךירצ ולא םימויאל יוארה יטפשמה הנעמה םא איה הז קרפב סחייתא הילאש הלאשה .יואר

 הנירטקודה תדעוצ וילאש ןוויכה איהש ,ןיינקל תוכזה לע תיתקוחה הנגהה תבחרה לש ךרדב אקווד

 יואר אלו ךרוצ ןיא םירקמה תיברמב ויפלו ,םדוקה קרפב יתעצהש ןועיטה תא חתפא ןאכ .הווהתמה

 לע קלוח ןיא .תיתקוחה ןיינקה תוכז תרגסמב "שדח ןיינק" םינוכמה םיבאשמל תיתקוח הנגה קינעהל

                                                             
 ,יאקירמאה טפשמב תיתעדות שרשומ גשומ ותויה לשב ,)property( ןיינק לש הגשמהב שמתשה ךייר ויפלש ןועיטה תגצהל 114
 JENNIFER NEDELSKY , AMERICAN CONSTITUTIONALISM AND THE :לשמל ואר ,יטסילמרופ-יטילנא ןועיטמ לידבהל

PARADOX OF PRIVATE PROPERTY 241 (1988). לע הנגהה תבחרהל תארוקה ,זרא-קרב לש התביתכב םג הלוע רבדה 
 סרטניא לע הנגהל האירק םע ךייר לש ותביתכ לש םיטביה יוהיז ךות ,ילארשיה ילהנמה טפשמב תוכמתסהה סרטניא
 הבש ]ו"א – תיאקירמאה[ תיטפשמ תוברתב"( 35 'מעב ,91 ש"ה ליעל ,"תוכמתסהה תנגה" ,זרא-קרב :ואר .תוכמתסהה
 תויוכזה תחפשמל ותסנכה תועצמאב סרטניא לע הנגהה תובישחל ןועטל לק ,המויסקאכ תלבוקמ ןיינקה לע הנגהה
 םעטמ תונתינה האנה-תובוט לע הנגהש – רתוי יסיסב רסמ תרבעהל יעצמא קר איה 'תיניינק'ה הרדגהה םלוא .תויניינקה
 .)"תישיאה תוריחה לש התחטבהל תינויח ןוטלשה

 איה ינונק רוביח ותוא תילכתש ךכ לע דיעמ ומצע ךייר ןכ ומכ .ליעל א קרפב יתעצהש רבסהב תכמתנ ךייר לש וז תונשרפ 115
 .18 ש"ה ליעל ,םינש 25 ךייר :ואר .םיוסמ יטפשמ הנעמ תרדגה אקווד ואלו "הרהזא תרונ" תבצה
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 עגונה לכב טרפה לש םיידוחייה םיסרטניאל תיטפשמ הנגה קפסל שי ןכא םימיוסמ םירשקהב יכ החנהה

 תויעבה תא ףשח םדוקה קרפב ןוידה .ךכל המיאתמה ךרדה המ איה הלאשה םלוא .תויתנידמ תוקנעהל

 תוקנעהל עגונב ירקיעה הנגהה יעצמאכ ןיינקל תיתקוחה תוכזה תנגה תבחרהבש תוימושייהו תויטילנאה

 רסוח תא תיחפת ךכבו ,רתוי םיחתופמ הערכה יללכ שבגת הקיספה םא םג ,ליעל יתנייצש יפכ .תויתנידמ

 ןיינקה תוכזב שומיש לש תידוסיה היעבה הניעב רתווית ,רתוי תרקובמ תוכמתסה רשפאתו תואדווה

 רסמב רבודמש ןיב ,הרדסאו תירוביצ תוינידמ םייקלו םדקל תלוכיה איהו ,תויתנידמ תוקנעה ירשקהב

 ךרוצב רבודמש ןיבו דוסי תוכזב העיגפ םה תמייק הקנעה לש ךרעב יוניש וא הקספה לכ ויפלש יתרבחה

 לש תינורקעה היעבה תפסוותמ ךכ לע .רומאכ תוינידמ יוניש לכ לע תיתקוח-תיטופיש תרוקיב ליעפהל

 לע .תורחא תויתרבח-תויטפשמ תוסיפת תניחבל םוקמ אלל ,םילעב תורירשכ יטרפה ןיינקה דסומ עוביק

 םוחת םע תודדומתהל םייפולח םילכ תניחב תועצמאב ןוידה תא םותחל שקבמ יחכונה קרפה ,הז עקר

  .ילהנמה טפשמה יללכ םשארבו – תויתנידמה תוקנעהה

 ןיינקה תרבעהב וניא טפשמה תיב לש תויתייעבה ויתוקיספל ןורתפה יכ רמול ןתינ הרואכל

 ןיינקה תוכז לש יתקוחה חותינב רתוי םירורב םינחבמ חותיפב אלא ילהנמה טפשמה םוחתל שדחה

 םע תודדומתהל םייטפשמ םילכ קפסל תשקבמה תיטופישה הסיפתה ךותמ אקווד ,תאז םע .המצע

 לש םילכה זגראבש אוה ןאכ ןועיטה ,הנידמה ידיב )רשואו( רשוע תורוקמ זוכיר לש תיתרבחה היעבה

 תויתרבחה תוילכתהו תורוצה ןווגמ םע תודדומתהל רתוי םימיאתמ םילכ םנשי רבכ ירוביצה טפשמה

 תויוכז יוהיזו ,ילהנמה טפשמה לש וחתפל ןוידה רקיע תקתעה ,דימ ריבסאש יפכ .תויתנידמ תוקנעה לש

 םיכרעהו םיכרצה לש רתוי קיודמ רוגסמל םיינויח םה ,)קרפה ךשמהב עצומכ( תויפיצפס תויתקוח

 לש קיודמ יוהיז .םהל ץוחנה קיודמה יטפשמה הנעמה תא םיאתהל םילוכי ןכלו ,םישגנתמה םייתרבחה

 הערכה וא יטפשמ ןוזיא ךרוצל ןכש ,ירוביצה דבורב ןהו יטפשמה דבורב ןה בושח םישקבתמה םינוזיאה

 תוכז הנותנ טרפל ןכא םאה – םיינזאמה תופכ יתש לע בצינ המ קוידב תוהזל םיביוחמ ונא תיטילופ

 הניא הז קרפב תעצומה השיגה .אדירג סרטניאב רבודמ םימיוסמ םירשקהב אמש וא ,תנגומ תיתקוח

 איה ךא ,שדחה ןיינקה תעפותל יואר יטפשמ הנעמכ יתקוחה טפשמב שמתשהל ךרוצה תא תרתיימ

  .דיחיה הנעמה אלו ,היינש הנגהה תבכש תויהל הכירצ וז יכ השיגדמ

 

 הנושאר הנגה תבכשכ ילהנמה טפשמה יללכ  2.ד

 תושרה לש ףידעה החוכ ינפמ טרפה לע ירקיעה יטפשמה הנגהה רושימ םה ילהנמה טפשמה יללכ

 תוינוטלשה תולועפה תיברמ לע םישלוח ילהנמה טפשמה יללכ ,השעמל .לעופ אוה הלומש תינוטלשה

 תויושר לומ ותוליעפב טרפל תויתוהמו תוילרודצורפ תונגה םיקפסמו ,תויתנידמה תוקנעהה םוחתב

 תוידיסבוס ןתמו תוילאיצוס תויוכז תקנעה ,םיקסע יושיר ןוגכ תויתנידמ תוקנעה ירקמב תוברל ,להנמה

 ןהיתולועפב רוסאהו רתומה תרדגהל יביטמרונ ךרעמ קפסמ ילהנמה טפשמה ,לולכמכ .תורחא וא הלא

 ךילהה רושימ ,תוכמסה רושימ :םינחבומ םירושימ השולשב חרזאה םע ןעגמב תוילהנמה תויושרה לש

 .תעדה לוקיש רושימו

 תלאש תא םינחוב ,להנִמה תויתקוח ןורקע םשארבו ,ילהנמה טפשמה יללכ ,תוכמסה רושימב

 רשקהב 116.תישאר הקיקחב הכמסהל השירדה סיסב לע בורל ,תילהנמה תושרה לש התוכמס ימוחת

                                                             
 .97-158 'מעב ,94 ש"ה ליעל ,א ילהנימ טפשמ זרא-קרב ואר ,ונממ םיעבונה םייטפשמה םיללכהו להנמה תויקוח ןורקעל 116
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 ןיבו ,תיטילופה המרב הערכהל רתוי תומיאתמה תויכרע תולאש ןיב ןיחבהל רשפאמ רבדה ,ונלש ןוידה

 ןגמ להנמה תויקוח ןורקע .אלמ הנעמ וניא ןכא הז 117.תיעוציבה המרב הערכהל רתוי תומיאתמה תולאש

 תושרה ינפמ אל ךא תעצבמה תושרה לש תורירש ינפמ טרפה לע ןגמ אוה יכ ,תויתנידמ תוקנעה לע

 ,תויוכז לע הנגהה תא וב ליחתהל בושחו ןוכנ םוקמ אוה להנמה תויקוח ןורקע ,תאז םע .תקקוחמה

 תולוכי טרפה יפלכ תוינעגופו תויתנידמ תוקנעהל תועגונה תולועפ םירקמ לש לטובמ אל רפסמבשכ

 .תוכמסה רוקמ תפיקת ךרד קספיהל

 תושרה לש יסחיה הנורתיב הרכה אטבמ ילהנמה טפשמה לש ילרודצורפה רושימה ,ליבקמב

 ךילהת לש היצלוגרכ תיעוציבה הטלחהה תלבק ןפוא לע תרוקיבב זכרתמו תירוביצה תוינידמה בוציעב

 ףותיש ,תושרה לש תוניגהה תבוח רבדב םיללכה דחוימב םייטנוולר ונניינעל .תוינוטלש תוטלחה תלבק

 םיבאשמב ורוקמש ןיבוטכ תויתנידמ תוקנעה לש ןייפואל םימיאתמה – תופיקשו תויבמופ תובוח ,ךילהב

 גוהנל רוסיאהו ןועיטה תוכז – יעבטה קדצה יללכ םידמוע ילרודצורפה רושימה תבילב 118.םיירוביצ

 העיגפ ,ךכ .תושרה לש ףידעה החוכ ינפמ טרפל תויכילה תונגה םיקפסמ ולא םיללכ .םינפ אושמב

 ילרודצורפ ךילהל הפופכ ,יתנידמ באשמ לש הקנעה-יא וא הלילש תוברל ,חרזאה לש והשלכ סרטניאב

  119.וז םיסחי תכרעמב הנידמה לש ףידעה החוכ ןוסירו טרפה יפלכ תוניגה חיטבהל דעוימה השקונ

 הנירטקודה תזכרתמ ובש יתקוחה רושימה ינפ לע ילרודצורפ-ילהנמה רושימה לש ונורתי

 אקווד ואלו תוכמסה תלעפה ןפואב תדקמתמה ,ומצע ךייר לש ותביתכב םג רומאכ ךמתנ ,תמייקה

 היואר הנגה תבכשכ ילרודצורפה רושימב הרכהה 120.תיתנידמ הקנעה םצמצל וא לולשל הטלחהה תוהמב

 הרכהל האירקה לש התדלומ ,תירבה תוצראב םג תלבוקמ ,תויתנידמ תוקנעה לש םירקמב לופיטל

 העקפה ינפמ הנגה קפסמ ,ןיינקל תיתקוחה תוכזה תא ןגעמה ,הקוחל ישימחה ןוקיתה ,םש .שדח ןיינקב

 ,ןבומכ 121.באשמה לש ךרעב וא יוושב תעגופ קר רשא תירוטלוגר תוליעפ בגא העיגפ ינפמ אלו דבלב

 תרוקיבב תוזכרתמ ולא ךא ,תירוטלוגר תוליעפ בגא העיגפ ינפמ תונגה םג תונתינ תיאקירמאה הטישב

 העיגפה תגשמהב אלו( ןגוה ךילהל תשרופמה תיתקוחה תוכזה תוסחב ,דבלב הערכהה ךילה לע תיטופיש

 122.)ןיינקל תיתקוחה תוכזה תרפהל

 םירושימ ללוכ אלא ,דבלב תילרודצורפ תרוקיבל לבגומ וניא ילהנמה טפשמה ,ךכ לע ףסונ

-יא ,הילפה ,םירז םילוקיש רבדב ילהנמה טפשמה יללכ .יתנידמה תעדה לוקישב תוברעתה לש םייתוהמ

                                                             
 לש תיתנידמ הרדסאמ קלחכ םיוסמ יתרבח סרטניא חיטבהל ךרוצה וא ,היישעת לש םיוסמ גוס דודיע תלאש ,לשמל 117
 ,תיתרבחה תוינידמה תמשגהל םייתנידמה םיעצמאה תריחב ,דגנמ .תיטילופה המרב הערכהל םימיאתמ ,תיטרפ תוליעפ
  .תיעוציבה המרל ליגרב םימיאתמ ,הנתשמה םייחה תואיצמ יפ לע םנוכדע רקיעבו

 'מעב ,94 ש"ה ליעל ,א ילהנימ טפשמ זרא-קרב ואר ,םהלש דוסיה תונורקעו ךילהה ,ילהנמה טפשמה יניד ןיינעב הבחרהל 118
 .Stephan F :לשמל ואר ,ןגוה ךילהל תוכזלו ילרודצורפ חוקיפל הרקיעב תסחייתמכ ךייר לש ותביתכ תונשרפל .617-261

Williams, Liberty and Property: The Problem of Government Benefits, 12 J. LEGAL. STUD. 3 (1983). 

  .461-563 'מעב ,םש ,א ילהנימ טפשמ זרא-קרב ואר ,יביטמרונה םדמעמו יעבטה קדצה יללכל רשאב הבחרהל 119

 רוסיא :תויתנידמ תוקנעה רשקהב תואבה תויתקוחה תולבגמה תא עיצמ אוה ,ךייר לש ורמאמב תוישעמה תועצהה בלשב 120
 ,םש( הקיקחב ולא םירשקהב תויושרה תעד לוקיש תמיחתו )780 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,ךייר( תיתקוח תוכז לע רותיווב ןתיינתה
 התקנעה ןפואל אלא ,תויתנידמ תוקנעה לבקל תוכז לש המויק םצעל םיסחייתמ םניא ולא תונורקע ,ךכ .)783-781 'מעב
 תיתרבחה היעבה םע תודדומתהל יזכרמה יעצמאה יכ שיגדמ ומצע ךייר ,םוקמ לכמ .תעצבמה תושרה ידיב )התלילש רקיעבו(
 .)783 'מעב ,םש( ןגוהה ךילהה ןורקע תא םימישגמה ,ילהנמה טפשמה םוחתמ םיילרודצורפ םינונגנמ אוה הז רשקהב

 ,The Foundation of Our 'Regulatory Takings' Jurisprudence: The Myth and Robert Brauneis :לשמל ואר 121
Meaning of Justice Holmes's Opinion in Pennsylvania Coal Co. v. Mahon, 106 YALE L. J. 613 (1996). 

 .א קרפ ליעל ואר ,הבחרהל 122
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 ילבמ םג .תויתנידמ תוקנעה לש הרקמב יביטקפא הנגה ךרעמ םג םיקפסמ 123תויתדימ רדעיהו תוריבס

 ןיב יואר ןוזיא תחטבה :תיללכה ןתילכת תא תוהזל ןתינ ,תונושה תוליעה יטרפב ןוידה תא ביחרהל

 ינפמ הנגהו תילאודיווידניא תוריח לש םינגומ םיכרע ןיבו ללכה תבוט וא םייללכ-םיירוביצ םיסרטניא

 יעצמאכ תויתנידמ תוקנעהב שומיש ינפמ ךייר עיבהש ששחה ,לשמל ךכ ..הנידמה לש הפוכה החוכ

 תעדה לוקיש לע תרוקיב תועצמאב םג אלא ךילהה טביהב קר אל הנעמ לבקמ ,תנגומ תוכזב העיגפל

 תילכתה עקר לע קר הקנעהה תיינתה תא תנחובה( םירזה םילוקישה תליע לע ךמתסהב ,ילהנמה

 תססובמ אליממ וילעש ,תויתדימה ןחבמב שומיש לע וא )גישהל תשקבמ איהש תיפיצפסה תירוביצה

 .אשונב תיתקוחה הקיספה

 תניחבל םיבר םירקמב רתוי םימיאתמ ילהנמה טפשמה יללכ יכ איה יתנעט ,הז עקר לע

 ,ןאכ יתיארהש יפכ .ןהב יוניש וא ,ןהילע ךמתסמה טרפל תויתנידמ תוקנעה תקספה לש תוימיטיגלה

 ןוויכ .הנידמה לש התלועפ יפואל טרפב העיגפהמ טבמה תדוקנ תרבעהב אוה ילהנמה טפשמה לש דוחייה

 םאו תואיכ ועבקנ םיאנתה םא תויהל הכירצ תיזכרמה הלאשה ,רומאכ ,יאנת לע תנתינ הקנעההש

 הלועפה ןפוא אוה תיתנידמ הקנעהב דקומה רמולכ .הקנעהה לש הליטנה תעב יוארכ הלעפ הנידמה

 ,הפידע ןויד תרגסמ קפסמ ,קינעמב דקמתמה ,ילהנמה טפשמה .קנעומב העיגפה אלו קינעמה לש יוארה

 תויתנידמ תוקנעה תגשמהל עגונב םדוקה קרפב יתגצהש םיימושייהו םייטילנאה םיישקהמ ענמנו

  .ןיינקכ

 ונורתי רכינ תויתנידמ תוקנעה לע טרפה לש תוכמתסהה סרטניא לע תמיוסמ הנגהל רשאב םג

 תודדומתה אוה ילהנמה טפשמה יללכ לש םייתועמשמה תונורתיה דחא ,השעמל .ילהנמה טפשמה לש

 לע ןגמכ ספתנ וניא יתקוחה טפשמהו ,תמייק תירוביצ תוינידמ לע טרפה לש תוכמתסהב העיגפ םע

 ןוקית רבדב םיללכה אוה הז רשקהב קפסמ ילהנמה טפשמהש יזכרמה רישכמה 124.תוכמתסהה סרטניא

 םישקבמ ,ותקדצהל ןהו יונישה ךילהל ןה םיסחייתמה ,ולא םיללכ .תינוטלש תושר תטלחה לש לוטיבו

 לוקיש ליעפהל הבוחהמ קלחכ( םיקזנו תויועט ןוקיתל תורשפא חיטבהל ךרוצה ןיב חתמה םע דדומתהל

 טרפה תמרבו תיללכה המרב תיטפשמה תואדווה לע ןגהל ךרוצה ןיבו )םייללכ תוליעי ילוקיש ךותמו תעד

 תניחבב יכ עבוקה יטפשמה ללכב יוטיב ידיל אב הז חתמ .תמייק הטלחה לע ריבס ןפואב ךמתסהש

 הרצי" הנושארה הטלחהה ןכש ,הנושארה הטלחהב בשחתהל שי ,תילהנמ הטלחה יוניש לש ותוריבס

 יושע וז הטלחהב יוניש .הערל בצמ יוניש ףא םיתעלו תוכמתסה הססיב איה ,השדח תיביטאמרונ תואיצמ

 םיילאודיווידניא םיאשונב תוטלחה ונודינ םהבש ,םימיוסמ םירקמב 125."תוריבס תויפיצב עוגפל

 תוטלחה לספ טפשמה תיב ,)תוינידמ תוערכה וא תיללכ הלוחת ילעב םיאשונמ לידבהל( םימיוסמ

 סרטניא לע הנגהה ,הז ןבומב 126.ולבקתה רבכש תוטלחה לע תוכמתסה חכונל ,תמייק תוינידמ תונשמה

 תוטסל שי ויטעבש ירוביצה סרטניאה תובישח ןיב ןוזיא לש רצות אלא ,תטלחומ הניא תוכמתסהה

                                                             
 ,םש ,)תעדה לוקישב תוברעתהה תולובג( )2010( 619-634  ,ב ךרכ  ילהנימ טפשמ זרא-קרב ואר ולא תוליעל רשאב הבחרהל 123
 .)תויתדימ( 793-771 ,)תוריבס-יא( 770-723 ,)הילפה( 721-673 ,)תורז תורטמו םירז םילוקיש( 672-634 'מעב

 לע ילכלכ חוור קיפהל הייפיצו יתנידמ טקא לע תוכמתסה היפלש השיגה תא שרופמב התחד הקיספה ,תילמרופ הניחבמ 124
 תורוקמהו 28 הקספב ,25 ש"ה ליעל ,ןאידוד ןיינע לשמל ואר( תנגומ ןיינק תוכזל ןמצעלשכ תוכפוה ,םייק יקוח בצמ ךמס
 .)םש

 .)1991( )זא וראותכ( קרב טפושה לש וניד קספל 12 'ספ ,1 )5(המ ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ילבב 3406/91 ץ"גב 125
 לבקל תיאשר אהת אל תושר םהבש םירקמ ונכתיי ,םילוקישה ןיב ןזאל ךרוצה חכונל יכ קרב טפושה ףיסוה םירבדה ךשמהב
 .שארמ לבקל תיאשר התייה איהש הטלחה תא דבעידב

 549/75 ץ"גב ;)1982( 169 )3(ול ד"פ ,תוירק היינבלו ןונכתל תימוקמה הדעווה 'נ מ"עב יניע והימרי 574/81 ץ"גב :לשמל ואר 126
 .)1976( 757 )1(ל ד"פ ,עונלוק יטרס תרוקבל הצעומה 'נ מ"עב חנ יטרס תרבח
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 הטלחהה ךמס לע לעפ רשא חרזאל יופצה קזנה ביטו תוכמתסהה תדימ ןיבו ,הלבקתהש הטלחהמ

 ,טרפה לש תוכמתסהה סרטניא לע הנגה ךרוצל קפסמ ילהנמה טפשמהש םידעסה ,וזמ הרתי .תירוקמה

 תקיספ תועצמאב רתוי יבטימ ןוזיא םירשפאמו יתקוחה טפשמב םילבוקמה ולאמ רתוי םינווגמ םה

 טפשמה היפלש תלבוקמה הסיפתה חכונל ,ךכיפל 127.ונכ לע יונישה תרתוהו ,ךמתסמה טרפל םייוציפ

 םילכ עיצמ ילהנמה טפשמה רושימ 128,ומצעלשכ טרפה לש תוכמתסהה סרטניא לע ןגמ וניא יתקוחה

 לש םילוקיש לומ לא תיתנידמ תוקנעהל סחיב טרפה לש תוכמתסהה סרטניא ןוזיאל רתוי םיחתופמ

 .ללכה תבוטל תוינידמ יוניש

 םיכרצה םע תודדומתהל רתוי םיללכושמ םילכ עיצהל ילהנמה טפשמה לש ותלוכי דצל

 ימוחת-ירשקה הנעמ עיצמ םג אוה ,שדח ןיינקכ תויתנידמ תוקנעה לע ןגהל האירקה סיסבבש םייתרבחה

 לופיטהו החוורה םוחתו ירוטלוגר-ירחסמ-יקסעה םוחתה :תויתנידמ תוקנעה לש םיצופנה םיגוסה ינשל

 לש םינווגמ םימוחתל םיידוחיי םיניד חותיפ לע עיבצהל ןתינ ,ילכלכה םוחתב .תושלחומ תויסולכואב

 ,תוילהנמ תוכימת ,תוילהנמ תוחטבה ,םיזוח ,םיזרכמ :םיילכלכ םירשקהב תושענה תויתנידמ תוקנעה

 חתמה ןוזיאל תיביטמרונ תכרעמ עיצמ הז םוחתב ילהנמה טפשמה .םיילהנמ תונוישירו תונויכיזו

 רשאו בר וחוכש דצ איהש ,הנידמה םע תויורשקתהל יטרפה טפשמה יללכ תמאתהמ עבונה יסיסבה

 ועבקנ ןכ לע 129.םיירוביצ םיסרטניאו תויוכז חיטבהלו רומשל םג ביוחמ תויטרפה תויובייחתהל ליבקמב

 הלחה תמצמוצמה בלה םות תבוחל האוושהב ,הנידמה דצמ תרבגומ תוניגה תחטבהל םירימחמ םיללכ

 .םיטרפ יפלכ תמייק תיתנידמ תובייחתה לש לוטיב וא יונישל תורשפאה תניחבל תונורקע ןכו ,םיטרפ לע

 יטפשמ הנעמ תתל ךרוצל עגונה לכב ךייר לש םיירוקמה וינועיט םע דחא הנקב םילוע ולא םיללכ

 םוחתב םג 130.תוידיסבוסהו םיזוחה ,תונויכיזה ,תונוישירה ימוחתב הנידמה לש תוילהנמה תויוליעפל

 יללכ לש תוירשקה תומאתה חתפל לחה ילהנמה טפשמה ,תושלחומ תויסולכואב לופיטהו החוורה

 תולתה םשארבו ,הז רושימל םיידוחייה םירגתאה תא םולהל ידכ ושענ ולא תומאתה .ילהנמה טפשמה

 אוה ולא םירגתאל יטפשמה הנעמה .םהיניב םירכינה חוכה ירעפו ,הנידמב שלחומה טרפה לש הברה

 העיגפש ךכב הרכה ןכו ,שלחומה חרזאה לומ םיילרודצורפה םיכילהב הנידמה לש תוניגהה תובוח תרבגה

  131.תקדקודמ תיטופיש תרוקיב תבייחמ ,הז גוסמ תויתנידמ תוקנעהב

 ילהנמה טפשמה םוחתמ תוליעכ גישמהל העצהה תא שיחמהל תדעוימ וז תיתיצמת תוסחייתה

 יפלכ רשיה תונווכמ ןניא ןהש לככ ,שדח ןיינקב העיגפכ הקיספב ונודינש תויטפשמה תועיבתה תיברמ תא

-ירשקה הנעמ תתל תרשפאמ תויתנידמ תוקנעה לע הנגהה לש וז תיפולח הניחב .תישאר הקיקח

 הרתי 132.הנידמל חרזאה ןיב תולתה יסחי וא חוכה ירעפ לש םינושה םיטביהל רתוי רישע יטסילרולפ

                                                             
 טפשמ ,זרא-קרב ואר תילהנמ הטלחה יוניש לש םירקמב )הטלחהה תולטב ףלח( םייוציפ תקיספ לש התויצרל רשאב ןוידל 127
 .403-401 'מעב ,94 ש"ה ליעל ,א ילהנימ

 .הדילש טסקטהו 51 ש"ה ליעל ואר 128
 תויטפשמה תורגסמבו םייטפשמה םילכב שומיש ךות תויושרה לש ןהיתולועפ לע הלחה תיביטמרונה תוילאודה השעמל וז 129
 .5 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ג זרא-קרב :ואר .יטרפה טפשמב וחתופש

 .734-735 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,ךייר 130

 .9 ש"ה ליעל ,גלפ ואר ,החוורה םוחתב ילהנמה טפשמה לש ימוחת-ירשקה חותיפל רשאב הבחרהל 131

 יסחי תחנהל עגונב ררועתהל היושע םיירחסמ-םיילכלכ םירשקהב ילהנמה טפשמה יללכב שומישהמ תמיוסמ תוגייתסה 132
 לש ףדועה החוכ ינפמ טרפה לע ןגהל ךרוצה איה ילהנמה טפשמה לש דוסי תסיפת .ילהנמה טפשמה לש תיסיסבה תוחוכה
 ןיבו הנידמה ןיב חוכה ירעפ הבש תואיצמל ילהנמה טפשמה םוחתמ םיללכ לש םתמאתה תא בייחל יושע רבדה ,ןכא .הנידמה
 םיסחייתמ ובש ןפוא ותואב הנקז תבצקל )ערלו בוטל( סחייתהל ןוכנ םאה ,תורחא םילימבו .םייתועמשמ הכ םניא םירדסומה
 הרשפא תנווגמ תילכלכ תוליעפב ילהנמה טפשמה לש ונויסינ אקווד ,תאז םע ?רלוד דראילימ האמ יוושב זג חודיקל ןוישירל
 ,בצעתהל הפיסומ איהו ,המלשוה םרט וז המאתה םא םג .םיקזח םיילכלכ םיפוג לומ תוליעפל ויללכ תא לעופב םיאתהל ול
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 םיילהנמה םילנובירטב קר אלו ,טפשמה יתבב ןוידל עיגמ )םתרפהו( ולא םיללכ םושיי לש רוריבה ,וזמ

 ,תילהנמה הנידמה ידיב תזכורמה המצועה תלבגהל ,ךייר ההיזש ,יתרבחה ךרוצה םשגומ ךכ .םיימינפה

 םושייה תמרב םג .תטפושה תושרה – תיטילופה הריזהמ וא תושרהמ קלח וניאש ףוג דצמ תרוקיב ידי לע

 .תישאר הקיקח יפלכ אלו ,םיילהנמ םיטקא יפלכ ונווכ שדח ןיינק ירשקהב תוניידתהה תיברמש רוכזל שי

 בצעלמ סונמ ןיא ,הז הרקמב .תישאר הקיקחב ןגועמ ,עגופכ דושחה יתנידמה השעמהשכ ררועתמ ישוקה

 םיכרצל יבטימה ןפואב תומאתומ תויהל ולא תותלד לע ךא ,יתקוחה ןילקרטה לא השיג תותלד

  .אבה קרפה-תתב ,ךכ לע .ןגהל תושקבמ ןה םהילעש םייתרבחה

 ןיינקב הרכה לש תיתרבחה תילכתה םא יכ הטושפה הנעטה תא ססבמ הז קלחב יתיצמתה ןוידה

 התואב רבודמ השעמל ירה ,תירוטלוגרה הנידמה לש ףידעה החוכ ינפמ טרפה תוריח תחטבה איה שדח

 הקנעהה ןמ תיתקוחה הנגהה תא ללוש רבדה ןיא .ילהנמה טפשמה יללכ דוסיב תדמועה תיתרבח תילכת

 תיתנידמה תוליעפב לוספה תא גישמל רשפא-יאשכ ,ןורחאה אצומה תויהל הכירצ איה םלוא ,תיתנידמה

 לע הנגה רבדב תונעטה תיברמל םייטנוולרה ,ילהנמה טפשמה יללכ 133.ילהנמה טפשמה יללכ תועצמאב

 ןיינקה תוכז לע תיתקוחה הנגההש הזמ רתוי שיגרו רתוי ססובמ הנעמ םיקפסמ השעמל ,שדח ןיינק

 תורכומ תוליעכ תונוש תויתנידמ תוקנעה סיסבבש תויתרבחה תוילכתה תא גישמהל ןתינשכ .תקפסמ

 ילהנמה טפשמהש הנגהה .תוחפ שיגרו שדח יטפשמ דסומ חותיפ לש ותוציחנ תשלחנ ,ילהנמה טפשמב

 טקפאה ןותימ תניחבמ םג הפידע איה ,תיתקוח תוכזב הרכה אלל םג ,תוכמתסהה סרטניאל קינעמ

 ,ןיינקל תיתקוח תוכז לבקמל תוקינעמכ תוספתנ תויתנידמ תוקנעה רשאכ .הנידמה תוליעפ לע ןנצמה

 תעדה לוקיש תא תרכינ הדימב לבוכה ,הז ילכב שמתשהל הנידמה תונוכנ תא ןנצמה טקפא רצוי רבדה

 ,ןנצמה טקפאה תא םצמצל היופצ ,רשפאמ ילהנמה טפשמהש תיסחיה הלועפה תושימג .דיתעל עגונב

 הילע תוצפל תלוכיהו תוכמתסהה סרטניאב העיגפ לע תירשפאה תיטופישה תרוקיבה לש החינז אלל

 .תוכמתסה ייוציפב

 ,רתוי תיטסילרולפ השיג תעצה אלא ,שדחה ןיינקה תנירטקוד לש תטלחומ הלילש ךכב ןיא

 לע ןבומכ תנעשנ תיתנידמ תירוטלוגר תוליעפ .הפנע תירוטלוגר תוליעפ לש םייחה תואיצמל השיגרה

 ידיב תלעפומ השעמל איה ךא ,)תיטילופ תוכמס( תישאר הקיקח לש הכימסמה תיביטמרונה תרגסמה

 תרוקיב ןיב הדרפהה לש התובישח ,הז ןבומב 134.)תיעוצקמ תוכמס( םייטילופ אלו םייעוצקמ םימרוג

 תרוקיב תוכרעמב רבודמש ךכמ תעבונ רקיעב אלא ,תילמרופ קר אל איה תילהנמ תרוקיב ןיבו תיתקוח

 רתוי קיודמ אוה הז ןורתפ ,ךכ לע ףסונ .ולא םירושימ לש הנושה יתרבחה תוכמסה רוקמל תומאתומה

 ןכ לעו ,תירוביצ תילכתלו תירוביצ תולעבב םיבאשמב רבודמ ןכש ,ןיינקכ תויתנידמה תוקנעהה תרדגהמ

 רצונש רישכמ ךא אוהש ,הז באשמב האלמ הטילש וא לוהינ תלוכי יפיצפס טרפל קינעהל רשפא-יא

 ילהנמה טפשמה יללכל היינפ .תירוטלוגרה הנידמה תרגסמב תמכסומ תיתרבח תוינידמ תמשגהל

 לש "ןידה םוי קשנ" לע ףסונ ,םינווגמ ןגמ ילכ טפשמה יתבל ןה טרפל ןה תקפסמ םימיאתמה םירקמב

 .תיתקוח תרוקיב

                                                             
 הימונוטואו דובכ ןוגכ םיישונא םיסרטניאל םיילכלכ םיסרטניא ןיב ןיחבהל תילהנמה תושיגרה שדח ןיינקל עגונה לכב ירה
 .תוכמתסהה סרטניא לע תגיוסמה הנגהל עגונב תמייק רבכ ,תישונא

 הניאש העיגפל הנעטב רבודמ םא ,ךכ ."םיכילה יוצימ" לש ירוביצה טפשמב תלבוקמה ףסה תליעב המ תדימב ןגועמ רבדה 133
 .הז יטפשמ הנעמל הליחת תונפל שי ,תויתנידמ תוקנעה לש ילהנמ טקא יפלכ אלא ,הקיקח יפלכ תינפומ

 תויטה וא םייתרבחו םייטילופ םיצחלל םיפושח ויהי םיירוטלוגר-םיילהנמ םימרוגש תורשפאהמ םלעתהל ןיא ,תואיצמב 134
 .ילהנמה טפשמה יללכ לפטל םירומא םהבש ,"ירוטלוגר יבש"ו public choice-ב תוקסועה תוירואיתב ראותמכ ,תורחא
  .)2016( 170-151 היצלוגר ןידי ןורש ואר ,םהל יטפשמה הנעמהו ולא םימויאל רשאב הבחרהל
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 היינש הנגה תבכשכ תויתרבח תויוכזו קוסיע שפוחל תויתקוחה תויוכזב שומיש  3.ד

 תאז לכב ולא ,ונניינעל ותרגסמב וחתופש םיללכהו ,ילהנמה טפשמה יניד לש לטובמ יתלבה םחוכ תורמל

 ילהנמה טפשמה יניד ,תיתוהמ הניחבמ .יתקוחה רושימב תולעופה תונגהב ךרוצה תא םירתיימ םניא

 הניחבמ 135.תויתוהמ תויוכז םמצעב םירידגמ םניאו ,תונגומ תויוכז לש "עוציב" ירשקהל םינווכמ

 העיגפ ןיגב םידעס קפסמ וניא אוהש ךכב תוצוענ ילהנמה טפשמה לש תורורבה ויתולבגמ ,תישעמ

 .הב העיגפ לש המויק לעו תיתקוח תוכז לש המויק לע העבצה תבייחמ וז ןכש ,תישאר הקיקחב הרוקמש

 לש הריצי ףלח תומייק תויוכזב שומיש איה ,יתקוחה רושימב עיצמ הז קרפ-תתש ,וילא םילשמה הנעמה

 136."תושדח" תויתקוח תויוכז

 תויתנידמ תוקנעה לש םינוש םיגוסל תלטובמ אל הנגה קפסל רשפאמ ילארשיה יתקוחה טפשמה 

 תויוכזה גראממ ילרגטניא קלחכ תויתרבח תויוכזב הרכהו קוסיע שפוחל תיתקוחה תוכזה תועצמאב

 ןגהלו תויתנידמ תוקנעהל םיעגונה םיבר םירקמ לע לוחל תויושע ולא תויתקוח תויוכז יתש .תויתקוחה

 קוסיע שפוחל תיתקוחה תוכזה לש הדיקפת תא ןייצל ןתינ הליחת .ןניינעב טרפה לש םינוש םיסרטניא לע

 ןשארבו ,תויתרבחה תויוכזה הדצלו ;םיילכלכ-םיירחסמ םירשקהב תויתנידמ תוקנעה לע הנגה קפסל

 תויתנידמ תוקנעה לש לוטיב וא יוניש ינפמ הנגה קפסל תורשפאמ ,דובכב םויקל תיתקוחה תוכזה

 ,יאקירמאה יתקוחה טפשמב ןירשימב תורכומ ןניא ולא תויוכזש ןייצל רתומל אל .םינוש החוור ירשקהב

 .תיניינקה הגשמהה תועצמאב ולא םייתרבח םיכרצ לע ןגהל ץוליאה תא ריבסמה רבד

 הסיפתהו ,לארשיב תיתקוחה הסיפתב תססובמו היונמ תוכז איה קוסיע שפוחל תוכזה

 ,ליעל הרקסנש הקיספהמ הלועכ 137.יטרפה ןוצרה לש הימונוטואהמ תרזגנ וז תוכזש איה תלבוקמה

 דצל ,תיטרפ תוליעפ לע תיתנידמ היצלוגר דגנ הנעטל סיסב תופוכת תשמשמ קוסיעה שפוחל תוכזה

 לע םג התלחהלו ןיינקה תוכז תבחרהל יזכרמה לנויצרה םא ,ןכל .ןיינקה תוכזב העיגפ רבדב הנעטה

 טרפה תוריחב עוגפל היושעה ,תישאר הקיקח לע תיטופיש תרוקיב רשפאל ןוצרה אוה תויתנידמ תוקנעה

 הבחר הצובק לע לוחל הלוכי קוסיעה שפוחל תיתקוחה תוכזה ירה ,תויתנידמ תוקנעה יאנת יוניש בקע

 שפוחל תוכזהש ןוויכמ ,ךכ לע ףסונ 138.)תונויכיזו תונוישיר ןוגכ( ילכלכ ךרע תולעב תויתנידמ תוקנעה לש

 היושע איה 139,)די חלשמ רוחבל קר אלו( ןגוה וא ינויווש ןפואב תורחתהל תוכזה תא םג תללוכ קוסיע

 וא תוידיסבוס ןוגכ יקסע-ילכלכה רשקהב תופסונ תויתנידמ תוקנעה תכרעהל םיאתמ יטפשמ ילכ קפסל

 םה קוסיע שפוחל תוכזה סיסבבש םייתרבחה םיכרעהש ןוויכ ,רתוי יללכ ןפואב 140.דודיע יקנעמ

                                                             
 לארשיב דוחייבו ,תואיצמב .ילהנמה םוחתלו יתקוחה םוחתל ירוביצה טפשמה תקולח לש יסאלקה רואיתה ןבומכ הז 135
 ןחותיפל םרת ילהנמה טפשמה םג ,תמדוקה האמה לש םיעשתה תונש דע םדא תויוכז לש תיתקוח הרדגה הל התייה אל רשא
 73/53 ץ"גב ;)קוסיעה שפוח םוחתב( )1949( 80 ב ד"פ ,הרטשמה רש 'נ ונר'זב 1/49 ץ"גב :לשמל ואר .תויתוהמ תויוכז לש
 .)יוטיבה שפוח םוחתב( )1953( 871 )2(ז ד"פ ,םינפה רש 'נ םעה לוק תרבח

 םדאה תויוכז לע תיללכה תיתקוחה הנגהה לולידמ ששחה לשב "תושדח" תויתקוח תויוכזב הרכה דגנכ יללכה ןועיטל 136
 ,תוילכלכ תויוכז "תוילכלכ-תויתרבח תויוכז ןיבו תויטילופ-תויחרזא תויוכז ןיב םיסחיה לע" ןוזיבג תור :לשמל ואר ,ןלוכ
 .)2004 ,םיכרוע ינש לבויו ןיבר םרוי( 37-31 ,25 תויתוברתו תויתרבח

 .)2013( 582-583 תיתקוח תונשרפ – טפשמב תונשרפ קרב ןרהא 137

 שפוחל תיתקוחה תוכזב העיגפ הווהמ רומאכ ןוישיר לש הלילשו רדגומ םוחתב קוסיע תונוישיר רטשמ היפלש תסיפתל 138
 'נ יסנש 2740/96 ץ"גב :לשמל ואר ,)הלבגהה תקספ יאנתב תדמוע איהש לככ תקדצומ תויהל היושע הרותב רשא( קוסיע
 .)1997( 481 )4(אנ ד"פ ,היישעתהו רחסמה דרשמ ,םימולהיה לע חקפמה

 ןיד קספב( )2000( 451 )5(דנ ד"פ לארשי תלשממ 'נ מ"עב )1992( תוקפהו תרושקת תרבח תשר 4915/00 ץ"גב :לשמל ואר 139
 אלא ,רחבי ובש עוצקמב קוסעל םדא לש ותוכז תא קר אל ללוכ קוסיעה שפוח" :רתיה ןיב עבקנ ,רודיש תונויכיזב קסעש הז
  .)463 'מעב ,םש ."ףנע ותואב םירחאה םיקסועב תורחתהל םדא לש ותוכז תא םג

 ,137 ש"ה ליעל ,קרב ואר ,יתקוחה חותינה יבלשב קוסיעה שפוח לש םינוש םירשקה תניחבל תיביטמרונה תכרעמה תגצהל 140
  .)הלבגהה תקספ ינחבמ תלעפהו קוסיעה שפוחב העיגפ לש המויק( 625-605 'מעבו ;)תיתקוחה תוכזה ףקיה( 603-593 'מעב
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 םיכרעה תא הבר הדימב םיפפוח םהש הארנ ,הרבחב תיבטימ םיבאשמ תאצקה דצל טרפה תיימונוטוא

  .ןיינקכ תויתנידמ תוקנעה לע ןגהל האירקה סיסבבש םייתרבחה

 ,הלטבא וא הנקז תואבצק ןוגכ ,ילכלכ-יקסעה רשקהל ץוחמ תויתנידמ תוקנעהל עגונה לכב

 תוכזה ,תואירבל תוכזה ןוגכ תויטנוולר תויתרבח תויוכז לש יתקוחה ןדמעמב רבכמ הז הריכה הקיספה

 ורכוה ,תויתרבחה תויוכזה תחפשמל תוכיושמה ,ולא תויוכז .דובכב ילמינימ םויקל תוכזהו ךוניחל

 תיתקוח תוכזב הרכהל לנויצרה םא ,ךכ 141.םדאה דובכל תוכזהמ תורזגנה יתקוח דמעמ תולעב תויוכזכ

 ולא תויתרבח תויוכזב הרכה ,תויתנידמ תוקנעה לע תיטופיש תרוקיבל חתפ תראשה אוה שדח ןיינקל

 ,השעמל .תיטופיש תרוקיבל יביטקפא סיסב תווהל תויושע ,)תילכלכ תוכזכ קוסיעה שפוחב הרכהה דצל(

 תא שיגדמ רשא ,ךייר לש ותעצה םע דחא הנקב הלוע תויתרבחה תויוכזה לע תיטופישה תרוקיבה תתשה

 םג .תויוכזל תובדנמ  הנקז תואבצק וא הלטבא ימד ןוגכ תויתנידמ תוקנעה לש הסיפתה יונישב ךרוצה

 הקזחה הנגהל תויואר ,החוור תואבצק ןוגכ ,סוטטסל תורושקה תויתנידמ תוקנעה ,ךייר לש ותטישל

   142.תונגומ תויוכזכ – רתויב

 תוכז לש המויק תחכוה( ןושארה יתקוחה הניחבה רושימב וז המגידרפ לש המורתה לע ףסונ

 יתנעטש יפכ .)תוכזב "העיגפ" לש המויק( ינשה הניחבה בלשל םג םאות ךרע תלעב איה ,)תנגומ תיתקוח

 תוקנעה לש םירשקהב "תיתקוח העיגפ" תרדגהל לדומ הקיספבו תורפסב עצוה םרט ,ליעל ג קרפב

 שפוחל תוכזל עגונב םג ,תאז תמועל .יקוש ךרע תולעב וא תוריחס ןניאש הלאכ דוחייבו ,תויתנידמ

 תורודס תורדגה העיצמ הקיספה ,דובכל תוכזהמ תועבונה תויתרבח תויוכזל עגונב םגו קוסיעה

 ןהיתוילכתל תונושה תויתקוחה תויוכזה ןיב יתוהמה לדבהל םאתהב ,העיגפה תגשמהל תומאתומו

 תמייק ,רוציי תוסכמו קוסיע תונוישיר ןוגכ ,םיצופנ שדח ןיינק ירשקהב ,לשמל ךכ .תולדבנה תויתרבחה

 :התמצוע תניחבל – ךכמ בושח תוחפ אלו ,קוסיעה שפוחב העיגפ לש המויק םצע תניחבל תיטילנא תרגסמ

 תרכומשכ םג 143."קוסיעה שפוחב העיגפ ידכ הלוע יקסע סרטניאב העיגפ לכ אל" יכ איה אצומה תדוקנ

 קוסיע תלבגה :םינוש םייתרבח םיבצמ ןיב ןיחבהל ידכ ויד שיגר םייקה ןידה ,קוסיעה שפוחב העיגפ

 הלילשל תוליעפ ןוישיר לש הליחתכלמ הקנעה-יא ןיב לדבהה וא ,םיאנתב ותאנתה לומ לא ףרוג ןפואב

  144.םייק ןוישיר לש

 הנידמה לש התטילש ינפמ טרפה תוריח לע הנגה ךרוצל תומייק תויוכזל היינפה ,תודוהל שי

 תויתוהמה תויעבה חכונל ,תאז םע .יתקוחה ןידה לש חותיפ ךשמה איה םג תשרוד ,תויתנידמה תוקנעהב

 דדחתמ ,)הז ךלהמב תעלבומה תינאירטרבילה תועמשמהו( יטרפ ןיינקכ תויתנידמ תוקנעה תגשמה לש

 ,"תיתקוחה הסדנה"-ה תרדגהל רתוי תקיודמ תיטילנא תרגסמ קפסל ידכ הז ןוויכב ןידה חותיפב ךרוצה

  145.ןוזיאה תואצותל םג היתובקעבו

                                                             
 .55 ש"ה ליעל ,סורגו זרא-קרב ואר תויתרבח תויוכזב הרכהה תוחתפתהל רשאב הבחרהל 141

 .786 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,ךייר 142
 .)2004( 237 ,217 )3(חנ ד"פ ,חוטיבה לע חקפמה 'נ לארשיב חוטיב ינכוס תכשל 5064/03 ץ"גב 143

 ,ג זרא-קרב :ואר ,ילהנמה טפשמה תרגסמב םהילע תיטופישה תרוקיבה תמצועו םינוש םיירוטלוגר םירשקה ןיב הנחבהל 144
 ותאנתה לומ לא ףרוג ןפואב קוסיע תלבגה ןיב ילארשיה יתקוחה טפשמב תומייקה תונחבאל .542-509 'מעב ,8 ש"ה ליעל
 תוכזב העיגפ לש תונוש תוגרדכ ,םייק ןוישיר לש הלילשל תוליעפ ןוישיר לש הליחתכלמ הקנעה-יא ןיב לדבהה וא ,םיאנתב
 .625-605 'מעב ,137 ש"ה ליעל ,קרב ואר ,קוסיע שפוחל

 היגולודותמה לש התעפשהו ,תיתקוח-תיטופיש תרוקיב תרגסמב ןזאל שיש םיסרטניאהו תויוכזה תרדגה תובישחל 145
 .113 ש"ה ליעל ,קהנריב ואר ,םינוזיאה בלשב תיתקוחה הערכהה לע תיתקוחה
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 םיירשפאה םירקמה לכ תא הסכמ וניא םדאה דובכלו קוסיעה שפוחל תוכזב שומישש הדבועה

 רתויה לכל איה הנודינה העיגפהש ךכ לע דמלל אקווד היושע ,תיתנידמ הקנעה לש הלילש וא םוצמצ לש

 ןיב רתוי יתדימ ןוזיא םג רשפאתמ ךכ .תנגומ תוכז לש ילאירפירפ טביהב וא ,תוכמתסה סרטניאב העיגפ

 וא רבעמ תוארוה תועצמאב לשמל ,טרפה לש ותוריחו ותחוור ןיבו יונישה סיסבבש תיתרבחה תילכתה

 בצמה תא תונשל רוסיאל האוושהב רתוי םימיאתמ םייתקוח םידעס תקיספ לש תולגתסה תפוקת

   146.םייקה יטפשמה

 הרזחבו הרבח ,טפשמ – שדח ןיינק :םוכיס

 טפשמהש םייתרבחה םירשקהה תניחב דצל שדחה ןיינקה תייגוסב טפשמה לש ונכות תא ןחב הז רמאמ

 תילכלכ-תיטילופ העפות רואיתל תחא הנועבו תעב סחייתמ ,ךייר עבטש ,שדחה ןיינקה גשומ .םהב לעופ

 ,םויכ .םינחבומ םיאשונ ינשכ – וז העפות לש םייתרבחה םיכרצה םע תודדומתהל יטפשמ הנעמ תעצהלו

 לעו ךייר ראיתש העפותה לש המויק לע ןיררוע ןיא ,יטילופ-ירוביצה חישב םג ומכ יטפשמה חישב

 קלוח ןיא .תינרדומה הנידמב םיחרזאה לש םתוריחלו םתחוורל תויתנידמ תוקנעה לש הברה ןתובישח

 ,ןוטלשה תויושר לצא אוה ילכלכ ךרע ילעב םיבר םיבויחו תויוכז לש םהיתורוקמ ,ונימי לש תואיצמב יכ

 תרבוגו תכלוה תולת – רורב םג אוה וז תיתרבח תואיצמ לש םויאה .םיטרפ לש האלמה םתטילשב אלו

 העיגפל לאיצנטופ תרצוי תוחפל וא ,ולש תוילאודיווידניאהו תוריחה תא הליבגמה ,הנידמב טרפה לש

  .רומאכ

 לע בישהל שקבא םא .ילארשיה ןידב ואולמב שבוג םרט וז העפותל יטפשמה הנעמה ,תאז םע

 התנק שדחה ןיינקה תנירטקוד יכ רוריבב עובקל לכוא ,הז רוביח סיסבבש תיביטיזופה רקחמה תלאש

 תויתנידמ תוקנעהב הרכה ללוש וניא ילארשיה ןידה .לארשי תנידמ לש יתקוחה טפשמב התיבש הל

 ריכהל הטונ ףאו ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחב העובקה ןיינקה תוכז חוכמ תיתקוח הנגהל תוכוזכ

 תדמלמ הקיספה תניחב ,תאז םע .תויתנידמ תוקנעה לש םינוש םיגוסל עגונב תיתקוח תוכז לש המויקב

 לש םיבר םירשקהב ןיינקל תיתקוח תוכזב העיגפ לש המויקב ריכהל תינורקעה תונוכנה תורמל יכ

  .וז הליעב והשלכ יתקוח דעס ןתמ ידיל האיבה םרט תמייקה הנירטקודה ,תויתנידמ תוקנעה

 ,תיצמתב .רתוי בכרומ אוה הווהתמה הנירטקודה לש תיתרבחה התויצר תלאש לע הנעמה

 אוה תויתנידמ תוקנעהל עגונה לכב vested right-ב וא תיתקוח תוכזב הרכה דגנ יזכרמה ןועיטה

 םיבאשמ לש שדחמ הקולח וא האצקה ןיינעש תויתנידמ תולועפ הבחרהב תמסוח תאזכ הרכההש

 תואכזה םצע תא תססבמ הניא שדח ןיינק לש הסיפתה רשאכ ,דועו תאז 147.הנידמה ידי לע םיילכלכ

 לש הקספהו הניתנ יכרדל עגונב תילרודצורפ תוניגה לש תונורקע קר תתרשמ איה ,תרחא וא וז הקנעהל

 .טרפה לש תוכמתסהה סרטניא לע תלבגומ הנגה וא 148,תויתנידמ תוקנעה

 תויוכזב הבחר הרכה לש תויתייעבל לוטיבב סחייתהל ןיא יכ הלוע ג קרפב ליעל יתעצהש ןוידהמ 

 תויושר לש רתי תלבגה ידיל איבת תאזכ הרכהש ששחה לשב רקיעב ,תויתנידמ תוקנעהל עגונב תויתקוח

                                                             
 תולעל היושע ,תונגומ תויוכז לע הכילשמה הקיקחב ,תולגתסה תפוקת וא רבעמ תוארוה לש ןרדעיה ,תילארשיה הקיספב 146
 לארשיב תועקשה ילהנמ תכשל 1715/97 ץ"גב :לשמל ואר .התוחפ ותעיגפש יעצמאה ןחבמ יפל רקיעב ,תויתדימ-רדעיה ידכ
 .)1997( 367 )4(אנ ד"פ ,רצואה רש 'נ

 ,DM, 44 The Invention and Reinvention of Welfare RightsWilliam H. Simon.  : לשמל ואר ,הז גוסמ תרוקיבל 147
L. REV. 1 (1985). הנידמה תא תובייחמה ,תויבויח תויוכזכ תויתרבח תויוכז לש ןדמעמ( 55 ש"ה ליעל ,סורגו זרא-קרב :וושה 

 .)ןתמשגהל יביטקא ןפואב לועפל

 .118 ש"ה ליעל ,Williams :ואר ,ךייר לש ירוקמה ורמאמל עגונב וז הנעט תגצהל 148
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 תרוקיבה תיצמת .םינתשמה םייחה יאנתב בשחתהב הנוכדעו תירוביצ תוינידמ םודיקב ןוטלשה

 עגפת השעמל וז הללכהש איה ,ןיינקל תיתקוחה תוכזב תויתנידמ תוקנעה תללכה יפלכ תיביטרפואה

 םיסרטניא תחטבה םשל תיטרפה תוליעפה תא תויביטקפאב רידסהל תירוטלוגרה הנידמה לש התלוכיב

 תדגונמ םג ,לארשיב תבצעתמ איהש יפכ ,שדחה ןיינקה תנירטקוד ,ליעל ןיוצש יפכ .םייללכ םיירוביצ

 היתולועפ תא םיאתהל הנידמהמ הייפיצהו ,תוילהנמה תוטלחהה תויפוס-יא לש יסיסבה ןורקיעל

  149.םינתשמה םייתרבחה םיכרצלו םייחה תוביסנל

 תונוישיר ןוגכ ,תונוש תויתנידמ תוקנעהב ריכהל איה תינכדעה הקיספה תייטנ ,ליעל טרופמכ

 הסיפת תבוטל תיטסילמרופה הניחבה תחינז ךות ,ןיינקה תוכז לש תיתקוחה הנגהל תוכוזכ ,תונויכיזו

 אלו השק תירוטלוגר העיגפ לש הרקמב דעס לבקל תורשפא חיטבהל ךרוצה לע תססובמה רתוי תישעמ

 םייפולח םייטפשמ םינונגנמ םנשי ןכש ,תואיצמה תביוחמ הניא וז הסיפת ,ליעל יתנעטש יפכ 150.תיתדימ

  151.תיטרפ תוליעפ תרדסא לש םינוש םירשקהל בל םשב ,רוטלוגרה לש ןורמתה בחרמ תלבגהל

 הנידמה םע ויסחיב טרפל תתל שיש היוארה הנגהה תדימ לש רתוי יללכה יתרבחה רשקהב

 ןוטלשה תויושר ןיבו םיטרפה ןיב יתרבח ךרע ילעב םיבאשמב הטילשה רוזיב לש רגתאה ,תינרדומה

 םיימינפה םיחתמה לש יטרפ הרקמ קר םיוסמ ןבומב אוה הרבחה ללכ לש סרטניאה תא תוגציימה

 תססובמ דוסי תחנה אוה הרבחב חוכ רוזיבל יזכרמ יעצמא ןיינקה לש ותויה .יטרפ ןיינקה דסומ סיסבבש

 ,תעב הב .תויטסילאיצוס תויטילופ-תויתרבח תוסיפתב ןהו תינאירטרבילה תיטילופה הבישחב ןה

 .הערכהה לש יכרע-יטילופה יפואה תא הווסמ םיתיעל המצע ןיינקה תוכז לש תיטפשמה תונשרפה

 תוברעתה לכ לומ לא ןיינקה ילעב לש םתונדאב הרכה העמשמ ןיינקה תוכז לש תיטפשמה הסיפתהשכ

 תבוטל תולועפכ תויתנידמ תוקנעה לש ןתילכת תא תיטנרהניא תרתוס וז ירה ,התפיכאו ,וב תינוציח

 תדמועה איה ןיינקה תוכז לש וז הסיפתש )רעצמו( רורב .תיפרצמה החוורה תאשהו ,ירוביצה סרטניאה

 הלועפ ינפמ טרפה תוריח לע ןגמכ תנעטנ ןיינקה תוכז היפלו ,תמייקה תיטפשמה הנירטקודה סיסבב

 הערכהו ,תויתנידמ תוקנעה לש רשקהב תיתקוחה תוכזה יוהיז ,תוכזה ףקיה תמיחת לע רותיו .תינוטלש

 אל ךכ .תרחא תירוביצ תילכת לומ לא ןיינקה תוכז תבצה תא םיבייחמ ,הלבגהה תקספ ינחבמ סיסב לע

  .)יבויח דממ תלעב תוכזכ( ןיינקה תוכז ךותמ עבונה יתרבחה הלועפה ףותיש תדימב ןויד רשפאתמ

 תוכזה תנגה לצב תוסוחכ תויתנידמ תוקנעה לש גוויסה תלאשב הערכה ,רבד לש ופוסב

 תישוכר הסיפת ץמאנ םא .יטרפ ןיינקל תוכזה תוהמ רבדב תיסיסבה הסיפתב היולת ,ןיינקל תיתקוחה

 לש שדחמ הקולחבו האצקהב תיתנידמ תוברעתה תמסוחה תילילש תוריחב רחבנו ,ןיינקה תוכז לש

 לש םייחה תואיצמ םע תבשייתמ הניא שדח ןיינקכ תויתנידמ תוקנעהב ריכהל הייטנה יכ הארנ ,ןיבוט

 סחייתהל תורשפאמ ןיינקה תוכזל עגונב תיפרצמ החוור לש תויתקולח תוסיפת ,דגנמ .תילהנמה הנידמה

 םירתועה ובש הרקמב יתקוח דעס תלבקל וליבוי חרכהב אל הלא יכ םא ,ןיינק לאכ תויתנידמ תוקנעהל

 ןיינק לש תיתקולחה הסיפתה ,השעמל .תיתקוח תוכזב העיגפ תוקנעהה יאנתב יונישב תוארל םישקבמ

 הרכהה-יא םע ,ןוידה רשקהב ,תיביטרפוא הניחבמ תבשייתמ ,)תוינוצר אל( תובוח לש רוקמכ םג יטרפ

                                                             
 תושרה לש תיטילופהו תידסומה תופידעה לשב ,תילכלכ הקיקח לע תיטופיש תרוקיב תגהנה לש תוינידמה םג תפרטצמ ךכל 149
 קנב ןיינע ,לשמל ואר( םתמשגהל םייעוציבה םינונגנמה בוציעו םייתרבח תויופידע ירדס תעיבקב תעצבמהו תקקוחמה
 .)329-332 'מעב ,37 ש"ה ליעל ,יחרזמה

 .45 הקספב ,3 ש"ה ליעל ,רבעמה ימד ןיינע לשמל ואר 150

 תיתקוחה תוכזה תא ןגעמה הקוחל ישימחה ןוקיתה ,שדח ןיינקב הרכהל האירקה לש התדלומ ,תירבה תוצראב םג ,רומאכ 151
 ש"ה ליעל ,Brauneis :ואר .תירוטלוגר תוליעפ תובקעב העיגפב רבודמ רשאכ אלו ,דבלב העקפה ינפמ הנגה קפסמ ,ןיינקל

121. 
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 ןיינקב םיאור ונא םא ,תורחא םילימב .ןיינקה תוכז לש ינאירטרביל-יטסילמרופה ןבומב שדח ןיינקב

 תויטסילרולפ תוסיפת םיצמאמ ונא םאו ;ןיינקכ תויתנידמ תוקנעהב ריכהל םוקמ ןיא ,םילעב תורירש

 חרכהב אל ,ללכה תבוט לש םילוקישמ תויתנידמ תוקנעה לש ןתקספה וא ןיוניש יזא ,ןיינקל תוכזה לש

 .תוכזב העיגפכ וספתיי

 שומישהש םייתרבחה םירגתאה ןווגמל "םסק ןורתפ" עיצמ וניא יחכונה רוביחה ,םוכיסל

 יטרפ רותיא .היגוסב ןידה חותיפ לש יואר ךשמהל ארוק אלא ,ררועמ תויתנידמ תוקנעהב רבוגה יתנידמה

 ,תשבגתמה הנירטקודה תולבגמ רבדב תיביטמרונה תרוקיבה םג ומכ ,םתעיבקל סיסבהו הנירטקודה

 ורקיעב השעיי ןידה חותיפ ךשמה יכ איה עיצמ הז רוביחש הצלמהה .ןוידה ךשמהל ךרד תוותהל םישקבמ

 תויוריחו םיסרטניא ןיב םינוזיאל רתוי השימגו תיטסילרולפ תרגסמ קפסמה ,ילהנמה טפשמה רושימב

 ךשמה ,ךכ .םיירוביצ םיסרטניאו תוילכת םישגהל תילרביל הנידמ לש התלוכי תחטבה ןיבו טרפה לש

 יטפשמו יתרבח הנעמ קפסל יופצ תויתרבחו תוילכלכ תויוכזו ילהנמה טפשמה יללכ לש ירשקה חותיפ

 תיחכונה םייחה תואיצמ .טפשמה תיבו ךייר תוהזל וביטיהש םירורבה םייתרבחה םיכרצל רתוי בוט

 היצלוגר לש םייוארה ןהיתולובג ןיינעב עירכהל טפשמה תיב תא – תאש רתיב בייחל ףיסותו – תבייחמ

 תורמסמה ועבקנ םרט הבש ,וז תיטירק  ןמז תדוקנב .םימוחת לש רבוגו ךלוה ןווגמב תירוביצ תוינידמו

 לש תויתרבחה תויועמשמה לע תעדה תא תתל בושח ,תויתנידמ תוקנעה לע תויתקוחה תונגהל עגונב

 תוכז תנגה לש תפרוג הלילשל ארוק וניא יחכונה ןוידה .בצעתהל ולחה רבכ רשא םייטפשמה םיללכה

 תויהל םייושע םייסחיה היתונורתי ,םיבר םירשקהבש ךכ לע עיבצמ אלא ,תויתנידמ תוקנעה לע ןיינקה

  .היתויעב תמועל םימועז

 

 


