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 אובמ
 

 תיבב ןודנ אל םלועמו ,הרשפב םייתסנ רשא ,רשקותמ יטפשמ ךוסכסב התוול קובסייפ תרבח לש התדיל

 ,םהיניב ףקת הזוח תרכנ ןכאש החנהב( סוולקניו םיחאה םע הזוחה תא רפה גרברקוצ קראמ רשאכ 1.טפשמה

 גרברקוצש ןמזב ,השעמל .יאדו תויהלמ קוחר היה קובסייפ םזימ לש ויווש ,)ותוא רפה ןכא גרברקוצש החנהבו

 תמרב םזימה היה ,ודבל םזימב ךישמהו )םתעידי אללו תידדצ-דח( סוולקניו םיחאה תא שטנ ,הזוחה תא רפה

 הנקב תירואטמ החלצהל םזימה ךופהי רבד לש ופוסב םא ךירעהל השק היה הז בלשב ןכש ,רתויב ההובג ןוכיס

  .תילוש התעפשהש תימוקמ תילאיטנדוטס המזוי רתוויי וא ימלוע הדימ
 סוולקניו םיחאה ועבת ,םירלוד ינוילימ תואמ הווש התייה רבכ קובסייפ תרבח רשאכ ,ןכמ רחאל םינש

 ןכא םא ,דחא דצמ ?הזכ הרקמב הייפיצה ייוציפ יווש תא עובקל שי דציכ .ירוקמה הזוחה יפל הרבחב םקלח תא

 שי הרואכלש ירה ,הרבחב תויוכזה ןמ םיוסמ רועישל םיאכז סוולקניו םיחאה ויה םידדצה ןיב הזוחה יפ לע

 דצמ .ןידה קספ ןתמ דעומב ולא תויוכז יווש יפל ירק ,הזוחה םיוק ול םהל םייופצ ויהש םיחוורה יפל םתוצפל

 קובסייפ היה אל ,הזוחה תא גרברקוצ רפהשכ .וז האצותב םיוסמ קדצ-יא שיש השוחתהמ ררחתשהל השק ,רחא

 תססובמ הרבחב קלח םיחאל קינעהל שי השעמ רחאל עודמ רורב אל ןכלו ,הרידא ןוכיס תמרבו ,ןטק םזימ אלא

 תשגה דעומב אלו הרפהה תעב הרבחה יווש יפ לע אקווד יוציפ קינעהל קדצומ ולא תוביסנב םאה .החילצמו

 ?ירוקמה םזימב ךורכ היהש ןוכיסה דממל סחייתהל שי דציכו ?העיבתה

 הזוח תרפה ןיגב הייפיצ ייוציפ תעיבק :הז רמאמ קסוע הבש היעבל תקהבומ המגוד אוה קובסייפ הרקמ

 םינייפאמ המכ הז גוסמ םזימל .קט-ייה םזימ וא טפנו זג ישופיח לש םזימ תמגוד ,ןוכיס ריתע םזימל עגונה

 לש סיסבה יסכנ ללככו ,םיכומנ ותחלצה ייוכיס ,יתדונת ןייווש ,תוליזנ ןניא בורל םזימב תויוכזה :םיידוחיי

 ייוכיסש ולאככ ןוכיס יריתע םימזימ הז רמאמב רידגנ תוטשפה םשל .הובג ןוכיס ליפורפב םינייפואמ םזימה

 תא רפהל םילוכי ןוכיס ריתע םזימל םייטנוולרה םידדצה .םנולשיכל יוכיסהמ תרכינ הדימב םיכומנ םתחלצה

 ,הרפהה דעומ רחאל .ררבתנ םרט םזימה לש יתימאה ויווש רשאכ יהשלכ ןמז תדוקנב תויזוחה םהיתויוביחתה

 רכינ רעפ רוציל ךכ בגאו ,ינוציק יוניש תונתשהל םזימה יווש לוכי ,סיסבה יסכנ יוושב ההובגה תויתדונתה לשב

 יואר םא הלאשה הלוע הזכ הרקמב 2.העיבתה תשגה דעומב וכרע ןיבל הרפהה דעומב יזוחה םויקה לש וכרע ןיב

                                                             
 היווידו סוולקניוו רלייטו ןורמק םיחאה ,גרברקוצ לש הטיסרבינואל וירבח םע הרשפ םכסה לע המתח קובסייפ תרבח 2009 ראורבפב 1
 65 םהל המליש קובסייפ .םירצוי תויוכז רפהו תיתרבח תשר לש ןויערה תא םהמ בנג יכ ונעטש ,ConnectU תרבח ילעב ,הרדנראנ

 – ץראה "גרברקוצ לש וירבחל םייוציפ רלוד ןוילימ 65 המליש קובסייפ" :לשמל ואר .היפלכ העיבתה תרסהל הרומתב רלוד ןוילימ
 םייתסה אלא טפשמה תיבב ןודנ אל הרקמהש  ןוויכ .www.haaretz.co.il/captain/net/1.1246129 12.2.2009 תשרב טנרטניא ןטפק
  .םידדצה לש תויתדבועה םהיתונעט רבדב תיטפשמ הערכה ןיא םינפ לכ לעו ,תועודי ןניא ןרושאל הרקמה תודבוע ,הרשפב
 ןמזב אקווד ואלו ,הזוחה תתירכ ןמזב תואדווה רסוח תא םישיגדמ ללכ ךרדב ילכלכה חותינה תורפסב םינודנה םייסאלקה םילדומה 2

 Steven Shavell, Damage Measures for Breach of Contract, 11 BELL J. ECON. 466 (1980); Ronen:לשמל וארו ,ותרפה
, Remedies Optional versus Exclusive Information: Asymmetric with Contracts Incomplete Zhiyong Liu, &Avraham 

); 4269 (200 .CONE & L. .EVR L’NTI , 24Rules Liability Modular Ronen Avraham,; 523 (2006) .EVR .CONE & L. .MA 8
Richard R.W. Brooks, The Efficient Performance Hypothesis, 116 YALE L.J. 568 (2006); Richard R.W Brooks & 

Alexander  &Brooks R.W Richard  ).1(201690  L.J.ALE Y , 120Remedies On and Off Contract, Alexander Stremitzer
488 (2012) .EVR .CONE & L. .MA 14 ,On and Off Contract Remedies Inducing Cooperative Investments, Stremitzer. 

 דעוימה ןמזב היינבה ירמוח לש םהיריחמ ויהי המ ןלבקה עדוי אל התירכה ןמזב .חוקל רובע תיב תונבל בייחתמ ןלבקש לשמל חיננ
 םיתיעל איבמ הז העידי רסוח .דועו םזימה עוציבל םייחרכה םידבוע לש םתונימזב שחרתהל םילוכי םייוניש וליא ,תודובעה עוציבל
 םימיוסמ היינב ירמוחש ןוויכ םייזוחה ויבויח תא אלמל לגוסמ וניא אוהש ןלבקל ררבתמ לשמל רשאכ( תויזוח תויובייחתה תרפהל
 הזוחה תרפהו ,הזוחה תתירכ תעב םייק תואדווה רסוח ,ילכלכה חותינה תורפסב הבחרהב ונודנש ,הלא ןיממ םירקמב .)םינימז םניא
 תרפה םג הז רמאמב םידקמתמ ונא םהבש םירקמב תאז תמועל .םלענ רבכ תואדווה רסוח רשאכ ,ףשחנש שדח עדימ רואל תישענ

 .ררבתנ םרט תויזוחה תויוכזה לש ןייווש רשאכ ,תואדו-יא יאנתב תישענ הזוחה
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 תויוכזה יווש יפ לע וא ,ההובג ןוכיס תמר םלגמ םזימה רשאכ ,הרפהה דעומב תויוכזה יווש לע יוציפה תא ססבל

 לש וז תבכרומ הלאשב הערכהה .המלענ וא הנתמתנ רבכ םזימבש ןוכיסה תדימ רשאכ ,רתוי רחואמ דעומב

 הכרעה תוטיש םינוש טפשמ יתב וטקני ןכ אל םאש ,תיחרכה איה תואדו-יא יאנתב הייפיצה ייוציפ תעיבק

 ,עיתפמב .רתי יוציפל םירחא םירקמב וליאו ,רסח יוציפל םימיוסמ םירקמב איבהל הלולע רשא הרוצב ,תונוש

 תורמלו תררועמ ןוכיס יריתע םימזימ לש רשקהב הייפיצ ייוציפ תקיספש יטילאנא-יטרואתה ןיינעה תורמל

 .הלד איה אשונב תימדקאה הביתכה ,ףקיהה תובחר תוישעמה היתוכלשה
 תעיבק לש רשקהב לארשיב תורפסבו הקיספב וחתופש םיירנירטקודה םילכה יכ םיארמ ונא רמאמב

 תיב ,תישאר .ןוכיס יריתע םימזימ לש הרקמב םייוציפ תעיבקל םלוה הנעמ םיקפסמ םניא ,ללככ הייפיצ ייוציפ

 .הרפהה דעומב עגפנה תויוכז לש קושה יווש יפ לע הייפיצ ייוציפ בשחל תישעמה תורשפאה תא חינזמ טפשמה

 לצנמ וניא טפשמה תיבש הארנ ךא ,יוציפה תעיבק תכאלמ תא לקהל היושע וז בושיח ךרד םימיאתמ םירקמב

 תיב תאז םוקמב .הזכ עדימ גיצהל םיעבות ךירדמ וניאו הרפהה דעומב תויוכזה לש קושה יוושל רשאב עדימ

 םזימה תחלצה לש הרקמב םזימה יווש תוכרעהב ,ןיפיקעב תויוכזה יווש תא דומאלו תוסנל ףידעמ טפשמה

 תחלצהב םיכורכה םיישקה תא ןובשחב איבמ ןיפיקעבש ,אנדמואה ךרד לע בור יפ לע ,םיוסמ םוכס תתחפהב

 טפשמה יתב ,תינש .ירשפא רבדה רשאכ ונממ ענמיהל ץלמומו ,דואמ יביטלוקפס אוה הזכ בושיח .םזימה

 ,ךכ .םייוציפה בישחתב הרפהה דעומ רחאל ףשחנש שדח עדימ לולכל תורשפאל עגונב םישימג םיללכב םיזחוא

 העינמ היהת םיתיעלו ,הרפהה דעומ רחאל לבקתהש ונולשיכ וא םזימה תחלצה לע עדימב בשחתהל ןתינ םיתיעל

 החלצה רבדב עדימב שומישה ןיב ינוש היהי ויפלש ששח הלעמ וז תוינידמ .הלאכ םירחואמ םיעוריאב בשחתהלמ

 םיארמ ונא ,רתוי יללכ טבממו ,תישילש .טפשמה תיב קינעמש תיללכה יוציפה תמר תא תוועי רבדהו ,ןולשיכו

 העקשהבש ןוכיסה םוליגב ךרוצה תא תינבומ הרדגה םירידגמ םניא הקיספב הכ דע וצמואש םיללכה יכ

 םיבויח תרפה תעב הייפיצ ייוציפ בושיחל הרורב היחנה םיקפסמ םניא אליממו ,םייוציפה בישחתב תירוקמה

 עובקל טפשמה תיב לע ,הובג ןוכיסב םיכורכה םימזימ לש םירקמב ,ונתטישל .ולא םימזימל םיעגונה םייזוח

 עגפנה תא דימעהל תארוקה ,הייפיצ ייוציפ בושיחל הקיספב תלבוקמה הדימה תמאמ תיחפהל שי ויפלש ללכ

 .הזוחה םויקב ךורכה ןוכיסה תא םלגמה םיוסמ םוכס 3,"הזוחה םיוק ול היה וב םוקמב"

 לשב יוציפה םוכסב ורצווייש םיתוויעה ךכ ,רתוי לודג ןוכיסה םרוגש לככש ריעהל בושח הז רשקהב

 ךורכ יזוחה םזימה רשאכ .רתוי םילודג ויהי )ומוליגל םימיאתמ אל םילכב שומיש וא( ןוכיסה דמממ תומלעתה

 םיינוציק םיתוויעל איבי אל טפשמה יתב תא םויכ םישמשמה םילכב םייקה קוידה רסוח ,דבלב ךומנ ןוכיסב

 יריתע םימזימ לש םירקמב םימייקה םינחבמה תא םשייל טפשמה יתב וסני רשאכו םא תאז םע .יוציפה ףקיהב

 הנורחאל .םירכינ ויהי ורצווייש םיתוויעה ,תויתשתהו הייגרנאה םוחתב םימזימ וא קט-ייה ימזימ תמגוד ,ןוכיס

 זגה תילגתל רשאב ץנייטש ינב םיקסעה שיאל יקצוגנל יסוי גולואֵגה ןיב רשקותמ יטפשמ ךוסכס ומויס לא אב

 4.םזוע אולמב תומייקה תויטפשמה תונירוטקודב שומישב םיכורכה םיישקה תא גיצמ רשא ,רמת רגאמב יעבטה

 הז ןוכיס םלוגמ ובש ןפואל הבר תובישח שי ,רידא אוה תירוקמה העקשהבש ןוכיסה רשאכ ,הז גוסמ םירקמב

 רחאמ .יוציפה תעיבקב השק תוויעל ליבוהל לולע ןוכיסה דממב יתטיש אל לופיטו ,םייוציפה בישחתב

 הלכלכל תיזכרמ תובישח ,קט-ייההו תויתשתה םוחתל םיעגונה ולא רקיעבו ,ןוכיס יריתע םימזימלש

  .דיתעב םג וז היגוסל שרדיהל ךישמי טפשמה תיב יכ חינהל ריבס ,תילארשיה

                                                             
  .ןלהל 8 ש"הב םיאבומה ןידה יקספ ואר 3
 .ןלהל ב קרפ ואר ,םיעבותל וקספנש היפיצה ייוציפ תייגוסב טרפבו ,וז השרפב ףיקמ ןוידל 4
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 המגוד תרזעב חותינל תיביטמרונ תרגסמ םיקפסמ ונא ןושארה קרפב :ןלהלכ אוה רמאמה הנבמ

 ונא הז קרפב .קובסייפ הרקמב תיללכה היצאוטיסה לע ישפוח סוסיב תססובמה ,קט-ייה םזימ לש תטשפומ

 םזימה םא עודי היה םרטב הזוחה רפוה ןושארה גוסהמ םירקמב :םירקמ לש תוירוגטק יתש ןיב םיניחבמ

 תרפה רחאל ,ינשה גוסהמ םירקמב ;םזימה יווש לע שדח עדימ לכ ףסונ אל הזוחה תרפה רחאלו ,לשכ וא חילצה

 ונא ינשה קרפב .לשכ וא חלצ םזימה םא ררבתנו ,ירוקמה הזוחבש תואדווה-יא המלענ וא הנתמתנ הזוחה

 טפשמה יתב םהבש םילכה דציכ םימיגדמ ונא רתיה ןיב .יטרואתה חותינה רואל לארשיב הקיספה תא םינחוב

 ,אנדמואה ךרד לע םייוציפ תעיבקו תויפצה ןחבמ םהבו ,םפקיה תמיחתלו הייפיצ ייוציפ בושיחל םישמתשמ

 קספ תא םיחתנמ ונא ישילשה קרפב .תואדו-יא יאנתב תישענ הזוחה תרפה רשאכ םירכינ םיישק םיררועמ

 תא ליחהל ןויסינל המגודכ דחוימ ןיינע וב שי ךא ,תבייחמ הכלה תניחבב וניא ררובה קספ 5.רמת תשרפב ררובה

 תויתייעבה תא שיגדמ ררובה קספ חותינ .זג ישופיח םזימ – יטוקא ןוכיס לש הרקמ לע הקיספה ינחבמ

 םוכיס אבומ יעיברה קרפב .ןוכיס יריתע םימזימ לש תדחוימה הירוגטקב הקיספב םימייקה םינחבמב שומישבש

  .רצק

 

 תיטרואתה תיתשתה :ןוכיס יריתע םימזימב הייפיצ ייוציפ .א
 הדימה תמא 7.הרפההמ ול םרגנש קזנה ןיגב םייוציפל הזוח תרפהמ עגפנה יאכז 6,תופורתה קוחל 10 ףיעס יפ לע

 תא תוצפל שי ,רמולכ 8.הזוחה םיוק ול היה ובש םוקמב עגפנה תדמעהל תארוק הקיספבו הקיקחב תלבוקמה

 הדימ תמא 9.הזוחה םויק לש תיטתופיהה תורשפאל ותניחבמ הלוקש היהת הזוחה תרפהש תאזכ הדימב עגפנה

 בצמב עגפנה תא דימעמש יוציפ ,םידדצה ןיב תונגוה תניחבמ .תוליעי ילוקישמ ןהו תונגוה ילוקישמ ןה תקדצומ וז

 ,ובצמו ,וב העיגפה לע אלמ יוציפ הצופמ עגפנה .ןקתמ קדצ לש ןורקיעה תושירדב דמוע הזוחה רפוה אלול היה ובש

 יוציפ ,תוליעי תניחבמ 10.העיגפה ינפל וב היהש בצמל רשפאה לככ בורק אבומ ,תויביטמרונה ויתויוכז תניחבמ

 ץלאיי הזוחה תא רפי םאש עדוי ילאיצנטופ רפמ םא .הזוח תרפה לש תורשפאה ינפמ התואנ העתרה רצוי הזכ

 11.עגפנה רובע יחוור הזוחה םויקשמ רתוי ורובע תיחוור הרפהה םא אלא ,רפהלמ ענמיי אוה ,אלמ יוציפ םלשל

                                                             
 – רמת תשרפ :ןלהל( 29.12.11 םוימ םייניבה קספל ךשמהב ,3.7.13 םויב ןוקוא זעוב סומידב טפושה ידי-לע ןתינש ררובה קספ ואר 5
 ידי לע התחדנ ררובה קספ לוטיבל השקב .ץמנייטש ינב תולעבבש ויפרוקס תרבחל יקצוגנל יסוי ןיב עלגתנש ךוסכסה ןיינעב ,)תוררוב
 )5.3.2014 ,ובנב םסרופ( יקצוגנל 'נ מ"עב )גשב( ויפרוקס 50666-10-13 )א"ת יזוחמ( ב"פה ואר – ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב
 .)יזוחמ – רמת תשרפ :ןלהל(
 .))תופורת( םיזוחה קוח :ןלהל( 1970–א"לשתה ,)הזוח תרפה לשב תופורת( םיזוחה קוחל 10 'ס 6
 תרתע 'נ ןיטרק 3654/97 א"ע ואר ,"ןיא וידעלב םרוג" לש ןחבמ וא ,תיתדבוע תויתביס לש ןחבמ אוה הז רשקהב שמשמה ןחבמה 7
 .)1999( 385 )3(גנ ד"פ ,מ"עב )2000( ךרע תוריינ
 'נ רלקניו 288/80 א"ע ;)בומיסינא תשרפ :ןלהל( )1981( 808 ,800 הל ד"פ ,מ"עב עבש תב תריט ןולמ 'נ מ"עב בומיסינא 355/80 א"ע 8

 הז ןבומב ,יזוחה בויחה לש יפסכ רוזחש הווהמ םייוציפ םלשל וז הבוח" :)1981( 376 ,365 ול ד"פ ,מ"עב ןינבל הרבח ירדוס ריפס
 םא'צ 277/89 א"ע ;"עצבתמ היה ירוקמה בויחהו השחרתה אל הרפהה וליא ,ןותנ היה וב בצמ ותואב עגפנה תא דימעהל הדעונ איהש
 ןפואב ,עגפנה תדמעהב אוה םייוציפה תפורת דוסיבש ןויערה" :)1992( 298 ,288 ומ ד"פ ,מ"עב וקימעט 'נ מ"עב לארשי ןוזמ ירצומ
 834 ,811 )4(במ ד"פ ,יקארוס 'נ מ"עב לארשיל דוגיא קנב 195/85 א"ע ;"םות דע םכסהה םיוק ול ,וב ןותנ היהש בצמב ,יטתופיה
 בצמב עגפנה לש ותדמעה איה הזוח תרפה ןיגב םייוציפה לש םתרטמ" :)1996( 518 ,511 נ ד"פ ,גרבנירג 'נ רנלק 3055/93 א"ע ;)1989(

 ."הרפהה אלמלא אצמנ היה ובש
 .)2009( 405 טפשמה לש היצקיפידוק תארקל – תופורתה – םיזוח יניד רדא הדוהיו ולש הלאירבג לשמל ואר 9

 .2Timothy Endicott, John Gardner & Leslie Green eds., 201( 84–82USTICE JORRECTIVE C ,EINRIBW J.RNEST E( :ואר 10
 אל ותומדקל בצמה תבשה שרוד ןקתמה קדצה .עגפנל )רפמה וא( לוועמה םרגש קדצה רסוח תא ןקתל דעונ יוציפה יכ ריבסמ בירנייו

 רשפאה לככ בורק וא ,תיביטמרונ הניחבמ ההז בצמב עגפנה תא דימעהל יוציפה לש ותרטמ .תיביטמרונ הניחבמ אלא תיתדבוע הניחבמ
 הארנ הזכ יוציפ .ERNEST J. WEINRIB, THE IDEA OF PRIVATE LAW (1995) :םג וארו ,וב תקדצומ אלה העיגפה אלול היה ובש בצמל
 .וב תעגופ הניא הרפההש רבדה תועמשמ ,הרפה לש תורשפאל שידאל עגפנה תא ךפוה יוציפה םא :תיביטיאוטניא םג ןגוה
 ךומתל םידמולמ האיבה )הייפיצה ייוציפ דוחייבו( םייוציפה תפורת לש וז הנוכת .םידדצל םיילמיטפוא םיצירמת רצוי הזכ יוציפ 11
 Steven Shavell, Damage:הז רשקהב ואר .)לשמל ,הפיכאה תפורת( תורחא תופורת ינפ לע הפידעהלו הליעי הפורתכ וז הפורתב
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 .ןוכיס יריתע םימזימ לש רשקהב וז תיללכ הדימ תמא םשייל תורשפאל עגונ םיעיבצמ ונא וילעש ישוקה

 ןכש ,םזימה תחלצה תובקעב תלבקתמ התייהש הרומתה אולמ תא עגפנל קינעהל הקדצה ןיא הלאכ םירקמב

 ישוק והזש ןבומ .תואדו-יאב םיכורכ הזוחה יפ לע לבקתהל הרומאש הרומתה ףקיה וא הזוחה לש ומויק םצע

 םע .הרפהה דעומב עגפנה לש תויזוחה ויתויוכז שומימב והשלכ ןוכיס םייק ובש הרקמ לכל יטנוולרו ידמל יללכ

 יוציפב ירונימ תוויעל איבת םייוציפה בישחת תעב ןוכיסה םרוגמ תומלעתה ,תיסחי ךומנ ןוכיסה רשאכ תאז

 החלצהל יוכיסהו ,דחוימב םיהובג םזימה ןולשיכל םייוכיסה םהבש םירקמב דקמתהל םישקבמ ונא .עבקייש

 האלמ תודדומתהמ סונמ ןיאו ,םייוציפה תעיבקל תיטוקא תכפוה ןוכיסה תייגוס הלא ןיעמ םירקמב .גירחה אוה

 תרכינ הדימב גורחי עבקייש יוציפה ,תויתטישב םייוציפה בישחתב םלוגי אל ןוכיסה םא .היעבה םע תיתטישו

  .יוארה יוציפה רועישמ
-יא יאנתב רפוה הזוחה רשאכ ,תיסיסבה היגוסב ןודנ ,תישאר :םיקלח ינשב וז היעב םע םידדומתמ ונא

 ונא הלא ןיעמ םירקמב .תויזוחה תויוכזה לש ןייווש לע שדח עדימ לכ ףשחנ אל הזוחה תרפה רחאלו ,תואדו

 תויאר רדעיהב .יוציפה תא עובקל תנמ לע הרפהה דעומב תויוכזה לש קושה יוושב שמתשהל שי יכ םירובס

 תויאר לע ססבתהב רוחאל הריזגב יוציפה רועיש תא דומאל ןתינ הרפהה דעומב תויוכזה לש קושה יוושל תורישי

 יוכיסה תא ףקשמה םיוסמ םוכס תחפויש יאנתבו ,החלצה לש הרקמב םזימה לש אלמה יוושל רשאב תופיקע

 .לשכיי םזימהש

 וא תחלצה לע שדח עדימ ףסונ הרפהה רחאל רשאכ ,תיטילנא הניחבמ רתוי בכרומה הרקמב ןודנ ,תינש

 תעב םזימה יווש יפ לע יוציפ קינעהל יואר םא הלאשה הזוע אולמב תררועתמ הלאכ םירקמב .םזימה ןולשיכ

 ,ונתטישל .)רחואמה עדימה לע תוססבתהב( העיבתה תשגה דעומב וא )רחואמה עדימה ןמ תומלעתהב( הרפהה

 בשחתי טפשמה תיבש יואר ךא ,ףשחנש שדחה עדימב שומישב יתייאר ןורתי היהיש רשפא הז גוסמ םירקמב

 דממ תא תויתטישב םלגל וילע ןכו ,וינפל םיאבומש םירקמה ללש לכב ןפוא ותואב ילילש עדימבו יבויח עדימב

  .היוארה הדימה תמאמ הטוסה המרב יוציפ ןתניי ,ןכ אל םאש .ירוקמה םזימב ךורכ היהש ןוכיסה

 

 תואדו-יא יבצמב יוציפה תעיבק .1

 ויתובייחתה תא םיפתושה דחא רפה והשלכ בלשב .הובג ןוכיסב קט-ייה םזימל םיפתוש ויה םידדצ ינשש חיננ

 .הרפהה ןיגב םייוציפ עגפנה עבות תעכ .תויזוחה ויתויוכז תא דביא ינשה דצהו ,םזימה שטננ תאז תובקעבו

                                                             
Measures for Breach of Contract, 11 BELL J. ECON. 466 (1980); Daniel Markovits & Alan Schwartz, The Myth of 
Efficient Breach: New Defenses of the Expectation Interest, 97 VA. L. REV. 1939 (2011); Robert L. Birmingham, 

Breach of Contract, Damage Measures, and Economic Efficiency, 24 RUTGERS L. REV. 273, 274 (1970). תיירואתל 
 קידצהל ןתינ יכ םיארמ רחש-ןב ירמועו ליג-רב ןרוא ,לשמל .םידגנתמ םג שי ,םייוציפה תפורת לש התונוילעב תכמותה ,הליעיה הרפהה
-Oren Bar. :רפמה טקנש תוינעגופ וא תורוסא תוקיטקרפ לש תורשפא לע הדיעמ תינוצר הרפהש ךכב הייפיצ ייוציפ לע הלועה דעס

Gill & Omri Ben-Shahar, An Information Theory of Willful Breach, 107 MICH. L. REV. 1479 (2009) םג ואר:Daniel 
Friedmann, The Efficient Breach Fallacy, 18 J. LEGAL STUD. 1, 7 (1989); Steve Thel & Peter Siegelman, You Do Have 

to Keep Your Promises: A Disgorgement Theory of Contract Remedies, 52 WM. & MARY L. REV. 1181 (2011). תודגנתה 
 Seana:לשמל ואר ,קדצ וא תונגוה-תוססובמ תוירואתב םילגודה םינקיטרואת דצמ םג המק הליעיה הרפהה תיירואתל הבחר

Shiffrin, Could Breach of Contract Be Immoral?, 107 MICH. L. REV. 1551, 1552 (2009); CHARLES FRIED, CONTRACT 
AS PROMISE: A THEORY OF CONTRACTUAL OBLIGATION 7–11 (1981); J. Raz, Promises and Obligations, in LAW, 
MORALITY, AND SOCIETY: ESSAYS IN HONOR OF H.L.A. HART 210, 227 (P. M. S. Hacker & J. Raz eds., Oxford .Univ. 

Press 1977) 
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 היה עבותה לש וקלח יווש ,םזימה תחלצה לש הרקמב יכ ןכו ,10% ויה םזימה תחלצה ייוכיס יכ הארמ עבותה

  ?הזכ הרקמב ול יאכז היהי עגפנהש יוציפה םוכס היהי המ .רלוד ןוילימ 100-ל עיגמ

 שורדה לטנה תא םירה אל עבותה יכ ןועטל עבתנה לוכי הזכ הרקמב יכ ןייצל יואר ןוידל המדקהכ

 רתוי לש תורבתסה תמרב חיכוה אל עבותהש ירה ,דבלב 10% ויה םזימה תחלצהל םייוכיסה םא .וקזנ תחכוהל

 לש החלצהה ייוכיס םא םג .הז ןיממ תונעט תוחדל הטיי טפשמה תיב יכ הארנ .יפסכ קזנ ול םרגנש 50%-מ

 ןדבואל ול המרג הזוחה תרפהש הקיפסמ תורבתסה תמרב חיכוהל לוכי עבותה ,50%-מ םיכומנ ויה םזימה

 היה הרפהה ינפל .ךרע תולעב ןמצעלשכ ןה ,ןוכיסב סכנ ןתויה ףא לע ,הלא תויזוח תויוכז ;תויזוחה ויתויוכז

 לוכי עבותהו ,ךרע שי הזכ סכנל .רלוד ןוילימ 100 לש חוורל 10% לש יוכיס איה תילכלכה ותועמשמש סכנ עבותל

 יוכיסה רשאכ חוור ןדבוא לע יוציפ קינעהל תורשפאב םג וריכה טפשמה יתב ,ןיפולחל 12.הז ךרע יפל יוציפ שקבל

 ותעיבת תא לישכהל אלש םיטונ טפשמה יתב ,רתוי יללכ טבממו ,ףוסבל 13.םיזוחא םישימחמ ךומנ היה חוורל

 14.וקזנ תא תואדווב חיכוהל ונממ םיענומ םייביטקייבוא םיישקש םושמ קר עבתנה לש

 יוכיס קר היה עבותל ירהש ,רתי יוציפ היהי רלוד ןוילימ 100 ךסב עגפנה יוציפש םג ןבומ ,םינפ לכ לע

 לכ ןיא ,םזימה יווש לע שדח עדימ לכ ףשחנ אל הרפהה דעומ רחאל םא ,השעמל .הזכ יוושב סכנ גישהל 10% לש

 לשב עגפנה דביא ןתואש תויזוחה תויוכזה .הרפהה דעומב ויתויוכז יוושמ גרוחה יוציפ עגפנל קינעהל הביס

 יוציפ תלבקש ךכל איבת םייוציפה בישחתב הז ןוכיסמ )תיקלח וא האלמ( תומלעתהו ,ןוכיסב תויוכז ויה הרפהה

 אל הזוחה תרפה רחאל רשאכ ,ליעל המגודב ןכ לע .התואנה יוציפה תמרמ הגירחלו ,הזוחה םויקמ עגפנל הפידע

 ,הרפהה דעומב תויוכזה לש ןייוושל תויאר קפסל עבותה לע ,תויזוחה תויוכזה לש ןייווש לע שדח עדימ לכ ףשחנ

  .הז יווש יפ לע יוציפ קוספל טפשמה תיב לעו

 רשאב תורישי תויאר תאבה תועצמאב השעית יוציפה םוכס תכרעהל ךלמה ךרד ,תיטקרפ הניחבמ

 ךומס תויזוחה תויוכזב ושענש תואקסע לע עיבצהל לוכי עבותה ,ךכ .הרפהה דעומב תויוכזה לש קושה יוושל

 תויוכזה לש קושה ריחמ .ויתויוכז יווש תא חיכוהל תנמ לע ,םימוד םינייפאמ תולעב תויוכזב וא ,דעומ ותואל

 דצמ תוידיתע תועקשהב ךרוצה תא ןכו וזכ החלצה לש התועמשמ תא ,תידיתע החלצהל םייוכיסה תא ללקשמ

 .תואנ יוציפל איבי ךכו ,םזימבש ןוכיסה תא ואולמב םלגמ ףא קושה יווש .הלאכ ויה םא ,עגפנה

 ,תוליזנ ןניא בורל ןוכיס יריתע םימזימב תויוכזה .לעופב המישי היהת דימת אל וז החכוה תטיש תאז םע

 .תמיוסמ ןמז תדוקנב קיודמה ןייווש רותיא לע השקמ ורותב רבדהו 15,הלודג תויהל היושע ןכרעב תויתדונתהו

 דעומב תויזוחה תויוכזה לש קושה יוושל רשאב תורישי תויאר איבהל לכוי אל עבותהש ןכתיי הלאכ תוביסנב

 הזוחה תרפהמ עגפנל אלמ יוציפ היהי אל תויוכזה לש קושה יווש תא ףקשמה יוציפש ןכתיי ןכ ומכ .הרפהה

 רובע ןייוושמ תרכינ הדימב ךומנ תויוכזה לש קושה יוושש ךכל םיליבומ םידדצה ןיב עדימ ירעפ םהבש םירקמב

 םהו ,םזימה לש ותוכיא לע יטרפ עדימ םיתיעל שי םימזיה ידיב ,קט-ייה םזימ לש המגודב ,לשמל 16.עגפנה

                                                             
 .407 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,רדאו ולש ואר 12
 ןיזנב יתוריש תשרפ :ןלהל( ).302023.12 ,ובנב םסרופ( הילצרה תייריע 'נ מ"עב הכיסו ןיזנב יתוריש 2846/98 )א"ת יזוחמ( א"ת 13
 .)31.12.1982 ,ובנב םסרופ( קרב )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל 8 'ספ ,מ"עב םיקוצ ןולמ 'נ הינתנ תיריע 679/82 א"ע ;)הכיסו

 .)ענרב תוריצי תשרפ :ןלהל( )1988( 800–799 ,793 )2(במ ד"פ ,מ"עב חותיפל הרבח הינד 'נ מ"עב ענרב תוריצי 646/85 א"ע ואר 14
 תויוכזב רוחסל תלוכיהו תוליזנ ןניא םזימב תויוכזה ,הסרובב תרחסנה תירוביצ הרבחכ דגואמ וניא ןוכיסה ריתע םזימה דוע לכ15
 J.A.C. Hetherington & Michael P. Dooley, Illiquidity and Exploitation: A Proposed:לשמל ואר .דואמ תלבגומ םזימב

Statutory Solution to the Remaining Close Corporation Problem, 63 VA. L. Rev. 1, 5–6 (1977).  
 ,How to Value a Lost Opportunity: A Real Options ApproachMark Glick & Avner Kalay , :ואר ,המוד חורב ןועיטל 16

11 GEO. MASON L. REV. 673 (2003).  
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 םזיהש לשמל חיננ 17.קוש יוושל המגרתל ןתינ דימת אלש תאזכ תורכיה םזימה לש וייוכיסו וינייפאמ תא םיריכמ

 החלצה בינהל לוכי םזימהש ,םזימבש תונשדחה תאו ותוליעפ םוחת תא הקימעמה ותרכה לע ססבתהב ,ןימאמ

 ותונוכנ תא אדוול לכוי חרכהב אל ינוציח עיקשמ ,םזיל ןימז הזכ עדימ םא םג .רלוד ןוילימ 200 לש רידא םוכסב

   .רסח-יוציפ תויהל יושע תויוכזה לש קושה יווש יפ לע יוציפ ,הז ןבומב .יטרפ עדימ תפישחב םיישק לשב קיודמב

 תויאר תואבומ םהבש םירקמב וא( הרפהה דעומב תויוכזה לש קושה יוושל תורישי תויאר רדעיהב ןכ לע

 תויוכזה יווש תא דומאל לוכי טפשמה תיב ,)עגפנה רובע ויוושמ תרכינ הדימב ךומנ קושה יוושש ךכל תורורב

 הרקמב םזימה לש רעושמה ויוושל רשאב תופיקע תויאר לע ססבתהב ,רוחאל הריזג לש ךרדב הרפהה דעומב

 תואקסע ,םידדצה םילעופ ובש קושל רשאב םינותנ וללכי ולא תופיקע תויאר .ותחלצה ייוכיסלו ,החלצה לש

 תושרדנה תועקשהה יוושו סיסבה יסכנ לש תויתדונתה ףקיה ,ךכב ךורכה ןוכיסהו לעופל ןתאצוה ייוכיס ,תומוד

 ךירעהל ןתינ היהי ךכ ,רתוי םיבר ויהי טפשמה תיב ינפב וגצויש םינותנהש לככ .םזימה םויק םשל םידדצהמ

 רחאל ,רבד לש ופוסב .התואנה המרב יוציפ עובקלו הרפהה דעומב עגפנה תויוכז יווש תא רתוי בר קוידב

 איבהל רומא ,רוחאל הריזג לש ךרדבו תופיקע תויארב שומיש בגא יוציפה בושיח ,םינותנה ללכב תובשחתה

 וא ,תויוכזה לש קושה יוושל רשאב רתוי םירורב םינותנ ויה ול טפשמה תיב עיגמ היה הילאש האצות התואל

 אוה לדבההו ,הזוחה הרפה דעומב תויוכזה יווש תא תוהזל איה ךילהה תרטמ םירקמה ינשב .הבורק האצותל

  18.הז ךרעל עיגהל תנמ לע טפשמה תיב תא תושמשמה תויארה גוסב קר

 רשאב תופיקע תויארב ושמתשהב ,רוחאל הריזג תועצמאב יוציפה תא בשחל רחוב טפשמה תיב םא

 םזימב ךורכה ןוכיסה תא םלגמה םוכס יוציפה ןמ תיחפהל וילע ,החלצה לש הרקמב םזימה לש רעושמה ויוושל

 ןוילימ 100 לש חוורל 10% לש יוכיס ותועמשמש סכנ עגפנה דביא ליעל המגודב ,לשמל .ונולשיכל יוכיסה תאו

 ןתינ ,עודי וניא הרפהה דעומב תויוכזה לש קושה יווש םא .רלוד ןוילימ 10 לש חוור תלחותב סכנ והז .רלוד

 ןוילימ 10 לש יוציפש ןייצל בושח .רוחאל הריזג תועצמאב ,דבעידב וכירעהל תנמ לע הלא םינותנב שמתשהל

 הכרעמ דירומ הז ןוכיסו ,תנכוסמ העקשה אוה ךומנ יוכיסב ידיתע חוור .ליעלש המגודב רתי יוציפ היהי רלוד

 ,תנכוסמ העקשה התויהב ,רלוד ןוילימ 100 לש חוורל 10% לש יוכיס התועמשמש העקשה ןכ לע .העקשהה לש

 תווח תועצמאב עצבתת ןוכיסב האישנה תא תאטבמה התחפהה ,לעופב 19.רלוד ןוילימ 10 לש יוציפמ תוחפ הווש

  .הרפהה דעומב תויוכזה יווש תא ןיפיקעב ססבל תנמ לע םייראוטקא םילכב שמתשתש ,תילכלכ תעד

                                                             
 ,Jesse M. Fried & Mira Ganor לשמל ואר ,םירחא םיעיקשמל האוושהב םזיה לש תפדועה היצמרופניאה תייעבל תוסחייתהל 17

Agency Costs of Venture Capitalist Control in Startups, 81 N.Y.U. L. REV. 967, 983 (2006). 
 ןידה קספ ןתמ תעב תויוכזה יווש יפ לע יוציפה בושיח ןיבל הרפהה תעב קושה יווש יפ לע יוציפה בושיח ןיב( ןאכ הנודנה הנחבהה 18
 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,רדאו ולש ואר( חוור ןדבוא לע יוציפל ךרע ןדבוא לע יוציפ ןיב תורפסב העיפומה הנחבהל תמיוסמ הדימב הבורק

 יפיצפסה רשקהב תיטילנא הניחבמ תיתייעבו םושייל השק הניה חוור ןדבואל ךרע ןדבוא ןיב הנחבהה יכ םירובס ונא תאז םע .)406
 ומצע יזוחה סכנה – םינוש קזנ ישאר ןיב דירפהל הדעונ חוור ןדבואל ךרע ןדבוא ןיב הנחבאה ,יסופיט הרקמב .ןוכיס יריתע םימזימ לש
 ןדבוא וליאו ,המצע הנוכמה ריחמ היהי ךרעה ןדבוא ,הנוקל הנוכמ קפסל לשכ רכומ םא ,לשמל .ונממ וקפויש םיידיתע תוריפ תמועל
 הנחבהל םוקמ ןיא יכ הארנ ןוכיס יריתע םימזימ לש רשקהב .הנוכמה תרזעב רוציימ קיפהל הנוקה הוויקש חוור יפ לע בשוחי חוורה
 .םיידיתעה ותחלצה ייוכיסמ דרפנה יפסכ ךרע םזימל ןיא ,טפנ ישופיח םזימ לש וא קט-ייה תרבח לש הרקמב ,לשמל .וזכ תיטילנא
 קיפהל םיפצמ םידדצהש םיידיתעה םיחוורהמ "הזוחה ךרע" אוהש ,תויזוחה תויוכזה לש קושה יווש תא דירפהל רשפא יא ,רמולכ
 )רוחאל ןוויהב( םזימה תחלצה יווש יפל בושיח וא הרפהה דעומב תויוכזה יווש יפל בושיח ,ונידי לע עצומכ ,תאז םוקמב .הזוחה םויקמ
 ךרע ןדבוא ןיב הנחבההש ןוויכו ,ןכ לע .םינוש קזנ ישאר םניא םהו – תויזוחה תויוכזה יווש – ךרע ותוא תאיצמל םינווכמ םהינש
 רמאמב בחרנ שומיש הב שמתשהל ןוכנל םיאור ונניא ,)407 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,רדאו ולש ואר( הקיספב העיפומ הניא חוור ןדבואל
  .יחכונה
 יזוחא תא ופצי םידדצהש חרכה ןיא תואיצמבו ,דבלב השחמה םשל תאבומ החלצהה יזוחא תייפצ יכ ריהבהל יואר הז רשקהב 19
 יוציפש ירה ,רתוי רחואמ םיררבתמה ולאמ םיכומנ םזימה תחלצה ייוכיס קושה תוכרעה יפ לע םא ,רומאכ .קיודמב םזימה תחלצה
 .רסח יוציפ תויהל יושע קוש יווש יפ לע
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 ןימזה עדימב רקיעב היולת החכוהה ןפואב הריחבה ,הרפהה רחאל שדח עדימ הלגתנ אל רשאכ ,םוכיסל

 דוע לכ הרפהה דעומב קושה יווש יפ לע תויוכזה יווש תא ךירעהלו תוסנל טפשמה תיב לע ,ללככ .טפשמה תיבל

 הכרעה תתל לכוי טפשמה תיבש ריבס אל ןכש ,ולא תויוכז יוושל עגונב ןימאו ןימז עדימ םייקו ,ירשפא רבדה

 שומישבו רוחאל הריזג תועצמאב יוציפה םוכס תכרעה ,דועו תאז .קושה ינונגנמ לש וז לע התוכיאב הלועה

 לש םייווש הז ללכבו ,םירטמרפ לש הרוש לש קדקודמ בושיח הכירצמש ,תבכרומ הכאלמ הניה תופיקע תויארב

 תועקשהה ףקיהו ןוכיסה דממ לש ןובשחב האבה ןכו םנולשיכו םתחלצה ייוכיס ,וחילצה רבכש םימוד םימזימ

 יכ םירובס ונא ,תועטל טפשמה תיב ייוכיס תא הריבגמ בושיחה תובכרומש רחאמ .םזימב תומולגה תוידיתעה

 תויאר רותיאב םירכינ םיישק םהב םילגתמש םירקמל ךא הפיקעה בושיחה תטישב שומישה תא ליבגהל בטומ

  .הרפהה תעב ןכוסמה םזימה לש קושה יוושל עגונב תורישי

 

 הנתמתה תואדווה-יאש רחאל יוציפה תעיבק .2

 יוושל רשאב שדח עדימ הרפהה דעומ רחאל םהב הלגתנש םירקמ לש ,רתוי תבכרומ היגוסב קסוע הז קלח-תת

 ךכל הרפהה המרג תאז תחת .הרפהה תובקעב םזימה שטננ אל ליעל המגודבש חיננ ,לשמל .תויזוחה תויוכזה

 םזימה יכ ררבתה רבד לש ופוסבו ,ודבל םזימב ךישמה רפמה דצה ךא ,תויזוחה ויתויוכז תא דביא עגפנה דצהש

 טירסת .רלוד ןוילימ 100 ,העיבתה ןמזב ,תעכ תווש הרפהה אלול עגפנה קיזחמ היה ןהבש תויוכזהו ,חילצה

 הלוע וזכ היצאוטיסב .ךרע לכ רסח אוהו ,רבד לש ופוסב לשכ םזימהש הלגתנ הרפהה רחאלש אוה רחא יפולח

 עובקל תוסנל טפשמה תיב לע ףסונ עדימ ףשחנש רחאל םג םאה – יוציפה תעיבק ןפוא לע תפסונ הבושח הלאש

 תויוכזה יווש יפ לע עגפנה תא תוצפל שי אמש וא ,הז ךרע יפ לע יוציפ קינעהלו הרפהה דעומב תויוכזה ךרע תא

 םיללכה ינשמ דחא לכב ןודל התע הנפנ ?הלגתנ םזימה לש יתימאה וכרעש רחאלו ,ןידה קספ ןתמ תעב

 .תויזוחה תויוכזה יוושל רשאב שדח עדימ הלגתנ הרפהה רחאל רשאכ יוציפ תקנעהל םיירשפאה

 יווש יפל יוציפה בשוחי ,הז ללכ יפ לע 20.הרפהה דעומב תויוכזה יווש יפ לע עגפנה יוציפ :ןושאר ללכ

 ןיגב יוציפ ןתניי ונינפלש המגודב ,לשמל .ונולשיכ וא םזימה תחלצה לע עדונ םרטבו ,הזוחה תרפה תעב תויוכזה

 יווש ,םדוקה קלחה-תתב ראובמכ .רלוד ןוילימ 100 לש לודג חוורל ךומנ יוכיס תואטבמה תויזוח תויוכז ןדבוא

 תועצמאב רוחאל הריזגב וא ,הרפהה דעומב תויוכזה לש קושה יווש יפ לע :םינוש םינפוא ינשב החכוהל ןתינ הז

 בושח .ךכב ךורכה ןוכיסה לעו ותחלצה ייוכיס לע ,החלצה לש הרקמב םזימה יווש לע תופיקע תויארב שומיש

 וא לעופב םזימה תחלצהל רשק אלל ,הרקמו הרקמ לכב עגפנה תא תוצפל שי ,הז יוציפ ללכ יפ לעש ריהבהל

 יוושל היצקידניא קר שמשמ רחואמה עדימהש ןוויכמ 21,הרפהה דעומב תויזוחה תויוכזה יווש יפ לע ,ונולשיכל

                                                             
Janis Joplin’s  Craig Romaine,& R. ranklin M. Fisher F:לשמל ואר ,הז ללכל עגונב תיאקירמאה תורפסב ףיקמ ןוידל 20

Zhiyong Liu,  & Avraham Ronen145 (1990);  .INF &UDITING A ,CCOUNTINGA J., 5 Yearbook and the Theory of Damages
Zhiyong  & Avraham Ronen339 (2012);  .CONE & L. .EVR L’NTI , 32Damages Expectation Post Ex versus Ante Ex

77  .RGO & .CONE J.L., 28 Remedies Contract of Reevaluation A Sue: Not to Option the and Information Private ,Liu
(2009); James M. Patell, Roman L. Weil & Mark A. Wolfson, Accumulating Damages in Litigation: The Roles of 

.Uncertainty and Interest Rates, 11 J. LEGAL STUD. 341 (1982) 
F.3d 47 oda,Bar of Bank v. Inc. Craft, Indu ,490  :לשמל ואר ,הז ללכ לש ורואל וכלה רשא תיאקירמאה הקיספב תואמגודל 21
-Brushton 1990); Cir. 2d( 826–825 820, F.2d 916 ,.Corp .Mgmt Ship Skaarup v. Sharma 1995); Cir. (2d 496–495

1998) N.Y( 554–553 551,. N.E.2d 692 ,.Assocs Thomas H. Fred v. .Dist .Sch .Cent oiraM ואר ןכ: ESTATEMENTR.
 1981) .NSTI AWL .M(A 348 § ONTRACTSC OF )ECOND(S 
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 וא לשכ םזימה םא עדונ םרטב ,הז םדקומ דעומב ןייווש יפל עבקיהל רומא יוציפהו ,הרפהה דעומב תויוכזה

  .חילצה

 וא חילצהש םזימה יווש ,הז ללכ יפ לע .ןידה קספ ןתמ דעומב תויוכזה יווש יפל עגפנה יוציפ :ינש ללכ

 םא ,רמולכ .הרפהה דעומב תויוכזה יוושל הפיקע היאר ךא שמשמ וניאו יוציפה םוכס תא תורישי עבוק לשכ

 קספ ןתמ דעומב ,וזכ החלצה ןתניהב ויתויוכז יווש יפל עגפנה תא טפשמה תיב הצפי ,חילצה םזימהש הלגתנ

 קנעוי אל ,לשכ םזימהש הלגתנ הרפהה רחאל םא תאז תמועל .)רלוד ןוילימ 100 לש יוציפ ,ליעלש המגודב( ןידה

 רשאכ( הכומנ תוריבסב ךא )רלוד ןוילימ 100( בר יוושב יוציפ עגפנה לבקמ הז ללכ יפ לע בושיחב ,ךכ 22.יוציפ

 רפוהש תעב ,הליחתכל עגפנה ידיב היהש סכנל חוורה תלחות תניחבמ ךרע הווש אוה הזכ יוציפ ;)חילצמ םזימה

 .)רלוד ןוילימ 100 לש חוורל ךומנ יוכיס( הזוחה

 לדבההו ,םינוש םינפואב ךא ,יוציפ לש תיללכ המר התואל םיאיבמ םיללכה ינש יכ ריהבהל םוקמה ןאכ

 והז .הרפהה תעב עגפנה ידיב היהש יזוחה סכנה יווש יפ לע יוציפ חיטבמ ןושארה ללכה :יתוהמ אוה םהיניב

 ןמזב יזוחה סכנב םימלוגמ ויהש םייוכיסהו םינוכיסה יפל תויזוחה תויוכזה יווש תא אטבמה ,עובק יוציפ

 סכנבש ןוכיסה תא הקחמ הז ללכ .לעופב השממתהש האצותה יפל יוציפ קינעמ ינשה ללכה תאז תמועל .הרפהה

 המוד יוציפה ךס ךכ .ןולשיכ לש הרקמב ללשנ יוציפו ,החלצה לש הרקמב קנעומ לודג יוציפש ךכב ירוקמה יזוחה

 תונוש םיכרד םהו ,ירוקמה יזוחה סכנבש םייוכיסבו םינוכיסב םיבשחתמ יוציפה ילולסמ ינש .םירקמה ינש

 .הרפהה אלול היה ובש בצמל ותוא איביש הזכ ,אלמ יוציפ עגפנל קינעהל שי ויפלש קוחב עובקה ןחבמה תמשגהל

 .םהמ דחא לכ ליעפהל תנמ לע שרדנה עדימל הנושארבו שארב תעגונ יוציפה יצורע ינש ןיב הריחבה

 יווש לע קרו ךא ךמתסמ טפשמה תיב ויפ לע יוציפב .םילודג תונורתי שי ינשה יוציפה ללכל יכ הארנ הז םוחתב

 23.תונימזו תונימא תויאר לע ססבתהב יוציפה תעיבק תא לקהל יושע רבדהו ,ןידה קספ ןתמ תעב ,הווהב םזימה

 ,לשכ םזימה יכ ררבתנ םא ;רלוד ןוילימ 100 לש יוציפ עגפנה לבקי ,חילצה םזימה םא ,ונינפלש המגודב ,לשמל

 עדימל שרדיהל ילבמ ,תואנ יוציפ עובקל טפשמה תיבל רשפאמ אוהש ךכב הז ללכ לש ונורתי .רבד עגפנה לבקי אל

 .טפשמה תיבל ןימז חרכהב וניאש עדימ ,הליחתכל םזימה תחלצה ייוכיסל וא הרפהה תעב תויוכזה יוושל רשאב

 הזכ עדימב תובשחתהל ארוקה – ינשה בושיחה ללכ ,םזימה יוושל רשאב שדח עדימ ףשחנ ןכא רשאכ

 אב הז ןורתי .ול ןימזה רתויב בוטה עדימה יפ לע ,הנוכנה המרב יוציפ עובקל טפשמה תיב תלוכי תא רפשמ  –

 ,הזל המודב 24.הרפהה דעומב תויוכזה לש קושה יווש תא חיכוהל ישוק שי רשאכ דחוימ ןפב יוטיב ידיל

                                                             
 יללכ ינש ןיב הריחבה תלאש ,םזימה לש ונולשיכ וא ותחלצה לע שדח עדימ לכ הלגתנ אל םאש ריהבהל בושח ,קפס רסה ןעמל קר 22
 .םדוקה קרפה-תתב רומאכ ,הרפהה דעומב תויוכזה יווש יפ לע השעיי יוציפהו ,ללכ תררועתמ הניא יוציפה
 לע תוירוקמ תויאר תגצה דימת ףידעהל שי ויפ לעו ,תויארה יניד תא החנמה ,"רתויב הבוטה היארה" ללכמ וז הדוקנל שיקהל ןתינ 23
 ,לארשי תנידמ 'נ רינש 869/81 פ"ע ;)1980( 35 )3(דל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ דרוקלא 595/79 פ"ע :ואר .תופיקע תויודעו םיקתעה ינפ
 ד"פ ,דלפ 'נ לארשי-תלשממל יטפשמה ץעויה 105/51 פ"ע ;)2001( 71 )5(הנ ד"פ ,רפוע 'נ רגנוא 6205/98 א"ע ;)1984( 169 )4(חל ד"פ
 Hocking v. Ahlquist Bros. [1944] :ןכו ,)ב"לשתה( 382 ד םיטפשמ "רתויב הבוטה היארה ללכ" יקסבשרש המלש ;)1952( 783 ו

K.B 120 (Eng.); Miller v. Howe [1969] 1 WLR 1510 (Eng.). ןתמ תעב תויוכזה לש יתימאה ןכרע טפשמה תיבל עודי םא ,ךכ 
 ,יטוקא תואדו רסוחב עוגנ הז יווש היה ובש דעומב ,רבעב תויוכזה יווש לע תוססבתה ,תינויד הניחבמ ,קידצהל השק היהי ,ןידה קספ
 ןכרע ןיב רעפה ןכש ,ןוכיס יריתע םימזימב רבודמ רשאכ רתוי ףירח תויהל ךפוה הז ישוק .זאמ םלענ הז תואדו רסוח רשאכ רקיעבו

 ,ןבומכ .רתוי ןכוסמ םזימהש לככ רתוי לודג הרפהה דעומב ןכרע ןיבל )םזימה תחלצה רחאלו( ןידה קספ ןתמ תעב תויוכזה לש יתימאה
 תויוכזה יוושל רתוי תססובמ הכרעה תתל תנמ לע הלגתהש שדחה עדימב שמתשהל לוכי ןיידע טפשמה תיב ,ןושארה ללכה יפל םג
 תועצמאב יוציפה םוכס תא תיחפהלו הליחתכל החלצה ייוכיס רבדב יהשלכ הכרעה ךכל ףיסוהל וילע היהי זאש אלא .הרפהה דעומב
 .יוציפה םוכס תעיבקב קוידה-יא תא ריבגהל היושע וז הלועפ .רוחאל הריזג

 .v. Jenkins Petroleum Process Co., 289 Sinclair Ref. Co:תירבה תוצראב טפשמה יתב תקיספב םג יוטיב ידיל האב וז השיג 24
U.S. 689, 698–699 (1933): ”[I]f years have gone by before the evidence is offered. Experience is then available to 
correct uncertain prophecy. Here is a book of wisdom that courts may not neglect. We find no rule of law that setsa 
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 םזימה תחלצה ייוכיסל רשאב טפשמה תיב תעיבקב תויטהל ליבוהל אקווד היושע שדח עדימ תופסוותה

 םיטפושהש ריבס ,הרידא החלצה רבד לש ופוסב לחנ םזימה םא לשמל ךכ 25.ןושארה ללכה תרגסמב ,הליחתכל

 בושחל םיטפושה וטיי ,םזימה לשכ םא – ךפהלו( רתוי םיהובגכ הליחתכל ותחלצה ייוכיס תא ךירעהל וטיי

 תויטה ,קט-ייה ימזימ וא טפנ ישופיח תמגוד ,הובג ןוכיסב םימזימב .)םיכומנ ויה הליחתכל החלצהה ייוכיסש

 הובג אל יוכיס שיו ,םייאדו םניא הלאכ םימזימ ,הליחתכל .םיטפושה לצא העטומ םשור רוציל תויושע הלאכ

 תיחפהל וא( הליחתכל המויקמ םלעתהל לק ,המלענ תואדווה-יא רשאכ ,דבעידב .ןולשיכל בר יוכיסו ,החלצהל

 הררבתנש תיפוסה האצותל םיאתהל ךירצ היה הרפהה דעומב תויוכזה יוושש רובסלו )תירוקמה התמצועמ

 26.רתוי רחואמ

 תויוכזה יווש יפ לע יוציפ קינעהל שרדיי טפשמה תיבש אוה ןושארה יוציפה ללכמ הלועה ףסונ ישוק

 הארנ 27.ךרע לכ רסח תעכ אוהו ,לשכ םזימהש ררבתה דבעידב םא ףא ,הרקמו הרקמ לכב הזוחה תרפה דעומב

 הרפהה דעומב תויוכזה יווש יפ לע "יטרואת" יוציפ ןתמ קידצהל ושקתי ילוא טפשמה יתב תידסומ הניחבמ יכ

 יוציפ תיטקרפ הניחבמ םג .ךרע לכ רסח םזימהש רבד לש ופוסב ררבתה רשאכ םג )םילקש ינוילימ תויהל לוכיש(

 רשפא .עגפנה תא תוצפל תיפסכ תלוכי שי רפמל םא רורב אל םזימה ןולשיכ םעש ןוויכמ ,םיישק ררועמ הזכ

 .ןידה קספ ןתמ תעב תויוכזה יווש יפ לע יוציפ קינעמ טפשמה תיב רשאכ ,ינשה יוציפה ללכ יפל ישוק לע רבגתהל

 םימזימה ןכש ,יטרואת אוה רצונש קזנה םהבש םיבר םירקמב עירכהל ךרוצה תא טפשמה תיבמ ךסוח הז ללכ

 וניאש ןועריפ לדח רפמ לע םייוציפ תבוח קוספל שרדנ וניא טפשמה תיב ןכ ומכ .רבד לש ופוסב ולשכ םינכוסמה

                                                             
clasp upon its pages, and forbids us to look within“; In re Bd. of Rapid T.R. Comm’rs., 90 N.E. 456, 465 (N.Y. 1909): 
”Certainty is better than conjecture, and injuries actually inflicted a better guide than the opinion of experts as to the 
market values just before and after“; Fishman v. Estate of Arthur M. Wirtz, 807 F.2d 520, 552 (7th Cir. 1986): ”[W]e 
know of no case that suggests that a value based on expectation of gain is more relevant and reliable than one derived 
from actual gain“; Park v. El Paso Bd. of Realtors, 764 F.2d 1053 (5th Cir. 1985); Fromson v. W. Litho Plate .& 

.Supply Co., 853 F.2d 1568, 1575–1576 (Fed. Cir. 1988) וארו ,וז היגוסב תודיחא ןיא תיאקירמאה הקיספב םג תאז םע 
 ,.TWM Mfg. Co., v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 899–900 (Fed. Cir. 1986); Odetics, Inc. v. Storage Tech. Corp :לשמל

.185 F.3d 1259 (Fed. Cir. 1999) 
 וא( ותושחרתה תדבוע ,עוריא לש ותושחרתהל תורבתסהה תא דבעידב ךירעהל םישקבתמ םישנא רשאכש םיארמ םיבר םירקחמ 25
 תדעותמ הז העפות .תוקיודמ תוכרעה שוביג לע השקמ רבדהו ,תלבקתמה הכרעהה לע דואמ העיפשמ עוריא ותוא לש )ותושחרתה-יא
 :)תוטוידהמ התוחפ הדימב יכ םא( םייעוצקמ םיטפוש ידיב ףאו ,םייטפשמ םירשקהב תוטלחה תלבקל רשאב םג
 Susan J. LaBine & Gary LaBine, Determinations of Negligence and the Hindsight Bias, 20LAW & HUM. BEHAVIOR 501 

(1996); Dorothy K. Kagehiro, Ralph B. Taylor, William S. Laufer & Alan T. Harland, Hindsight Bias and Third-Party 
Consentors to Warrantless Police Searches, 15 LAW & HUM. BEHAVIOR 305 (1991); Jonathan D. Casper, Kennette 
Benedict & Jo L. Perry, Juror Decision Making, Attitudes, and the Hindsight Bias, 13 LAW & HUM BEHAVIOR 291 
(1989); John C. Anderson, Marianne M. Jennings & Philip M.J. Reckers, The Presence of Hindsight Bias in Peer and 
Judicial Evaluation in Public Accounting Litigation, 28 TORT & INS. L.J. 461 (1993); Jeffrey J. Rachlinski, A Positive 
Psychological Theory of Judging in Hindsight, 65 U. CHI. L. REV. 571 (1998); Reid Hastie, David A. Schkade & John 
W. Payne, Juror Judgments in Civil Cases: Hindsight Effects on Judgments of Liability for Punitive Damages, 23 
LAW & HUM. BEHAVIOR 597 (1999); Kim A. Kamin & Jeffrey J. Rachlinski, Ex Post ≠ Ex Ante: Determining Liability 
in Hindsight, 19 LAW & HUM. BEHAVIOR 89 (1995); W. Kip Viscusi, How Do Judges Think about Risk?, 1 AM. L. & 

ECON. REV. 26 (1999). 
 ייוסינב םג שושיאל התכזו תיגולוכיספה תורפסב בטיה תדעותמה )hindsight bias( דבעידב הכרעה לש תיביטינגוק היטה יהוז 26
 Baruch Fischhoff & Ruth Beyth, ”I Knew it Would Happen‟: Remembered Probabilities of Once-Future :ואר ,הדבעמ

Things, 13 ORG. BEHAVIOR & HUM. PERFORMANCE 1 (1975); GARY SAUL MORSON, NARRATIVE AND FREEDOM: THE 
SHADOWS OF TIME 234 (Yale Univ. Press ed. 1994); Daniel M. Bernstein, Cristina Atance, Geoffrey R. Loftus, Andrew 

Meltzoff, We Saw It All Along: Visual Hindsight Bias in .Children and Adults, 15 PSYCHOL. SCI. 264 (2004). 
 ןיא דבעידב ןולשיכהמ ךא ,הרפהה תעב םזימה לש ירוקמה ויוושל היצקידניא תווהל יושע םזימ ןולשיכ לע רחואמ עדימש ןבומ 27
 .החלצהל םג לאיצנטופ היה אל םזימבש דומלל
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 ךשמהב וניוציש םיאנתב דמוע אוה םא – הז ללכ יפ לע יוציפ .םזימה ןולשיכ רחאל הז ןיעמ םולשתב תאשל לוכי

 קושה יווש יפל יוציפה תמרל ךרע תווש תויהל הרומאש יוציפ לש תיללכ המרל איבהל ידכ וב שי – הז קרפ-תת

  28.הרפהה דעומב תויוכזה לש

 תויוכזה יווש יפ לע תוצפל םיטונ ןכא טפשמה יתב הרפהה רחאל שדח עדימ ףסונ רשאכש הארנ ,ללככ

 תקדצומ תיארנ וז תוינידמ 29.הרפהה דעומב תויוכזה יווש תא חיכוהל ןויסינה תא שוטנלו ןידה קספ ןתמ דעומב

 ןוכסיחהו ותלעפהל שורדה עדימה תניחבמ הז ללכ לש ויתונורתיב בשחתהבו ליעל ונמנש םילוקישה רואל

 ןימא עדימ לע ססבתהב ,התואנ יוציפ תמר רשפאמו הלעפהל טושפ ןונגנמ אוה הז ללכ .תויטופיש תואצוהב

 דעומ אוהש ,תמיוסמ ןמז תדוקנב םזימה תחלצהל םייוכיסה ויה המ דבעידב ךירעהל ךרוצ אללו רתוי ןימזו

 םזימה תחלצה ייוכיסל רשק אלל ,אלמ יוציפ טפשמה תיב קוספי ,חלצ ןוכיסה ריתע םזימה םא ,ךכ .הרפהה

 תא אופא ליזומ הז ןונגנמ .יוציפ לכ ןתניי אל ,לשכ םזימה םא ,הזל המודב .)הזוחה תרפה דעומב( הליחתכל

 שומישה תאז םע .יאדו אלו בכרומ ילכלכ עדימ חתנלו ףוסאל ךרוצה תא וכסוחב ,יטפשמה ללכה תלעפה תויולע

 הבחרהב םינודנה ,םידחוימ םיישק המכב בשחתהב ,טפשמה תיב דצמ תוריהז םג בייחמ הז בושיח ללכב

 .תואבה תואקספב

 

 שדח עדימב תובשחתהב תוביקע 2.1
 יפל תורישי עגפנה תא תוצפל רחוב טפשמה תיב םא ,הזוחה תרפה רחאל שדח עדימ ףסוותמ םהבש םירקמב

 םא .הדימ התואב ילילש עדימב ןהו יבויח עדימב ןה הז ךרוצל בשחתהל וילע ,ןידה קספ ןתמ דעומב םזימה ךרע

  .התואנה המרהמ גורחל לולע עבקיש יוציפה ,שדחה עדימה םוליגב תוביקע לע רמוש וניא טפשמה תיב

 ,ללככ ,וטיי טפשמה יתב םא הלעת וז היעב .רסח יוציפמ אוה הז הרקמב ררועתמה יזכרמ ששח 

 עגפנה לבקי םזימה תחלצה לש הרקמבו ,יוציפ לכ עגפנה לבקי אל םזימה ןולשיכ לש הרקמב היפלש תוינידמל

 ררבתמ עגפנה לש ויתויוכז יוושו לשכ םזימהש ררבתנ רשאכ ,ךכ .דבעידב ררבתנש יפכ םזימה יוושמ לודג יוציפ

 הזכ הרקמב .לעופב קזנ לכ םרגנ אל עגפנל ירהש ,יוציפל תורשפאה תא לולשל וטיי טפשמה יתבש ריבס ,יספאכ

 קושה יווש יפ לע אלו ,ןידה קספ ןתמ דעומב ,דבעידב )יספאה( תויוכזה יווש יפ לע יוציפה תא עבוק טפשמה תיב

 םוקמ ןיאש ושוחי ילוא טפשמה יתב ,חילצה םזימה םא ,הזל המודב .)ספאמ הנוש היהש( הרפהה דעומב ןהלש

 ,הובג ןוכיסב סכנ אוה הרפהה דעומב וידיב היהש המ לכש העש תיאדו החלצהמ דבעידב תונהיל עגפנל רשפאל

 הרקמב יוציפ ספא לש ,וזכ תיללכ תוינידמ וצמאי טפשמה יתב םא .הזכ הרקמב םג יוציפה תא ליבגהל וטיי ןכלו

 טפשמה יתב ,השעמל .ידמ הכומנ היהת ללוכה יוציפה תמר ,החלצה לש הרקמב יקלח יוציפו ןולשיכ לש

 ,ליעל המגודב .עגפנה לש רסח יוציפל איבי רבדהו ,תיקלח קר יבויח עדימב ךא ,ןיטולחל ילילש עדימב םיבשחתמ

 עגפנה לבקי םזימה תחלצה לש הרקמב וליאו ,רבד עגפנה לבקי אל )םירקמהמ 90%( םזימה ןולשיכ לש הרקמב

                                                             
 יווש יפל יוציפ רשאכ ,תאז .קושה יווש יפל יוציפ לע תולעל ,םימיוסמ םירקמב ,יושע ןידה קספ ןתמ תעב תויוכזה יווש יפ לע יוציפה 28
 ,ןלהל 68 ש"הב הז אשונב רתוי אלמ ןויד ואר .תויזוחה תויוכזה יווש תא הנוכנ רחמתל לוכי וניא קושהש ןוויכמ ,רסח יוציפ אוה קושה
  .תויפצה ןחבמ לש רשקהב
 .)"ןידה קספ םוי אוה קזנה תכרעהל עבוקה דעומש ,איה הכלההו"( )1988( 187 ,177 )2(במ ד"פ ,יול 'נ ץישפיל 5/87 א"ע לשמל ואר 29
 תא ךירעי טפשמה תיבש עגפנה יאכז ,אצומ תדוקנכ ,ויפלש" ללכ ץמאל םה ףא םיצילממש ,458 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,רדאו ולש ואר
 .)2011( 39.46 'ס ד ךרכ םיזוח ןהכ ילינו ןמדירפ לאינד ,ואר ןכ .)ק"י ,ק"ק – רוקמב השגדהה( "ןידה קספ ןתמ דעומב םפקיה יפכ ויקזנ
 לשב תופורת ץיבלינס הנר ןכו ,458 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,רדאו ולש ואר :תופסונ טפשמ תוטיש המכב הרוכב לש דמעמל הכז הז ללכ
 .)1997( 131 ילטנניטנוקה טפשמב הזוח תרפה
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 ,הרפהה דעומב תויוכזה לש קושה יוושמ תוחפ ךרע לעב סכנ גציימ הזכ יוציפ .רלוד ןוילימ 100-מ ןטקה יוציפ

 .רלוד ןוילימ 100 לש חוורל 10% לש יוכיס אטיבש

 יוציפל ששח ררועתיש רשפא ,ילילש עדימב אלו יבויח עדימב בשחתהל וטיי טפשמה יתב םא ,ןיפולחל 

 30.דספה הזוחמ עגפנה תא הליצה השעמל הזוחה תרפהש תויהל לוכי ,םזימה ןולשיכ לש הרקמב ,לשמל .רתי

 םג דספהב תאשל עגפנה תא םיבייחמ םניא ןכ לעו ,"םיילילש םייוציפ" קוספל םיגהונ םניא טפשמה יתב ,ללככ

 ילילש עדיממ םלעתהל וכישמי טפשמה יתב םא 31.הרפהה אלול ול םרגנ היה ןכא הזכ דספהש דבעידב הלגתנ םא

 יווש יפ לע יוציפ וקינעי םזימה תחלצה לש הרקמבו ,יבויח עדימב בשחתהל וטיי ךא ,הרפהה רחאל ףשחנש

 םיעגפנל ורשפאי טפשמה יתבו ,ידמ ההובג היהת תיללכה יוציפה תמרש ירה ,ןידה קספ ןתמ דעומב תויוכזה

  32.רתי יוציפמ תונהיל הזוחה תרפהמ

 הזוח לש תורשפאהש ןוויכ ,ילוש יוציפה תעיבקב תוויעה ךומנ ןוכיסב תויזוח תויורשקתהבש הארנ

 תורבתסה ילעב םיזוח רמולכ( הובג ןוכיסב םיזוחב רבודמ רשאכ תאז תמועל .תיסחי הכומנ תוריבסב איה דספה

 החיטבמ תאז םעו ,דספה הזוחב ךורכה קזנ לכמ עגפנה תא הליצמ הרפהה יכ הדבועה ,)םזימה ןולשיכל ההובג

 טפשמה תיב םא ןכ לע .יוציפה תמרב םירכינ םיתוויעל איבהל הלולע ,החלצה לש הרקמב חוור תמר התוא ול

 הזוח לש הרקמב רפמל יוציפ םלשל עגפנה תא בייחמ וניא לבא ,םזימה תחלצה לש הרקמב יבויח עדימב בשחתמ

 ראותיש יפכ םזימב םלוגמה ןוכיסה תא ףקשמה םיוסמ םוכס החלצה לש הרקמב יוציפה ןמ תוכנל שי 33,דספה

  .אבה קרפה-תתב

 יווש יפ לע יוציפה תא עובקל רחוב טפשמה תיבו ,הרפהה רחאל שדח עדימ הלגתנ םא ,וז הדוקנ םוכיסל

 ןובשחב ואבוי ילילש עדימ ןהו יבויח עדימ ןהש הז ןבומב ,תוביקע לע דיפקהל שי ,ןידה קספ ןתמ דעומב תויוכזה

 אדוול רתויב הטושפה ךרדה .רסח יוציפ וא רתי יוציפ תויהל לולע עבקייש יוציפה ןכ אלול .הדימ התואב

 עבקיי יוציפהש וא :םיפרוג םיללכ ינשמ דחא עובקל איה ילילש עדימב ןהו יבויח עדימב ןה הביקע תובשחתה

 ןבומ .ןידה קספ ןתמ דעומב תויוכזה יווש יפ לע דימת עבקיי אוהש וא ,הרפהה דעומב תויוכזה יווש יפל דימת

 עדימב בשחתהל שי יתמ םירידסמה םינוש םיללכ עובקל ןתינ ,לשמל .םיירשפא רתוי םיבכרומ םירדסה םגש

 םיללוכ םניא םא יוציפה תעיבקב םיתוויעל ליבוהל םייושע הלאכ םיללכש אלא .ונממ םלעתהל יואר יתמו ,שדח

  .יבויח עדימלו ילילש עדימל המוד סחי ןגעמה ןונגנמ

 

                                                             
 דצ ותואמ השרדנש העקשההמ ךומנ דצ ותוא רובע יזוחה םויקה יוושש ררבתמ רשאכ םידדצה דחא רובע דספה הזוחל בשחיי הזוח 30
 .)1992( 57 ,45 )4(ומ ד"פ ,הינתנ תייריע 'נ מ"עב םיקוצ ןולמ 3666/90 א"ע :ואר .הזוחה םויק ךרוצל
 םילוע הלאש ףא תוכמתסה ייוציפל עגפנה יאכז דספה הזוח לש הרקמב ,ןישח תעדל .ןישח טפושה לש וניד קספל 22 'ספב םש ואר 31
 אוה ,)םידספה ול םרוג היה רפומה הזוחהש ןוויכמ( הרפההמ חיוורה עגפנה רשאכ יכ תסרוגה העד ןיא ,םוקמ לכמ .הייפיצה ייוציפ לע
 ירסומ םגפ הב שיש ,תיתלווע-ןיעמ תוליעפ הזוח תרפהב האורה הסיפתה תטלש ילארשיה טפשמב .רפמה תא ךכ לע תופשל בייח היהי
 ,)1988( 278 ,221 )1(במ ד"פ ,ה.ב.מ.ג סנו'ג דנא ולרה 'נ מ"עב ןינב ירמח סרדא 20/82 נ"ד ואר :תויוצר אל תואצותל האיבמ איהו
 לנוישנרטניא םרפירגא 8728/07 א"ע :ואר ןכו ,"םעכו הרבחכ ,ונייח דוסיב דמוע תוחטבה םויק" :קרב )זא וראותכ( טפושה ירבדכ
 לארשי לורטנוק טידוא 2106-08 )ם-י( א"ת ;)15.7.2010 ,ובנב םסרופ( רגיצנד טפושה לש וניד קספל 36 'ספ ,ןוסריאמ לאומש 'נ מ"עב
 הרפהמ עגפנה ביוחי ובש בצמ ןיימדל השק רפמה תולועפ לש וז תילילש הסיפת ךותמ .)5.1.2011 ,ובנב םסרופ( הקבקוק ישי 'נ מ"עב
 תורפסב .)"רכשנ אטוח אהי אל" תניחבב םייסיסב םיירסומ-םייטפשמ תונורקע רותסי הזכ ןורתפש ןוויכמ ,רפמל יוציפ םלשל
 ,הזוח תרפהל רתוי תינחלס השיג הלגמה הפנע תורפס םג תמייק תוחטבה םויק לש ךרעה תובישחב הרכהה דצל הבש ,תיאקירמאה
 .Steven Shavell, Is Breach of Contract Immoral?, 56 EMORY L.J. 439 (2006); Richard A :לשמל וארו ,התוא תדדועמ ףאו

Posner, Let Us Never .Blame a Contract Breaker, .107 MICH. L. REV. 1349 (2009) 
Contract of Reevaluation A Sue: Not ot Option the and Information PrivateZhiyong Liu,  & Avraham Ronen :ואר  32
)200977 ( .RGO & .CONE J.L., 28 Remedies. 

 .30 ש"ה ליעל ואר  33
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  הרפהה רחאל תועקשהו דספה הזוח :ןוכיסה םוליג 2.2
 דעומב יוציפה תא בשחל רחוב טפשמה תיבו ,חילצה םזימה יכ ררבתה הרפהה רחאל םהבש םירקמב

 .יוציפה םוכסב ירוקמה םזימב ךורכה ןוכיסה םוליגל עגונה ישוק ררועתמ ,)ינשה ללכה יפ לע( ןידה קספ ןתמ

 ןתמ דעומב תויוכזה יווש יפ לע יוציפה תא עובקל רחוב טפשמה תיב םא םגש ךכמ עבונ הז ישוק ,תינויע הניחבמ

 תיטפשמ תוינידמ לש ןיינעכ לבוקמ אל ,םזימה ןולשיכל עגונה ילילש עדימב םג תוביקעב בשחתמו ןידה קספ

 ליפורפ םע תועקשה תושרדנ רשאכ ,ךכ .דספה הזוח לש הרקמב רפמה תא תוצפל הרפההמ עגפנה תא בייחל

 ןתמ תעב םזימה יווש יפ לעו םזימה תחלצה לש הרקמב קר עגפנה תא תוצפל שי ויפלש ללכ ץומיא ,הובג ןוכיס

 תרפהמ עגפנה 34.םניחב ול תנתינה םזימה לע )call option( שכר תיצפואמ הנהיי עגפנהש ךכל ליבומ ,ןידה קספ

 תועקשהב תאשל שרדנ אוהש אללו ,חילצמ םזימהש הרקמב קר םזימב ףתתשהל תוכזהמ הנהנ השעמל הזוחה

 תונהיל עגפנה לכוי ,םזימה חלצי םא .לשכנ היה םזימה םא רפמל םימרגנ ויהש םידספהב וא הובג ןוכיסב

 תויהל תולולעש ,הובג ןוכיסב תועקשה ןתואב תוכורכה תויולעב תאשל ילבמ ,תנכוסמה העקשהה תוריפמ

 ההובג תורבתסה שי ,הובג ןוכיס ליפורפ ןהבש תועקשהב רבודמש רחאמו ,לשכיי םזימה םא תאז תמועל .תוהובג

 ךורכה ידיתע קזנ לכמ עגפנה תא הליצמ הרפהה ,השעמל .םהשלכ םידספהב עגפנה אשיי אל ,וזכ האצותל

 םעטמ םיחמומ תעד תווח תועצמאב יוציפה םוכסב ןוכיסה דממ םוליגב רבגתהל ןתינ הז ישוק לע 35.םזימב

 36.הובג ןוכיסב תועקשה לש ןייווש תא ךירעהל תנמ לע םייסנניפ םילכב ושמתשיש םידדצה

 רלוד ןוילימ יוושב תופסונ תועקשהל שרדנ עגפנה היה הזוחה רפוה אלול ,ליעלש המגודבש לשמל חיננ

 קספ ןתמ דעומב תויוכזה יווש יפ לע הצופמ עגפנהו ,שדח עדימ ררבתנ םא .םזימה תחלצה תא רשפאל תנמ לע

 יוכינב יד ןיא יכ ריעהל שי .הרפהה אלול ןהל ךרצנ היה עגפנהש תואצוהבש ןוכיסה תא יוציפהמ תוכנל שי ,ןידה

 רבודמש ןוויכ ,יוציפ לש התואנ המרל איבהל תנמ לע )רלוד ןוילימ ונינפלש המגודב ויהש( תואצוהה לש ילנימונ

 הסנכהל 10% לש יוכיס ףקשמ הרפהה דעומב עגפנה רובע הזוחה יווש ,ונינפלש המגודב .הובג ןוכיסב תועקשהב

 – M1$( רלוד ןוילימ 9 לש יווש תלחות יהוז .רלוד ןוילימ לש העקשהב ךרוצ דצל רלוד ןוילימ 100 לש

M100$*10%(. םירקמהמ 10%-ב קר עגפנה הצופי ,ויפ לע עבקנ יוציפהו ,שדח עדימ ררבתמ םא תאז תמועל: 

 תיב הטיי ליגרב .)יוציפ לכ ןתניי אל ,ןולשיכ לש הרקמב וליאו( רבד לש ופוסב חילצה םזימה םהבש םירקמה

 ןוילימ תיחפהל רמולכ ,תילנימונ הזוחה םיוק ול עגפנהמ תושרדנ ויהש תואצוהה תא יוציפהמ תוכנל טפשמה

 לש יוציפ עגפנה לבקי םירקמהמ 10%-ב םא .יוציפ לש התואנ המרל איבת אל וז תוינידמש אלא .יוציפהמ רלוד

 ןוילימ 9 םוקמב ,)M1$ – M100[*10%[( רלוד ןוילימ 9.9 לש יוציפ תלחות ףקשי הזכ יוציפש ירה ,רלוד ןוילימ 99

                                                             
 סיסב סכנ שוכרל תוכז הייצפואה שכורל קינעמ הייצפואה רכומ ותרגסמבש םידדצ ינש ןיב הזוח איה )call option( שכר תייצפוא 34
 .)הייצפואה תעיקפ דעומ אוה( וינפל וא שארמ עובק דעומב ,)הייצפואה ריחמ אוה( שארמ עובק ריחמ תרומת והשלכ
 לש ופוסב םא .הזוחה תרפה רחאל םזימה תא ליעפהל ךישממ הזוחה תרפהמ עגפנה דצה ובש ךופה הרקמ לע בושחל ןבומכ ןתינ 35
 רחאל דרי םזימה ךרע םא םלוא .וז ךרע תיילעמ תונהיל לכוי אוהו ,רפמה דגנ העיבת שיגהלמ עגפנה ענמיי ,הלע םזימה ךרע רבד
 תיילע לכמ תידעלב תונהיל עגפנה לכוי ויפלש ללכ ץומיא .ךרעה תדירי לע רפמה תא עגפנה עבתי ,)ההז ראשנ תוחפה לכל וא( הרפהה
 התואל ההזה םוכסב ותוצפל שי הרפהה רחאל והשלכ בלשב תפסונ ךרע תדירי העריאש הרקמב ךא ,ןכוסמה םזימה לש תידיתע ךרע
 השעמל תשמשמ וז הייצפוא .םניחב ול תנתינה םזימה לע )put option( רכמ תייצפואמ הנהיי עגפנש ךכל ליבוי ,תפסונ ךרע תדירי
 ןתינש יוציפה יוושמ וז הבטה תיחפהל שי ןכלו ,הרפהה רחאל וליעפהל ךישממ עגפנהש הרקמב םזימה יוושב תפסונ הדירי ינפמ חוטיב
 הבלחו הניחט לעפמ .י.י 3557/02 א"ער המגודל ואר ,הייפיצ ייוציפ עבת ,םזימה תא ליעפהל ךישמה רשא ,עגפנה ובש הרקמל .עגפנל
 .)הבלחו הניחט לעפמ ןיינע :ןלהל( )2003( 173–172 ,162 )1(חנ ד"פ ,מ"עב )1994( קוויש םורד הדשה ירוכיב 'נ מ"עב בהז

 ידכ חתופש ,יטמתמ-ילכלכ לדומ – סלוש–קלב תחסונב שומיש תועצמאב הכרעהל תנתינ עגפנל תקנעומש שכרה תייצפוא לשמל ךכ 36
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 ,רלוד ןוילימ 9 היהת יוציפה יווש לש תיללכה ותלחותש תנמ לע ,ךכל יא .היוארה יוציפה תמר איהש ,רלוד

 .דבלב רלוד ןוילימ 90-ל הווש תויהל ךירצ םזימה תחלצה לש הרקמב יוציפה ,הזוחה םויק לש יוושה תלחותכ

 תגציימ ןכלו ,רלוד ןוילימ 9-ל ךרע תווש איהש ,רלוד ןוילימ 90 לש חוורל 10% לש יווש תלחות גציי הזכ יוציפ

 םוכס אלו( רלוד ןוילימ 10 לש םוכס תיחפהל שי רלוד ןוילימ 100 ךסב םזימה יחוורמ ,רמולכ .התואנ יוציפ תמר

 .עגפנהמ ךסחנש ןוכיס ,רפמה עציבש תואצוהב ךורכה ןוכיסה תא םלגמש ,)דבלב רלוד ןוילימ לש

 םוכס יוציפה יוושמ תיחפהל שי םזימה תחלצה לש הרקמב ,)בוריקב( תיללכ החסונ קפסל תנמ לע

 תתחפהב קפתסהל ןיאו ,)M10$ = 10%/M1$( םזימה תחלצה ייוכיס יקלח תוידיתעה תואצוהה תא גציימה

 בושיח ,לעופב 37.תואצוהה יוכינל תקיודמ החסונ הניא וז המגודש ריעהל בושח .דבלב תוידיתעה תואצוהה

 םידדצה םעטמ םיחמומ תעד תווח ךירצהלו רתוי בכרומ תויהל לולע ןוכיסב תואצוהה לש קיודמ יוכינל איביש

 ןאכ תאבומה המגודה תרטמ 38.הובג ןוכיסב תועקשה לש ןייווש תא ךירעהל תנמ לע םייסנניפ םילכב ושמתשיש

 ,םייוציפה בישחתב הרפהה דעומ רחאל ושענש תועקשההו ןוכיסה דממ םוליגבש תויוקדה תא שיחמהל איה

 .ררועל םייושע ולא םיבושיחש םיישקהו

 

 יטרואתה קרפה םוכיס .3

 תוסחייתהל הכ דע וכז אלש תויובכרומ לש הרוש הלעמ ןוכיס יריתע םימזימ תרפה ןיגב הייפיצ ייוציפ תעיבק

 טפשמה יתב תא שמשל תולוכי רשא תונבות הלעמו ולא תויובכרומ גיצמ הז קרפ .הקיספב םיקימעמ חותינלו

  .דיתעב ןוכיס יריתע םימזימב יוציפה תעיבקב ןודל םאובב

 ונתטישל ,הרפהה רחאל שדח עדימ ףסונ אלו ,תואדו-יא יאנתב התשענ הזוחה תרפה רשאכ ,תישאר

 .םייק הז עדימ ןכא םא ,הרפהה דעומב תויוכזה לש קושה יוושל תורישי תויארב יוציפה תחכוהל תופידע תמייק

 החלצה לש התועמשמ תאו םזימה תחלצהב םיכורכה םינוכיסהו םייוכיסה תא ללקשמ תויוכזה לש קושה ריחמ

 םידדצל תורוהלמ הכ דע וענמנ לארשיב טפשמה יתב ,ךשמהב הארנש יפכו ,עיתפמב .תואנ יוציפל איבמ ךכבו וזכ

 קושה יוושל עגונה עדימ םהבש םירקמב ףא הרפהה דעומב תויוכזה לש קושה יוושל עגונב תורישי תויאר גיצהל

 דומאל לוכי טפשמה תיב תויוכזה לש קושה יוושל תורישי תויאר רדעיהב 39.םידדצל ןימז היה ולא תויוכז לש

 ,החלצה לש הרקמב םזימה לש אלמה ויוושל רשאב תופיקע תויאר לע ססבתהב רוחאל הריזגב יוציפה םוכס תא

 התואל איבהל םירומא החכוהה ינפוא ינש .לשכיי םזימהש יוכיסה תא ףקשמה םיוסמ םוכס תחפויש יאנתבו

 ,תבכרומ הכאלמ הניה תופיקע תויארב שומישו רוחאל הריזג תועצמאב יוציפה םוכס תכרעהש אלא ,האצות

 תוביסנב .תועטל טפשמה תיב ייוכיס תא הריבגמ ןכ לעו ,םירטמרפ המכו המכ לש קדקודמ בושיח הכירצמש

 םיישק םילגתמ םהבש םירקמל ךא הפיקעה בושיחה תטישב שומישה תא ליבגהל בטומ יכ םירובס ונא ולא

 .תופיקעה תויארל עגונה ןימז עדימ םייקו ,הרפהה תעב םזימה לש קושה יוושל עגונב תורישי תויאר רותיאב

 ללכה יפ לע :יוציפה תעיבקל םיירשפא םיללכ ינש שי ,הרפהה דעומ רחאל שדח עדימ ףסונ רשאכ ,תינש

 תחלצהל עגונה רחואמ עדימל תוסחייתה אלל הרפהה דעומב תויוכזה יווש יפ לע יוציפה תא עובקל שי ,ןושארה

 תויוכזה לש ירוקמה ןייווש בושיחל הפיקע היאר קר שמשל יושע רחואמה עדימה ,רתויה לכל( ונולשיכ וא םזימה

                                                             
 .ההז םירקמה ינשב חוורה תלחותש ףא ,ירוקמה יזוחה סכנב ןוכיסה תמרמ הנוש םייוציפה בישחתב ןוכיסה תמרש םושמ ,תאז 37
 יוציפה תועמשמ תאז תמועל .רלוד ןוילימ לש תיאדו האצוה דצל רלוד ןוילימ 100 לש חוורל 10% לש יוכיס ללכ ירוקמה יזוחה סכנה
 םייוכיסהו םינוכיסה ליהמת ,רלוד ןוילימ 9 איה חוורה תלחות םירקמה ינשבש ףא .רלוד ןוילימ 90 לש ידיתע חוורל 10% לש יוכיס איה
 .םירקמהמ דחא לכב הנוש
 .36 ש"ה ליעל ואר 38
 .ןלהל 55 ש"ה דילש טסקטב ,טברש םיחאה תשרפבו ,ןלהל 53 ש"ה דילש טסקטב לאינולא תשרפב 1.ב קרפ-תתב ןוידה לשמל ואר 39
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 ןתמ דעומב תויוכזה יווש יפ לע עגפנה תא תוצפל שי ,ינשה ללכה יפ לע ;)רוחאל הריזג לש ךרדב ,הרפהה דעומב

 ינשה ללכה לש ונורתי .הליחתכל םזימה תחלצה ייוכיסל וא הרפהה דעומב ןייוושל תוסחייתה אלל ,ןידה קספ

 רתוי לקו ןימז – ןידה קספ ןתמ תעב תויוכזה יווש – שרדנה עדימהו ,ותלעפהל עדימ תוחפ שרדנש ךכב אוה

 אוה רצונש קזנה םהבש םירקמב עירכהל ךרוצה תא טפשמה תיבמ ךסוח הז ןונגנמ ,תאזמ הרתי .החכוהל

  .לשכ םזימה רבד לש ופוסב ןכש ,יתרואת

 עדימב ןהו םזימה תחלצהל עגונה יבויח עדימב ןה ביקע שומיש לע דיפקהל שי הז ללכ תלחהב תאז םע

 יוציפהש ךכל איבהל יושע שדח עדימב ביקע אל שומיש .הרפהה דעומ רחאל הלגתה רשא ונולשיכל עגונה ילילש

 הזוחה תרפה םע עגפנהמ ךסחנש ןוכיסה תא יוציפה יוושב םלגל יואר ,דועו תאז .התואנה המרהמ גורחי עבקייש

 .ותחלצהל דע םזימה תלעפה ךשמה ךרוצל עגפנהמ ושרדנש הובג ןוכיסב תועקשהה תא תמלוה הדימב תוכנלו

 ץומיא ,דספה הזוח לש הרקמב רפמה תא תוצפל הרפההמ עגפנה תא בייחל םיגהונ םניא טפשמה יתבש רחאמ

 ךכל ליבומ ,ןידה קספ ןתמ תעב םזימה יווש יפ לע םזימה תחלצה לש הרקמב עגפנה תא תוצפל שי ויפלש ללכ

 תועקשהב רבודמש רחאמו( לשכיי םזימה םא ,ןכש .םניחב ול תנתינה םזימה לע שכר תייצפואמ הנהיי עגפנהש

 לשב .םהשלכ םידספהב אשיי אל עגפנהש ירה ,)וזכ האצותל ההובג תורבתסה שי הובג ןוכיס ליפורפ תולעב

 םעטמ םיחמומ תעד תווח יפ לע ושעיי ןה יכ ץלמומ ,הובג ןוכיסב תוידיתע תועקשה וא ןוכיסה םוליג תובכרומ

 .םידדצה

 

 יטרואתה חותינה יארב הקיספה .ב
-יא יאנתב תישענ הזוחה תרפה רשאכ הייפיצ ייוציפ בושיחל תינויע-תיטרואת תרגסמ ונגצה םדוקה קרפב

 רחאל ינשה הרקמבו ,הרפהה רחאל וניעב רתונ תואדווה רסוח דחא הרקמב :םירקמ יגוס ינש ןיב ונחבהו ,תואדו

 וחתופש םייטנוולרה םילכה תא חתננ הז קרפב .םלענ וא ןתמתמ תואדווה-רסוחו ,שדח עדימ הלגתמ הרפהה

 .הלא םיבצמ ינש םע תודדומתהל לארשיב הקיספב

-יא יאנתב הזוח תרפה תובקעב הייפיצ ייוציפ תקיספבש אוה יטרואתה קרפב אבוהש יזכרמה ןועיטה 

 תילארשיה הקיספה לש חותינ 40.תויזוחה תויוכזבש ןוכיסה תא םייוציפה בישחתב םלגל טפשמה תיב לע תואדו

 הרומתה אולמ תקנעהמ החונ הניא בורל םיטפושה תעד יכ הארמ םיידיתע םיחוור ןדבואו הייפיצ ייוציפ רשקהב

 ויחוורו והשלכ ןוכיס ומליג ויתויוכז הרפהה דעומב רשאכ ,םזימה חילצה ול עגפנה יאכז היה הלש תיזוחה

 טפשמה יתב יכ הארנ תיביטיאוטניא ,ךכ .תואדו-יא לש תמיוסמ הדימל םינותנ ויה םזימה לש םיידיתעה

 טעמכ ןוכיסה אשונ םלוא ,תיאדו הניא םזימה תחלצה םהבש םירקמב יוציפה םוכס תא תיחפהל ךרוצב םיריכמ

 תינויע תיתשת רדעיהב .םירורב םיללכ וניינעב ועבקנ אל אליממו ,הקיספב תשרופמ תוסחייתהל הכוז וניאש

 םילכב ,ץלואמ שומיש םיתיעל ,טפשמה יתב םישמתשמ ןוכיס יריתע םימזימב הייפיצ ייוציפ תעיבקל תטרופמ

 .םיקומינ אלבו תוביקע אלב ,תורחא תורטמלו םירחא םירשקהב וחתופש םיירנירטקוד

 ילוקישמ יוציפה תא םיליבגמ וא ,אנדמואה ךרד לע בושיח לש םילכב םישמתשמ טפשמה יתב ,לשמל

 לולעו תודיחא-יא רצוי ,תירוקמה םתרטממ גרוח ,הז קרפב הבחרהב ןודיי רשא ,ולא םילכב שומיש .תויפצ

 העקשהב ךורכה ןוכיסה לש קיודמ םוליג םירשפאמ םניא םה דוחייב .יוציפה םוכסב םירכינ םיתוויעל ליבוהל

 לככ לודגל םייופצ ולא םילכב שומישה לשב םימרגנה יוציפה םוכסב םיתוויעהו ,םייוציפה בישחתב תירוקמה

 בושיחמ ורצווייש םיתוויעה ,ןוכיס יריתע םימזימב רבודמ רשאכ ןכל .רתוי בר ירוקמה םזימב םולגה ןוכיסהש

                                                             
 .א קרפ ליעל ואר 40
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 .ןוכיסה תייגוסב לופיטל רתוי םישרופמ םירדסה תעיבק קידצמ רבדהו ,ףקיה יבחר תויהל םייושע קיודמ אל

 תוילכתל ודעונש םיירנירטקוד םילכב שומיש ,דיתע ינפ תופוצ ןה טפשמה תיב תוארוהש רחאמ ,דועו תאז

 םייקה בצמה תא חיצנמ ,תואדו-יא יבצמב הייפיצ יוציפ בושיחל הרורב היגולודותמ תוותהל םוקמב ,תורחא

 .ןוכיסה טנמלא בושיחל תויאר יד גיצהלמ םיענמנ םידדצה ובש

 

 אנדמואה ךרד לע יוציפ תעיבק .1

 בצמב הזוחה תרפהמ עגפנה תא דימעהל יוציפה לע יכ אוה הקיספב הייפיצ ייוציפ רועיש תעיבקל יללכה ןחבמה

 הזוחה ןמ הפוצמה חוורה ןכש ,תבכרומ הכאלמ איה יוציפה רועיש תכרעהש אלא 41.הזוחה םיוק וליא היה ובש

 ,תואדו-יא לש םיאנתב יאדוו יאדו ,שארמ םכירעהל השקש םינתשמ םיביכרמ לש בר רפסמב יולת תויהל לוכי

 אל םידדצה ןיב תורשקתההש ךכ לשב ,המייקתה אלש תואיצמ יבגל תוכרעה" לע םיססובמ םקלח תוחפלשו

   42."השמומ

 לעב עדימ הלגתמ ןיא הרפהה רחאלו ,תואדו-יא יאנתב הזוח רפומ רשאכ ,יטרואתה קלחב רומאכ

 תויאר איבהל ןתינ ,תישאר .יוציפה תחכוהל םייטנוולר םיעצמא ינש שי ,הניעב תרתונ תואדווה-יאו תובישח

 דעומב תויוכזה יווש תא ךירעהלו תוסנל ןתינ ,תינש 43;הרפהה דעומב תויוכזה לש קושה יוושל רשאב תורישי

 44.ןוכיסה םרוגב תובשחתה בגא ותחלצה ייוכיסו םזימה ינותנ לע ססבתתש תילכלכ תעד תווח תרזעב הרפהה

 לש תיתטיש אל הסרגב םירחובו הנושארה תורשפאה לע רתוול םיטונ לארשיב טפשמה יתבש הארנ לעופב

 וז תרגסמב 45."אנדמואה ךרד לע" םייוציפ עובקל טפשמה יתב םיטונ רקיעב הלאכ םירקמב .היינשה תורשפאה

 ותחלצה לש הרקמב םזימה יוושל רשאב םיעבותה םיקפסמש עדימב ,אצומ תדוקנכ ,םישמתשמ טפשמה יתב

 אלמ רבסהל םיכוז םניאש םייללכ םילוקישל יפלו תיביטיאוטניא הז יוציפ םוכסמ םיתיחפמ ךא ,האלמה

 .הקיספב

 םיידיתעה ויקזנ תא חיכוהל השקתמ עגפנה םהבש םירקמל הנושארבו שארב דעונ אנדמואה ילכ

 םרוקמש םיידיתע םיחוור ןדבוא ןיגב קזנ תחכוה יכ תחא אל קספנ הז רשקהב .םיתייאר םיישק לשב קיודמב

 השיג טוקנל ןתינ ןכלו ,םירכינ םייתייאר םיישקב םירבדה עבטמ הכורכ לעופה לא האצי אלש תורשקתהב

 טפשמה תיב קפתסמ תובורק םיתיעל ןכ לע 46.הז קזנ שאר ןיגב םייוציפ ול קוספל שקבמה עגפנ יפלכ הליקמ

 תא םילשיש ןדמוא לע םייוציפה בישחת תא ססבל תנמ לע "הריבס תואדו" לש הדימב םרועישו םיקזנ תחכוהב

  47.רסחה

                                                             
  .)תופורת( םיזוח קוחל 10 'ס 41
 יוניבה דרשמ – לארשי תנידמ 'נ מ"עב ןינבל הרבח טברש םיחא 2080/09 א"ע םג ואר .799 'מעב ,14 ש"ה ליעל ,ענרב תוריצי תשרפ 42
 .)טברש םיחאה תשרפ :ןלהל( )23.6.2013 ,ובנב םסרופ( םש תואתכמסאהו 31 'ספ ,לארשי יעקרקמ להנימו ןוכישהו

  .״תואדו-יא בצמב יוציפה תעיבק״ תרתוכה תחת ,1.א קלח ליעל ואר 43
 .״תואדו-יא בצמב יוציפה תעיבק״ תרתוכה תחת ,1.א קלח ליעל ואר 44
 תשרפ ;809 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,בומיסינא תשרפ ;תויח תטפושה לש הניד קספל 35–73 'ספ ,42 ש"ה ליעל ,טברש םיחאה תשרפ 45
 הינבל הננער .מ.ר.ע 'נ מ"עב םיימואלניב תועקשהו קוויש – .ייא.מא.ייא 1229/97 א"ע ;800–799 'מעב ,14 ש"ה ליעל ,ענרב תוריצי
 )1997( 259–255 ,241 )5(אנ ד"פ ,ירטע 'נ תוקפהו םינמא גוציי תורוא 577/94 א"ע ;)1999( 664–663 ,657 )4(גנ ד"פ ,מ"עב הרכשהו
 תכרעהב"( )28.11.2007 ובנב םסרופ( 12 הילצרה תייריע 'נ מ"עב תועקשהו ןינבל הרבח רימא ןליא 2239/06 א"ע ;)ירטע ןיינע :ןלהל(

 .)"הכרעה סיסב לע יוציפה תא קוספל שי ןכלו ,תואדו יא לש ביכרמ שי שרדנה יוציפה ףקיה
 ;800–799 'מעב ,14 ש"ה ליעל ,ענרב תוריצי תשרפ ;)11.11.2010 ,ובנב םסרופ( 27 'ספ ,מ"עב חותיפל א"כא 'נ ו'גלד 8588/06 א"ע 46
 .)3.4.2006 ,ובנב םסרופ( 7 'ספ ,מ"עב )1994( חותיפו ןינב רב באז 'נ מ"עב לאינולא 11173/02 א"ע
 קוויש - .ייא.מא.ייא 1229/97 א"ע ;800–799 'מעב ,14 ש"ה ליעל ,ענרב תוריצי תשרפ ;809 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,בומיסינא תשרפ ואר 47
 ראליו 'נ םיוב 48/89 א"ע ;))1999( 664–663 ,657 )4(גנ ד"פ ,מ"עב הרכשהו הינבל הננער .מ.ר.ע 'נ מ"עב םיימואלניב תועקשהו

 מ"עב תוכרעמ רישי בושחימ 'נ מ"עב 'תושו ידרו ירבא 3205/99 )א"ת יזוחמ( א"ת ;)1992( 477 ,473 )3(ומ ד"פ ,מ"עב לנוישנרטניא
 .)23.7.2007 ,ובנב םסרופ(
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 יווש יפ לע אלמ יוציפ שורדל םיעבות םיגהונ יוציפה םוכס רבדב םהינועיטב יכ הלוע ןידה יקספ חותינמ

 לש תיעבט הייטנ יהוז ,תרחא גוהנל הרורב היחנה רדעיהב 48.יקסעה םזימה תחלצה לש הרקמב םהיתויוכז

 רקיעב תועגונ טפשמה תיבל םיעבותה םיקפסמש תויארה ךכיפל .העיבתה םוכס תא םסקמל םיפאושה ,םיעבות

 גיצהלמ םיענמנ םג םיעבותה ,םירבדה עבטמ .הרפהה דעומב קושה יוושל אלו ותחלצה לש הרקמב םזימה יוושל

 יוושב םתוא םימלגמ םניא אליממו ,הזוחה רפוה אלמלא םזימה שומימב םיכורכה םינוכיסל רשאב תויאר

 םינכומ אלא םהיתויוכז לש קושה יווש תא תוארהל םיעבותהמ םישרוד םניא ,םדיצמ ,טפשמה יתב .יוציפה

 הז הקיספ ןפוא 49.ותחלצה הרקמב םזימה יוושל רשאב תויארה לע ססבתהב ,אנדמוא לש ךרדב יוציפ עובקל

 טפשמה יתב השעמל םירתוומ ךכ .החלצה לש הרקמב םזימה יוושל רשאב תויאר תאבהב תודקמתהה תא חיצנמ

 .ןימז הז עדימ םהבש םירקמב םג ,הרפהה דעומב תויוכזה לש קושה יוושל עגונה עדימב שמתשהל תורשפאה לע

 וניינעב תויאר איבהל ןויסינ טעמכ ןיא תינויד הניחבמש הארנ ךא ,החכוהל ןתינ וניא הז עדימ םיתיעלש ןבומ

 50.םידדצל תושיגנ ןה רשאכ םג

 החלצה לש הרקמב םזימה ינותנ יפ לע אלמ יוציפ תקנעהמ םג םיגייתסמ טפשמה יתב תאז םע

 םיסחייתמ םניא טפשמה יתב .ןוכיסב תויזוח תויוכז ןיינעב התשענ הרפהה רשאכ )םיעבותה ידיב םיאבומה(

 יוציפ תקנעהמ תוחונ-יא םישיגרמ םיטפושהש תוארל לק הקיספה חותינמ ךא ,ןוכיסה םרוגל תוביקעבו שרופמב

 רסוחב עוגנ היה הרפהה דעומב תויוכזה יוושש רורב רשאכ החלצה לש הרקמב תויזוחה תויוכזה יווש יפל אלמ

 .אנדמואה ךרד לע יוציפ תעיבק לש ךרדב הלאכ םירקמב יוציפהמ תיחפהל םיטונ טפשמה יתב ,ללככ 51.תואדו

 םימרוג םינומ םימיאתמה םירקמבו ,אצומ תדוקנכ םזימה תחלצהל עגונב םינותנב םישמתשמ טפשמה יתב

 לע הנבומ רבסהמ םיענמנ ךא ,םיעבותה םישרודש םוכסל סחיב יוציפה תתחפה םתכרעהל םיבייחמה םינוש

 יזכרמה ישוקה 52.ןוכיסה םוליגל תרדסומ הטיש םיקפסמ םניאו הלא םינוש םימרוגב בשחתהל שי ובש ןפואה

 יוציפל רבד לש ופוסב איבהל הכירצ וזכ התחפהש םיריהבמ םניא טפשמה יתבש אוה הז ןפואב יוציפה תתחפהב

 םימרוגה םיפרטצמ דציכ רורב אל ,הז ןיינעב תשרופמ הרהבה רדעיהב .הרפהה דעומב תויוכזה יווש תא ףקשיש

  .יוציפה לש רדסומ בישחת ידכל טפשמה יתב םינומש םינושה

 ,לאינולא תרבח תיאכז התייה םהלש םייוציפה רועישב טפשמה תיב ןד 53לאינולא תשרפב ,לשמל

 םיחוור ןדבוא ןיגב יוציפל לאינולא תעיבת .ןוינקה ילעב ידיב רפוה המיע הזוחהש ןוינקב הדעסמ תליעפמ

 חוורל ועגנ םיעבותה דצמ תויארה ,רומאכ .הנש 20 ךשמל ח"ש ןוילימ יצח לש יתנש חוור לע הססבתה םיידיתע

 תקיספב ישוק האר טפשמה תיבש ןבומ .הרפהה תעב תויוכזה לש קושה יוושל אלו םזימה תחלצהמ יופצ היהש

 םימרוג לש הרושב הרצקב ןוילעה טפשמה תיב ןד םייוציפה בושיחב ןכ לע .דבלב וז הדימ תמא סיסב לע םייוציפ

 ינוחטיבה בצמב הערהה ,ןוינקה סולכאב ולגתנש םיישק םהבו ,רתוי ךומנ יתנש חוורל איבהל םייושע ויהש

 םיירשפא םיישק לשב .הדעסמל תורשכ תדועת לש הרדעיה לשב ילנויצפואה קושה חלפ םוצמצו רוזאב ילכלכהו

                                                             
 .ןלהל 58 ש"הב םיאבומה ןידה יקספ ןכו 46 ש"ה ליעל ,לאינולא תשרפ ;42 ש"ה ליעל ,טברש םיחאה תשרפ לשמל ואר 48
 61 ש"ה ןלהל ואר הז ןיינעב ףסונ טוריפל .תיסחי ךומנ ןוכיסה םהבש םימזימב םיקסוע ןאכ םינודנה ןידה יקספ יכ ןייוצי .םש 49
  .הל ךומסה טסקטהו

 .47-ו 46 ,45 ש"הב םיאבומה ןידה יקספ ליעל ואר 50
 .םש 51
 .םש 52
 .46 ש"ה ליעל ,לאינולא תשרפ 53
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 ועבתש םוכסהמ תרכינ הדימב ןטק םוכס ,ח"ש 600,000 ךס לע ,אנדמואה ךרד לע ,ללוכ יוציפ עבקנ הלא

  54.ח"ש 00,0005,4-מ רתוי – םיעבותה

 תחלצהש הדבועה חכונ הנוכנ התייה יוציפה םוכס תא תיחפהל טפשמה תיב תטלחה יכ הארנ ללככ

 הרורב החסונ קפסמ וניא אוהו ,וזכ התחפה עצבל שי דציכ ריהבה אל טפשמה תיב תאז םע .תיאדו הניא םזימה

 יואר היה הז ןיממ הרקמב ,רומאכ .אנדמואה ךרד לע השענ בושיחהש הרימאהמ דבל ,יוארה יוציפה בושיחל

 דעומב תויוכזה יווש תא םלגמש יוציפל איבהל תורומא טפשמה תיב בשחתמ ןהבש תונושה תויארהש ריהבהל

 טפשמה תיב תאז םוקמב .לשכ וא חילצה םזימה םא עודי אל רשאכ ,ןוכיס לשו תואדו-יא לש בצמב הרפהה

 תעיבק ךרוצל הלא םימרוג םיפרטצמ דציכ ריהבהלמ ענמנ ךא ,יוציפה תתחפה םיקידצמה םינוש םימרוג ריכזמ

 לעש ןותנ ,הרפהה דעומב תויוכזה לש קושה יוושב שממ לש שומיש השענ אל הז הרקמב ,הזמ בושח .יוציפה

 ןויכיזב הקיזחה ,מ"עב לאינולא תרבח ,קיתב תעבותהש םושמ ,תאז .החכוהל לק תויהל יושע היה םירבדה ינפ

 קושה יוושל עגונב ןימז עדימ הדיב תויהל רומא היה הרואכלו ,לארשיב ס'דלנודקמ תשר לש תודעסמ תמקהל

 רישי יוציפ .םימוד םינייפאמ ילעב םיפינס לש קושה יווש לע ססבתהב הרפהה דעומב ףינסה תמקהל תוכזה לש

  .טפשמה תיב בצינ םלומש בושיחה יישקל טושפו לק ןורתפ תווהל רומא היה הז קוש יווש יפל

 םיחוור ןדבוא ןיגב םויק ייוציפל היינב תורבח לש ןתעיבת הנודנ 55טברש םיחאה תשרפב ,הזל המודב 

 תא לבקל השקתה טפשמה תיב .תרצנ ריעב רויד תודיחי תואמ תיינבל ןמיע הנידמה התרכש םיזוח תרפה לשב

 לכ תא רוכמל החילצמ התייה היינבה תורבחמ תחא לכ היפלו ,יוציפה תעיבת סיסבב התייהש אצומה תחנה

 גוסהמ ן"לדנ ימזימב ךורכה ןוכיסה לע ודמועב .הריכמהמ אלמ חוור הקיפמו הנוב התייהש רוידה תודיחי

 היה אל ןכ אל םאש ,יבויח םיחוור בישחתב םיליחתמ ךרדל םיאצויש םיטקיורפה" יכ טפשמה תיב ןייצ רומאה

 תיב תטלחה ,רבד לש ופוסב 56."דספהב םקלח םימייתסמ לעופב יכ דמלמ ןויסינה ךא ,םתוא תוולל תואנ קנבה

 אל תונבל וננכתש תורידה תודיחימ קלחש הכרעהה לע רתיה ןיב הססבתה יוציפה םוכס תא תיחפהל טפשמה

 קושב הנמתסהש הטאהה תמגמב בשחתהב רתיה ןיב ,)הפוצמהמ ךומנ ריחמב ורכמיי ןיפולחל וא( ורכמיי

 ךרוצב טפשמה תיב ריכמ הז הרקמב םג ,ךכ 57.תרצנב תורידה עציהב יופצה לודיגבו הפוקת התואב תורידה

 ולו( העצבל שי דציכו וזכ התחפה לש התועמשמ המ שרפלמ ענמנ ךא ,םזימבש ןוכיסה יפל יוציפהמ תיחפהל

 תיביטאוטניא התחפה :לאינולא הרקמב םיררועתמה הלאל םימוד םיישק ררועמ הז הרקמ .)םייללכ םיווקב

  .םיעבותה ושרדש יוציפה לש תיתטיש אלו

 ןדבוא ןיגב םייוציפ םיעגפנה ועבת םהבש ןיד יקספ המכו המכב .תודיחיה תואמגודה ןניא ןבומכ ולא 

 םינהנ ויה םהמש םיחוורה תא םלגמה יוציפ תקנעהמ הרורב תוחונ-יא טפשמה תיב שח םיידיתע םיחוור

 התחפה לע טפשמה תיב הרומ םירקמ םתוא לכב 58.יקסעה םזימה לש האלמ החלצה לש הרקמב םיעגפנה

                                                             
 םיעגונה םילוקישמ עבונה יפולח קומינ םג ןתינ יוציפה םוכס תא תיחפהל טפשמה תיב תטלחהל יכ ןייצל םוקמה ןאכ .11 'מעב ,םש 54
 .12–11 'מעב ,םש ואר – קזנה תנטקהל
 .42 ש"ה ליעל ,טברש םיחאה תשרפ 55
 .35 'מעב ,םש 56
 .83–73 'מעב ,םש 57
 הצפה םכסה תרפה ןיינעב ,)2.3.2006 ,ובנב םסרופ (25–19 ,מ"עב ינולא שיש 'נ מ"עב לילגה טינרג 00/437 )'יח יזוחמ( א"ת ואר 58
 ןיינעב .יטסילופונומ ןקחש ידיב טלשנה קושל הרידחב םיכורכה םיישקל טפשמה תיב סחייתה םש ,לארשיב שיש תוחול לש ידעלב
 הדירי ןובשחב ואיבהב ,תועפוהמ םיידיתע םיחוור ןדבוא יוציפ ירטע ילג תרמזל טפשמה תיב קספ 257–256 'מעב ,45 ש"ה ליעל ,ירטע
 תושורח תיב – ירובת 605/88 א"ע ,רחא הרקמב .הרבח התייה הבש הקהלה לש התליהת איש ףולח םע תרמזה תעפוהל םישוקיבב
 תיב תיחפה ,)ירובת ןיינע :ןלהל( )1991( 18–17 ,1 )2(המ ד"פ ,מ"עב )1979( תויונכוס יברעמה לילגה תוניעמ 'נ מ"עב םילק תואקשמל
 ויהש יפכ םינותנה לע ססבתהל ןיא םיחוורה ןדבוא ןיגב יוציפה םוכס בושיח תעב יכ ועבוקב 50%-מ רתויב יוציפה םוכס תא טפשמה
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 ןוכיסה םוליגל תמכסומו הרורב הטיש הצמואש ילבמו ,ןדמואה ךרד לע ,יוציפה םוכסב "תיביטיאוטניא"

 לש ששחב ,רתיה ןיב ,הרוקמ יוציפה םוכסב התחפהה יכ דומלל ןתינ ןיד יקספמ הלועה הקירוטרהמ 59.םזימב

 היגולודותמ רדעיהש אלא .ומשגתי אל יוציפ עבתנ ןניגבש תוידיתעה תויקסעה תוינכותה ןמ קלח יכ טפשמה תיב

 יוציפה םוכס תא תיחפהל ידכ אנדמואה ילכב שומישה םג ומכ םיידיתע םימזימב ךורכה ןוכיסה םוליגל הרורב

 .םיישק רומאכ םיררועמ ,םיטרופמ םיקומינ םינתינש אלל בורל תיביטיאוטניא

 םינוש םיטפוש ןיב תודיחא רסוח רצוויהל לוכי םייוציפה בושיחל הרורב היגולודותמ רדעיהב ,תישאר

 בישחתב דחא ביכר ךא אוה חלצומ םזימ לש ויוושש דוחייב ריהבמ וניא טפשמה תיב .אנדמואה ןחבמ םושייב

 טפשמ יתב ותיחפי וזכ הרהבה רדעיהב .םזימה לרוג עדונש ינפל הרפהה דעומב םזימה יווש תא ךירעהל ותרטמש

  .השעמל תיארקאל יוציפה תעיבק תא ךופהי רבדהו ,םינוש םינפואב יוציפהמ םינוש

 םישקתמ תוניידתהל םידדצה ,טקונ אוהש בושיחה הנבמ תא ריהבמ וניא טפשמה תיבש ןוויכ ,תינש

 תקפסמ הניא אנדמואה ךרד לע יוציפה תתחפה דחוימב .תיטנוולר הינבה םהינועיט תא תונבהלו תויאר קפסל

 תא עובקל שי תואדו-יא יבצמבש ריהבי טפשמה תיב םא .תויעוצקמ תעד תווח רוביחב םיחמומל היחנה לכ

 תויאר איבהל םידדצה ולכוי ,םזימה ןולשיכבש ןוכיסב בשחתהבו ,הרפהה דעומב תויוכזה יווש יפ לע יוציפה

 תווח תועצמאב וא ,הרפהה דעומב תויוכזה לש קושה יוושל תורישי תויודע תרזעב הז יוושל רשאב תויטנוולר

  .תינבומ הכרעה הז יווש תוכירעמה םיחמומ תעד

 תווחב שמתשהל םישקתמ םה ,םמצע םיטפושל םג רורב דימת וניא יוציפה בושיח ןפואש ןוויכ ,תישילש

 חיצנמש לגרה איה אנדמואה ךרד לע יוציפה תקיספ ,ךכ 60.םהל תושגומ ןכ הלא רשאכ םג םיחמומ םעטמ תעד

 םג ,אנדמואב שמתשהלמ וקספ אל טפשמה יתב לעופב .רתוי תויתטיש תוקיטקרפ שוביג ענומו ומצע תא

 .םיידיתעה םיקזנה ףקיה תא דומאל םידדצל רשפאמה ןימז עדימ םייק ,םירבדה ינפ לע תוחפל ,םהבש םירקמב

 תמגוד םירקמב 61.תיסחי ןטק ןוכיסה םהבש םירשקהב הקיספב בצוע אנדמואה ילכ יכ ןייצל בושח

 תויהל הרומא יוציפה םוכסב התחפהה ,ךומנ םזימה לש טלחומ ןולשיכל יוכיסה רשאכ ,הקיספב ונודנש הלא

 וא 62)לאינולא תשרפ( הדעסמ תמקה ,לשמל .המוצע תועמשמ לעב וניא הבושיחב קויד רסוחו ,תיסחי הנטק

 ריתע םזימ ומכ המר התואב אל ךא ,םיוסמ ןוכיסב םימזימ ןבומכ םה 63)טברש םיחאה תשרפ( היינב םזימ

 לאינולא תמגוד םירקמבש םגה .)םידדוב םיזוחא לש החלצה ייוכיס תויהל םילוכי ולש( טפנ ישופיח לש ןוכיס

 תקיספש ןכתיי ,רידא וניא הז ןוכיסש ןוויכש ירה ,םזימבש ןוכיסה תא םייוציפה בישחתב םלגל שי טברש וא

 רשאכ תאז תמועל .ןיטולחל תקיודמ הנניא םא ףא התואנה יוציפה תמרל ריבס בוריקל האיבמ טפשמה תיב

 וניא אנדמואה ילכ ,םזימה לש ותוהמל תיזכרמ איה ןוכיסה תליטנו ,דואמ הובג םזימה תויחוור-יאל יוכיסה

 םזימב ומכ( דחוימב ההובג המרב אוה םזימב ןוכיסה םא .םייוציפה בישחתב ןוכיסה תא םלגל ךרוצה תא םלוה

 איבי וזכ התחפה בושיחב קויד רסוח ןכ לע .הבר תויהלו תאז אטבל הרומא יוציפהמ התחפהה ,)טפנ ישופיח

 .יפוסה יוציפה תעיבקב רתוי הברה םילודג םיתוויעל

                                                             
 ןמ םיקלחש תורשפאב םג בשחתהל שי אלא ,םיילמיטפוא םיאנתבו תוערפה אלב ,ןירשימל תולהנתמ תויקסעה תוינכותה ויה וליא
 .שומימ ללכל םיעיגמ ויה אל תוינכותה
 .ליעל 58 ש"הב ןידה יקספ ואר  59
 לבקתהל יופצ היהש חוורה רבדב םיחמומ תוכרעה םידדצה וגיצה הבש ,34 'מעב ,42 ש"ה ליעל ,טברש םיחאה תשרפ לשמל ואר 60
 תימע טפושה לש וניד קספל 33 'ספ ,םולב ילא 'נ מ"עב םיסכנל תונכוס ןוסכס ולגנא 4232/13 א"ע םג ואר .םזימב הריד תריכמ ןיגב
  ..)29.1.2015 ,ובנב םסרופ(

 .ליעל 47–45 ש"הב םירכזואמה ןידה יקספ לשמל ואר 61
 .46 ש"ה ליעל ואר 62
 .42 ש"ה ליעל ואר 63
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  תויפצה ןחבמו יוציפה בושיח דעומ תשמגה .2

 שמתשהל ךרוצה תחופ ,תויזוחה תויוכזה לש ןייווש לע שדח עדימ הלגתמ הזוחה תרפה רחאל םהבש םירקמב

 תויארב רתוי בוט הבוגמה יוציפ תמר ססבל תנמ לע שדחה עדימה תא לצנל םיטונ טפשמה יתבו ,אנדמואב

 יוציפ יללכ ינש יפ לע הלגתהש שדח עדימב שמתשהל ןתינ הלאכ םירקמב ,יטרואתה קלחב רומאכ .תוישממ

 64;הרפהה דעומב תויוכזה יווש תא חיכוהל תנמ לע הפיקע היארכ שדחה עדימב שמתשהל ןתינ ,תישאר :םינוש

  65.הלגתנש שדחה עדימה יפל ,ןידה קספ ןתמ תעב תויוכזה יווש יפ לע יוציפ קוספל ןתינ ,תינש

 גוהנה ללכה .תמיוסמ תושימג םריתוהב 66ינשה ללכב רוחבל םיטונ לארשיב טפשמה יתבש הארנ ,ללככ

 ןיאו ,הרקמו הרקמ לכ לש ויתוביסנ יפל תונתשהל לוכי ]יוציפה בושיחל[ עבוקה דעומה" יכ עבוק הקיספב

 השימג הכלהב ןורתי שי הרואכל 67."לעופב םרגנש קזנל ןוכנ דדומ שמשל לוכי וניאש ,דיחי יתוכאלמ דעומ עובקל

 .םיחישק םיללכל תוביוחמ אלל וינפל אבומה יפיצפסה הרקמב ןגוה יוציפ עובקל טפשמה תיבל תרשפאמה ,וזכ

 רשאב יבויח עדימבו ילילש עדימב טפשמה תיב תובשחתהב תויבקע רסוחל ששח הלעמ וזכ תושימג תאז םע

 .הייפיצ ייוציפ קוספל ןאובב תונושה תואכרעל הרורבו הביקע היחנה תניחבב הניאו 68םזימה לרוגל

 תודונת לש רשקהב רקיעב רבעב הקיספב הנודנ תואדו-יא יבצמב הייפיצ ייוציפ לש בושיחה דעומ תייגוס

 יוושב הדח תויתדונתל תחא אל האיבה םינומשה תונשב היצלפניאה ,לשמל .םיינויצלפניא םייונישו םיריחמ

 יזוחה בויחה יווש ןיבל הרפהה תעב יזוחה בויחה יווש ןיב רכינ רעפ הרציו תיזוחה תורשקתהה אשומ עקרק

 ןיב תקולחמ הררועתה לאירא תשרפב ,לשמל .עקרקה ךרעב םיריחמה תיילע הלחש רחאל ,רתוי רחואמ דעומב

 69.םינלבקה ידיב הריד תריכמל הזוחה תרפה לשב םייוציפל םיעבותה לש םתוכז ןיינעב םישכור גוזל םינלבק

 ןתמ דעומב אמש וא הרפהה תעב ןיעקרקמה יווש יפ לע יוציפה תא עובקל ןוכנ םא הלאשה התלע הז רשקהב

 אשומ סכנה לש ויווש הלע תרהוד היצלפניא לש םינש ןתואב ןכש ,דבלב ינויע היה אל הז חוכיו .ןידה קספ

 לש םיילוש ריתוהל טפשמה תיב רחב היגוסה םע דדומתהל ואובב .ןמזה ףולח םע תרכינ היילע תקולחמה

 קזנב אלא ,יאליטרע קזנב ןד וניא תופורתה קוח לש 10 ףיעס" :ונייצב ,יוציפה בושיח דעומל רשאב תושימג

 ,דיחי יתוכאלמ דעומ עובקל ןיאו הרקמו הרקמ לכ תוביסנ יפל תונתשהל לוכי עבוקה דעומה ןכ-לעו ישממ

 דעומ יכ קספנ רבד לש ופוסב 70.)ק"י ,ק"ק – הפסוה השגדהה( "לעופב םרגנש קזנל ןוכנ דדומ שמשל לוכי וניאש

 םגה 71.השדח תיפולח הריד םיעבותה ושכר ובש דעומב ןיעקרקמה יוושל יזוחה ריחמה ןיב שרפהה היהי יוציפה

                                                             
 .״הנתמתה תואדוה-יאש רחאל יוציפה תעיבק״ תרתוכה תחת ,2.א קלח ליעל ואר 64
 .״הנתמתה תואדוה-יאש רחאל יוציפה תעיבק״ תרתוכה תחת ,2.א קלח ליעל ואר 65
 .350 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,רדאו ולש לשמל ואר 66
 ,289 )5(ונ ד"פ ,רצואה דרשמ 'נ רקינאיבול 8556/96 א"ע םג ואר .)1977( 106 ,102 )3(אל ד"פ ,םואבנשריק 'נ לאירא 601/75 א"ע 67
 תכרעהל דעומה תא עבוקה ללכה"ש ש"מהיב עבק םש ,)1 רקינאיבול תשרפ :ןלהל( )1998( גרבדלוג טפושה לש וניד קספל 1 'ספ
 עיבמ םש ,175 'מעב ,35 ש"ה ליעל ,הבלחו הניחט לעפמ ןיינע םג ואר ."ןיינעה תוביסנל םאתומה ,שימג ללכ ודוסיב וניה םייוציפה
 לע דמלל ידכ הריכמה םויב לעפמה ריחמב ןיא" :יוציפל עבוקה דעומכ הרפהה דעומל הפדעה ,עמתשמב םא םג ,רוא אישנל הנשמה
 ."םימכסהה תרפהל ךומס ,עבוקה דעומב ויווש
 םניאש ,םייוציפל עגונה יללכה טרדנטסהמ המ תדימב תגרוח םייוציפה תעיבקב טפשמה תיב ומצעל לטונש וז תושימג יכ ןייצל יואר 68
 הנתיא םייוציפה תפורת ,םייוסמ ןבומב" :)לשמל ,הפיכאה תפורתל דוגינב תאזו( תוריבסו קדצ לש םיגייסל םיפופכ תויהל םירומא
 ןכ אל .קדצ לש םימעטמ וז תוכז לולשל יאשר טפשמה תיב ןיאו ,עגפנה לש איה תוכז ]...[ םייוציפה תפורת .הפיכאה תפורתמ רתוי

 .))1982( קרב )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל 13 'ספ ,537 )1(ול ד"פ ,ץיבוביל 'נ ץיבונ 260/80 א"ע( "הפיכאה תפורת
 .67 ש"ה ליעל ,לאירא תשרפ 69
 .106 'מעב ,םש 70
 .107–610 'מעב ,םש 71
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 ,טפשמה תיב טקנש הקירוטרה ,קזנה תנטקה תבוח חוכמ הקדצהל תנתינ טפשמה תיב עיגה הילאש האצותהש

 .תיתייעב איה ,םימיאתמה םירקמב יוציפה דעומ תא שימגהל שי היפלש

 ךרוצ ןיא ויפלש םשורה תא תורצוי יוציפה תעיבקל ןוכנה דעומה תריחבב תושימגה רבדב תורימא

 םאובב טפשמה יתבל תיתייעב היחנה קפסמו העטמ אוה הזכ םשור .הייפיצ ייוציפ בושיחב הביקע תוינידמב

 עדימ לולכל תעד לוקיש שי טפשמה תיבלש איה בושיחה דעומב תושימגה לש התועמשמ .הייפיצ ייוציפ קוספל

 רבדב עדימב בשחתהל טפשמה יתב וטיי הלא תוטלחהב םא .וב בשחתהלמ ענמיהל וא ,םייוציפה בישחתב שדח

 ןידה יפ לע תשרדנה המרהמ גורחת תיללכה יוציפה תמרש ירה ,םינוש םינפואב ונולשיכ רבדבו םזימה תחלצה

 יתב םיטונ ,תרכינ ךרע תיילע וא ,םזימה תחלצה לש םירקמב יכ הארנ רקיעב 72.)תונגוהו תוליעי ילוקיש יפ לעו(

 רשפא יא םיביקעו םירורב םיללכ רדעיהב .דבלב תיקלח ךרעה תיילעב בשחתהלו יוציפה תא ליבגהל טפשמה

  .תחא איה םזימה ןולשיכב וא ךרע תדיריב טפשמה תיב לש ותובשחתה םא תעדל

 ןיד יקספ המכב .םייוציפה בישחתל דעומה תעיבקל תויפצה ןחבמ תלחהמ םיררועתמ םימוד םיישק

 םירקמב וא םיידיתע םיחוור ןדבוא ןיגב יוציפה םוכס תא ליבגהל תנמ לע תויפצה תכלהב טפשמה יתב ושמתשה

 תוינמ לש ןכרעב םייוניש לשב וא היצלפניאה לשב הרפהה רחאל תויזוחה תויוכזה לש ןכרע הנתשה םהבש

 ללככ יוציפה ססבתי ,ןחבמה יפ לע .קזנה ףקיה תא םחתל איה תויפצה ןחבמ לש תיזכרמה ותרטמ 73.תוריחס

 םייופצ אל םייוניש ושחרתה ןידה קספ ןתמ דעומל הרפהה דעומ ןיב םא אלא ,ןידה קספ ןתמ תעב סכנה יווש לע

 םייונישמ םלעתהב יוציפה םוכס תא תיחפהל טפשמה תיב יאשר היהי זא וא 74.יוציפה תא ליבגהל ידכ םהב שיש

 םתויפצ-יא וא םתויפצ רבדב הערכהה .רתוי םדקומ דעומב ןיווש יפ לע תויוכזה יווש בושיחמו ולא םייופצ אל

 ךכ בגאו םינוש םילוקישב בשחתהל טפשמה תיב לוכי התרגסמבש ,השימג הלאש איה םינוש םיעוריא לש

  75.הרקמה תוביסנל יוציפה בושיח דעומ תא םיאתהל

 )קובסייפ הרקמ תמגוד( ןוכיס יריתע םיפתושמ םימזימב תויפצה ןחבמב שומישה תירנירוטקוד הניחבמ

 קידצהל השק ,קט-ייה םזימ תחלצה תובקעב םייוציפ קוספל טפשמה תיב ארקנ םא 76.םירכינ םיישק ררועמ

 "היופצ" תורשפא איה םזימה תחלצה יכ ירב ."היופצ אל" התייה וזכ החלצהש קומינב םייוציפה תתחפה

 איה ,רתויב םיכומנ תיזוחה תורשקתהה בלשב הייוכיס םא םג ,וז תורשפא ירהש ,הזוחל םידדצה ינש תניחבמ

                                                             
 .ליעל 2.1.א קרפב ןוידה ואר 72
  .933–833 ,332 ,317–631 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,רדאו ולש ואר 73
 .633–233 'מעב ,םש 74
 לע יוציפל העיבת ןוילעה טפשמה תיב החד הז הרקמב .)1989( 379 )1(גמ ד"פ בילטוג 'נ מ"עב סלרנימ סקטנב 663/86 א"ע םג ואר 75
 תופצל לוכי הזוחה רפמ היה אל ,ינויסינ םזימב רבוד ןיידע ובש ,הזוחה תמיתח בלשבש קומינב ,לטובש יקסע םזיממ םיחוור ןדבוא
 .קסעה לש החלצהה תדימ היהת המ
 םיקזנ ןיב ןיחבהל דעונ ןחבמה רקיעב .ןאכ םינודנה הלאמ םירחא םיישק םע דדומתהל תנמ לע חתופ תויפצה ןחבמ ורוקמבש הארנ 76
 סכנה ךרעב הדיריה ,םוגפ סכנ רסומ וא ,רכמנה סכנה תא הנוקל רסומ וניאו הזוח רפמ רכומ רשאכ ,לשמל .םיפיקע םיקזנל םירישי

 7642/97 א"ער ;)1985( 709–704 ,701 )1(טל ד"פ ,מ"עב חותיפו ןינבל הרבח רכב ףסוי 'נ ןוחמש 462/81 א"ע המגודל ואר .רישי קזנ איה
 םיחוור תעינמ ,םיפסונ םיחוור רוציל תנמ לע סכנב שמתשהל ןווכתה הנוקה םא תאז תמועל .)1999( 516 )3(גנ ד"פ םואבסונ 'נ תירטש
 םיפיקע םיקזנ תגרחהל דחוימב םיאתמ תויפצה ןחבמש הארנ ךא ,יופצ אל היהי ףיקע קזנש חרכה ןיאש ןבומ .ףיקע קזנ בשחית הלא
 תורטמה .Hadley v. Baxendale (1854) 156 Eng.Rep. 145; 9 Exch. 341:ואר ,הז רשקהב חתופ ףא אוהו ,יוציפה םחתממ
 תועקשה עצבל םידדצל רשפאל וא םרובע הזוחה לש דחוימ ךרע רבדב עדימ קולחל םידדצ דדועל ןה תויפצה ןחבמ דעונ ןמשלש
 Lucian Arye Bebchuk & Steven Shavell, Information and the Scope of Liability for Breach of:הזוחה לע ךמתסהב

Contract: The Rule of Hadley v. Baxendale, 7 J.L ECON. & ORG. 284 (1991); Arye Bebchuk & Steven Shavell, 
Reconsidering Contractual Liability and the Incentive to Reveal Information, 51 STAN. L. REV. 1615 (1999).. תמועל 

 םהשלכ םירחואמ םישומיש אלל ,םזימהמ עובנל רומא היהש רישיה חוורה – םירישי םיקזנ םלוכ הז רמאמב םינודנה םיקזנה תאז
  .םזימה יסכנב תושעל ןווכתה םידדצה דחאש
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 יתוכאלמל ותוא ךופהי רומאה גוסה ןמ תויצאוטיסב תויפצה ןחבמב שומיש 77.ולוכ םזימה ירוחאמ תדמועה

  78.ןכותמ ותוא ןקורי השעמלו

 לע הססבתהש יוציפ תעיבת הנודנ ובש 1 רקינאיבול תשרפב ןידה קספ אוה הז רשקהב תניינעמ המגוד

 רוזאב תיטרפ עקרק לארשי יעקרקמ להנימ עיקפה 1980 תנשב :טוריפ רתיבו 79.םילשורי רוזאב שרגמ לש ויווש

 תופקת לע ורערע עקרקה ילעבש רחאל ,1987 תנשב .םירחא המכ דועו רקינאיבול תולעבב התיהש ,םילשורי

 העקפהה לע םילעבה תא תוצפל להנימה םיכסה ,ךשוממ ןתמו אשמו רחאלו 80,וחדנ ןיינעב ןהיתונעטו ,העקפהה

 ףופכב ,םיעבותה רתילו רקינאיבולל הצקויש יפיצפס שרגמ לע ומיכסה םידדצה .תיפולח עקרק תאצקה לש ךרדב

 השקבה תא רוטפה תדעו התחד 1988 תנשב .לארשי יעקרקמ להנימ דילש יבמופ זרכממ רוטפה תדעו רושיאל

 יכ טפשמה תיב עבק ,1996 תנשב ןתינש ,רוערעב ןידה קספב .להנימה תודגנתה תובקעב זרכממ רוטפה רושיאל

 יפ לע רקינאיבול תא תוצפל להנימה לע ןכ לעו ,רקינאיבולל שרגמה תא רסמ אלש העש הזוחה תא רפה להנימה

  81.שרגמה יווש

 יווש יפ לע יוציפה תא עובקל שיש רבס ,דחמ ,להנימה :יוציפה םוכס לע תקולחמ הרתונ םידדצה ןיב

 רומא היה שרגמה רשאכו ,רוטפה תדעווב ןוידה רחאל דימ ,הרפהה דעומב )ח"ש 2,430,800( 1989 תנשב שרגמה

 תנשב שרגמה יווש יפ לע יוציפה תא עובקל שיש ורבס ,ךדיאמ ,םיעבותה ראשו רקינאיבול .רקינאיבולל רסמיהל

 רפה להנימהשו ,ףקת היה ןכא םידדצה ןיב הזוחהש עבקנ ובש ןידה קספ ןתמ תעב ,)ח"ש 16,461,000( 1995

 םייוניש ,הז ןחבמ יפ לע .תויפצה ןחבמ רואל וז היגוס וחתינ אשונב ונדש תונושה תויטופישה תואכרעה .ותוא

 התייה הלא םייוניש לש םתייפצ םא קר תאז ךא ,םייוציפה בישחת תרגסמב ולקשיי תויוכזה יוושב םירחואמ

 רבסש ןוויכ יופצ אל קזנ התייה 1995-ל 1989 םינשה ןיב ךרעה תיילעש עבק יזוחמה טפשמה תיב .הריבס

 טפשמה תיב קספ ךכיפל .םהל הצקומ היהש רחאל דימ שרגמה תא םירכומ ויה םיעבותה רתיו רקינאיבולש

  82.הזוחה תרפה דעומל ךומס ,1989 תנשב שרגמה ךרע יפ לע עבקיי רקינאיבולל יוציפהש יזוחמה

 תא עבק ןכ לעו ,יופצ קזנ התייה ןכ הרפהה רחאל ךרעה תיילע יכ קספ ןוילעה טפשמה תיב תאז תמועל

 לע ססבתמ יופצה קזנה ,ןוילעה תקיספ יפ לע .ןידה קספ ןתמ תעב רתוי הובגה שרגמה ךרע יפ לע יוציפה םוכס

                                                             
 תרגסמבש איה ךכל הביסה .קיודמב םזימה תחלצה ייוכיס תא ופצי םידדצהש חרכה ןיא תויפצה ןחבמב הדימע םשל יכ ןייצל בושח 77
 ולש ואר :קזנה ףקיה וא העיגפה תמצוע ,קיודמה קזנה רועיש לש אלו ,ותמירג ןפואו קזנה גוס לש קר תויפצ תשרדנ תויפצה ןחבמ
 אוה שרדנש לכ ןכ לע .))1989( רגמש אישנה לש וניד קספל 5 'ספ ,273 )2(גמ ד"פ ,ןגד 'נ ןזח 411/87 א"ע ;342 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,רדאו

 קושה ריחמ רשאכש איה וז הנחבה לש התועמשמ .קיודמה ורועיש תא אל םא ףא ,םזימה תרטמ אוהש חוורה גוס תא ופצי םידדצהש
 ןידה קספ ןתמ תעב תויוכזה יווש יפ לע יוציפ ,דבעידב ררבתמה תויוכזה יווש תא קיודמב ףקשמ וניא )םידדצה תויפצו( הרפהה תעב
 יווש יפל תעבקנ התואנה יוציפה תמרש ןוויכמ רתי יוציפ חרכהב וניא אוה ךא ,קושה יווש יפ לע יוציפמ הובג תויהל לוכי םנמוא
 קושה יווש ןיב רעפ םייק רשאכ ,הברדא .ללככ יופצ אוה דוע לכו ,םידדצה ידי לע קיודמב הפצנ אל הז םא םג ,ידיתעה חוורהו תויוכזה
 ןכרע תא הנוכנ ףקשמ וניא אוה םא רסח יוציפ תויהל לולע קושה יווש יפל יוציפ ,ןידה קספ ןתמ דעומב תויוכזה יווש ןיבל הרפהה תעב
 קלחב ןויד וארו( םייטרקניסוידא םיכרע הנוכנ רחמתל קושה ינונגנמ לע תושקמה תורכומ תולבגמ ללגב תויזוחה תויוכזה לש יתימאה
  .)ליעל 1.א
 ,9 ש"ה ליעל ,רדאו ולש ואר .העטומ אוה ,הז רמאמב ןודנה קזנה תמגודכ ,רישי קזנ לע םייוציפ תתחפהל תויפצה ןחבמב שומישה 78
 הרישי האצות אוהש קזנ – תויפצה ןחבמב םיזוחה ןידב תמלוגמה – תיטפשמה תויתביסה תניחבמ" :הז ןיינעב ובתכש ,316 'מעב
 רפמה לש וילענב ריבס םדאש קזנכ בור יפ לע בשחיי רישי קזנ ,רמולכ .קזנה תויפצל השירדב ללכ ךרדב דומעי הרפהה לש תידיימו

 לש ילכלכה יוושה דספהב אטבתמה רישי קזנ יבגל דחוימב םיפקת הלא םירבד ]...[ הזוחה תרפה לש תרבתסמ האצותכ ותוארל בייח
 הנוכי הז רוביחבש – הז רישי קזנ .סכנה לש תטלחומה ותלבק יאב וא םוגפ סכנ תלבקב ךורכה דספהה ןוגכ ,תיזוחה החטבהה אשומ
 הדבועה םצעמ ,יוציפ-רבו יופצ קזנכ ,ללכ ךרדב ,בשחיי ךרע ןדבא .תיזוחה םייוציפה תעיבתב יסאלק קזנ שאר הווהמ – 'ךרע ןדבא'

 'מעב ,76 ש"ה ליעל ,ןוחמש תשרפ :םג ואר .)ק"י ,ק"ק – ופסוה תושגדהה( "תיזוחה החטבהה לש האשומכ רורב ןפואב הזוחב רדגוהש
704–709.  

 .67 ש"ה ליעל ,1 רקינאיבול תשרפ ואר 79
 .)1983( 141 )2(זל ד"פ ,רצואה רש 'נ רקינאיבול 307/82 ץ"גב 80
 יפ לע יוציפה הבוג תעיבק םשל יזוחמה טפשמה תיבל רזחוה קיתה .)1994( 397 )3(חמ ד"פ ,רצואה רש 'נ רקינאיבול 4541/91 א"ע 81
  .ןוילעה טפשמה תיב לש תינורקעה ותערכה
 .)13.8.1996 ,ובנב םסרופ( 14–13 ,רצואה רש 'נ רקינאיבול 154/90 )ם-י( א"ת 82
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 בשחל תנמ לע תויביטלוקפס תודבוע ףיסוהל הטיי אל טפשמה תיבו ,טפשמה תיב ינפב הנודנה תיזוחה הקסעה

 בשחתהל ןיא ןכ לעו ,סכנה תא םירכומ ויה חרכהב םיעבותה רתיו רקינאיבולש חינהל ןיא ,ךכשמ .קזנה תא

 ויה ,יופצה םיעוריאה ךלהמ איהש ,תוערואמה לש הליגר תולגלגתהב .יוציפה תא תיחפהל תנמ לע וז תורשפאב

 83.וז ךרע תיילע ןיגב יוציפל םיאכז םה ןכ לעו ,ךרעה תיילעמ םינהנו שרגמב םיעבותה רתיו רקינאיבול םיקיזחמ

 ,הז רשקהב ץלואמ אוה תויפצה ןחבמב שומישהש הארנ ללככ :תבכרומ הנומת הלוע ןידה קספ חותינמ

 איה ,דואמ ההובג איה םא ףא ,ןיעקרקמ יסכנ לש ךרע תיילע .הנוכנ ןוילעה תשיג תירנירטקוד הניחבמ ןכ לעו

 סיסבבש ןויגיהה תא ןיבהל ןתינ תאז םע .תויפצה ןחבמ לש תוקדצהה יפל יוציפהמ הגירחהל השקו ,יופצ עוריא

 שח יזוחמה טפשמה תיב ,תיביטאוטניא .ןיעקרקמה יוושב הדחה ךרעה תיילע רואל יזוחמה טפשמה תיב תשיג

 ח"ש ןוילימ ינש היה סכנה יווש הרפהה דעומבש העש ,ח"ש ןוילימ 16 לש יוושב ,עגפנל אלמ יוציפ קינעהל ישוק

 לש תיזכרמה ותועט .רצק תיסחי ןמז קרפב וכרעב ההובג הכ תויתדונתל האיבה תרהוד היצלפניאש תעבו ,דבלב

 שומיש תועצמאב יוציפה תתחפה ןיינעל תיביטיאוטניאה ותשיג תא ססבל הסינשכ התייה יזוחמה טפשמה תיב

 איה םג 1 רקינאיבול תשרפב ןוילעה תשיג ,ונתטישל .הרקמה תודבוע תא םאת אל הז ןחבמש ףא תויפצה ןחבמב

 םימעטב יוציפה םוכס תא תיחפהל תיביטיאוטניאה הטלחהה תא קמנל ןתינ היהש ןוויכ ,םיישקמ הפח הניא

 םיישקה ינש תא תררועמ ןידה קספ ןתמ דעומב תויוכזה יווש יפ לע אלמ יוציפ קוספל הטלחהה דחוימב .םירחא

  .ינשה יוציפה ללכ םושייל עגונב יטרואתה קלחב ונודנש

 קדצומ היהי ,םיהובג ויה אל הליחתכלמ הייוכיסש ,םזימה תחלצה לש הרקמב אלמ יוציפ ,תישאר

 בישחתב ללקושי םזימה לש גירח ןולשיכ וא ךרע תדירי לע ילילש עדימ םא קר התואנ יוציפ תמרל איביו

 ןידה קספ ןתמ דעומב תויוכזה ךרע יפ לע יוציפה בושיח ,יטרואתה קלחב וניארהש יפכ .ןפוא ותואב םייוציפה

 הלגתמש ילילש עדימו יבויח עדימ לש וניינעב גוהנה יטפשמה ללכב יהשלכ תויתטיש תמייקש החנהה לע ססבתמ

 ןוילימ 16 לש םוכס יפ לע( הגירח החלצה לש הרקמב אלמ יוציפ איבי 1 רקינאיבול תשרפב ,ךכ 84.הרפהה רחאל

 .םזימה לש גירח ןולשיכ לש הרקמב םג ואולמב ןכדועמ היה יוציפה םא קר יוציפ לש התואנ תיללכ המרל )ח"ש

 לש המויק רבדב הלאש ינמיס הלעמ ,יוציפה בושיח דעומב תושימג לש ,ןוילעה טפשמה תיב טקונש הקירוטרה

 הרקמב אלמ יוציפ קוספלמ עתריהל םילוכי םיטפוש הרורב תוינידמ רדעיהב ןכ לע .יוציפה תעיבקב תויתטיש

 היהי לודג הכ םוכסב יוציפש ששחמ ,םיכומנ ויה הליחתכלמ הייוכיסש ,ןוכיס ריתע םזימ לש הגירח החלצה לש

 םזימה תא םיקהל םימזיה תא ץרמתש םרוגה אוה תרכינ תירחסמ החלצהל יוכיסהש יפ לע ףא ,רתי יוציפ

 איבהל הרותב הלולע תררחסמ החלצה לש הרקמב דואמ לודג םוכסב יוציפ קינעהלמ וז העיתר .הליחתכלמ

  .עגפנל יטוקא יוציפ-תתל

 ןמ תיחפהל ךרוצ רומאכ שי ,לודג ןוכיסב תאשל ךרוצה תא עגפנהמ תכסוח הזוחה תרפה רשאכ ,תינש

 תואצוה תיחפהל שי ,ךכ 85.הז ןוכיס םלגמה םוכס ןידה קספ ןתמ תעב תויוכזה יווש יפ לע עבקנש יוציפה

 לככ ,ןיעקרקמ סכנ תקזחהב תואצוהה .הזוחה רפוה אלול םיעבותהמ תושרדנ ויהש תואדו-יא יאנתב תוידיתע

                                                             
 יללכ רואית הז רשקהב תויפצה ללכ תא ראית גרבדלוג טפושה םש ,301 'מע םג ואר .299 'מעב ,67 ש"ה ליעל ,1 רקנאילבול תשרפ 83
 ידי-לע בתכומהו ןיינעה תוביסנל םאתומה ,שימג ללכ ודוסיב וניה םייוציפה תכרעהל דעומה תא עבוקה ללכה" :הלאה םילימב ,רתוי

 .הזוחה תתירכ דעומב רפמה לש )חוכב וא לעופב( תויפיצב דקמתמ הז ןחבמ ]...[ םייוציפה יניד דוסיב םידמועה םייללכה םילוקישה
 .הזוחה תתירכ תעב רפמל )לעופב וא חוכב( םייופצ ויה אל רשא ,סכנה ךרע תיילעב םימיוסמ םיביכרמ לש לורטנ קידצהל יושע ומושיי
 יווש תכרעה דעומ תא םידקהל שי ,הזוחה תתירכ תעב היופצ התייה אל ,תמיוסמ ןמז תדוקנמ לחה ,סכנה ךרעב היילעה אולמ רשאכ
  .)ק"י ,ק"ק – רוקמב השגדהה( "ןמז תדוקנ התואל סכנה
 .ליעל 2.1.א קלח ואר 84
 םג ,םזימה תחלצהש ןוויכמ ,תויפצה ןחבממ רזגיהל אלו ןוכיסה םרוגל שרופמב סחייתהל תבייח יוציפה םוכסמ היוארה התחפהה 85
 .םזימה תא םיקהל הטלחהה סיסבב התייהש איה ,רידנ עוריא איה םא
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 יוציפהמ ןוכיסב תועקשהכ הלא תועקשה תוכנל ךרוצ היה ןכ לע .םיוסמ ןוכיסב תועקשה ןה ,תרחא העקשה

 יוכינב ךרוצהש ןכתיי 86.םיחמומ תעד תווחב שומיש בגא ,יטרואתה קלחב רומאכ ,טפשמה תיב עבקש יפוסה

 .יוציפה תא תיחפהל יזוחמה טפשמה תיב לש תיביטיאוטניאה ותטלחה תא תיקלח ריבסמ הובג ןוכיסב תועקשה

 ריכה ךכבו ,הכורא הפוקת סכנה תא םיקיזחמ ויה אל םיעבותהש תורשפאב תוכורא ןד יזוחמה טפשמה תיב

 תתחפהש םג רורב תאז םע .ןמז ךרואל םייתדונת םיסכנב הקזחהב םיוסמ ןוכיס לש ומויק תדבועב ןיפיקעב

 תואצוה לש היגוסל תיטילנא הרושק הניא ,תויפצה ןחבמ יפ לע ,יזוחמה טפשמה תיב רחב הבש ךרדב יוציפה

  .יוציפה לש ןוכנ בושיחל האיבמ הניא ןכ לעו ,םייוציפה בישחתב ןוכיסה תא םלגל ךרוצלו הובג ןוכיסב

 

 תולדתשה בויח תרפה ןיגב יוציפ תקיספ .3

 תולדתשה תבוח תרפה ןיגב הייפיצ ייוציפ תקיספ איה שממ לש ישוק תררועמה םירקמ לש תפסונ הירוגטק

 איבהל בויח תרפהמ הנושב ,דבלב תולדתשה בויח אוה בויחה רשאכ .הובג ןוכיס ליפורפ לעב םזימ תמקהב עייסל

 אל ןיידע ,רפמה תולדתשה ןתניהב ,הזוחה תרפה אלולש ןוויכ יוציפה תא ןיטקהל קדצומ ,תמכסומ האצותל

 לש ומושיי ,רמולכ 87.)תרחא תמכסומ האצות לכ וא( םזימה תחלצה לש לעופב האצות עגפנל תחטבומ התייה

 ול םרגנש קזנה ןיגב םייוציפל הזוח תרפהמ עגפנה יאכז ויפלש ,תופורתה קוחל 10 ףיעסב עובקה ןחבמה

 תבוח תרפה תובקעב םזימה לוטיב בור יפ לע( לעופב האצותה ןיב רעפה ןיגב ןתניי יוציפהש ךכל איבי ,הרפההמ

 תלדגה וא ,ומויק( תולדתשהה בויח רפוה אלמלא תגשומ התייה יכ ךירעהל ןתינש האצותה ןיבל )תולדתשהה

  88.)הובג ןוכיס ליפורפב םזימ ונדוע אוהש םזימ לש ,לעופל ותאצוהל יוכיסה

 לועפל הילצרה תייריע לש תולדתשה תבוח תרפה ןיגב יוציפ קספנ הכיסו ןיזנב יתוריש תשרפב ,לשמל

 הנחתה יחוור לע ססבתהב אלמ יוציפ קוספל ןיא יכ עבק טפשמה תיב .תעבותה ליעפתש קלד תנחת תמקהל

 תיב תטישל .ךכב עייסל לדתשהל הבייחתה קר אלא ,םקות הנחתהש הבייחתה אל הייריעהש ןוויכ ,םינש ךרואל

 תבוח תרפה ןכ לעו ,המק התייה הנחתה םא רורב אל ןיידע ,הייריעה תכימת תלבקתמ התייה םא ףא ,טפשמה

 אלמלא הזוחהמ קיפהל הרומא תעבותה התייה התואש תלעותה תא םלגמה דבלב יקלח יוציפ הנקמ תולדתשהה

 תמקהל םיילהנמה םיכילהה ויה ,הרושכ תלעופ הייריעה התייה ול יכ קספנ הרקמ ותואב .תולדתשהה בויח רפוה

 שולש ךשמב הנחתה תלעפהמ הרומתה לע דמעוה יוציפה םוכס ןכ לע .םינש שולשכב רצקתהל םייופצ הנחתה

  89.תעבותה השקיבש יפכ תובר םינש לש ןמז קרפל אלו םינש

 ןוכיסה תא םלגל תנמ לע הקיפסמ הניא ןיידע תולדתשה בויח בויחה תויה ןיגב יוציפה תתחפהש אלא

 יתוריש תשרפב קלדה תנחת תלעפהש איה ונניינעל תיטירקה הדוקנה ,השעמל .תירוקמה העקשהבש יללכה

 הנחתה תמקהל האיבמ התייה ןכא הייריעה תולדתשה םא קפס ,תישאר .לופכ ןוכיסב הכורכ התייה הכיסו ןיזנב

 יוכיסה תא לידגמ היה הייריעה לש תולדתשהה תבוח םויקש ןכתיי יכ םא( טפשמה תיב עבקש יפכ – הרושיאלו

 תויה ןיגב יוציפה תתחפה 90.םיוסמ ןוכיסב םזימ התיה המצע הנחתה תלעפה ,ףסונבו ,תינש .)הנחתה תמקהל

                                                             
 .ליעל 2.2.א קלח ואר 86
 .)2003( 883 ג ךרכ םיזוח ןהכ ילינו ןמדירפ לאינד 87
 הדימה-הנקש ירה ,תולדתשה בויחב בייחה לש ותוירחא חכות םא םג"( )1990( 104 םיזוח םויקב המאתהה ןורקע רימז לייא 88
 ןתינש האצותה ןיבו לעופב האצותה ןיב רעפה אלא ,תלחוימה האצותה ןיבו לעופב הגשוהש האצותה ןיב רעפה ונניא עגפנה תופורתל
 .)"תולשרתהה אלמליא תגשומ התיה יכ רעשל
 .13 ש"ה ליעל ,הכיסו ןיזנב יתוריש תשרפ 89
 תורושק ןניא רשאו ,שארמ ןתופצל השקש תוינוציח תוביס לשבש תואדוו לכ ןיא ליעל טרופש יפכ" :טפשמה תיב לש ונושלכ 90
 ."תויופצ יתלבו תונוש תוביסמ ,לועפלמ הלדח התיה אל הנחתהש וא ,םינשה ךשמב תונטק ויה אל תוסנכהה – היריעה תובייחתהל
  .17 'מעב ,םש
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 ךרוצ שי ןיידע הירחאלו ,ןושארה טביהב תואדווה רסוח תא יוטיב ידיל איבהל הרומא תולדתשה בויח בויחה

 תמלעתמ רשא הקיספ .המצע הנחתה תלעפהבש תואדווה רסוח תא םג םייוציפה תעיבקב יוטיב ידיל איבהל

 הריממ ,האולמב המיוק תולדתשהה תבוח םא ףא ,)לעופל ותאצוהב וא( םזימה תלעפהב ךורכה םייקה ןוכיסהמ

 תויגוס יתש ןיב רוריבב הניחבמ הניא ללככ הקיספה .ןוכיס רסח םייוציפ םולשתב םיוסמ ןוכיס לעב םזימ

 ישוק .יוציפה םוכסב םיתוויעל ןאכמו םיאשונה ינש ןיב בוברע ידיל איבהל הלולע וז הנחבה-יאו ,הלא תודרפנ

  .אבה קלחב הבחרהב ןודנ ובש ,רמת תשרפב ררובה קספב ןהו 91הכיסו ןיזנב יתוריש תשרפב ןה רכינ הז

 

 הקיספה חותינ םוכיס .4

-יאו ,תואדו-יא יאנתב הזוחה רפומ םהבש םירקמב ,תישאר :תויזכרמ תונקסמ המכ תולוע הקיספה חותינמ

 ךרד לע יוציפה תעיבק לש ילכב שמתשהל טפשמה יתב םיטונ ,ןידה קספ ןתמ דעומב םג הניעב תרתונ תואדווה

 תחלצה לש ימיטפוא שיחרת יפל תויזוחה תויוכזה יוושל רשאב םיעבותה תויאר לע ללככ םססבתהב ,אנדמואה

 רשאב תויאר איבהל םידדצה תא הניווכמ הניאש ןוויכ רקיעב ,תיתייעב איה וז הקיטקרפ .ךרע תיילע וא םזימה

 ףא יוציפה תעיבק ךילה תא ךבסמו רקיימ הז טושפ יעצמא לע רותיווה .הרפהה דעומב תויוכזה לש קושה יוושל

 לולע רבדהו ,יוציפה בושיחל רורב הנבמ קפסמ וניא אנדמואב שומיש הז לע ףסונ .ךרוצ ךכב ןיא םהבש םירקמב

 .טפשמה יתב תקיספב תודיחא רסוחל איבהל

 וק טפשמה יתב םיטקונ ,ותחלצהל רשאב שדח עדימ הלגתנ הזוחה תרפה רחאל םהבש םירקמב ,תינש

 אוה וז תיללכ תוינידמב ישוקה .ויפ לע יוציפה תא עובקלו הז שדח עדימב בשחתהל תורשפאה רבדב שימג

 הדיריו היילע וא( םזימה ןולשיכלו החלצהל רשאב עדימב םינוש טפשמ יתב לש םתובשחתה רורב ללכ רדעיהבש

 שומיש רבעב השענ ןכ .רסח יוציפ וא רתי יוציפל אופא םורגלו הביקע אל תויהל הלולע )תויזוחה תויוכזה ךרעב

 ףא .יוציפה םוכסב התחפהל איבהלו םימיאתמה םירקמב יוציפה דעומ תא שימגהל תנמ לע תויפצה ןחבמב

 רוקמב בצוע אל קזנה םוחיתל עגונה תויפצה ןחבמ ,תיביטאוטניא הניחבמ תקדצומ תויהל הלוכי וזכ התחפהש

 .הז רשקהב וב שומישב ינויע ישוק שי ןכ לעו ,ןוכיסה םוליג לש היגוסה תא רותפל תנמ לע

 םניא ,אנדמואב שומישה רקיעבו ,יוציפה םוכס תתחפהל הקיספב ובצועש םילכה יכ הארנ ,ללככ

 ,תמא .תואדו-יא יאנתב הזוח תרפהב הייפצ ייוציפ תקיספ לש היגוסה םע תודדומתהל הרורב הטיש םיקפסמ

 ןולשיכל םייוכיסה ןכש ,דחוימב הובג וניא תויזוחה תויוכזב םולגה ןוכיסה הקיספב ונודנש םירקמה בורב

 םירצונש םיתוויעה יכ הארנ הז ןיממ םירקמב .ותחלצהל םייוכיסה לע הברהב םילוע םניא רפוהש יזוחה םזימה

 .םיטלוב הכ םניא תורחא תורטמל ודעונש תונירוטקודב שומיש בגא יוציפה םוכס לש תיביטיאוטניא התחפהמ

 ןכ לעו ,שממ לש םיתוויעל ליבוי הקיספב םייקה תוריהבה רסוח ,ןוכיס יריתע םימזימב רבודמ רשאכ תאז םע

  .רתוי תשרופמ השגדה םייוציפה בישחתב ןוכיסה םוליג תא שיגדהל יואר

 תקיספב תונחבה המכ רחא בוקעי טפשמה תיב יכ םיצילממ ונא הקיספב וחתופש םינחבמל הפולחכ

 שדח עדימ ףסונ אל ןיידע ןידה קספ ןתמ תעב םא ,תישאר .ןוכיס ריתע םזימב הזוח תרפה לש םירקמב םייוציפ

 הרפהה דעומב תויוכזה לש קושה יוושב שמתשהל יואר ,ונולשיכ וא ןכוסמה םזימה תחלצהל רשאב יתוהמ

 קפסמ ןכ לעו ,ירוקמה םזימבש םייוכיסהו םינוכיסה תא םלגמ קושה יווש .יוציפה תעיבקל תיזכרמ הדימ תמאכ

                                                             
 תנחת תמקהב םיכורכה םיילהנמה םיכילהה רוציק ןיגב ךא קזנ קספנ דחמ :תוביקע-יאב הקול ןכא וז השרפב טפשמה תיב תקיספ 91
 םיחוורל הייריעה םע םכסהה קינעהש יוכיסה דספה תא םג ןובשחב טפשמה תיב איבה יוציפה םוכס בושיח תעב ,ךדיאמו ,קלד
 קר אלו( קלד תנחתה תמקהל יוכיסב התחפהל האיבה תולדתשהה תבוח תרפה םא .)21 'מעב ,םש( תפסונ קלד תנחת לש התמקהמ
 רדעיהב הרוקמ וז תוביקע-יאש םירובס ונא .קזנה ישאר תעיבק בלשב ןובשחב תאז איבהל היה טפשמה תיב לע ,)םיכילהה רוציקל
 .ומצע םזימל םיעגונה ולא ןיבל תולדתשהה תבוח תרפה םצעל םיעגונה ןוכיסה תורוקמ ןיב הרורב תיטלנא הנחבה
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 םירומאה םירבדה חורב הרורב הכלה עבקיתשמ ,דועו תאז .יואר יוציפ תעיבקל תיסחי הטושפ הדימ תמא

 .)םייק הז עדימש ללכ( תויוכזה לש קושה יוושל רשאב יטנוולר עדימ קפסל ץירמת םידדצל היהי ,הז רמאמב

 קפס ןיא ךא ,הרפהה דעומב תויוכזה לש קושה יווש תא תויארב עובקל טפשמה תיב לכוי דימת אלש ןבומ

 הרטמל ברקתהל תנמ לע יחרכה ןושאר דעצ איה הז ךרע תעיבקל יטנוולר עדימ קפסל םיניידתמל הרורב היחנהש

 הייפיצ ייוציפ תעיבק לש רשקהב תוררועתמה תויעבה ללש לש אלמ ןורתפל האיבמ הנניא םא םג ,וזכ תוינידמ .וז

  .םייקה בצמל סחיב – םושייל לקו – רכינ רופיש הווהת ,תואדו-יא יבצמב

 טפשמה תיבש יואר ,ונולשיכ וא יזוחה םזימה תחלצה רבדב שדח עדימ ףסונ הרפהה רחאל םא ,תינש 

 יווש יפ לע קוספל טפשמה יתבל םיצילממ ונא הז ןיממ םירקמב .יבויח עדימבו ילילש עדימב תויתטישב בשחתי

 םניא טפשמה יתבש רחאמ ןכ ומכ .החכוהל רתוי לקו ןימז עדימ לע ססבתהבו ,ןידה קספ ןתמ דעומב תויוכזה

 םרוג תא םלגמה םוכס יוציפהמ תוכנל שי ,דספה הזוח לש הרקמב רפמה תא תופשל עגפנה תא בייחל םיגהונ

 וז התחפה לש בושיחה ןפוא  .הרפהה אלול ןהל שרדנ היה עגפנהש ןוכיסב תוידיתע תואצוה םג ומכ ,ןוכיסה

 םשל .םידדצה םעטמ החמומ תעד תווח לע וססבל ךרוצ היהי בורלו ,םייוציפ תקיספב ליגר תואצוה יוכינמ הנוש

 יקלח ,תואצוהה םוכס תא יוציפהמ תיחפהל שי הובג ןוכיסב תוידיתע תואצוה םלגל תנמ לע ,בוריקב ,השחמה

  .םזימה תחלצה ייוכיס
 

  רמת תוילגת ביבס ךוסכסה : הרקמ רקח .ג
 

 תוילגת תשרפ אוה ,בר יתרושקת דהל הכז רשא הרקמ רקחב רמאמב תגצומה הירואתה םושייל הנפנ הז קרפב

 ןויסינב ישוקה תא תודחב הריאמה המגודב רבודמ ,תבייחמ הכלה וניא ררובה קספש םגה 92.רמת רגאמב טפנה

 ךרוצה תא שיגדהל איה חותינה תרטמ .ןוכיס יריתע םימזימ לש רשקהב הקיספב וחתופש םינחבמה תא םשייל

 תונושה תויגוסה םע רתוי תיתטיש תודדומתה דדומתהל טפשמה יתבל עייסי רשא הנבומ יטפשמ לדומ ץומיאב

  .הז רשקהב תולועה

 קיזחה ,ילארשי םזיו גולואֵג ,יקצוגנל יסוי :ןלהלדכ ןה ,רוציקה תילכתב 93,רמת תשרפ תודבוע רקיע

 94."רמת" רגאמב חודיקה תויוכזמ 5%-ב ,ץמנייטש ינב םיקסעה שיא ידיב תטלשנה הרבח ,"ויפרוקס" תרבח םע

 ינוי שדוחב 95.לארשי יפוחל םיה קמועב יעבטה זגה ישופיח תא ליבוהש ,יקצוגנל לש ותדכנ םש לע ארקנ רגאמה

 אל םינש ךרואל םימזיה לש תורכינ תויפסכ תועקשהש רחאלו ,ףסונ חודיק תארקל םזימה תומדקתה םע ,2008

 יפ לע .רלוד ןוילימ ינשמ רתוי טעמ לש םוכסב תפסונ העקשה עיקשהל ויפרוקסו יקצוגנל ושרדנ ,ירפ ואשנ

 רבשמה עקר לע םיילכלכ םיישקב הנותנ התייה תע התואבש ,ויפרוקס לע לפנ ןומימה לטנ ,םידדצה ןיב םכסהה

 ותואש ,םזימהמ שורפל ויפרוקס הטילחה רדגה לע תכשוממ הבישי רחאל .ואישב זא היהש ימלועה ילכלכה

                                                             
 10.3.2014 תויתשתו היגרנא – רקרמ הד "לקש ןוילימ 50-ב יקצוגנל יסוי גולואיגה תא הצפי ץמנייטש ינב" ילא-רב יבא :לשמל ואר 92

www.themarker.com/dynamo/1.2265781; לקש ןוילימ 50-כב יקצוגנל יסוי ר"ד תא הצפי ץמנייטש" תקרב םרימעו תינעמ ןח" 
 ש"ה ליעל ,יזוחמ – רמת תשרפ םג ואר .www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000859153 3.7.2013 ןובשחו ןיד – סבולג
 .5–1 'ספ ,5
 .םש ואר ,הרקמה תודבוע לש טרופמ רואיתל 93
 .2 'ספ ,םש .דחא זוחא היה רגאמב חודיקה תויוכזב וקלחו ,ויפרוקס םע ףתושמה םזימהמ 20%-ב קיזחה יקצוגנל 94
 09.201.19 הריירק – רקרמ הד "יקצוגנל יסוי לש הדכנה :1 רמת תא וריכה" ילא-רב יבא 95

https://www.themarker.com/career/1.519232.  
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-כ ןמז ותואב ויה רתאב זג תאיצמל םייוכיסהש םידדצה וכירעה רתוי רחואמ( םלתשמ יתלבו ןכוסמכ הכירעה

35%96(.  

 .חודיקה תויוכזב וקלח תא דביאו יפולח עיקשמ אוצמל יקצוגנל חילצה אל ויפרוקס תשירפ תובקעב

 םוכסב דמאנ םכרעש יעבט זג לש םירובצמ רמת רגאמב ולגתנ ,2009 ראוני שדוחב ,ןכמ רחאל םירופס םישדוח

 עגרב םזימה ןמ שורפל ויפרוקס לש הטלחהה תובקעב ,םידדצה לש םנובאדל .רלוד דראילימ הנומשכ לש

 תילגתב םקלח ןדבואב תולכ םייניעב ןנובתהל וצלאנ םה ,םירלוד ינוילימ וב ועיבטה ןהבש םינש רחאל ,ןורחאה

 תועגונה תונווגמ תויטפשמ תולאש תררועמ רמת תשרפ .)תע התואל ןוכנ( ןוכיתה חרזמב הלודגה יעבטה זגה

 אוצמל יקצוגנלל עייסל הלש תולדתשהה בויח דוחייבו ,םייזוחה היבויח םויקלו םזימה ןמ ויפרוקס תשירפל

 בושיח תלאש קר תיטנוולר ונניינעל .ידוסיו העירי בחר ררוב קספב וערכוהו ונודנ הלא תולאש .יפולח עיקשמ

 רחאלו ,ומיע הזוחה תא הרפה ויפרוקס רשאכ ,הז הרקמב יקצוגנלל יוציפה תא בשחל ךירצ היה דציכ ;יוציפה

 ?רגאמב זגה הלגתנ הרפהה

 בושיחה תטיש תא ףידעהל הטונה ,תמייקה הקיספה תובקעב ןוקוא סומידב טפושה ךלה ררובה קספב

 קרפב רומאכ 98.הז דעומ יפ לע יוציפה תא בשחל שיש ריהצהו 97,ןידה קספ ןתמ תעב תויוכזה יווש יפ לע

 תוידיתע תואצוה קספנש יוציפה םוכסמ תוכנל שי ,הלגתהש שדח עדימ יפ לע יוציפה עבקנ רשאכ ,יטרואתה

 עדימלו יבויח עדימל טפשמה תיב לש ותוסחייתהש הז ןבומב יוציפב תוביקע לע רומשל בושח ןכ ומכ .ןוכיסב

 דמועה בושיח םישקמ הקיספב םישמשמה םילכהש הארמ רמת ןיינעב ררובה קספ חותינ .תחא היהת ילילש

  .הלא םיאנתב

 זוחא( רלוד ןוילימ 80 רמולכ ,רגאמה יוושמ דחא זוחא היה זגה יוליג רחאל יקצוגנל לש ויתויוכז יווש

 תא יוציפהמ תיחפהל ךרוצ היהש ןכתיי ,הז יווש יפ לע הצופמ היה יקצוגנל םא .)רלוד דראילימ הנומשמ דחא

 תושרדנ ויהש ןכתיי ןיידע ויפרוקס דצמ הזוחה תרפה רחאלש איה ךכל הביסה .לביקש שכרה תייצפוא יווש

 םא ,הזוחה תרפה רחאל ,הזכ הרקמב .םזימה תחלצהל איבהל תנמ לע )ףסכב וא ןמזב( יקצוגנל םעטמ תועקשה

 ןוכיסה אולמב ךרדה לכ ךרואל אשנ אלש יפ לע ףא םזימב וקלח תא יקצוגנל לבקי 99,)35% לש יוכיס( זג הלגתי

 לבא ,יוציפ לכ לבקמ יקצוגנל היה אל ,רגאמב זג ןיאש ררבתה וליא תאז תמועל .םזימה תלעפהב ךורכה

 םיוקמ היה ול היה ובש בצממ ,יקצוגנל לש ותניחבמ ,ףידע הז בצמ .ונממ תוכסחנ ויה הובג ןוכיסב תואצוהה

 ןוכיסה אולמב תאשל וילע היה הרקמ לכבו ,םזימב וקלח תלבקל 35% לש יוכיס קר וידיב היה זאש ,ומיע הזוחה

 קיפסמ וניא ליגרה ןפואב יוציפה םוכסמ תואצוהה יוכינ ,יטרואתה קלחב רומאכ .םזימה תלעפהב ךורכה

 ,תידיתעה העקשהבש ןוכיסה תא אטביש םדקמ עובקל שיו ,התואנה המרב יוציפל עיגהל תנמ לע הזכ הרקמב

  .הז םדקמב תולפכומ ןהשכ תוידיתעה תואצוהה לע ססבתי יוציפהמ תחפויש םוכסהו

 םיקפסמ םניאו הז ןפואב יוציפה תא תיחפהל ךרוצל הנעמ םינתונ םניא הקיספב םימייקה םילכה

 אלמ יוציפש תורשפאל רע היה ןוקואש הארנ תאז םע .ליעל בושיחה יפ לע יוציפהמ תיחפהל םיטפושל היחנה

 ןוכיסה אשונ לש תיללכ הנבהמ עובנל הלוכי וזכ היצאוטניא .יקצוגנלל רתי יוציפ תויהל יושע רלוד ןוילימ 80 ךסב

 .םימיאתמ םירקמב יוציפה דעומ תעיבקב תושימג השיגדמה ,הקיספב תטלשה הקירוטרהמ ןכו ירוקמה םזימב

                                                             
 .13–10 ,2 'ספ ,5 ש"ה ליעל ,יזוחמ – רמת תשרפ 96
 .66 ש"ה ליעל ואר 97
 .12 'ספ ,5 ש"ה ליעל ,יזוחמ – רמת תשרפ 98
 .םש 99
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 יווש יפ לע יוציפ הפידעמה ,תמייקה הקיספה תובקעב ןוקוא ךלה םנמוא יקצוגנלל יוציפה תא עובקל ואובב ,ךכ

 אוה ןוקוא ינפב דמעש ישוקה .יוציפהמ תיחפהל תימיטיגל ךרד םג שפיח ךא 100,ןידה קספ ןתמ תעב תויוכזה

  .תאז תושעל םימיאתמ םילכ ןיא תירנירטקוד ךא ,יוציפהמ תיחפהל םוקמ שיש הארנ ,תיביטאוטניא :רורב

 רמת תשרפ תוביסנב תאז םע .הקיספב לבוקמה תויפצה ןחבמ ךרד אוה יוציפה תתחפהל ןושאר יעצמא

 התייה הזכ ערואמל הווקתהש ירה ,תיסחי ךומנ היה זג תאיצמל יוכיסה םא ףא .יתייעב תויפצה ןחבמ םושיי

  101.יוציפ-רב וניאש "יופצ אל" עוריא זגה יוליג תא רידגהל השק ןכלו ,םזימה לש ומויקל הדיחיה הקדצהה

 שי ןכ לעו ,יופצהמ לודג היה הלגתנש רגאמהש העיבקה תרזעב יוציפה תא תיחפהל טפשמה תיב לוכי ןיפולחל

 םשור רוצית וזכ הקיספ םלוא .רתוי "היופצ" תילגת לש הייוושל םיאתיש תאזכ הדימב יוציפה תא תיחפהל

 םא םג ,ןכ לע רתי .ןיינעה תוביסנב "יופצ" בשחיי רגאמ לדוג הזיא ךיראהל ךרד לכ ןיא ירהש ,דואמ יתוכאלמ

 יווש תא תוכנל תנמ לע יוציפה תא תיחפהל ךרוצ היה ןיידע ,וז הניחבמ "יופצ"ו ולדוגב ליגר היה הלגתנש רגאמה

 התחפהש חינהל הביס לכ ןיא ,הזמ בושח ."תויפצ" לש םיחנומב וקידצהל רשפא יאש ןפואב שכרה תייצפוא

 שרדנה קיודמה בושיחה םע דחא הנקב הלועה היוצרה האצותל אקווד איבת תויפצה ןחבמ יפ לע וזכ תיתוכאלמ

 תיתייעב אופא איה תויפצה ןחבמ לש הקירוטרב יוציפה תתחפה .שכרה תייצפוא יווש יוכינ תא אטבל תנמ לע

 תשרפ ,הז ןבומב .יוציפה תא תיחפהל תנמ לע וז הקדצהב רחוב וניא ןוקוא ררובהש עיתפמ אל ,ןכאו .הז רשקהב

 םיישקה תא בשייל תנמ לע םהב עייתסהל השקש הארנש ,םימייקה הקיספה ינחבמ תולבגמ תא השיחממ רמת

  .ןוכיס יריתע םימזימ לש רשקהב םיררועתמה

 ררובה קספ יפ לע .יוציפה תתחפהל תיפולח ךרדב ןוקוא טפושה רחב תויפצה ןחבמב שומישה םוקמב

 תאיצמב יקצוגנלל עייסלו לדתשהל ,הזוחה יפ לע ,הבוח הילע הלטוה ,םזימה ןמ ויפרוקס השרפשמ ,ןוקוא לש

 ךכיפל .הזכ עיקשמ אוצמל יקצוגנל לש ויצמאמ תא לעופב השביש ףאו וז הבוח הרפה ויפרוקס .יפולח עיקשמ

 הילע יכ קספנ ןכ לעו ,םזימב ףתתשהל תונמדזהה תא יקצוגנלמ הענמ ,תולדתשה בויח הרפה ויפרוקס יכ עבקנ

 םא 102.תונמדזה התוא לש הייווש אוהש ,זגה הלגנתשמ רגאמב ויתוקזחה ךרעמ 35%-ל הוושה םוכסב ותוצפל

 תא םלגמ )םזימה תא ןממל הבוחה ןמ הנושב( תולדתשהה תבוח תרפה ןיגב רבד לש ופוסב קספנש יוציפה ,ךכ

 .)זגה הלגנתשמ ויתוקזחה ךרע יפל יוציפמ הנושב( הרפהה ןמזב זגה יוליגל יוכיסה

 תא תיחפהל שיש ןוקוא לש ותעיבק תרשקתמ דציכ רורב אל רקיעב .םירכינ םיישק תררועמ וז האצות

 תיחפהל שי םא :טוריפ רתיבו .לעופב ןוקוא עבקש התחפהה יזוחאל תולדתשה בויח בויחה תויה ןיגב יוציפה

 זג תאיצמל יוכיסה יפ לע אקווד תויהל הכירצ וז התחפה עודמ ,תולדתשה בויח היה בויחהש ןוויכמ יוציפה תא

 בייחל שי ןכ לע .וז תוביוחמ הרפה איהו ,יפולח עיקשמ אוצמל יקצוגנלל עייסל תביוחמ התייה ויפרוקס ?רגאמב

 ןוקוא ררובה .הבויח תא תמייקמ ויפרוקס התייה ול היה ובש םוקמב ודימעהלו יקצוגנל תא תוצפל ויפרוקס תא

 תא דימעהל ויפרוקס לע הבוח ןיא ,בויחה רפוהשמ ,רמולכ .תולדתשה בויח היה ויפרוקס לש הז בויח יכ עבק

 יקצוגנל לש וייוכיסב רופישה תא תפקשמה הדימב קר אלא ,יפולח עיקשמ אצמנ ול היה ובש םוקמב יקצוגנל

 יוכיסל רישי רשק ןיא יוכיסב הזכ רופישלש ןבומ .התוביוחמ תא הרבחה הרפה אלול יפולח עיקשמ אוצמל

                                                             
 .98–97 ש"ה ליעל ואר  100
 קרפ ואר ,ןוכיס יריתע םימזימב הייפיצ ייוציפ תלבגה ךרוצל תויפצה ןחבמב שומישה ררועמש םינושה םיישקל רשאב בחרנ ןוידל 101
 .2.ב

 .25–23 ,20–19 ,17 'ספב ,5 ש"ה ליעל ,רמת תשרפ 102
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 אלמלא היה ובש םוקמב דומעי יקצוגנלש תנמ לע ,השעמל 103.םיהז םהש חינהל הביס ןיאו ,רגאמב זג תאיצמל

 תאיצמל 100% לש יוכיס היה יכ חינהל ררובה לע היה ,)זג תאיצמל 35% לש יוכיס( תולדתשהה תבוח הרפוה

 ררובה תעיבק םע דחא הנקב הלוע הניא וז החנהש אלא .הרושכ תלעופ התייה ויפרקוסש החנהב ,יפולח עיקשמ

 לבא ,50%-ל עיגמש הזכ רועישב אל םנמא ,רכינ ןפואב ותחפ יפולח ןממ אוצמל יקצוגנל לש וייוכיס" היפלש

  104."ונממ ידמ קוחר

 שומישהש הדיעמ )35%( רגאמב זגה תאיצמ ייוכיס יפ לע יוציפה תא עבק ןוקוא יכ הדבועה ,ונתעדל

 ןוכיסהו תואדווה רסוחל )רקיעב( עגונ ןוקוא ינפב דמעש יתימאה ישוקה .הז הרקמב ץלואמ תולדתשהה ןחבמב

 םילכ רדעיהב .תולדתשה בויח ויפרוקס לש הבויח תויהל רשאב תואדווה רסוחל )קר( אלו זג ישופיח םזימבש

 ןיב יטילנא רשק לכ ןיאש ףא ,יוציפהמ תיחפהל תנמ לע תולדתשהה ןחבמב שמתשהל ןוקוא ץלאנ םימיאתמ

 .םאתהב יוציפהמ תיחפהל שי ,תולדתשה בויח היה ןכא רפוהש בויחה םא ,וז הדוקנ םוכיסל .תויגוסה יתש

 תא בשחל ןיאו ,ירוקמה םזימבש יטנרהניאה ןוכיסה ןיגב התחפהה לע ףסונ אובל הכירצ וזכ התחפה םלוא

 .םזימה ןולשיכל יללכה ןוכיסה יפ לע תולדתשה בויח בויחה תויה ןיגב התחפהה

 םניאו יוציפה תעיבק דעומב תושימגל םיארוקה ,הקיספה יללכ לש רצות איה וז תיתייעב האצות

 ןיגב אלמ יוציפ קינעהל ססיה ןוקוא טפושהש הארנ .ןוכיסה תייגוס םע תודדומתהל םימיאתמ םילכ םיקפסמ

 ןוקוא טפושה רחב ןכ לע .הקיספב תחוורה השימגה תוינידמה עקר לע וריבסהל לקש סוסיה – הגירח החלצה

 תדוקנש ףא ,ךכ .םזימה תחלצה רבדב רבטצנש עדימהמ תומלעתה השעמל תפקשמ וז הריחבו ,יוציפהמ תיחפהל

 יוושל רתוי בורק עבקנש יוציפה רבד לש ופוסב ,ןידה קספ ןתמ דעומב תויוכזה יווש יפ לע יוציפ התייה אצומה

 תובשחתה .ךכל ענכשמ קומינ ןתינש אלב ,)םזימה תחלצהל 35% לש םייוכיס יפ לע( הרפהה דעומב תויוכזה

 ללקושמ ילילש עדימ םא ,םיעגפנ לש רסח יוציפל איבהל היושע יבויח עדימב )הז הרקמבכ ,תיספא וא( תיקלח

 .םייוציפה בישחתב רתוי אלמ לולקש

 יקצוגנלל יוציפה םוכס תתחפה ,חלצש ןוכיס ריתע םזימל תיסאלק המגוד איהש ,רמת תשרפב ,םוכיסל

 ,הרקמ ותואב .תולדתשהה תייגוס לש ,התשענ הבש תירנירטקודה תרגסמל יטילנא רשק אללו תצלואמ התייה

 תפסונ התחפה עצבל םוקמ היהש ןכתיי ,יפולח ןמממ תאיצמל יוכיסב העיגפה תא םלגמה םוכס תתחפה לע ףסונ

 תאז םע .)ליעל רומאכ( הרפהה אלול יקצוגנלמ תושרדנ ויהש רשפאש ןוכיסב תוידיתע תועקשה אטבל תנמ לע

 המרב יוציפה תלבגה אטבי אוהש תופצל הביס ןיאו ,וז היגוסל סחייתמ וניא ררובה קספב יוציפה בושיח

 105.המיאתמה

 

 םוכיס .ד
 יריתע םימזימב תואנה יוציפה תעיבקל תללוכ תיביטמרונ תרגסמ ביצהל ןושאר ןויסינ אוה הז רמאמ

 םויכ ררושה תואדווה רסוח היגוסה תובישח ףרח .לארשיב הקיספה תא םיחתנמ ונא הרואל רשא ,ןוכיס

                                                             
 תחא םעפ – םיימעפ הזכ הרקמב יוציפה תא תיחפהל יואר ,13 ש"ה ליעל ,הכיסו ןיזנב יתוריש תשרפב הרקמה תודבועל המודב ,ךכ 103
 .ליעל 3.ב קלח םג ואר .ןוכיסב סכנ סכנה תויה ןיגב היינש םעפו ,תולדתשה בויח בויחה תויה ןיגב

 .12 ׳ספב ,5 ש"ה ליעל ,יזוחמ – רמת תשרפ ואר 104
 לע ףא ,הרפהה תעב תויוכזה יווש יפ לע יוציפ קינעמה ללכה לע ןוקוא עיגה הילאש תיפוסה האצותה תא ססבל ןתינ היה ,הרואכל 105
 ,35% ויה תילגתה ייוכיס הרפהה ןמזב םנמוא .הז ללכ תונורקע יפ לע יוציפה םוכסל עגונב ויתוקמנה תא ססיב אל ןוקוא לעופבש יפ
 .הרפהה דעומב תויוכזה יווש יפל יוציפל ארוקה ללכה יפ לע רתי יוציפ היהי הזכ יוציפש ,אלא .הלא םיזוחא יפ לע יוציפ עבק ןוקואו

 תוכזה לש קושה יווש תא ףקשמ וניא הז בושיחש אלא ,םויכ רגאמה יוושמ 35% לש בושיח יפ לע יקצוגנלל יוציפה תא עבק ןוקוא
 אל יאדווב לבא ,זג תאיצמל 35% לש יוכיס לע ססבתה ןכא יקצוגנל לש ויתוקזחה לש קושה ריחמ הרפהה ןמזב .הרפהה ןמזב הנודנה
 .םזימבש ןוכיסה תא ףקשמ קושה ריחמש ןוויכ ,הזמ ךומנ היה קושה ריחמ ,השעמל .תילגתה רחאל רגאמה יוושמ 35%-ל הווש היה
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 טפשמה יתב תא ץלאמ ,יוציפה תעיבק דעומל רשאב וא ,הזוח תרפה לש הרקמב יוציפה םוכסל רשאב הקיספב

 .םייוציפה בישחתב ןוכיסה םוליג לש הרטמל תומיאתמ ןניאש תונירטקודב עייתסהלו תויצאוטניא לע ךמתסהל

 תורשפאב לבחל וא תפתושמה תיזוחה תרגסמה לע רומשל םייטנוולרה םידדצה לע תושקהל יושע םג רבדה

 .דיתעב הלאכ םימזימ םיקהל

 ןוכיסה תא םלגל ךרוצה סיסבבש םייללכה םילוקישה תא ריהבהל איה רמאמה לש תירקיעה ותרטמ

 תווח תא ךירעהלו חתנל ,ןיווכהל םוחתב םיקסועה ןיד יכרועו םיטפושל רשפאיש ןפואב הייפיצה ייוציפ בישחתב

 ןיב ןיחבהל םיעיצמ ונא ךכ םשל .הלאכ תועיבת לש ןרוריב ךילהתב םיילכלכ םיחמומ םעטמ תושגומה תעדה

 תואדווה רסוחו ,שדח עדימ הלגתנ אל ןוכיס ריתע הזוח תרפה רחאל ,ןושארה גוסהמ םירקמב :םירקמ יגוס ינש

 ;יוציפה תעיבקל תיזכרמ הדימ תמא שמשל ךירצ הרפהה דעומב תויוכזה לש קושה יווש זאו ,וניעב רתונ

 יווש יפ לע קוספל טפשמה יתבל םיצילממ ונא זאו ,שדח עדימ הלגתמ הזוחה תרפה רחאל ,ינשה גוסהמ םירקמב

 יווש יפ לע עבקנ יוציפה בושיח רשאכ ןכ ומכ .רחואמה עדימה לע ססבתהבו ןידה קספ ןתמ דעומב תויוכזה

 םג ומכ ,ןוכיסה םרוג תא םלגמה םוכס יוציפהמ תוכנל שי יכ םיריהבמ ונא ,ןידה קספ ןתמ דעומב תויוכזה

 תואצוה יוכינמ הנוש וז התחפה לש בושיחה ןפוא .הרפהה אלול ןהל שרדנ היה עגפנהש ןוכיסב תוידיתע תואצוה

 וגצוהש םיחנמה םיווקה יפ לעו ,םידדצה םעטמ החמומ תעד תווח לע וססבל שי בורלו ,םייוציפ תקיספב ליגר

  .הז רמאמב

 םיצירמת בצעל תנמ לע יחרכה ןוכיס יריתע םימזימב הייפיצ ייוציפל ביקע יטפשמ ןורתפ ץומיא

 םזימה לש הניקת תולהנתה רשפאלו םיעיקשמ תחירב עונמל ,םיילאיצנטופ םימזילו םיעיקשמל םימיאתמ

 רמאמב תעצומה תיטפשמה תרגסמב עייתסהל ןוכנל טפשמה יתב ואצמי דיתעב יכ םיווקמ ונא .םינושה ויבלשב

 .וז תרגאתמ היגוס םע דדומתהל תנמ לע הז


