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 100% לש רועישב האצותב יולתה החרט רכש

 

 *רימז ליא

 

 התוא גצייש ןידה ךרוע ןיבל הנוקה ןיב .רכמה הזוח תרפה לשב םימכסומ םייוציפ הנוקהמ עבת סכנ רכומ

 םימכסומה םייוציפה םוכס ןיבש שרפהה רועישב היהי ןידה ךרוע לש ותחרט רכשש הפ לעב םכסוה העיבתב

 ךרוע לש ותעיבת תא לביק םולשה טפשמ תיב .השעמל ביוחת איה ובש םוכסה ןיבל םלשל העבתנ החוקלהש

 טפשמה תיבו ,םכסומה רכשה תא המ תדימב תיחפה יזוחמה טפשמה תיב ,הז רועישב החרט רכשל ןידה

  .יזוחמה ןידה קספ לע רוערע תושרל השקב החד ןוילעה
 איה .האצותב יולתה החרט רכש ירדסה לש יטפשמהו יתוגהנתהה ,ילכלכה עקרה תא הגיצמ וז המישר

 החוקלהש תלעותהמ 100% ורועישש ,האצותב יולתה החרט רכשב רבודמ היה ןודנה הרקמבש הריבסמ

 אוהש םושמ הז םכסהל ףקות תתל םוקמ היה אלש תנעוט המישרה .יטפשמה גוצייהמ קיפהל הדיתע התייה

 תוניידתהה ,יפיצפסה הרקמה דבלמ .ןיד יכרוע לע תולחה ןומאה תובוח םע דחא הנקב הלוע וניאו ריבס וניא

 תניחבמ ןה ,ונטפשמב האצותב יולתה רכש ימכסה לע לחה יטפשמה רדסהב םייוקיל תפשוח תיחכונה

 .הלא םימכסה לש םתוריבס לע חוקיפה ןפוא תניחבמ ןה בתכ תשירד לש הרדעיה
 

 

 אובמ

 .ותחוקל דגנ ןיד ךרוע שיגהש החרט רכשל העיבת הילצרהב םולשה טפשמ תיב לביק רגאה 'נ יטסינב תשרפב

 םייוציפ םולשתל הדגנ השגוהש העיבתב החוקלה תא ןידה ךרוע לש וגוצייב איה השרפה לש התליחת

 ןידה ךרוע לש ורכשש םידדצה ןיב הפ לעב םכסוה טפשמה תיב תקיספ יפל .רכמ הזוח תרפה לשב םימכסומ

 ביוחת איה ובש םוכסה ןיבל םלשל העבתנ איהש םימכסומה םייוציפה םוכס ןיב שרפהה רועישב היהי

 ולפנש םימגפ רבדב היתונעט תאו החרטה רכש רדסה יבגל תעבתנה תסרג תא החד טפשמה תיב .השעמל

 םייוציפ םולשתב הביוח תעבתנהו ,ח"ש 69,000 היה םימכסומה םייוציפה םוכסש רחאמ .הזוחה תתירכב

 44,000 לש רועישב החרט רכשל ןידה ךרוע לש ותעיבת תא םולשה טפשמ תיב לביק ,דבלב ח"ש 25,000 לש

 חיוורתש םוכסהמ 100% היה החרטה רכש ,הארנה לככ ,ויפלש רדסהב רבודמ ,תורחא םילימב 1.ח"ש

 ןידה קספ לע רוערעה תא תיקלח לביק יזוחמה טפשמה תיב .ןידה ךרוע ידיב יטפשמה גוצייהמ החוקלה

 תושרל השקבה תא החד ןוילעה טפשמה תיב 2.ח"ש 34,000-ל ח"ש 44,000-מ ןידה ךרוע לש ורכש תא תיחפהו

  3.ןידה קספ לע רוערע

                                                
 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש םיטפשמל הטלוקפה ,יול וטסוגוא ש"ע ירחסמ טפשמל הרדתקה ,םיטפשמל רוספורפ *
 תעה-בתכ תכרעמלו שקרפ לבויל ,ץכ ירואל ,ןהכ לאכימל ,ןמטוג-רז רומיללו רקחמב ותרזע לע ןמלגיפש דעלאל הבר הדות
 .המישרה לש תומדוק תוטויטל תובושח תורעה לע "םיטפשמ"
 טפשמ תיב לש ןידה קספ :ןלהל( )11.9.2014 ,םסרופ אל( רנכל ידא ריכבה םשרה לש ןיד קספ ,רגאה 'נ יטסינב 12-02-1275 מ"את 1
 .)םולשה
 תיב לש ןידה קספ :ןלהל( )15.10.2016 ,םסרופ אל( ןורש רהבל תור תטפושה לש ןיד קספ ,יטסינב 'נ רגאה 14-12-43636 א"ע 2
 .)יזוחמה טפשמה
 תיב לש הטלחהה :ןלהל( )10.5.2016 ,ובנב המסרופ( ןייטשניבור האישנל הנשמה לש הטלחה ,ינולפ 'נ תינולפ 8775/15 א"ער 3
 .)ןוילעה טפשמה
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 תאו האצותב יולתה החרט רכש לש םירדסהל יתוגהנתההו ילכלכה עקרה תא הליחת תראתמ וז המישר 

 תיחכונה השרפב תונושה תואכרעה תקיספ תא הגיצמ המישרה הז עקר לע .ונטפשמב םהילע םילחה םיללכה

 יכ ןעטא המישרב .הב ףקתשמה יללכה יטפשמה בצמה תאו יפיצפסה הרקמב הקיספה תא תרקבמ ךכ רחאו

 התחפהה רחאל ףא( םידדצה ןיב ךרענש החרטה רכש רדסהל ףקות תתל םוקמ היה אלש דבלב וז אל

 ןומאה תובוח םע דחא הנקב הלע אל הז רדסהש הרבסל דוסי שיש אלא ,)ןידה ךרוע לש ורכשב תמיוסמה

 םייוקיל הטילבמ תיחכונה תוניידתהה ,רתוי יללכ חרואב .ןיד יכרוע לע םילחה תיעוצקמה הקיתאה יללכו

 ןה בתכ תשירד לש הרדעיה תניחבמ ןה ,ונטפשמב האצותב יולתה רכש ימכסה לע לחה יטפשמה רדסהב

 יקספ אמש ששחה תא תוריהזב הלעמ המישרה ,ףוסבל .הלא םימכסה לש םתוריבס לע חוקיפה תניחבמ

 םיקלחש םגה .הנורחאה תעב םיזוח יניינעב הקיספה לש רתוי הבחר המגממ קלח םה תיחכונה השרפב ןידה

 לש תויללכ תויגוס ריכזא ףא םירבדה ילושבו ,האצותב יולת וניאש החרט רכש לש םירדסהב ועגיי ןוידהמ

 האצותב יולתה החרט רכש ירדסה לש תישעמה תובישחה לשב ,תויזוח תויורשקתהב יתוהמו ילרודצורפ קדצ

 .םהב דקמתת המישרה ,םיררועמ םהש יטרואתה ןיינעהו

 ישנאל הילאמ תנבומ הניא םא ףא ,הימדקא ישנאל תיעבט איהש( החנהה תדמוע וז המישר דוסיב 

 היואר תוכומנ תואכרע לש הקיספ .בייחמ ימידקת ףקות הל ןיאש הקיספ םג רקבלו חתנל ןיינע שיש ,)השעמ

 םייוקיל תפשוח ,תוינורקע תויגוס הלעמ ,דחוימב תוניינעמ תוביסנב תקסוע איה לשמל רשאכ ןחביהל

 ידיב דיתעב ץמואתש ןכתייו ,הקיספב רתוי תובחר תומגמ לע דיעהל היושע ,תמייקה תיטפשמה הרדסהב

 .יחכונה הרקמב המודמכ םימייקתמ וללה םינייפאמה לכ .ןוילעה טפשמה תיב

 

 יתוגהנתהו ילכלכ עקר :האצותב יולתה החרט רכש .א

 שי םירחא םיתוריש ינתונו ןיד יכרוע לש רכשה בושיח ןפואלש םידמלמ םייחה ןויסינו ילכלכה חותינה

 םולשתה תואחסונמ תחא לכל .םייזוחה םהיבויח עוציבב םיעיקשמ םהש ץמאמהו ןמזה ףקיה לע העפשה

 רשי רשק היהיש חיטבמ )העש יפל לשמל( ןמז תודיחי יפל רכש ,םייללכ םיווקב 4.הלשמ תונורסחו תונורתי

 ריבס סחיב דמוע וניאש רכש לבקי ןידה ךרועש ששחה תא קלסמו ורכש ןיבל ןידה ךרוע לש הדובעה ףקיה ןיב

 רתוי עיקשהל ןידה ךרוע תא ץירמהל לולע תועש יפל בושיח םלוא .)הטמ יפלכ וא הלעמ יפלכ( ותדובע ףקיהל

 תונימא רבדב ששח ררועל ףא ילואו( חוקלה לש םיסרטניאה תא תמאות הניאש הדימב ,קיתב ןמז ידמ

 ךרטצי המכ שארמ חוקלל חיטבמ ילבולג רכש .)לופיטל שידקהש תועשה ףקיה לע ןידה ךרוע לש חווידה

 ץמאמו ןמז ידמ תוחפ עיקשהל ןידה ךרוע תא ץירמהל לולע אוה םלוא ,ןידה ךרוע לש ויתוריש דעב םלשל

 25% לשמל – האצותב יולתה רכש .)ןתוחדל בטומ היהש הרשפ תועצה לבקל חוקלב ץיאהל רתיה ןיבו( קיתב

 .םיפסונ תונורתי ול שיו ,םירכזנה תוששחה ינש תא ןתממ – ותעיבתב עבותל טפשמה תיב קוספיש םייוציפהמ

 אוהש ששח ןיא םלוא ,העיבתב תוכזל ץמאתי אוהש חינהל ןתינ ,האצותב יולת ןידה ךרוע לש ורכשש רחאמ

 וז הטיש .העקשהה תולעמ הכומנ היהת רתי תעקשה דעב לבקיש הרומתהש םושמ ,הדימה לע רתי עיקשי

 לילכ םתוא תרטופו ןיד ךרוע רוכשל םסיכב היוצמ הניא הטורפהש )םיעבתנלו( םיעבותל םג תרשפאמ

 לבקתת םדגנ העיבתה םא ,םיעבתנ לש הרקמב ,וא( םהשלכ םייוציפב וכזי אל םא החרט רכש םולשתמ

 לופיטה םויסל דע יארשא ול קפסמ ,העיבתה ןולשיכ ינפמ חוטיב ןיעמ חוקלל קפסמ ןידה ךרוע .)האולמב

  .לביקש םייוציפה ךותמ רכשה תא םלשל חוקלל לק ובש בלשב קר ורכש תא הבוגו קיתב

                                                
 הזוח קוח ,רימז :ןלהל( )1994 ,יקסדט 'ג תכירעב םיזוחה יקוחל שוריפ( 317–292 1974–ד"לשת ,תונלבק הזוח קוח רימז ליא ואר 4
 .)תונלבק
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 ילבולג רכשמ רתוי ךומנ יקנ חוור חוקלל חימצהל יופצ האצותב יולתה רכש לש רדסה םא םג ,דועו תאז 

 אלמלא וב היהש הזמ עורג בצמב אצמיי רבד לש ופוסבש ששחה ינפמ ותוא ןסחמ אוה ,תועש יפל רכשמ וא

 תא םלשל וילע היהי םהבש ,החרט רכש לש םירחא םירדסה ותוא םיפשוח וילאש ןוכיס – העיבתה תא שיגה

 םהשמ רתוי דיספהל םיאנושה םישנא רובע בושח ןורתי והז 5.לילכ החדית ותעיבת םא םג החרטה רכש

 האצותב יולתה החרט רכש לש םירדסה ,דואמ תחוור העפות איה דספה תאנשש רחאמ .חיוורהל םיבהוא

 ,האצותב יולתה רכש םלשל םיפידעמ םיבר םיעבותש הארה ייוסינ רקחמ .תוחוקלל םייביטקרטא םה

 לש תלחותה םא םג ,העיבתה תא ושיגה אלמלא וב ויהש הזמ עורג יפסכ בצמב ואצמייש ששחה תא קלסמה

  6.ילבולג םולשת לש רדסהב לשמל םלשל םישרדנ ויהשמ השולש וא םיינש יפ ההובג הז רכש

 תדוקנכ העיבתה תשגה ינפלש בצמל סחייתהל םיטונ דחאכ םיעבתנו םיעבות יכ רקחמ ותוא הלעה דוע 

 םלועל םיכייתשמכ העיבתה תורֵפל סחייתהל םיטונ םיעבות ןכל .היתואצות תא םיספות םה היפלש סוחייה

 תואצותל סחייתהל םיטונ םיעבתנ ולאו ,)םידספהה םלועל ךייתשמכ ומלשיש החרטה רכש תאו( םיחוורה

 לוטיל םיטונ םישנאש רחאמ .םידספהה םלועל םלוכ םיכייתשמכ םלשל ושרדייש החרטה רכשלו העיבתה

 ךכל םיגירח 7.האצותב יולתה רכש לש םירדסהל קקזיהל םיברמ םניא םיעבתנ ,םידספהה םלועב םינוכיס

 תוכייתשמכ תוניידתהה תואצות תא םיספות םה היפלש – םיעבתנה לש סוחייה תדוקנ םהבש םיבצמ םה

 המוש ול האצוהש םושינ ,לשמל .תוניידתהל רבוע ווק סוטטסה הנניא – םידספהה םלועל וא םיחוורה םלועל

 םוכסב התחפה לכ ךכו ,סוחייה תדוקנ תא וז המושב תוארל יושע ח"ש ןוילימ סמה תויושרל בייח אוה היפלש

 יפל בשוחיש ,האצותב יולתה רכש ףידעהל םייושע םיעבתנ ףא ,הלאכ םירקמב .חוור ויניעב הארית םולשתה

 לולעה הזככ האצותב יולתה רכשה תא םיאור םה ,םיעבותל המודבש םושמ( םהל ךסחיי ומולשתש םוכסה

 .)לילכ לשכית םתנגה םא החרט רכש םולשתב ךורכה דספההמ םתוא ןסחמכ ךא ,םהיחוור תא ןיטקהל

 ,ילבולג רכש וא תועש יפל רכש רוצייש הלאמ םימלוה םיצירמת רוציל יושע האצותב יולתה רכשש םגה 

 ,העקשהל רסֶח ץירמת תרצוי וז החסונש דמלמ ילכלכה חותינה .םיילמיטפוא םניא רצוי אוהש םיצירמתה

 תלעותהש חינהל ריבס .ח"ש 200 איה ןידה ךרועל הדובע תעש לש תולעהש חיננ :תאזה המגודה םיגדתש יפכ

 תונושארה הדובעה תועשמ תחא לכש רבתסמ .תתחופו תכלוה קיתב עיקשמ אוהש תפסונ הדובע תעש לכמ

 תפסונ העש לכ םיוסמ ףסל רבעמ ךא ,דואמ םיהובג םירועישב יופצה הייכזה םוכס תא הלידגמ קיתה לע

 היה וליא .תתחופה תילושה הקופתה ללכ יפל םינטקו םיכלוה םירועישב היופצה הייכזה תלחות תא הלידגמ

 תלעותה ובש בלשה דע קיתב עיקשהל ץירמת ול היה ,םייוציפה םוכס אולמ תא וסיכל לשלשמ ןידה ךרוע

 תעש לכמ תלעותה דוע לכ ,תרכזנה המגודב – הדובע תעש לש תולעל הוותשמ התייה הדובע תעשמ תילושה

 רועישב האצותב יולתה החרט רכש לשמל לבקמ ןידה ךרוע םא םלוא .ח"ש 200 תוחפל התייה תפסונ הדובע

 איה תפסונ הדובע תעשמ תלעותה ובש בלשה ,רתוי םדקומ בלשב דובעל קיספהל ץירמת ול היהי ,25% לש

 תעקשהל ץירמת רצוי הזכ רדסהש עמשמ .ח"ש 200 רמולכ ,הז םוכסמ עבר קר לבקי אוהש םושמ ,ח"ש 800

 8.ןידה ךרוע דצמ רסח

                                                
 םולשתב ,טפשמה תיב תורגאב םג אשונ ןידה ךרועש לבוקמ םש ,תירבה תוצראב םיחוורה םירדסהה תא ואולמב םלוה הז רואית 5
 .וז הניחבמ תצקמב םינוש םירבדה לארשיב ,)הל ךומסה טסקטהו 17 ש"ה ןלהל ואר( ךשמהב ראותמכ .המודכו םיחמומ םידעל
 רובע האצותב יולתה רכש לש תויביטקרטאה לעו תורצוי ןהש םיצירמתה לע ,ןיד ךרוע לש ותחרט רכש בושיחל תונוש םיכרד לע 6
 Eyal Zamir & Ilana Ritov, Revisiting the Debate over Attorney’s Contingent Fees: A ואר ,דספה-יאנוש םהש תוחוקל

Behavioral Analysis, 39 J. LEGAL STUD. 245 (2010) )ןלהל: Revisiting the Debate(. םלוע לע היתוכלשהו דספה תאנש לע 
 .EYAL ZAMIR, LAW, PSYCHOLOGY, AND MORALITY: THE ROLE OF LOSS AVERSION (2015) יללכ ןפואב ואר ,טפשמה
7 Revisiting the DebateZamir & Ritov, , וניא האצותב יולתה רכש םניגבש םיפסונ םילוקישל .281–275 'מעב ,6 ש"ה ליעל 
 םייזכרמה םיביכרמה דחא איהש – םידספהה םלועב ןוכיס תבהא לש העפותה לע .277–275 'מעב םש ואר ,םיעבתנ לש הרקמב ץופנ
 ,Daniel Kahneman & Amos Tversky ואר – יקסרבט סומעו ןמנהכ לאינד ועיצהש ,Prospect Theory ,ךרעה תיירואתב

Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, 47 ECONOMETRICA 263, 268–269, 277–280 (1979). 
 .)9.12.2013 ,ובנב םסרופ( םע-רב השמ טפושה לש וניד קספל 23 'ספ ,ןהכ 'נ שיניב 12-05-20955 )ם-י יזוחמ( א"ת םג ואר 8
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 איה ןידה ךרועל ילמיטפוא יפסכ ץירמת רוציל ךרדהש הנקסמל אופא ליבומ יסיסבה ילכלכה חותינה 

 העיבתב קספייש המ לכש ךכ ,םהיניב םכסויש םוכס תרומת העיבתה תליע תא חוקלהמ תונקל ול רשפאל

 לוהינב ץמאמו הלועפ ףותיש שרדנ ללכ ךרדבש םושמ העמק ךבתסמ חותינה( ןידה ךרוע לש וסיכל לשלושי

 יפל ,תורחא םילימב .)ודצמ ץמאמ תעקשהל םג םיוסמ ץירמת ריתוהל יאדכ ןכלו ,חוקלה דצמ םג העיבתה

 החרט רכש אוה ילמיטפואה רדסהה ,ןידה ךרועל םיצירמת לש לוקישב רבודמשכ ,יסיסבה ילכלכה חותינה

 יסיסב חותינב רבודמש רמול ךירצ ןיא 9.100% אוה הייכזה ללכמ החרטה רכש רועיש ובש ,האצותב יולתה

 ןיטינומ לש םילוקיש תוברל ,ןידה ךרוע לש ותולהנתה לע םיעיפשמה םיפסונ םילוקיש שיש םושמ ,ידמל

 לכמ .תיעוצקמו תישיא הקיתא לש םיכרעו ,תונמאנבו תונמוימב חוקלה תא גצייל תיטפשמה הבוחה ,ירחסמ

 טעמ אלו( ןיד יכרוע לש הקיתאה יללכל תדגונמו הרוסא וזכ "תועיבת תיינק" טפשמה תוטיש בורב ,םוקמ

  10.)האצותב יולתה החרט רכש לע לילכ תורסוא תוטיש

 ךרועש תמרוג איה םימעפלש םינעוט הירקבמ .םיפסונ םיישק תררועמ האצותב יולתה רכש לש הטישה 

 תוחוקלה .רכשה לש בושיחה ןונגנמ תא ןיבהל םישקתמ תוחוקלשו ,הטעמ הדובע לע הובג רכשב הכוז ןידה

 םייושע םה ובש םוכסה והמו ,הייכזה ייוכיס םהמ ,קיתב לופיטב ךורכה הדובעה ףקיה והמ םיעדוי םניא

 תאנשמ אלא עדימ תויעבמ תעבונ הניא האצותב יולתה רכש לש רדסהל םיעבות לש הפדעהה םא םג 11.תוכזל

 תמכסה לע עיפשהל תולולע עדימה תויעב ,קיתב ץמאמ עיקשהל ןידה ךרוע תא ץירמהל ןוצרמו דספה

 – םידימא םיעבות תוברל – םימיוסמ םימוחתב םיעבות לש תפרוגה הפדעהה .םכסהה יטרפל תוחוקלה

 ,םינלכלכ ,םינטפשמ ברקב בר ימדקא ןיינע וררוע ,הז רדסהב תוכורכה תולאשהו ,הנתומה רכשה תטישל

  12.םיגולויצוסו םינקיתא

 

 יטפשמה בצמה תיצמת :האצותב יולתה החרט רכש .ב

-יא תמייק םלוא ,תיקיזנ הלווע לשב הפורתל תוכזה לש האחמה לע שרופמ רוסיא לח ילארשיה טפשמב

 ןיא תאז םע 13.תויקיזנ ןניאש העיבת תוליעל סחיב יטפשמה בצמה יבגלו הז רוסיא לש ופקיה יבגל תוריהב

 םיצופנ הלא םירדסה ,לשמל תירבה תוצראב לבוקמל המודבו ,האצותב יולתה החרט רכש לע רוסיא לארשיב

 םייוציפו םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ ומכ ,םייפיצפס םימוחתב .תורחא תועיבתבו ןיקיזנ תועיבתב דואמ

                                                
9  Y’OLP .CONE .EVRXFORD O10  The Economics of Contingency Fees in Personal Injury Litigation,Neil Rickman, 

 A. Mitchell Polinsky & Daniel L. Rubinfeld, Aligning the Interests of Lawyers and םג ואר .(1994) 39 ,38–36 ,34
Clients, 5 AM. L. & ECON. REV. 165 (2003) )החרט רכש רועיש תועצמאב האצות התואל עיגהל ןתינש םיארמ םירבחמה 

 תויולעה תרתיב רשאכ ,קיתב לופיטה תויולעב ןידה ךרוע לש האישנה רועישל הווש החרטה רכש רועישש יאנתב ,100%-מ ךומנ
 813 ,751 טפשמל תילכלכה השיגה "םידיגאת" הי'צקורפ לאירוא ;)ןידה ךרוע ול םלשמש בוצק םוכס תרומת ישילש ףוג אשונ
 .)2012 ,ךרוע הי'צקורפ לאירוא(

 ,James EVR L. .AP U.150  Making Champerty Work: An Invitation to State Action,Paul Bond ;(2002) 1297 . ואר 10
E. Moliterno, Broad Prohibition, Thin Rationale: The “Acquisition of an Interest and Financial Assistance in 

Litigation” Rules, 16 GEO. J. LEGAL ETHICS 223 (2003). 
 ,Contingent Fees Without Contingencies: Hamlet Without the Prince of Denmark?,Lester Brickman  לשמל ואר 11

37 UCLA L. REV. 29 (1989) (Brickman, Hamlet); Lester Brickman, The Market for Contingent Fee-Financed Tort 
Litigation: Is It Price Competitive?, 25 CARDOZO L. REV. 68 (2003) (Brickman, The Market). 

 ,Advocacy Herbert M. Kritzer ;11 ש"ה ליעל , ,The MarketBrickman ;11 ש"ה ליעל , ,HamletBrickman לשמל ואר 12
and Rhetoric vs. Scholarship and Evidence in the Debate over Contingency Fees: A Reply to Professor Brickman, 
82 WASH. U. L.Q. 477 (2004); HERBERT M. KRITZER, RISKS, REPUTATIONS, AND REWARDS: CONTINGENCY FEE 

LEGAL PRACTICE IN THE UNITED STATES (2004);; Zamir & Ritov, Revisiting the Debate, 6 ש"ה ליעל; Eyal Zamir, 
Barak Medina & Uzi Segal, Who Benefits from the Uniformity of Contingent Fee Rates?, 9 REV. L. & ECON. 357 

 .)2001( 245–215 ןיד תכירעב הקיתא גנילק לאירבג ;(2013)
 בקעי 5251/10 א"ע ;)1971( 604 )2(הכ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ףוסוליפ 456/71 א"ע ;]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפל 22 ףיעס ואר 13
 244–231 םיבויח תאחמה רנרל םולש ;)6.1.2013 ,ובנב םסרופ( .Banco Bilbao Vizcaya, Argentaria S.A 'נ מ"עב יפסכ
)2002(. 
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 רבעב ולעוה םירחא םימוחתב 14.האצותב יולתה החרטה רכש רועישל הקוקח הרקת העבקנ ,םיצאנה יעגפנל

 ,הרדסא ןיא םהבש םימוחתב 15.ולבקתה אל ןה םלוא ,האצותב יולתה החרטה רכש לש הרדסאל תועצה

 ,תירבה תוצראב לבוקמל דוגינב 16.הייכזהמ 25%-ל 15% ןיב םה האצותב יולתה רכש לש םיחוורה םירועישה

 תא םסיכמ ןממל האצותב יולתה החרט רכש לש רדסהב תוחוקל םיגציימה ןיד יכרוע לע רסאנ לארשיב

  17.םיחמומ םידעל םולשתו תורגא ןוגכ ,ךילהה לוהינב תוכורכה תואצוהה

 האצותב יולתה החרט רכש ירדסה לע רסוא 1961–א"כשתה ,ןידה יכרוע תכשל קוחל )א(84 ףיעס 

 ,חוקלה תשקב יפל ,תיאשר ןידה יכרוע תכשל םיילילפ םניאש םיכילהבש הרומ )ב(84 ףיעס .םיילילפ םיכילהב

 דוגינב רכש תלבק ,קוחל 86 ףיעס יפל .זרפומ וילע םכסוהש רכשהש הל הארנ םא םיאתמה רכשה תא עובקל

 ;וזכ הרבע עוציב םושמ זרפומ החרט רכש לש הייבגה םצעב ןיאש קספנ םלוא ,תעמשמ תרבע איה 84 ףיעסל

 18.הרבע איה ,זרפומ אוהש עבקנש רחאל ,)ריבסהמ גרוחה קלחה לש הבשה-יא וא( זרפומ רכש לש הייבג קר

 יואר רכשל ןידה ךרוע לש ותוכזמ עורגל ידכ זרפומ החרט רכש לע המכסהב ןיא ,86 ףיעס יפל ,םוקמ לכמ

 תעמ םינד טפשמה יתב םג ,ןידה יכרוע תכשל ידיב הנותנ הנודנה תוכמסה קוחה יפלש ףא .ןתנש תורישה דעב

 םיאורו )הב יולת וניאש ףא וא( האצותב יולתה החרט רכשל רשקב תוחוקל לש וא ןיד יכרוע לש תועיבתב תעל

 תדעו לש תוטלחהה 19.זרפומ םהל הארנ אוה םא םידדצה ןיב םכסוהש רכשה תא תיחפהל םיכמסומ םמצע

 תוטלחה לע םיחוויד אוצמל ןתינ יכ םא ,יתטיש חרואב תומסרפתמ ןניא ןידה יכרוע תכשל לש החרט רכש

 יקספב הז אשונל תויוסחייתה אוצמל ןתינו ,הכשלה לש "תיעוצקמ הקיתא" ןואטיבב הדעווה לש תוינורקע

  .ןידה יכרוע תכשל לש יתעמשמה ןידה תיב לש ןיד

 תחוורה הכרעהה ,טפשמה יתבל רוסמ האצותב יולתה רכש ירדסה לע חוקיפה הבש ,תירבה תוצראב 

 םה תוניידתהב חוקלה הכזי ובש םוכסהמ 50%-מ הובג ןידה ךרוע לש ותחרט רכש םהבש םירדסהש איה

 רתוי ךומנ רועיש םג םהבש םירקמ ונכתיי רמולכ( לזרב ללכב רבודמ ןיא יכ םא ,םינגוה יתלבו םיריבס יתלב

 לולכמב בשחתהב ,ריבס יתלבכ בשחיי אל רתוי הובג רועיש םהבש םירקמ ףא ילואו ,ריבס יתלבכ בשחיי

 הובג היהי ורכש ןכ םא אלא ןידה ךרועל םלתשמ וניא והשלכ ןיינעב לופיטה םאש ,עמשמ 20.)תוביסנה

 רכש ןוגכ ,רחא החרט רכש רדסה עובקל וא קיתב לפטל ברסל וילע ,חוקלה לש היופצה הייכזה תיצחממ

 קספ לע רוערע לאומש תשרפב ןוילעה טפשמה תיב החד לארשיב .הדובע תועש יפל בשוחמה רכש וא ילבולג

 ותחוקל םע םיכסהש ןיד ךרוע המשא לכמ הכיזש ןידה יכרוע תכשל לש יצראה יתעמשמה ןידה תיב לש ןיד

                                                
 לופיטב החרט רכשל ילמיסקמ ףירעת( ןידה יכרוע תכשל יללכ ;1975–ה"לשתה ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוחל 16 'ס 14
 ,)לופיטה רדסה( האושה תונברק לש תועיבתה קוחל 10 'ס ;1977–ז"לשתה ,)םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוח יפל תועיבתב
 ,1212 ש"ה ליעל ,גנילק םג ואר ;1965–ה"כשתה ,)לופיטה רדסה( האושה תונברק לש תועיבתה תונקתל 5–2 'ת ;1957–ז"ישתה
 .258–243 'מעב

 תיאופר תונלשר תועיבת ןיגב תירוביצה האצוהה תנטקהל םיכרדה תניחבל תידרשמ-ןיבה הדעווה לש ןובשחו ןיד לשמל ואר 15
156–167 )2005(. 

 ,גנילק ;)1999( 167 םייטפשמ םיתורישל קקזנה לכלו ןיד יכרוע תוחוקלל ישומיש ךירדמ :חוקלהו טילקרפה דוד-ןב ריאי ואר 16
 .255–254 'מעב ,6 ש"ה ליעל ,Zamir & Ritov, Revisiting the Debate ;)20%-ל 15% ןיב( 249 'מעב ,12 ש"ה ליעל

 1986–ו"משתה ,)תיעוצקמ הקיתא( ןידה יכרוע תכשל יללכל 44 'ס ואר 17
 .)1979( 819 ,813 )3(גל ד"פ ,לאומש 'נהפיח ןידה-יכרוע תכשל לש יזוחמה דעווה 6/78 ע"לע 18
 'נ םהרבא 22673/04 )א"ת םולש( א"ת ;)25.2.2008 ,ובנב םסרופ( חוטיבל הרבח הרונמ 'נ יקסנלפק 4849/06 א"ע לשמל ואר 19
 דרשמ – 'תושו סוארג ,רלונק ,תליג 47314/05 )א"ת םולש( א"ת ;)6.4.2008 ,ובנב םסרופ( ןוני הנח תטפושה לש ןיד קספ ,ביבט
 ןיינע :ןלהל( )19.5.2008 ,ובנב םסרופ( ןוני הנח תטפושה לש ןיד קספ ,.S.H.G. Golden and Silver Ltd 'נ ןוירטונו ןיד יכרוע
 מ"את ;)2.5.2010 ,ובנב םסרופ( רדיינש הנא תטפושה לש הניד קספל 20–19 'ספ ,ןוטיב 'נ ץנירפ 13579-08 )ם-י םולש( א"ת ;)תליג
 ,ובנב םסרופ( ךייר רומיל תטפושה לש ןיד קספ ,הניוכ 'נ ןיד יכרוע דרשמ ,'תושו רזיוט ריאמ ר"ד 29072-07-11 )א"ת םולש(

 .)16.6.2015 ,ובנב םסרופ( ןושחנ רינ ריכבה םשרה לש ןיד קספ ,ןהכ 'נ ןהכה 6523-05-13 )ם-י םולש( מ"את ;)22.7.2012
EVIEWREGULATION AND R :RRANGEMENTSAEE FCLIENT -TTORNEYA ,RONSONA H.OBERT R  ;(1980) 92 לשמל ואר 20

JOHN W. TOOTHMAN & WILLIAM G. ROSS, LEGAL FEES: LAW AND MANAGEMENT 178 (2003); Greg N. Anderson, 
Survey of the Law of Professional Responsibility, 41 IND. L. REV. 1213, 1223 (2008); Brickman, Hamlet, ש"ה ליעל 

 .32 'מעב ,11
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 םהבש םירדסה לארשיב םגש םשרתהל ןתינ תאז םע 21.רטש עוציבל םיכילהב הבגייש םוכסהמ 50% לבקי יכ

 השרפב ,לשמל .םייואר םיבשחנ םניאו רתויב םירידנ חוקלה הכזי ובש םוכסהמ 50%-מ הובג החרטה רכש

-ב ןידה ךרוע תא הכיזש החרט רכש םכסה ןידה יכרוע תכשל לש יצראה יתעמשמה ןידה תיב ראית תחא

 ,ןידה תכרוע ותוא החנז אלמלאש ,"זולנ"ו "גירח" םכסהכ מ"עמ דועו החוקלה הכזת ובש םוכס לכמ 55%

 הקיתאה יללכ לע הריבעב התעשרהל ליבוהל ידכ )הרקמ ותואב ןידה תכרוע לש התולהנתה לולכמבו( וב היה

  22.ןיד יכרוע לש

 הלאכ םימכסה ךורעל הבוח הלח האצותב יולתה רכש לש םירדסהב תוריכמה תורחא טפשמ תוטישב 

 הצוענ וז השירדל הקדצהה 24.ןידה יכרוע תכשל קוח לש ותקיקח ינפל לארשיב ןידה ףא היה הז 23.בתכב

 םיתורישה קושב "םירזוח םינקחש" םה ןידה יכרועש הדבועבו הלא םירדסה לש תושיגרבו תובכרומב

 םהש תוחוקל דחוימבו – תוחוקלה וליאו ,החרט רכש יניינעב הנבהו תויחמומ ,ןויסינ ילעב ,םייטפשמה

 קוחב ןיא םויכ .הז אשונב עדיו ןויסינ םהל ןיאש "םיימעפ-דח םינקחש" םה – תומריפ אלו םייטרפ םישנא

 עמשמו ,בתכב םהשלכ החרט רכש ימכסה ךורעל הבוח וחוכמ ונקתוהש הקיתאה יללכב וא ןידה יכרוע תכשל

 אל םא ףא יואר החרט רכשל ןידה ךרוע יאכז הקיספה יפל ,דועו תאז 25.הפ לעב םג םתוא ךורעל ןתינש

 רכש ימכסה תכירעל ונטפשמב דיחיה יטפשמה ץירמתה 26.הפ לעב וא בתכב ,שארמ ורכש לע ללכ םכסוה

 רשאכ ןידה ךרוע לש ותבוחל ףקזייו ןובשחב אבוי רבדהש רשפא ,הזכ םכסה ךרענ אל םאש אוה שארמ החרט

 ,ורבחמ איצומה תניחבב אוה ורכש תא עבותה ןיד ךרועש רחאמ ןכ ומכ 27.יוארה רכשה תא עבוק טפשמה תיב

 החרט רכש םכסה תכירע תועצמאב תועדה יקוליח תא שארמ עונמל וידיב ונויסינו ותויחמומ חוכמש רחאמו

 םירקמב 28.וילע םילטומ החרטה רכש לש ורועישו החרט רכשל ותואכז רבדב עונכשה לטנ ,בתכב רורב

 םירקמבו 29,ןידה יכרוע תכשל לש ץלמומה ילמינימה ףירעתה יפ לע יואר רכש תקיספל רבדה ליבוה םידחא

 30.העיבתה תייחדל ףא – ןידה ךרוע לש ורכש בושיחל תקפסמ תיתייאר תיתשת רדעיהב – םיגירח

                                                
 & Eyal Zamir ואר ,האצותב יולתה ןיד יכרוע לש החרט רכש יבגל םיחוורה תונגוהה יטופיש לע .18 ש"ה ליעל ,לאומש ןיינע 21

Ilana Ritov, Notions of Fairness and Contingent Fees, 74 LAW & CONTEMP. PROBS. 1 (2011) )ןלהל: Notions of 
Fairness(. 

 .)2015( 364 )64( 15 הקיתא רואדפ ,ןידה קספל 1.1.ב 'ספ ,ירודכ 'נ ןידה יכרוע תכשל לש תיזוחמה הקיתאה תדעו 98/15 א"דב 22
 ,תירבה תוצראב תונידמה לש עירכמה בורה ידיב וצמוא ויתוארוהש ,Model Rules of Professional Conduct-ה לשמל ךכ 23
 היוצמ תדחוימ הארוה .”preferably in writing“ החרטה רכש לע עדימה תא חוקלל רוסמל ןידה ךרוע לעש (b)1.5 ףיעסב עבוק
  :האצותב יולתה החרט רכש וניינעש ,(1)(c)1.5 ףיעסב

“A contingent fee agreement shall be in a writing signed by the client and shall state the method by which the fee 
is to be determined, including the percentage or percentages that shall accrue to the lawyer in the event of 
settlement, trial, or appeal; litigation and other expenses to be deducted from the recovery; and whether such 
expenses are to be deducted before or after the contingent fee is calculated. The agreement shall clearly notify the 
client of any expenses for which the client will be liable whether or not the client is the prevailing party.  ”  (MODEL 
RULES OF PROF’L CONDUCT r. 1.5(c) (AM. BAR ASS’N 1983))  

 ןוידה תליחתב טפשמה תיבל שגוי ,בתכב השעיי האצותב יולתה רכש לש םכסהש ורוה ,1938 ,ןידה יכרוע תדוקפל 24-ו 22 'ס 24
 .ריבסו ןגוה רכשהש רשאי טפשמה תיב םא קר שמומיו

  .)יללכה םיזוחה קוח :ןלהל( 1973–ג"לשתה ,)יללכ קלח( םיזוחה קוחל 23 'ס 25
 'ספ ,ןור 'נ רוכב ןב 3379/01 )א"ת יזוחמ( א"ע ;)2004( 33–26 ,20 )5(חנ ד"פ ,לאיחי 'נ מ"עב לקח ןיכי 9282/02 א"ע לשמל ואר 26

 .יללכה םיזוחה קוחל 46 'ס םג ואר .)5.4.2005 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 11
 תטפושה לש הניד קספל 33–31 'ספ ,ןומולוס 'נ רקלוק 66441/06 )א"ת םולש( א"ת ;32–31 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,לקח ןיכי ןיינע 27
 רוצ ןיעמ תטפושה לש הניד קספל 10 'ספ ,רלהאמ 'נ ןהכה 9224-08-11 )'יח םולש( מ"את ;)2.10.2008 ,ובנב םסרופ( בינ הביר
 ,ובנב םסרופ( רכלב לעי תטפושה לש הניד קספל 69 'ספ ,יאבג 'נ ןלוג 1020-06-11 )צ"לשאר םולש( א"ת ;)17.1.2012 ,ובנב םסרופ(

9.11.2014(. 
 לואש טפושה לש וניד קספל 4 'ספ ,ןלטא 'נ רשנ06-6985 )'רה םולש( מ"את ;31 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,לקח ןיכי ןיינע לשמל ואר 28
 רוצ ןיעמ תטפושה לש הניד קספל 10 'ספ ,הייקרש 'נ היילסע 54928-12-12 )'יח םולש( מ"את ;)26.3.2008 ,ובנב םסרופ( רוניבא
  .)1.7.2013 ,ובנב םסרופ(

 םסרופ( רירפש 'נ רימז 1190/05 )'יח יזוחמ( א"ע לשמל ואר .2000–ס"שתה ,)ץלמומה ילמינימה ףירעתה( ןידה יכרוע תכשל יללכ 29
 .)8.3.2006 ,ובנב
 .)10.6.2012 ,ובנב םסרופ( ןגד תליא תטפושה לש הניד קספל 33 'ספ ,ילמרא 'נ אבאב 13125/07 )'יח םולש( א"ת 30
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 יולתה החרט רכש ימכסה לש אשונב יוצרהו יוצמה יטפשמה בצמה תא טוריפ רתיב חתננ ךשמהב 

 לש ןידה יקספ תאו תודבועה תא ראתנ ןכ ינפל .רגאה תשרפב הקיספה לש תיתרוקיב הניחב ךותמ ,האצותב

 .וז השרפב תונושה תואכרעה

  

 הקיספהו תודבועה :יטסינב 'נ רגאה תשרפ .ג

 הנודנש יטסינב 'נ רגאה תשרפב דחוימ ןיינע שי ליעל וראותש יטפשמה בצמהו תילכלכה תואיצמה עקר לע

 םיטביה ,תוניידתהה הלהנתה ובש ןפואה לשב יכ ןיוצי םירבדה חתפב .תואכרע שולש ינפב הנורחאל

 הלועה הנומתה ,וז תוגייתסהל ףופכב 31.םכרוצ לכ ורהבוה אל םידדצה ןיב ךוסכסה לש םימיוסמ םייתדבוע

 העיבת תוברל ,םיפסונ םיקיתבו ןישוריג יכילהב החוקל גצייש ןיד ךרועב השעמ :ןמקלדכ איה ןידה יקספמ

 המליש רבכ החוקלה ח"ש 690,000 היה הרידה ריחמ 32.הריד תשיכרל הזוח תרפה לשב הדגנ השגוהש

 הרידה לע הצברש התנכשמב חטבוהש בוח קוליסל שמיש וקלחבש םוכס( ריחמה ןובשח לע ח"ש 190,000

 עבת הבוגתב .םיאבה םולשתה יבויח תא הרפה ךא ,)וקלסל בייחתה אוה רשאו ,רכומה לטנש האוולה ןיגב

 םרט העיבתה תשגה תעב .רכמה הזוחל יפל ,)ריחמהמ 10%( ח"ש 69,000 ךסב םימכסומ םייוציפ רכומה

 החוקלה תא גציי ןידה ךרוע 33.ול המליש רבכש םוכסה תא הנוקל בישה םרטו רכמה הזוח תא רכומה לטיב

 םוקמ שי יכ ,ןוילע חוכ ידכ תולועה תוביסנמ עבנ הדצמ הזוחה םויק-יאש החוקלה הנעט רתיה ןיב .העיבתב

 םוכסה תרתי תא בישהל רכומה לע םוקמ לכמ יכו ,ותיחפהל וא םימכסומה םייוציפב הבויח תא לטבל

 רכומה תא הכיז ,רכמה הזוח לוטיב לע טפשמה תיב הרוה ינוקאל ןיד קספב .ריחמה ןובשח לע ול םלושש

 הרוהו ול המלישש םוכסה תרתי תא הנוקל בישהל רכומל הרוה ,דבלב ח"ש 25,000 לש םוכסב םייוציפב

  .םלישש טפשמה תיב תרגא תא ול ריזחהל

 החרט רכש עבקנ ,ןידה ךרוע לש ותסרג יפל .ורכשל עגונב תקולחמ הניד ךרועל החוקלה ןיב העלגתנ זא 

 תחפויש םוכס לכש םכסוה הנודנה העיבתל סחיבו ,החוקלה רובע לפיט םהבש םיקיתהמ דחא לכל דרפנ

 רכומל וקספנש ןוויכמ .החרט רכשכ ןידה ךרועל םלושי החוקלה ביוחת םהבש םימכסומה םייוציפה ימדמ

 בויח ןיב שרפהה – ח"ש 44,000 ךסב החרט רכש ותחוקלמ ןידה ךרוע עבת ,דבלב ח"ש 25,000 ךסב םייוציפ

 ללוכ החרט רכש לע הפ לעב םכסוה ,החוקלה תסרג יפל תאז תמועל .םימכסומה םייוציפה אולמ ןיבל הז

 ןידה ךרוע תסרג תא םולשה טפשמ תיב לביק וז תקולחמב .ח"ש 60,000 ךסב ,םיקיתה לכב לופיטה דעב

 תיב ךמתסה ןידה ךרוע תסרג תא ופידעהב .ח"ש 44,000 לש םוכסה תא ןידה ךרועל םלשל החוקלל הרוהו

 התייה םהב רשאו ,החוקלה הפתתשה םהבש םירחא םייטפשמ םינויד לש הרושבש ךכ לע רקיעב טפשמה

  .רכזנה םוכסה תא ןידה ךרועל תבייח איהש הפ לעבו בתכב הדיעה איה ,ילכלכה הבצמל תובישח

 המצע תא הגצייש( החוקלה הנעט ,ןידה ךרוע ןעט ומויקלש םכסהה לש ומויק םצעב התריפכ דבלמ 

 תא הניבה אל איהש ,התוא קשעו העטה ןידה ךרועש )תואכרעה שולש לכב החרטה רכש לע תוניידתהב

 העיבתה םוכס ןיב שרפהה לכ םאש םושמ "קוחלו ןויגהל דגונמה" םכסהב רבודמ יכו ,םכסהה תועמשמ

                                                
 בר" ובש הרקמב רבודמ יכ ןייטשניבור טפושה ןייצ םש( ןידה קספל י 'ספ ,3 ש"ה ליעל ,ןוילעה טפשמה תיב לש הטלחהה ואר 31
 ליעל ,ןידה קספל 12 'ספ( יזוחמה טפשמה תיב ןה ךא ,תורוגס םייתלדב ןוידה םייקתה םולשה טפשמ תיבב .)"יולגה לע רתסנה
 יקספ תא ,יתלביקו ,יתשקיב ךכיפל .ןויסיחל הקדצה ואצמ אל )3 ש"ה ליעל ,ןידה קספל זי 'ספ( ןוילעה טפשמה תיב ןה )2 ש"ה
 .תואכרעה לכ לש ןידה
 החוקלה תא גציי רבכ ןידה ךרוע ,)3 ש"ה ליעל( ןוילעה טפשמה תיבב ןייטשניבור טפושה לש ותטלחהל ג 'ספב רואיתה יפלש דועב 32
 םשרה לש וניד קספל 2-ו 1 'ספ יפל ,הריד תשיכרל הזוחל רשקב העיבתה הדגנ השגוהש ינפל םיפסונ םיקיתבו ןישוריג יכילהב
 העיבתה םג םהבו ,םיקית המכב התוא גצייש ידכ ןידה ךרועל החוקלה התנפ ,)1 ש"ה ליעל( םולשה טפשמ תיבב רנכל ריכבה
 .תרכזנה
 אורקל יל רשפאתה ,ןידה קספ לע ףסונ .)7.9.2010 ,םסרופ אל( ינופ רשא םשרה לש ןיד קספ ,רגאה 'נ טוזוז 10-03-46628 ק"את 33
 .הז ךילהב ושגוהש ןנוגתהל תושרה תשקבו העיבתה בתכ תא םג
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 ררגיהל אלו עבותה תשקבל םיכסהל" הדיב היה ,ןידה ךרועל םלושי ביוחת ובש םוכסה ןיבל הדגנ השגוהש

 ריבס-יתלב החרט רכשב רבודמש החוקלה תנעטל הנעמב .הלא תונעט החד םולשה טפשמ תיב 34."ש"מיבל

 :קספ אוה

 יוציפ]ה[ לכ תא םלשל שי יכ קספיו הדימב הרומת לבקי אלש ,הז גוצייב ןוכיס ד"ועל סחייל שי

 תנעוטש יפכ ט"כש תא םלשל ףסכ תע התואב היה אל תעבתנל ,תונוש טפשמ תואצוהו ... םכסומה

 .הובג ט"כש םלשלו האצותה יפ לע ט"כש םכסה הוותמב תכלל תעבתנה הרחב ןכל )... לוקוטורפ האר(

 בר רפסמב תעבתנה תא גצייש רחאל ומע ביטיהל דעונ הזה םוכיסה ]ויפלש[ ריבס רבסה ןתנ עבותה

  35.םולשת אלל םיכילה לש

 שפוח ]לש[ לעה ןורקעב עוגפלו םידדצה ןיב תרכנש הזוחב ברעתהל לוכי" אוה ןיא יכ טפשמה תיב ףיסוה דוע

 36."]הז[ ןיעמ םירבד בצמב םיזוחה

 םכסה לש ורדעיה ןיינעב החוקלה תונעט תא לביק אל ,וז הקיספ לע רוערעב ןדש ,יזוחמה טפשמה תיב ףא 

 םגש קספ טפשמה תיב .רדסהה לש ותוריבס-יא רבדב הנעטה תא הקלחב לביק אוה םלוא .ותתירכב םגפ וא

 ךרענ םכסההש רחאמ ,והשלכ החרט רכש לבקי אלש ןידה ךרוע וילע לטנש ןוכיסה תא ןובשחב םיאיבמ םא

 אל ןידה ךרועש רחאמו ,וילע םותחת םרטב בטיה קודבל החוקלה הלכי ותואש בתכב ךמסמב אלו הפ לעב

 הרקמב םג םא ההתו ףיסוה טפשמה תיב ."ריבס םוכסהש עובקל השק" ,לבקיש החרטה רכשל הרקת עבק

 אולמ לש רועישב החרט רכשל יאכז ןידה ךרוע היה ,םהשלכ םייוציפ רכומל םיעיגמ ןיאש קספנ היה ובש

 רכש תא תיחפהל יזוחמה טפשמה תיב הרוה ךכיפל 37.החוקלל ךסחנ םמולשתש םימכסומה םייוציפה

 34,000-ל )"יואר רכש" לש הדימה תמא יפל םג הובג בשחנ היה ןיינעה תוביסנבש( ח"ש 44,000-מ החרטה

 .ח"ש

 ןיאש קומינב יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ לע רוערע תושר תשקב התחדנ ןוילעה טפשמה תיבב 

 "תקולחמל םידדצה לש יטרפה םניינעמ תגרוחה ,תירוביצ וא תיטפשמ הלאש תררועתמ" ובש הרקמב רבודמ

 יא" יכ םיעטה ןייטשניבור טפושה 38.ישילש לוגלגב ךוסכסב ןודל תושקב תונחבנ היפלש הדימה תמא –

 טפשמה יתב ועיגה הילא האצותל עיגמ היה הז טפשמ תיב יכ חרכהב התועמשמ ןיא השקבל תורתעיה

 םלוא ,ודוסיבש ילכלכה ןויגיהל רשאב תוחונ יא ררועמ" החרטה רכש רדסהש בתכו ףיסוה אוה 39."םימדוקה

 םידדצ יכ יוארו בטומ" םנמא 40."םימדוקה טפשמה יתב לש םהיתוערכהב תוברעתה הקידצמה הדימב אל

 תוברעתה קידצהל ידכ ךכב ןיא םלוא ,"בתכה לע טוריפב םתמכסה תא ולעי יטפשמ גוציי יתורישל הזוחל

 טפושה לביק םולשה טפשמ תיב לש תויתדבועה ויתועיבק דוסי לע .יזוחמה טפשמה תיב לש ותקיספב

 ,םכסה םידדצה ןיב תרכנ אלש החוקלה תונעט תא תוחדל םולשה טפשמ תיב לש ותטלחה תא ןייטשניבור

 תונפל תורשפאה תא ריכזה אוה .יללכה םיזוחה קוחל ב קרפב םייונמה םימגפה ןמ םגפ ותתירכב לפנש וא

 .ןידה יכרוע תכשל קוחל )ב(84 ףיעס יפל החרטה רכש תא תיחפהל השקבב ןידה יכרוע תכשלל

 

  

                                                
 .1 ש"ה ליעל ,םולשה טפשמ תיב לש ןידה קספל 12 'ספ 34
 .ןידה קספל 23 'ספ ,םש 35
 .םש ,םש 36
 .2 ש"ה ליעל ,יזוחמה טפשמה תיב לש ןידה קספל 10 'ספ 37
 .3 ש"ה ליעל ,ןוילעה טפשמה תיב לש הטלחהל ט 'ספ 38
 .םש ,םש 39
 .הטלחהל י 'ספ ,םש 40
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 גהונה יטפשמה בצמהו ןידה קספ תרוקיב .ד

 החוקלל תלעות רדעיה .1

 הרקמ והז .החוכ אבל תעבתנה ןיבש םיסחיב עבקנ האצותב יולתה החרט רכש לש רדסהה תיחכונה השרפב

 ידכ וז הדבועב ןיא ךא( םיעבתנ גוצייב אלו םיעבות גוצייב םיעבקנ הלאכ םירדסה ללכ ךרדבש םושמ גירח

 רכש תאנתה לש רתוי םיחיכשה םירקמל – הילע תרוקיבה לשו – תיחכונה הקיספה לש תויטנוולרהמ עורגל

 םירקמה לע םג הוושב םילח םירבדהש םושמ ,םניד יכרועל םיעבות ןיבש םיסחיב האצותב החרט

 .הרקמה לש תודחוימה תוביסנב אצמייש רשפא ןודנה הרקמב הז רדסה לש וצומיאל רבסהה .)םינורחאה

 זרפומ היה אל הרואכל תוחפלש םוכסב םימכסומ םייוציפ תיינת לע ךמתסה רכומה-עבותהש רחאמ ,תישאר

 סוחייה תדוקנ לאכ הז םוכסמ דרפיהל החוקלה לע ובש בצמל תוסחייתה – םכסומה ריחמהמ 10% –

 אלו חוורכ תואריהל הלוכי התייה םכסומה יוציפה לש התחפה לכ ןכ לע .ידמל תיעבט התייה תיטנוולרה

 המוש לע רערעל שקבמה םושינ לש ובצמל המוד תעבתנה לש הבצמ היה וז הניחבמ .דספה לש הנטקהכ

 עבותהש רחאמ ,ןכ לע רתי 41.םירידנ םניא האצותב יולתה רכש ירדסה ובש רשקה – סמה תויושר ול ואיצוהש

 תועמשמה ,ותרפה לשב הזוחה לוטיב ינפל ול המליש תעבתנהש ,הרידה ריחממ עברמ רתוי לביק רבכ

 אלא ,רתוי ךומנ םוכס עבותל םלשל ךרטצת תעבתנהש התייה אל םימכסומה םייוציפה תתחפה לש תישעמה

 לש הסיפתה תא רתוי דוע קזחמש המ – רתוי הובג םוכס לש הבשה לבקת איה ,הזוחה תא לטבי אוה םאש

 עבותהמ ורבעויש םיפסכב רבודמ היהש הדבועה ,ףוסבל .דספה לש הנטקהכ אלו חוורכ םייוציפה תתחפה

 וניגבש לוקיש – החוקלל םתרבעה ינפל םיפסכ םתוא ךותמ ןידה ךרוע לש ורכש תייבג לע הלקה תעבתנל

 )תוניידתהה תואצותב יולתה( םרכש לכ ויפלש רדסהל קקזיהל רתוי םיטונ םיעבות םיגציימה ןיד יכרוע

  .לופיטה םותב םלושמ

 םהב ןיא םלוא ,האצותב יולתה רכש לש רדסה ןודנה הרקמב ךרענ עודמ ריבסהל םילוכי הלא םינייפאמ 

 התייהש תלעותהמ 100% לש רועישב המודמכ היה הנתומה רכשה ובש רדסה לש ונויגה תא ריבסהל ידכ

 יולתה החרט רכש לש רדסהש בושחל ןתינ היה הנודנה השרפה דע .קיתב לופיטהמ תעבתנל חומצל הלוכי

 רבסומכ .םיטשפומה םיילכלכה םילדומה םלועב קר םייק חוקלה לש ותייכזמ 100% לש רועישב האצותב

 ןידה ךרועל םיצירמתהש החיטבמ בוצק םוכס תרומת ןידה ךרועל חוקלה לש העיבתה תליע לש הריכמ ,ליעל

 תומכה תא עיקשהל ץירמת ןידה ךרועל שי ,קיתב ולופיט לש תורֵּפה אולמב הכזיש ימכ .םיילמיטפוא ויהי

 קספ לע רערעל םא ,הרשפ תעצה לבקל םא – ויתוטלחהש ששח ןיאו ,קיתב לופיטב ץמאמו ןמז לש תיבטימה

  .םיניינע דוגינב תועוגנ הנייהת – המודכו הנושארה האכרעה לש ןידה

 האצותב יולתה החרט רכש לש רדסהב רבוד ןודנה הרקמב ,ליעל גצוהש טשפומה ילכלכה לדומל המודב 

 אולמ תרבעה דעב יהשלכ הרומת החוקלה הלביק אל הרואכל תוחפל ,טשפומה לדומל דוגינב ךא ,100% לש

 דועש התייה החרטה רכש רדסה לש ותועמשמ .ילכלכ ןויגיה לוטנ רדסהה ךכיפל .ןידה ךרוע ידיל התואכז

 םולשתב הביוח איה ובש יפסכ בצמב התייה רבכ איה החוקלה יפלכ רכומה לש העיבתב ןוידה לחהש ינפל

 תונעיהב העיבתב לופיטה תא המצעל ךוסחל הלכי איה ,רבדה ךכ םא .םימכסומה םייוציפה אולמ לש

 גוצייהמ החוקלל החמצש תלעותה ,תורחא םילימב .םימכסומה םייוציפה םולשת רבדב רכומה לש ותשירדל

 החוקלה וליאש ןכתיי ,ןכא .ספא הליחתכלמ התייה ,החרטה רכש רדסהב בשחתהב ,ןודנה קיתב יטפשמה

 התוא בייחמ ףאו םימכסומה םייוציפה אולמ תא רכומל קסופ טפשמה תיב היה ,העיבתב המצע תא הגציי

 גוצייהמ יהשלכ תלעות החוקלל החמצ אופא הרואכל .עבותה לש ןיד ךרוע תחרט רכשבו טפשמ תואצוהב

                                                
 היפלו ,)1 ש"ה ליעל( םולשה טפשמ תיב לש ןידה קספל 16 'ספב הטטוצש ןידה ךרוע לש ותודעב םייוצמ הז רבסהל ןיכומית 41
 ."ונל דובא אוה הכו הכ ןיבש" םכסומה יוציפה לש םוכסהמ איצוהל חילציש המ תא ול םלשל החוקלה המיכסה
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 ןוכיסה תא תוברל ,העיבתה תא לילכ המצעל ךוסחל הלכי החוקלהש םושמ ,ךכ רבדה ןיא םלוא .יטפשמה

 וא ,םימכסומה םייוציפה אולמ םולשתל שארמ המכסה ידי-לע ויתואצוה לע עבותה תא תופשל ביוחתש

  .םזוזיקל המכסה

 םייוציפה תא קר אל עבת רכומהש ןעטש ימכ ןידה ךרוע טטוצמ םולשה טפשמ תיב לש ןידה קספב ,ןכא 

 אצויכ 42."טפשמ תורגא ,ןידה ךרוע תחרט רכש ,ול ומרגנש םיקזנ לש םיפסונ םיפסכ" םג אלא םימכסומה

 םוכסה תא תשקבמל בישהל בריס רכומה יכ ןעט ןידה ךרועש ןוילעה טפשמה תיב לש הטלחהב רמאנ ,הזב

 69,000-מ ההובג התייה יטפשמה גוצייהמ החוקלל החמצש תיפסכה תלעותהש עמשמו ,ול םלוש רבכש

 ירהש ,יטנוולר וניא עבותה לש טפשמ תורגאו החרט רכש םולשתב ןעטנה ןוכסיחה ,ליעל רבסומכ 43.ח"ש

 רבדב הנעטל רשא .םימכסומה םייוציפה תא םלשל המכסה ידי לע תוניידתהה תא לילכ עונמל הלכי תעבתנה

 העיפומ הניא ךא ןוילעה טפשמה תיב לש הטלחהב תרכזנ איה – לביקש םיפסכה תא בישהל רכומה בוריס

 ותודעמ טוטיצב תרכזנ איה ,םיפסונ םייוציפל העיבתל רשאו ;תונושארה תואכרעה יתש לש ןידה יקספב ללכ

 קספב אל ףאו םולשה טפשמ תיב עבקש תודבועה רואיתב תרכזנ הניא ךא םולשה טפשמ תיבב ןידה ךרוע לש

 יטפשמה גוצייה אשומ קיתב הנוקה דגנ רכומה שיגהש העיבתה בתכ ,השעמל .יזוחמה טפשמה תיב לש ןידה

 ללכ אלו ,הל שחכתה אל םג ןכלו ,הזוחה לוטיב תובקעב רכומה לע הלחש הבשהה תבוחל ללכ סחייתה אל

 ותחוקל םשב ןידה ךרוע שיגהש השקבב יכ ריכזהל שי דוע .םכסומה יוציפה דבלמ םיפסונ םייוציפל העיבת

 דצמ םיבורמ םיצמאמ רחאל" :בתכ אוה )םולשה טפשמ תיב לש ןידה קספב תטטוצמה( תרחא תוניידתהב

 ךסל ח"ש 69,000 לש ךסמ רכומל םלשל תשקבמה לעש םכסומה יוציפה תא תיחפהל מ"חה חילצה ,מ"חה

 הלא םירבדב 44."רכומה י"ע ועבתנש טפשמ תואצוהו ד"וע ט"כש םולשתמ הרטפל ןכו ,דבלב ח"ש 25,000 לש

 בוריס – םיפסונ םייוציפ לבקל ותשירדל וא לביק רבכש םימולשתה תא בישהל רכומה בוריסל רכז ןיא

 החוקלה התייה אל הארנה לככש ,ץבוקמה ןמ הלוע .רכומה לש העיבתה בתכב םיעיפומ םניא ןכאש השירדו

 .רכומה תעיבת ינפב ןנוגתהל ילב םימכסומה םייוציפה תא םלשל המיכסה וליא והשלכ ףסונ ןוכיסל הפושח

 לש ורדעיה לשבו םהיתוחוקל יפלכ ןיד יכרוע לע תולחה תורבגומה ןומאה תובוח לשב ,ךשמהב טרופמכ

 לע לטומ היה החרטה רכש רדסה לש ותוריבסלו תונעטנה תודבועל עונכשה לטנ ,בתכב החרט רכש םכסה

 תיבל לא ,יהשלכ תלעות החוקלה ונממ הקיפה אל החרטה רכש רדסה לש וטושפ יפל רשאכ .ןידה ךרוע

 45.תויעמשמ-דחו תורורב תויאר אלל ,אמלעב תונעט ךמס לע הכופה החנה חינהל טפשמה

 טפשמה תיבש ךכב דקמתהל היושע הנודנה השרפב הקיספה לע תרוקיבה ,תירנירטקוד טבמ תדוקנמ 

 תונידמבו לארשיב הכ דע רתוהש רועישהמ הברהב הובג רועישב האצותב יולתה החרט רכש רדסהל ףקות ןתנ

 טרופמכ( הז רכש לע המכסהה ךילהב ולפנש םירכינה םייוקילהמ םלעתהו – 50%-כ תמועל 100% – תורחא

 רכש רועיש לע תרוקיבב רבודמשכ םלוא ,הלא םיטביה ינשב הקיספה לע תרוקיבל םוקמ שי ,ןכא .)ןלהל

 רועישב האצותב יולתה רכש לע םכסוהש הדבועה םצעב ץוענ וניא ישוקה רקיעש ןועטל ןתינ ,החרטה

 םיצירמת תריצי לש הטבמ תדוקנמ ןורתי אקווד ול שי ליעל רבסומכ רשא רדסה – 100% לש יביטקפא

 רכשה דעב הרומת לכ החוקלה הלביק אל הנודנה השרפב הרואכל תוחפלש ךכב אלא – ןידה ךרועל םיליעי

 רשאכש ךכב הצוענ האצותב יולתה החרט רכש לש דואמ םיהובג םירועישל תחוורה תודגנתהה .המלישש

                                                
 .1 ש"ה ליעל ,םולשה טפשמ תיב לש ןידה קספל 16 'ספ 42
 .3 ש"ה ליעל ,ןוילעה טפשמה תיב לש הטלחהל ג 'ספ 43
 .1 ש"ה ליעל ,םולשה טפשמ תיב לש ןידה קספל 16 'ספ 44
 הרקמב .התוא המיצעמ אקווד אלא הנודנה השרפב הקיספה לש התובישחמ תערוג הניא ןודנה רדסהה לש ותוינוציק :קודו 45
 גוצייהמ יהשלכ תלעות החוקלל ריתומ וניא הרואכל תוחפלש ,החרט רכש רדסהל אלמ ףקות ןתנ םולשה טפשמ תיב יחכונה
 .תומדוקה תואכרעה תקיספב ברעתהל ןוכנל אצמ אל ןוילעה טפשמה תיבו ;רדסהה ילושב ברעתה יזוחמה טפשמה תיב ;יטפשמה
 .)דיתעב ךכ גוהנל תולולע ןהו( ינוציק תוחפ רדסהב רבודמ היה וליא ךכ תוגהונ ויה תואכרעה שולשש רמוחו לק
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 האוושהב דקמתמה תונגוה לש ןחבמ ליחהל םיטונ םישנא )הנגהה וא( העיבתה תורפב תוקלחתהב רבודמ

 םא division fairness.46 וניניכ ינאו בוטיר הנליאש ןחבמ – תוניידתהה תורפ ךותמ דצ לכ לבקמש קלחה ןיב

 הלוגסה – )output fairness( לבקמ אוהש המל םלשמ חוקלהש המ ןיבש סחיה תניחבמ תונגוהב םידקמתמ

 בשחיהל לוכי וניא 100% לש רועיש – תוחוקלה לש םטבמ תדוקנמ האצותב יולתה רכש ירדסה לש תיזכרמה

 גוצייב עיקשהל יופצ ןידה ךרועש ץמאמהו ןמזה ףקיה ןיב סחיה תניחבמש ןכתיי :קודו .הרקמ םושב ןגוה

 רתוי ףא וא( 100% לש רועישב האצותב יולתה החרט רכש ,)fairness of exchange( ורכש ןיבל יטפשמה

 ףקיהו ,ידמל םיכומנ רבודמ םהבש םימוכסה ,םייספא םה החלצהה ייוכיסש םושמ לשמל( ןגוה בשחיי )הזמ

 וניא ןורחאה תיפסכ הניחבמש חוקלל בטיה ריבסהל ןידה ךרוע לע הלאכ םירקמב 47.)דואמ לודג הדובעה

 לש םבור בורב .)ורכשל תרחא בושיח תחסונל קקזיהל וילע גהונה ןידבו( קיתב גוצייהמ ללכ חיוורהל לוכי

 םיתעל ,ןכא .יטפשמה גוצייה לע רתווי הזכ רבסה לבקיש חוקל ,יחכונה הרקמב םג םתסה ןמו ,םירקמה

 םהש םושמ ,תוניידתההמ וחיוורי אל םה תיפסכ הניחבמש םהל רורב רשאכ םג ןיידתהל םירחוב םישנא

 התייה החוקללש חינהל הביס לכ ןיא ןודנה הרקמב םלוא .תורחא תולעות תוניידתההמ קיפהל םיפצמ

 ,יאדוול בורק ,ויתובקעבש החרט רכש רדסהב תרשקתמ איהש החוקלל ריבסה אל ףא ןידה ךרועו ,וזכ הפדעה

 .תלבקמ איהש יטפשמה גוצייהמ רבד חיוורהל לכות אל איה

 בשחתהב ןודנה החרטה רכש רדסהל ילכלכ ןויגיה סחייל תאז לכב ןתינ םא ןחבא ןלהל 3.ד קרפ-תתב 

 אבוהש יזכרמה קומינה – םירחא םיקיתב םולשת אלל ותחוקלל ןידה ךרוע ןתנש םייטפשמה םיתורישב

 ןכ ינפל םלוא .ןידה ךרוע ךמתסה וילעש רדסהב ילכלכ ןויגיה אוצמל ןויסינב תונושארה תואכרעה יתשב

  .םהיתוחוקל יפלכ ןיד יכרוע לע תולחה ןומאה תובוח תניחבמ רדסהל יטפשמה עקרה תא גיצהל יואר

 

 ןומא תובוח .2

 יפלכ ןיד יכרוע לש ןומאה תובוח עקר לע ןכ תושעל שי ,ןודנה החרטה רכש רדסה תא םינחוב רשאכ

 יכרוע לע םילחה הקיתאה יללכמו ןכרצה תנגה ינידמ ,יללכה םיזוחה ןידמ תועבונ הלא תובוח .םהיתוחוקל

 לש וניינעב לפטל וילע לביקש ינפל דוע ,הזוח לש ותתירכל ןתמו אשמ להנמה םדא לכ ומכ ,תישאר .ןיד

 תעיבקב 48.יללכה םיזוחה קוחל 12 ףיעס יפל בל םותבו תלבוקמ ךרדב ויפלכ גוהנל ןידה ךרוע לע ,חוקלה

 הזוח לש ותתירכל ןתמו אשמב רבודמש ןובשחב איבהל שי בלה םות ןורקעמ תורזגנה תובוחה לש ןפקיה

 יבויח םייוצמ ובלבש הזוח – )transactional contract( יתקסע הזוחמ לידבהל ,)relational contract( סחי

 רבכ תיחכונה השרפבש רחאמ ,דועו תאז 49.וחוקל יפלכ ןידה ךרוע לש תונמאנו ןומא ,תוריהז ,תולדתשה

 לש ןומאה תובוח תא םיצעמ רבדהש ירה ,םירחא םיקיתל רשקב םידדצה ןיב חוקל–ןיד ךרוע יסחי ומייקתה

 ימ ןיב אלא הזוחל םידדצ תויהל םידיתעש ימ ןיב םיסחיב קר רבודמ ןיאש םושמ ,החוקלה יפלכ ןידה ךרוע

 .םיזוחל םידדצ רבכ םהש

 תולח )יללכה םיזוחה קוח יפל הזוח תתירכב םימגפה ינידמו( בלה םות ןורקעמ תורזגנה תובוחה דבלמ 

 ןתמל הזוח .1981–א"משתה ,ןכרצה תנגה קוח יפל ןכרצ יפלכ קסוע לש תודחוימה תובוחה םג ונניינעב

                                                
 'מעב ,21 ש"ה ליעל , ,ns of FairnessNotioZamir & Ritov ואר ,האצותב יולתה רכש לש הרקמב םינוש תונגוה יטופיש לע 46
 'מעב ,6 ש"ה ליעל ,ZAMIR לשמל ואר ,רוביצב תוחוורה תונגוהה תושוחתו תוירסומה תופקשהה תא ףקשמ טפשמהש ךכ לע .11–7

193–195. 
 .2 ש"ה ליעל ,יזוחמה טפשמה תיב לש ןידה קספל 10 'ספב ףקתשמ תונגוה לש הז ןחבמש ןכתיי 47
 .ןידה קספל 3 'ספ ,28 ש"ה ליעל ,רשנ ןיינע לשמל ואר 48
 ,EVR L. .ALC S.47  The Many Futures of Contract,Ian R. Macneil.  ואר ,סחי יזוחל םייתקסע םיזוח ןיב הנחבהה לע 49

 .394–391 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,תונלבק הזוח קוח ,רימז ;(1974) 805–735 ,25–720 ,691
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 םיכרצל הזוחב רשקתמה יטרפ םדא ןיבל םיתוריש םתוא ןתמב וקוסיעש ימ ןיב ךרענש ,םייטפשמ םיתוריש

 1 ףיעסב םתרדגהכ "ןכרצ"ל "קסוע" ןיב הזוח אוה ,)יעוצקמה וקוסיעל םירושקה םיכרצמ לידבהל( םיישיא

 הפ לעב וא בתכב ,לדחמב וא השעמב – והשלכ רבד תושעל ןידה ךרועל רוסא הזכ הרקמב .ןכרצה תנגה קוחל

 ומכ .)ןכרצה תנגה קוחל )א(2 ףיעס( הקסעב יתוהמ ןיינע לכב וחוקל תא תועטהל לולעה – תרחא ךרד לכב וא

 ףיעסבש קשועה תארוה לש הבחרה אוהש ,3 ףיעס יפל חוקלה לש ותקוצמ תא לצנל רוסיא ןידה ךרוע לע לח ןכ

 רסא )הנודנה השרפה לע לח אלש( 2014 תנשב 3 ףיעס לש ףיקמה ןוקיתה ינפל ףא .יללכה םיזוחה קוחל 18

 ךרד לכב וא ,הפ לעב וא בתכב ,לדחמב וא השעמב – רבד לכ תושעל קסועה לע ןכרצה תנגה קוחל )ב(3 ףיעס

 הקסע רושקל ידכ" ,וילע תנגוה יתלב העפשה תלעפה וא ןכרצה לש ותורוב לוצינ םושמ וב שיש – תרחא

 ."תלבוקמה הרומתה לע הלועה הרומת תלבק םשל וא םיריבס יתלב וא םילבוקמ יתלב םיאנתב

 תא םירידסמה םידחוימה םינידה חוכמ תורבגומ תונמאנו ןומא תובוח תולח ןיד יכרוע לע ,ףוסבל 

 יכרוע לש יעוצקמה קוסיעה הנבנ וילעש ]...[ הרדשה דומע" ןה ןומאה תובוח 50.תיעוצקמה םתולהנתה

 ןידה ךרוע ]לע[ הלחה תונמאנה תבוח"ש הרבסל סיסב שי 52."ותמשנ"ו "עוצקמה לש ויפא חור" 51,"ןידה

 ןידה ךרוע לעש ןפואב ,החרטה רכש םכסה לע המיתחה תארקל מ"ומה יבלש לע םג תערתשמ וחוקל יפלכ

 חוקלל גיצהל" ןידה ךרוע לש ותבוח לע םיתעל םידמוע טפשמה יתב 53."םיריבסו םינגוה הזוח יאנת עובקל

-תדפקה דיפקהל"ו 54"החרטה רכשל רושקה לכב ,חוקלל םישורדה םיניינעה תא ריהבו רורב שרופמ ןפואב

 רדסה לש תועמשמה תא חוקלל ריבסהל ןידה ךרוע לע רמולכ 55,"וחוקל םע םייפסכה ויסחיב תופיקש לע רתי

 ךרוע רשאכ ,שילזיימ ןיינעב רגמש טפושה ןייצש יפכ 56.וניבה חוקלהש אדוולו ול עיצמ אוהש החרטה רכש

 שארמ יברימ יוליגל הבוח" וילע הלח ,תורשקתההמ האנה תבוט תחמוצ ןידה ךרועלו וחוקל םע רשקתמ ןיד

 טילקרפ יסחיב םילבוקמה םיאנתכ ]...[ םיריבס-יתלב םייפסכ םיאנת תגצה .םינותנה לכ לש וחוקל ינפב

 לע םלועל"ש הי'צקורפ הליא תטפושה העבק יקסנלפק ןיינעב ,ןכ לע רתי 57."היעטה םושמ הב שי ,וחוקלו

 ,תולבוקמ תורגסמל רבעמ לא גורחל ול לאו ,יוארו יתדימ תויהל יטפשמ תוריש רובע םלושמה החרטה רכש

 תייבג לע רוסיאה ,וז הפקשה יפל ,רמולכ 58."עקשוהש ץמאמ לעו ןתינש תוריש לע יוציפ לש תוריבסו תוניקת

 שילזיימ ןיינעב 59.ןיד ךרוע לש החרט רכש לכ לע לח אלא ,האצותב יולתה רכשל דחוימ וניא זרפומ החרט רכש

 תבוט ןידה ךרועל תחמוצ רשאכ ,וחוקלל ןיד ךרוע ןיב םידחוימה ןומאה יסחי לשב יכ רגמש טפושה קספ

 60."םיריבסו םינגוה הזוחה יאנת יכ היארה תבוח וילע" חוקלה םע תורשקתההמ האנה

 הבש תיפסכה תלעותהמ 100% לש רועישב האצותב יולתה החרט רכש הלא תורבגומ ןומא תובוח עקר לע 

 אוה )הז רועישב היה הארנה לככש החרט רכש וליפא וא( ןידה ךרוע לש ולופיט תובקעב תוכזל חוקלה יושע

                                                
 תובוח "ןידה ךרוע לש תויונמאנה" ןמטוג-רז רומיל ;12 ש"ה ליעל ,גנילק ;1961–א"כשתה ,ןידה יכרוע תכשל קוחל 54 ףיעס ואר 50
 .)2016 ,םיכרוע בגש )יקוש( עשוהיו רענש-וטאלפ תור( 245 ילארשיה ןידב ןומא
 .245 'מעב ,50 ש"ה ליעל ,ןמטוג-רז 51
 .)1956( 1730 ,1720 י ד"פ ,תיטפשמה הצעומה ירבחו ר"וי 'נ ינולפ 9/55 מ"מע 52
 .).10.20141 ,ובנב םסרופ( ןממ-יביב רומיל תטפושה לש הניד קספל 28 'ספ ,םיינחמ ץוביק 'נ רגת 12-05-30320 )'רה םולש( א"ת 53
 .ןידה קספל 69 'ספ ,27 ש"ה ליעל ,ןלוג ןיינע 54
 םכסה ךרוע אלש ןיד ךרוע":ןידה קספל 31 'ספ ,30 ש"ה ליעל ,אבאב ןיינע םג ואר .ןידה קספל 3 'ספ ,28 ש"ה ליעל ,רשנ ןיינע 55
 הלוספ" הרוצב גהנתמ "תידדצ דח/תיתורירשה תידיתעה ותטלחהל ןווכמ לפרעב טול ןינעה תראשה ךות ]...[ רורבו ףוקש ט"כש
 )א"ת םולש( א"ת ;"ןידה ךרוע םע תורשקתהב וידעצ ןוכנ לא לוקשלו ןוחבל ול רשפאמ אלש תוחנ בצמב חוקלה תא הדימעמה

-29864 )ס"כ םולש( א"ת ;)1.11.2011 ,ובנב םסרופ( רימת לאכימ טפושה לש וניד קספל 15–14 'מע ,להטנוול 'נ ימרכ 22198-08
 .)14.9.2014 ,ובנב םסרופ( ירא-ןב ברימ תטפושה לש הניד קספל 38 'ספ ,ינושרג 'נ גלשרבליז 08-10

 .ןידה קספל 15–14 'מעב ,55 ש"ה ליעל ,ימרכ ןיינע ואר 56
 .210 'מעב ,12 ש"ה ליעל ,גנילק םג ואר .)1976( 70 ,57 )3(ל ד"פ ,הנומש תירק תיריע 'נ שילזיימ 733/75 א"ע 57
 תירונ תטפושה לש הניד קספל 9 'ספ ,ירהד 'נ יבוט 1587/04 )א"ת יזוחמ( א"ת םג ואר .17 'מעב ,19 ש"ה ליעל ,יקסנלפק ןיינע 58
 .ןידה קספל 19 'ספ ,19 ש"ה ליעל ,ץנירפ ןיינע ;)2.3.2008 ,ובנב םסרופ( בוטיחא
 ליעל ,םהרבא ןיינע ;19 ש"ה ליעל ,תליג ןיינע ;267–266 'מעב ,50 ש"ה ליעל ,ןמטוג-רז ;210 'מעב ,12 ש"ה ליעל ,גנילק םג ואר 59
 .19 ש"ה
 .70 'מעב ,57 ש"ה ליעל ,שילזיימ ןיינע 60
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 םירועישהמ העברא יפ וא השימח יפ הובג 100% לש רועישב האצותב יולתה החרט רכש .רתויב דושח

 הנתומ רכש לש יברמה רועישהמ םיינש יפו ,לארשיב האצותב יולתה רכש לש קושב השעמל םיחוורה

  .ללכ ךרדב ומע ןיכסהל םינוכנ ,םלועבו ץראב ,םייתעמשמ םילנובירטו טפשמ יתב ,םירוטלוגרש

 גצייש ןיד ךרועב ןידה יכרוע תכשל לש תעמשמל ןידה יתב ונד ובש המוד הרקממ ונניינעל דומלל ןתינ 

 שיגה ,והשלכ דעס החוקלה תוכזל קספ הדובעל ירוזאה ןידה תיבש רחאל .הדובעל ןידה יתב ינפב החוקל

 רוערעב גשויש םוכס לכ" יכ בתכב םידדצה ןיב םכסוהו ,הדובעל יצראה ןידה תיבל רוערע המשב ןידה ךרוע

 61.הנושארה האכרעב ורכש לש בושיחה ןפוא רבדב תמיוסמ הנעט לע ורותיו דגנכ ,ןידה ךרועל "ךייש היהי

 רכשכ שמשי ,חוקלה תבוטל קספיי רשא םוכסה לכש עבוקה םכסה" יכ קספ תעמשמל יצראה ןידה תיב

 ןיטולחל שטשטמ הז םכסה .עוצקמה דובכב עגופו םלוה וניא ,וינפ לע יואר-יתלב םכסה אוה ,ןיד ךרוע תחרט

 קספ ןידה תיב ."יטפשמה ךילהב דיחיה ןיינעה לעב ,םצעב ,תויהל ךפוהה ,וניד ךרועו חוקל ןיב תולובגה תא

 םכסה לש ער חירש קפס ןיא" ,קשועב עוגנ אוה ןיא םא םגו ,ןיד תיינק םושמ הזכ םכסהב ןיא םא םג יכ

 השחרש ןומאב בשחתהב יכ עבקו ףיסוה ןידה תיב 62."ונממ הלוע עוצקמה דובכל םיאתמ יתלבו יואר יתלב

 ךתב לחרב' טרפלו ריהבהל" ,תוחפה לכל ,ןידה ךרוע לע היה ,םהיניב תוחוכה יסחיבו ןידה ךרועל החוקלה

 איה ףסכ המכ לע ,תרערעמל רורב היהיש תנמ לע ,רוערעב היכזה ימוכס יבגל ול שיש יפצה והמ 'הנטקה

 עישרה ןידה תיב 63."הדובעל ןידה תיבב ןושארה ךילההמ האצותכ ,ןידה ךרועל היתובוח ןיגב רתוול המיכסמ

 ראותמכ .ןידה תכירע עוצקמ תא םלוה וניאש השעמ לשו עוצקמה דובכב העיגפ לש תורבעב ןידה ךרוע תא

 רועישב האצותב הנתומה החרט רכש םגש ןידה יכרוע תכשל לש יתעמשמה ןידה תיב רבס רחא הרקמב ,ליעל

  64.תעמשמ תרבע רבוע ומויק לע דמועה ןיד ךרועש ,זולנ רכש אוה 55% לש

 ךרוע לש ותולהנתהב לוספ לע ועיבצה אל תואכרעה שולשש דבלב וז אל תיחכונה השרפב תאז תמועל 

 תיבו ,100% לש רועישב היה הרואכל תוחפלש החרטה רכש רדסה תא רשיא םולשה טפשמ תיבש אלא ,ןידה

 טפשמה תיב .ח"ש 44,000 ךותמ ח"ש 10,000 :ונממ עברמ תוחפ לש התחפהב קפתסה יזוחמה טפשמה

 םלוא 65.ורכשל הרקת לש הרדעיהבו וילע לטנ אוהש ןוכיסב ,ןידה ךרוע לש וטבמ תדוקנב דקמתה יזוחמה

 יטפשמה גוצייהמ קיפהל יופצ אוהש תלעותהו חוקלה לש וטבמ תדוקנ ,האצותב יולתה רכשב רבודמ רשאכ

 חתפמה ,האצותב יולתה רכשב רבודמ רשאכ .ןידה ךרוע לש וטבמ תדוקנמ ,רתוי ףאו ,תוחפ אל תובושח

 .חוקלל הז לופיטמ חמצתש תלעותה אלא קיתב לפטמה ןידה ךרוע לש הדובעה תומכ ונניא רכשה בושיחל

 הדבועה אלא החרטה רכשל הרקתה רדעיה םצע התייה אל יחכונה רדסהב תיזכרמה היעבה וז הירלקפסאב

 .יטפשמה גוצייהמ החוקלל תלעות לכ הליחתכלמ ללש אוה הרואכל תוחפלש

 הרבסל דוסי ףא שיש אלא ,ילכלכ ןויגיה רדענ ןודנה החרטה רכש רדסהש דבלב וז אלש ץבוקמהמ הלוע 

 תנגה יניד ,םיזוחה יניד חוכמ וחוקל יפלכ ןיד ךרוע לע תולחה ןומאה תובוחל תדגונמ התייה ותכירע םצעש

 החוקלה השקיב ןודנה רדסהבש ,ןידה ךרוע לש ותנעט םאה .ןיד יכרוע לע םילחה םידחוימה םינידהו ןכרצה

 ?וז הנקסמ הנשמ ,הרומת אלל םירחא םיקיתב הל ןתנש םיתוריש לע ומע ביטיהל

 

 

 

                                                
 .)2005( 11 )34( 05 הקיתא רואדפ ,ינולפ 'נ םורדה זוחמ ןידה יכרוע תכשל 3/04 מ"דב 61
 .)2006( 218 )43( 05 הקיתא רואדפ ,ןידה קספל 4 'ספ ,עבש-ראב זוחמ דעו ןידה יכרוע תכשל 'נ ינולפ 94/05 א"דב 62
 .ןידה קספל 13 'ספ ,םש 63
 .הל ךומסה טסקטהו 22 ש"ה ליעל ,ירודכ ןיינע ואר 64
 .ןידה קספל 10 'ספ ,2 ש"ה ליעל ,יזוחמה טפשמה תיב לש ןידה קספ 65
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  םירחא םייטפשמ םיתוריש .3

 דעונ אוהש ךכב החרטה רכש רדסהב ןויגיה אוצמל ושקיב רוערעה תואכרעו םולשה טפשמ תיב ,רוכזכ

 תעדל השק ןידה קספמ .םולשת אלל םירחא םיכילהב החוקלה תא גציי אוהש רחאל ןידה ךרוע םע ביטיהל

 החוקלהש ריכזה יזוחמה טפשמה תיב .)ןידה ךרוע ידיב התעמשה םצע דבלמ( וז הנעטל יתדבועה סיסבה והמ

 ויפלכ השח החוקלה םא קפסש עמשמ – ח"ש ןויליממ רתוי לש ךס לע תדרפנ העיבת ןידה ךרוע דגנ השיגה

 ,םוקמ לכמ .רתוי רחואמ בלשב קר ורערעתה םידדצה ןיב םיסחיהש ןבומכ ןכתיי יכ םא ,הקומע הדות תרכה

 ןיאש המוד ,םירחא םיכילהב הרומת אלל התוא גצייש לע ןידה ךרועל הדות תרכה השח ןכא החוקלה םא םג

  .ןודנה הרקמב עבקנש רדסהה תא רישכהל ידכ ךכב

 םידדצה ןיב ךרענש החרטה רכש רדסה רואיתל תויטפשמ תויצקורטסנוק עברא תעדה לע תולעהל ןתינ 

 ויפלש הזוח )2( ;האצותב יולתה רכש תרומת הנודנה העיבתב החוקלה גוצייל הזוח )1( :ןידה ךרוע תסרג יפל

 רכמה הזוח יפל החוקלה הבח םהבש םימכסומה םייוציפהמ תיחפהל חילציש םוכס לכ ןידה ךרוע לבקי

 לכ הנתמב ןידה ךרועל החוקלה תנתונ ויפלש הזוח )3( ;החוקלל ןתנש םימדוק םייטפשמ םיתורישל הרומתב

 רבעב הל ןתנש םייטפשמה םיתורישה לע הדות תרכה ךותמ ,םימכסומה םייוציפהמ תיחפהל חילציש םוכס

 ןידה ךרוע לש ולופיט לעו הז גוציי לע החרט רכש דגנכ הנודנה העיבתב החוקלה גוצייל הזוח )4( ;םולשת אלל

 .)ליעל )3(-ו )2( תויצקורטסנוק לש בוליש ןיעמ רמולכ( החוקלה לש םימדוק םיניינעב
 יקספמ תרייטצמ איהש יפכ תודבועה תולשלתשה תא תיברמ הדימב תמאותה – הנושארה תורשפאה יפל 

 םא םג – הייכזהמ 100% לש רועישב האצותב יולתה החרט רכש .ילכלכ ןויגיה רסח רדסהב רבודמ – ןידה

 לבקתמ – )"הנגה תיינק" יחכונה הרקמב וא( "העיבת תיינק" ותויה לשב רוביצה תנקת תא רתוסכ ספתנ וניא

 דעב רבד הלביק אל החוקלהש הארנ ןודנה הרקמב .םלוה ריחמ ודעב םלשמ ןידה ךרוע םא קר תעדה לע

 הרתענ וליא הדימ התואב ער וא בוט היה יפסכה הבצמש םושמ ,ליעל רבסומכ ,ןידה ךרועל התואכז תרבעה

 .העיבתה ינפב ןנוגתהל ילבמ רכומה תשירדל

 דעב םולשתכ וא םימדוק םיתוריש דעב םולשתכ 100% לש הנתומ רכש – תיעיברהו היינשה תויורשפאה 

 .שלושמ ישוקב תוכורכ ןה םלוא ,התוחפ תודגנתה תוררועמ – יחכונה קיתב גוצייה דעבו םימדוק םיתוריש

 שיגהש העיבתב שמתשהל המכסה וא הנבה םידדצה ןיב התייה אל ,ןידה יקספמ דומלל ןתינש לככ ,תישאר

 ,ךפהל .םימדוק םיתוריש לשב תבייח התייה החוקלהש החרט רכש םולשתל יעצמאכ החוקלה דגנ רכומה

 םע "ביטיהל דעונ" יחכונה רדסההו ,"םולשת אלל" ונתינ םימדוקה םיתורישה ,ןידה יקספבש רואיתה יפל

 אל רבעב החוקלל ןתנ אוהש םיתורישה ,ןידה ךרוע לש ותסרג יפל םג ,רמולכ .רבעב ותובידנ לע ןידה ךרוע

 םיכסהל החוקלה תא הליבוה םניח יתוריש םתוא לע הדותה תרכה אלא ,יחכונה רכשל הרומתהמ קלח ויה

 תולחה תורבגומה יוליגהו תופיקשה תובוח ,תינש .חפקמו זרפומכ ספתנ היה תורחא תוביסנבש רכש רדסהל

 שקבמה ןיד ךרוע תובייחמ בלה םות ןורקעו ןכרצה תנגה קוח ,תיעוצקמה הקיתאה יללכ יפל ןיד יכרוע לע

 םהמ חוקלל בטיה ריבסהל ,רבעב ןתנש םיתוריש לע יוציפכ ינולפ תוריש לע ול םלושמה רכשב שמתשהל

 ןכו יחכונה רדסהב לבקל יושע אוהש םוכסה והמ ,םיתורישה םתוא לע ול בייח חוקלה ותטישלש םימוכסה

 תטפושה םגש ררבתמ ,תישילש .ןודנה הרקמב השענ אל הז לכמ רבד ,ןידה יקספמ דומלל ןתינש לככ .האלה

 לש הסרגב אלמ ןומא ונתנ אל ןוילעה טפשמה תיבב ןייטשניבור טפושהו יזוחמה טפשמה תיבב ןורש רהבל

 44,000-מ ןידה ךרוע לש ורכש תא תיחפהל םוקמ הרואכל היה אל ,הל ונימאה וליא .הז ןיינעב ןידה ךרוע

 השעש יפכ ,םירחאה םיקיתב ןידה ךרוע ןתנש םיתורישה ףקיה לש תינטרפ הקידב אלל ח"ש 34,000-ל ח"ש



 

 
15 

 תיב השעש יפכ ,רדסהה לש ילכלכה ןויגיהל רשאב תוחונ-יא עיבהל םוקמ היה אלו ,יזוחמה טפשמה תיב

 66.ןוילעה טפשמה

 :זרפומ החרט רכשב רבודמ ןיאש ענכשל ושקבב ןידה ךרוע הלעהש וז איה תישילשה תורשפאה ,ףוסבל 

 שרפהה תבשהל התוכז לע רותיוול הרומתב רבד תלבקמ הניא החוקלה ובש ,ידדצ-דח הזוחב רבודמ םא םג

 וניא רבדה ,השעמל עבותל קוספי טפשמה תיבש םוכסה ןיבל הזוחב ועבקנש םימכסומה םייוציפה םוכס ןיב

 וכרד .רבעב םולשת אלל הלביקש םיתורישה לע ןידה ךרוע םע ביטיהל השקיב החוקלהש םושמ ,ןגוה יתלב

 תובטה לע לומגל ןוצרו הדות תרכה ךותמ ,ףסכב אלשו ףסכב ,הזל הז תונתמ םינתונ םישנאש ,םלוע לש

 וז תורשפא םגש הארנ םלוא 67.הרומתב תואקסעל םניח תואקסע םיכפוה םניא הלא םיעינמ .רבעב ולביקש

 ןתנש רבסהב הכימתל תוקיפסמ תויאר ואבוה םא לודג קפס ,תישאר .ןודנה רדסהה תרשכהל הליבומ הניא

 םהילע לחה עונכשה לטנו םהיתוחוקל יפלכ ןיד יכרוע לש תורבגומה ןומאה תובוח עקר לע אקווד .ןידה ךרוע

 ידדצ-דח רכש רדסהכ הזחנש המ היפלש המלעב הנעטב קפתסהל ןיא ,החרטה רכש לש ותוריבס יבגל

 ףא( רבעב לביקש םיתוריש לע הדות תרכה ותועצמאב עיבהל שקיב חוקלהש םושמ ריבסו ןגוה אוה ןיטולחל

 החרטה רכש רדסהמ ןוילעה טפשמה תיב עיבהש תוגייתסההו יזוחמה טפשמה תיב ידיב החרטה רכש תתחפה

 הלביקש םיתורישה לע החוקלה לש הדות תרכה הדמע רדסהה דוסיבש הנעטב קופקפ לע דמלל םילוכי

 ןידה ךרועל החוקלהמ הנתמ אלא וניא יחכונה רכשה רדסהש ,ןעטנכ ,םידדצה ומיכסה וליא םג ,תינש .)רבעב

 אלש םושמ ףקות ול היה אל הרואכל תוחפלש ירה ,רבעב היניינעב לפיט ובש ןפואה לע הדות תרכה ךותמ

 עונמל הדעונש ,תיתוהמ השירד יהוז .1968–ח"כשתה ,הנתמה קוחל )א(5 ףיעס יפל שרדנכ בתכב ךרענ

 תקעז" םהבש םירקמ שי םא םג 68.ףקות תובייחתהל ןיא ,בתכה תשירד המיוק אלשמ .תוזיזפ תויובייחתה

 69,הנתמה קוחבש תיתוהמה בתכה תשירד לע רבגתהל םישרוד "עוושמ בל םות רסוח" לש ומויק וא "תוניגהה

 .םהמ דחא וניא יחכונה הרקמה

 ןיינעב םגש אופא הארנ 70,ינולפ ןיינעב ןידה יכרוע תכשל לש תעמשמל ןידה יתב לש םתערכהל המודב 

 יטפשמה גוצייהמ תלעות לכ החוקלל ריתוה אל הרואכלש החרט רכש רדסה רישכהל םוקמ היה אל יחכונה

 ורהבוה אל ויטרפש – החרט רכש רדסה רבדב – תוישממ תויארב התבוג אלש – ןידה ךרוע לש ותנעט סיסב לע

 יתב לש םתקיספ .םירחא םיקיתב ןתנש םיתוריש לע ןידה ךרועל לומגל דעונש – ותיישע תעב החוקלל

 תורשקתהה ךילה תניחבמ ןיד ךרוע לע תולחה תושירדה םע דחא הנקב הלוע הניא הנודנה השרפב טפשמה

 אל םכסהה רשאכ הלא םיניינעב ןיד ךרוע לע לחה עונכשה לטנו הז םכסה לש ותוריבס ,החרט רכש םכסהב

 לע עיבצאו טבמה תיווז תא ביחרא תואבה תורושב .םידדצה ןיב תקולחמב יונש ונכותו בתכה לע הלעוה

 .הכ דע ןוידהמ תולועה רתוי תובחר תונקסמ

 

 חוקיפה תוכמס .4

 )ב(84 ףיעסב םויכ יוצמה רדסהב היזיבר ךורעל ךרוצה לע העיבצמ תיחכונה השרפב הקיספה תולשלתשה

 תואצותב יולת החרט רכש ןיד ךרוע לביק וא הנתה" םא ,הז ףיעס יפל ,רוכזכ .ןידה יכרוע תכשל קוחל

                                                
 .ןהל ךומסה טסקטהו 40-ו 37 ש"ה ליעל ואר 66
 ,היינש הרודהמ ,יקסדט 'ג לש ודוסימ םיזוחה יקוחל שוריפ( 198–184 1968–ח"כשת ,הנתמה קוח וליבאר ודרפלא יכדרמ ואר 67

 .)1983( 104 ,101 הל טילקרפה "ןפוג 'נ ןפוג ןיד קספ ילושב" רימז ליא ;)1996
 רבודמ היה אל ןודנה הרקמב יכ רהבוי .357–333 'מעב ,67 ש"ה ליעל ,וליבאר ואר ,1968-ח"כשתה הנתמה קוחל )א(5 ףיעס לע 68
 הזל הוושה םוכס דיתעב ןידה ךרועל םלשל תובייחתהב אלא רכומה יפלכ החוקלה לש תירוטגילבוא תוכז לש תידימ האחמהב
 .)א(5 ףיעס לח ןכ לע .עבותל םלשל החוקלה לע היהיש םימכסומה םייוציפהמ תחפויש
 הקסע תושעל תויובייחתה לע הלחה בתכה תשירד הנודנ םש( )1996( 197 ,185 )1(נ ד"פ ,איג 'נ רמלק 986/93 א"ע ואר 69
 הרכזנ םש( )5.7.2010 ,ובנב םסרופ( ןייטשניבור םיקילא טפושה לש הטלחהל ז ,ד 'ספ ,ידיס 'נ יניע 1681/10 א"ער ;)ןיעקרקמב
 .)הנתמה קוחבש בתכה תשירד לע רמלק תכלה תא םיגירח םירקמב ליחהל תורשפאה
 .ןהל ךומסה טסקטהו 62–61 ש"ה ליעל ואר 70
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 תא עובקל ,חוקלה תשקב יפ לע ,איה תיאשר ,זרפומ רכשה יכ הכשלל הארנו ,ילילפ וניאש טפשמב טפשמה

 רכש לש תויגוסה לולכמ תאו וילא תסחייתמה הקיספה תא ריכהל ילבמ הז ףיעס ארוקה ."םיאתמה רכשה

 תילרודצורפ הכמסה תארוהב רבודמש ,תישאר :תויוגש תונקסמ שולש ונממ קיסהל לולע האצותב יולתה

 לטנה ,ףיעסה לש וטושפ יפל ,תינש 71.תיתוהמ הארוהב רבודמש איה הכלההש ףא ,תיתוהמ ןיד תארוהב אלו

 .הפ לעב התשענ החרטה רכש לע המכסהה םא ףא וילע לטומ אוהו ,חוקלה לע לטומ זרפומ רכשהש ענכשל

 ךרוע לע לטומ רכשה לש ותוריבסל עונכשה לטנ ,הפ לעב החרטה רכש לע םכסוה ובש הרקמב תוחפל ,השעמל

 ךא הרוסמ האצותב יולתה החרט רכש לש ורועיש לע חקפל תוכמסה ,קוחה לש וטושפ יפל ,תישילש 72.ןידה

 73.וז תוכמס ליעפהל םיכמסומ םמצע םיאור טפשמה יתב םג השעמל ךא ,ןידה יכרוע תכשלל קרו

 )ב(84 ףיעס תא רימהל אופא בטומ ,תיתוהמ תיטפשמ תוינידמ לש םימעטמו הלא תונבה-יא עונמל ידכ 

 רכשה ןכ םא אלא האצותב יולתה החרט רכש ירדסהל ףקות ןיא )1( יכ תיתוהמ ןושלב עבקתש הארוהב

 ךרענ םא םג ילואו – הפ לעב ךרענ םכסהה םהבש םירקמב תוחפל )2( ;ןיינעה תוביסנב ריבס היה םכסומה

 יכרוע תכשל לש חוקיפה תוכמסב ןיא )3(-ו ;ןידה ךרוע לע לטומ רכשה לש ותוריבסל עונכשה לטנ – בתכב

  .רומאכ ,הלאכ רכש ירדסה לע לחה יתוהמה ללכהמ עורגל ידכ ןידה

 טילחהל םתלוכי בטימכ םישוע )ב(84 ףיעס תרגסמב תעדה לוקיש תא םיליעפמה ןידה יכרוע םא םג 

 הכשלה תודסומ ידיב וז תוכמס תדקפה – םיגהונ ןכא םהש חינהל שיש יפכ – תוינפ תלוטנו תיניינע הטלחה

 הייקנ הטלחה טילחהל םיפאושה םישנא םגש םידמלמ םייגולוכיספ םירקחמ ,תישאר .תיתייעב איה

 ךירצ קדצה ,תינש 74.םיניינע דוגינ קפס וא םיניינע דוגינ לש םיבצמב תועדומ אל תויטהל םיפושח תויטהמ

 הארנה רכש ןיינעב הכשלל תונפלמ םיעתרנ תוחוקלש ששחל םוקמ שי .תואריהל םג אלא תושעיהל קר אל

 םג ןכ לע 75.ןידה ךרוע תבוטל וטיי הכשלה תודסומש – תקדצומ אל וא תקדצומ – הבשחמ ךותמ זרפומ םהל

 ריהבהל בושח ,האצותב יולתה החרט רכש ירדסה לע חקפל תוכמסה תא ןידה יכרוע תכשל ידיב םיריתומ םא

 הקיקחב וללה תוארוהה תא עובקל שי .הז אשונב טפשמה יתב לש םתוכמסמ עורגל ידכ וז תוכמסב ןיאש

 ןכ םא אלא האצותב יולתה החרט רכש רדסהל ףקות ןיאש הקיקחב עבקנ וליאש הרבסל סיסב שי .תישאר

 – ןידה ךרוע לע לטומ רכשה לש ותוריבסל עונכשה לטנש עבקנ וליא דחוימבו ,ןיינעה תוביסנב ריבס היה

 .תונוש ויה תיחכונה השרפה לש היתואצות

 

 בתכ תשירד .5

 ךרענ אוהש הדבועל םג תעדה תא תתל שי םלוא ,ןודנה החרטה רכש רדסה לש ונכותב ןוידה דקמתה הכ דע

 בותכ םכסה לש ורדעיה אוה ייניעב 'ןומדקה אטחה'" :ובתכב ,הז אשונל סחייתה ןייטשניבור טפושה .הפ לעב

 לע טוריפב םתמכסה תא ולעי יטפשמ גוציי יתורישל הזוחל םידדצ יכ יוארו בטומ .החרטה רכש ןיינעב

 םלשיש החרטה רכש אשונ תא רידסהל תומח תוצלמה .וז האירקב דדוב וניא ןייטשניבור טפושה 76."בתכה

 תיטפשמה תורפסב ,הקיספב םירקבל תושדח תועמשומ בתכב ריהבו טרופמ םכסה תועצמאב חוקלה

                                                
 .)1963( 1616 ,1610 זי ד"פ ,יקסניוטיל 'נ ישי רטח 501/62 א"ע 71
 .הל ךומסה טסקטהו 60 ש"ה ליעל ואר 72
 .הל ךומסה טסקטהו 19 ש"ה ליעל ואר 73
 הנפד( 85–65 ,57 הקיטילופו הקיתא ,תוברת ,טפשמ :ירוביצה בחרמב םיניינע דוגינ "םיניינע דוגינ לש היגולוכיספה" ןמדלפ לבוי 74
 .)2009 ,םיכרוע רצינמרק יכדרמו תובנ ןורוד ,זרא-קרב

 ירמוש לע רומשי ימ ויז עטנ יללכ ןפואב ואר ,הלש תימצעה היצלוגרהו ןידה יכרוע תכשל לש לופונומהמ תועבונה תויעבה לע 75
 .)2015( תיחרזא הרבחו קוש ,הנידמ ןיב ןידה יכרוע ?טפשמה
 4723/05 א"ער לשמל ואר .רבעב בתכש םימוד םירבד לע רזח אוה ךכב .3 ש"ה ליעל ,ןוילעה טפשמה תיב לש הטלחהל אי 'ספ 76
 .)12.9.2005 ,ובנב המסרופ( ןייטשניבור םיקילא טפושה לש הטלחהל )4(ד 'ספ ,שורב 'נ יול
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 יסחיב בתכה לש תיזכרמה תילכתה ,םירחא םיינכרצ םירשקהב ומכ 77.ןידה יכרוע תכשל לש םימוסרפבו

 םהש ךכ לע םדימעהל וא הזוחב רשקתהל םידדצה לש םתעד תרימג תא חיטבהל הנניא חוקל–ןיד ךרוע

-רבו רורב ,אלמ עדימ ריבעהל אלא ,םייטפשמה םיזוחה םלועל םייטפשמ-אלה םימכסהה םלועמ םירבוע

 טילחהל חוקלל עייסל יושע הזכ עדימ ,שארמ .עדיבו תויחמומב תותיחנמ לבוסה חוקלל רשפאה לככ האוושה

 םילוקישל 78.םידדצה ןיב םכסוהש המ יבגל תועד יקוליח תיחפהל יושע אוה דבעידבו ,הזוחב רשקתהל םא

 ,ןידה ךרועב וחטבמ תא םישל הטונ חוקלה םהבש ,חוקל–ןיד ךרוע יסחיב רבודמ רשאכ ףקות הנשמ שי הלא

 .רכשה אשונ תא עינצהל הייטנ שי תורשקתהה בלשבו

 לע םכסהה תא תולעהל ףאו ,שארמ ורכש תא עובקל לוכי ןידה ךרוע תיטפשמ הבוח רדעיהב ףא ,ןכא 

 ךרוע לש ששחה ינפמ םעפ אל גוסנ הז לוקיש םלוא .דבעידב ורכש לע םיכוסכסו תוקולחמ עונמל ידכ ,בתכה

 לופיטה לע לילכ רתווי ףא וא ,רחא ןיד ךרועל הלה הנפי ,חוקלה ינפב רכשה ןיינע תא הלעי םאש ןידה

 רחא ןיד ךרועל רבעמש םושמ ,קיתב לופיטה םדקתמש לככ ,םלענ השעמלו ,תחופו ךלוה הז ששח .יטפשמה

 יד ןיא םיבר םירקמבש אופא ררבתמ 79.חוקלה תניחבמ םיישעמ תוחפו תוחפ םיכפוה ןיינעה תחינז וא

 .בתכב החרט רכש ימכסה ךורעל םעינהל ידכ ןידה יכרוע לש ימצעה סרטניאב

 םולשת לע םהיתוחוקלל ןיד יכרוע ןיב םיכוסכסהמ רכינ קלחש תומשרתהה חכונו ,וללה םילוקישה רואל 

 ןידה יכרוע תכשלבו תיטפשמה תורפסב ועמשוה ,בתכב םכסה םהיניב ךרענ וליא םיענמנ ויה החרטה רכש

 דבלב וז אל לעופב 80.בתכב הלא םימכסה ךורעל הבוח ליטהל אלא תוצלמהב קפתסהל אלש תואירק המצע

 לע ללכ םכסוה אל םא ףא יואר החרט רכשל יאכז ןידה ךרוע הקיספה יפלש אלא ,העבקנ אל וזכ הבוחש

 שורדל ןידה ןמו ,יוצר וניא הז בצמ האצותב יולתה רכש לש הרקמב תוחפל 81.הפ לעב וא בתכב ,שארמ ורכש

 תוטיש תועבוקש יפכו ,ןידה יכרוע תכשל קוחל םדקש ןידה הרוהש יפכ 82,בתכב השעיי הזכ רכש לע םכסהש

 לע דיעהל ידכ ןה ,תישאר הקיקחב עבקית וז הבוח ףאש יואר 83.הלאכ םירדסהב תוריכמה תורחא טפשמ

 .הלודש תולועפ תובקעב ןידה יוניש ינפמ ששחה תא םצמצל ידכ ןה התובישח

 גוצייל םיזוח :םיזוח יגוס ינשב דחוימב םיצופנ האצותב יולתה החרט רכש ירדסה תילארשיה היווהב 

 יכ עבוק 1996–ו"נשתה ,ןיעקרקמב םיכוותמה קוחל )א(9 ףיעס ןורחאה רשקהב ,הנהו .ךווית יזוחו יטפשמ

                                                
 2400/03 )א"ת יזוחמ( א"ע ;ןידה קספל )4(ד 'ספ ,76 ש"ה ליעל ,יול ןיינע ;32–31 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,לקח ןיכי ןיינע לשמל ואר 77
 םנאג 7394/07 א"ער ;ןידה קספל 11 'ספ ,26 ש"ה ליעל ,רוכב ןב ןיינע ;)21.4.2005 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל )ג(6 'ספ ,יול 'נ שורב
 'נ ינבא 24145-09-09 )'יח יזוחמ( א"ע ;)8.10.2007 ,ובנב המסרופ( ןייטשניבור םיקילא טפושה לש הטלחהל )3(ה 'ספ ,רועאפ 'נ
 ,רשנ ןיינע ;ןידה קספל 69 'ספ ,27 ש"ה ליעל ,ןלוג ןיינע ;)16.3.2010 ,ובנב םסרופ( לוקוס ןור טפושה לש וניד קספל 12 'ספ ,רלפה
 'נ וקנדולוח 3810-03-12 )א"ת םולש( מ"את ;ןידה קספל 12 'ספ ,30 ש"ה ליעל ,אבאב ןיינע ;ןידה קספל 3–2 'ספ ,28 ש"ה ליעל
 החרט רכש םכסה :תכרועה רבד" ןמטוג-רז רומיל ;)9.11.2012 ,ובנב םסרופ( דקש בקעי טפושה לש וניד קספל 22–20 'ספ ,רזיאוט
 לש 105/04 'תא הטלחה" ;)2003( 3 ,5 ןויליג ,תיעוצקמ הקיתא "החרט רכש ןיינעל תוידיתע תוקולחמ םוצמצל ילככ בתכב טרופמ
 ,16 ש"ה ליעל ,דוד-ןב ;)2005( 16 ןויליג ,תיעוצקמ הקיתא "בתכב החרט רכש םכסה לש ומויק תובישח אשונב ןידה יכרוע תכשל
 .)2010( 140 חילצמו יחוור קסע לוהינל םיכרדה לכ :ןיד-יכרוע ידרשמ לוהינ ןייטשנבל הרואיל ;131 'מעב

 .)2001( 372–365 תונורקעו תודוסי :א ךרכ ןכרצה תנגה יניד שטיוד יניס םג ואר 78
 הרעה ליעל ,שורב ןיינע ;)1995( 111 ,105 ב טפשמה "ןיד ךרועל יואר החרט רכש" ןמדירפ לאינד ;210 'מעב ,12 ש"ה ליעל ,גנילק 79

  .ןידה קספל )ב(6 'ספ ,77
 10 ,57 ןויליג ,תיעוצקמ הקיתא "הקיתאב היזיברה תדעו תוטלחהו תויחנה" ;113–112 'מעב ,79 ש"ה ליעל ,ןמדירפ לשמל ואר 80
 עובקלו בתכב החרט רכש ימכסה ךורעל הבוח ליטהל ןידה יכרוע תכשל שאר לש ותעצה תא הלקש הדעווה ,םש ראותמכ .)2015(
 העצהה תא התחד איה ,החרטה רכש אשונ לש הרורב הרדסהל תובישח הסחיי הדעווהש םגה .הלא םימכסהב וללכייש םיטרפה תא
 ,יפיצפס ןפואב לפטל ךרוצה ףא רזגנ ונממ – םהיתוחוקלל ןידה יכרוע ןיב םיסחיה ךרעמ לש הנתשמהו יפיצפסה יפואה" לשב
 ,"םהיתוחוקלו ןידה יכרוע לש םתעד לוקישל הז אשונ ריתוהל שי" ,הדעווה תעדל ."החרטה רכש םכסה אשונב ,הרקמ לש ופוגלו
 רושימב לפוטיש יואר הז ןיינע יכ" אופא הרבס הדעווה .וחוקלל ןיד ךרוע ןיב "םיסחיה יפואל המיאתמ הניא" בתכ תשירד ןכש
 .)21/12 היזיבר רפסמ הטלחה( "הקיקח תועצמאב אלו ,יכוניח-יכרעה
 קוחל 46 ףיעס םג ואר .ןידה-קספל 11 'ספ ,26 ש"ה ליעל ,רוכב ןב ןיינע ;33–26 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,לקח ןיכי ןיינע לשמל ואר 81
 .)יללכה םיזוחה
 רשא החרטה רכש לש בושיחה ןפוא אהי ,וזכ הבוח ליטהל שיש רובס ןמדירפ .113–112 'מעב ,79 ש"ה ליעל ,ןמדירפ םג ואר 82
 .אהי

 .ליעל 24-ו 23 ש"הב םירכזנה תורוקמה ואר 83
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 ךווית תלועפ עוציבל בתכב הנמזה לע חוקלה םתח ןכ םא אלא ,ךווית ימדל יאכז אהי אל ןיעקרקמב ךוותמ"

 בתכה תשירדב בר םעט שיש םגה 84."הלכלכה תדעו רושיאב ,רשה עבקש םיטרפה לכ וללכנ הבש ,ןיעקרקמב

 תואצותה תניחבמ תכל קקוחמה קיחרה וז הארוהבש המוד – םירחא םיינכרצ םירשקהבו הז רשקהב –

 םיתחה אל םא רכשל ךוותמה לש ותוכז תלילשש רובסל ןתינ היה הליחתכלמ .השירדב הדימעה-יאל רשקש

 ילבמ ךווית יתוריש תתל םיכוותמ לש גהונה תא לילכ דיחכת איהש םושמ ,היוצר בתכב ךמסמ לע חוקלה תא

 רוסא אוהש לכ" ,הל'גמל 56-ו 55 םיפיעסב רמאנש יפכ םלוא .בתכה לע םידדצה תמכסה תא תולעהל

 הלאכ תושירדב הדימעהש דמלמ ןויסינה 85."הליחתכל רשאמ לק דבעידב"ו "דבעידב רתויש שי ,הליחתכל

 תא םלשל ברסמ זאו ךוותמ לש ולמעמ הנהנ חוקל ובש בצמ דגנ םמוקתמ קדצה שגר דבעידבו ,האלמ הניא

 לולשל ךרוצ ןיא בתכ תשירדל ףקות תתל ידכ 86.בתכה תשירד המייקתה אלש תילמרופה הנאותב ךוויתה ימד

 המלשה תארוה"ב קפתסהל בטומ .וז השירדב ודמע אל םא והשלכ רכשל ךוותמה וא ןידה ךרוע לש םתוכז תא

 ךומנ היהי שרדנכ םכסהה תא ךרע אלש ןיד ךרועל םלושיש רכשה היפלש ,)penalty default rule( "תישנוע

 תא םלשי חוקלהש וא :"חילצמ תטיש"ב שומיש ינפמ עיתרת וזכ הארוה 87.ליגרב עבקנ היהש יוארה רכשהמ

 .תוביסנה לולכמב בשחתהב יוארה רכשה תא םלשיש וא ,בתכב ךמסמ ךרענ אלש ףא ונממ שרדייש רכשה

 – וא ,ןידה ךרוע לש החרטה רכש לע ללכ םכסוה אל םאש לשמל עובקל הלוכי תישנועה המלשהה תארוה

 יאכז ןידה ךרוע אהי ,דבלב הפ לעב ךרענ םכסהה – האצותב יולתה רכש עובקל לבוקמ םהבש םימוחתב

 תשרדנו ,הבשחמל רמוח שמשל אלא הדעונ אל וז המגוד ,ןבומכ .ץלמומה ילמינימה רכשהמ םיעבר השולשל

 .יוצרה ןידה תא בצעל ידכ תרדוסמ הבישח

 עדימ תרבעה לש השירדל תויצה תא ריבגהל התילכתש ,תישנוע המלשה תארוה ,ןזואה תא רבסל ידכ 

 רוקמב .1973–ג"לשתה ,)תוריד( רכמה קוחל 5 ףיעסב התע רבכ היוצמ ,ןהיתוחוקלל תומריפמ בתכב רורב

 הנוקל ותריסמו טרפמה יולימ יבגל היבויח תא המייק אלו השדח הריד הרכמש היינב תרבחש הז ףיעס עבק

 לבוקמל םיאתמ טרפמב טרפל היה ךירצש רבד לכ" הבש הריד רוסמל הבייחתהש ימכ הוארי ,קוחב שרדנכ

 2011 תנשב 88.היינבה תרבח לע לטומ הז בויחב הדימעל עונכשה לטנש עבקו ףיסוה ףיעסה ."ןינעה תוביסנב

 רבד לכ" הבש הריד רוסמל הרבחה לע ,ןיינעה תוביסנב לבוקמל המאתה בויח םוקמב תעכו ,קוחה ןקות

 לש המלשהה תארוהמ וז הייטס 89."ןיינעה תוביסנב בשחתהב ההובג תוכיאב אוה טרפמב טרפל היה ךירצש

 דומעל היינבה תורבחל קזח ץירמת רוציל הדעונ 90)יללכה םיזוחה קוחל 45 ףיעס יפל( תוינוניבב םויק

                                                
 לולכל שיש םיטרפה תא תועבוקה ,1997–ז"נשתה ,)בתכב הנמזה יטרפ( ןיעקרקמב םיכוותמה תונקת ונקתוה הז ףיעס לש וחוכמ 84
 .ךוויתה יתוריש תנמזהב
 .)5219 ,תישילש הרודהמ ,םגרתמ ןיקמורפ דג( )טפשמה-יניד-ץבק( הילדע לא םאכחא-לא תל'גמ וא הל'גמ 85
-י םולש( א"ת לשמל ואר( בתכה תשירדב הדימע-יא לשב ךווית ימדל םיכוותמ לש םתעיבת התחדנ םהבש ןיד יקספ דצב ,ןכאו 86
 ץ"כ 4244/02 )ם-י יזוחמ( ע"רב ;)2001( 75 )3(א"סשתה מ"פ ,.יס.לא.לא לאנתנ 'נ מ"עב םיסכנל תונכוס לבולג סנרט 6577/98 )ם
 דגנכ לוקוסו רנילרב םיטפושה לש ןיד קספ ,םרמע 'נ מ"עב ןהכ הד 3455/06 )'יח יזוחמ( א"ע ;)21.10.2002 ,ובנב םסרופ( ןהכ 'נ
 ךווית ימד עובתל םיכוותמל טפשמה תיב רשפא םהבש ןיד יקספ םג שי .)28.8.2007 ,ובנב םסרופ( תימע טפושה לש טועימה תעד
 לש ונכות יבגל תוקוקחה תושירדב הדימע-יא וא בתכב ךמסמ לש ורדעיה תורמל ,םהיתוריש יווש לש הבשה וא יואר רכש וא
 סילופורטמ 1413/04 )א"ת יזוחמ( א"ע ;)30.6.2002 ,ובנב םסרופ( ןזור 'נ רוא ןב 2819/00 )א"ת יזוחמ( א"ע לשמל ואר .ךמסמה
-28763 )א"ת יזוחמ( א"ת ;)30.10.2005 ,ובנב םסרופ( מ"עב םיירחסמ םיזכרמ – קילמ םחנמ 'נ מ"עב 1993 םיסכנו תועקשה םוזי

 קוחמל השקב התחדנ םש( )10.2.2015 ,ובנב םסרופ( מ"עב לארשיב תיאלקח תיפותיש הדוגא הבונת ןוזמ תוישעת 'נ הנאמ 07-14
 ,ובנב םסרופ( הנאמ 'נ הבונת ןוזמ תוישעת 1833/15 א"ער ;)בתכה תשירד המיוק אלש קומינב ךווית ימדל העיבת ףסה לע

 קוחבש בתכה תשירד לע רבגתהל תורשפאה רבדב הערכה אלל ,תמדוקה הטלחהה לע רוערע תושר תשקב התחדנ םש( )25.3.2016
 .)ןיעקרקמב םיכוותמה
 ,Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Ian Ayres & Robert Gertner יללכ ןפואב ואר ,תוישנוע המלשה תוארוה לע 87

Economic Theory of Default Rules, 99 YALE L.J. 87, 95–107 (1989). מעב ,79 ש"ה ליעל ,ןמדירפ ואר ,המוד העצהל' 
 אשיי ,הזכ םכסה ךורעל הבוח רדעיהב ףא ,בתכב החרט רכש םכסה ךרענ אל ובש הרקמ לכבש עיצמו ףיסומ ןמדירפ .113–112
  .וילע תצבור תקולחמה לש התורצוויהל תוירחאהש םושמ ,ורכש לע תקולחמ לש הרקמב טפשמה תואצוהב ןידה ךרוע
 .)2002 ,יקסדט 'ג לש ודוסימ םיזוחה יקוחל שוריפ( ( 486–336 1973–ג"לשת ,)תוריד( רכמה קוח רימז ליא ואר ,וז הארוה לע 88
 .778 'מע ,ח"ס ,2011–א"עשתה ,)5 'סמ ןוקית( )תוריד( רכמה קוחל )א(5 'ס 89
 .)1990( 210–207 םיזוח םויקב המאתהה ןורקע רימז ליא ואר ,וז הארוה לע 90
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 רכש ירדסהל בתכ תשירד ביצהל עיצמ ינא ,רומאכ .קוחה יפל ותריסמו טרפמה יולימל תועגונה תושירדב

 .וז ןיעמ המלשה תארוהב התוא תובגלו האצותב יולתה

 רורב חרואב החוקלל ריבסהל ותבוחב ןידה ךרוע דמע וליאש חינהל דוסי שי ,הנודנה השרפל בושנ םא 

 תובוחמ בייחתמכ( םידדצה ןיב םכסוה טפשמה תיב תקיספ יפלש החרטה רכש רדסה לש תויועמשמה תא

 םירבדה ויה ובש החרט רכש םכסה לע םותחל החוקלה השקבתה וליאו ,)ליעל וראותש ןיד יכרוע לש ןומאה

 תישנוע המלשה תארוהב הבוגמ ,בתכ תשירד לש התבצה .ןכ תושעל תברסמ התייה איה ,בתכב םיראובמ

 אל הלא תושירד :קודו .גהנש יפכ גוהנלמ ןידה ךרוע תא העיתרמ התייה םתסה ןמ ,ליעל הראותש וז ןיעמ

 ינשל תוליעומ תובר תוניחבמש ,האצותב יולתה רכש ירדסהל תוקקזיהה םצעמ תוחוקל אינהל ודעונ

 תועצה תוחדלו רדסהה תועמשמ תא תלכשומ הכרעה ךירעהל תוחוקלל רשפאל ודעונ הלא תושירד .םידדצה

 .םיחפקמו םינגוה אל םירדסהל

 

 םירבדה ילושב .ה

 וקפתסהש ןידה יקספ תא יתרקיב ,הנודנה השרפב החרטה רכש רדסהבש תויתייעבה לע יתדמע הכ דע

 רכש לש גהונה יטפשמה רדסהב רתוי םיבחר םייוקיל לע יתעבצה ,םכסומה רכשה לש הלודג אל התחפהב

 םג ןיינע םיררועמ הנודנה השרפב ןידה יקספ םלוא .םנוקיתל תועצה יתילעהו האצותב יולתה החרט

  .רתוי םיבחר םילגעמב

 ךילהש הדפקה – ילרודצורפ קדצ ןיבש םיבכרומה ןילמוגה יסחי תא המיגדמ הנודנה השרפה ,תישאר 

 ןכותה תונגוה לע הדפקה – יתוהמ קדצ ןיבל – המודכו קשוע ,היעטה ,תועט לש םימגפמ יקנ היהי התירכה

 יתלב םיזוחל הליבומ המוגפ הרודצורפ ללכ ךרדב ,ביחרהל ילבמ 91.םיזוחה ינידב – תורומתה תוליקשו

 תעב םישגהל םילוכי טפשמה יתב ןכלו – םינגוה יתלב םניאש םיזוחל הליבומ הניקת הרודצורפו ,םינגוה

 התירכה ךילהב תדקמתמה הקמנהב שומיש ךות( יתוהמ קדצו ילרודצורפ קדצ לש םיכרע תחא הנועבו

 ,ןפוד אצוי הרקמבש יתיארה רחא םוקמב .)התירכב םגפ לש ומויקל היארכ קר הזוחה ןכותל תוסחייתהו

 הזוחה תא לטבל ןויסינה תא טפשמה תיב החד ,םוגפ היה התירכה ךילהש ףא טלחהב ןגוה היה הזוחה ובש

 לע 92.הזוחה ןכותב םג בר ןיינע שי טפשמה יתבל ,ךילהב תדקמתמה הקירוטרל רבעמ יכ דיעהל יושעש המ –

 ןה הזוחה לש ונכות ןהש המודש םושמ ,תוחונ-יא תררועמ יחכונה הרקמב טפשמה יתב לש םתקיספ הז עקר

 .םיממוקמו םימוגפ ויה ותתירכ ךילה

 תומגמ םיפקשמ הנודנה השרפב ןידה יקספ המכ דע רמול השק תיתטישו הפיקמ הקידב אלל ,תינש 

 יואר רבדהש ירה ,הלאכ תומגמ םיפקשמ םהש לככ .הנורחאה הפוקתב םיזוח ינידב הקיספב רתוי תויללכ

 טפשמה יתב לש םדיקפת רבדב רע )ירוביצ ףאו( יטפשמ ןויד להנתה תונורחאה םינשב .הבר בל תמושתל

 יתב וגהנ רבעב ,רחא םוקמב יתנעטש יפכ .תורצק תורעהב קפתסא הז אשונב םג ןכלו ,לארשיב םיזוח ינידב

 םג םיזוח לש םנכותב תוברעתה-יאו םידדצה ןוצר דוביכ ,םיזוחה שפוח לש הקירוטרב שמתשהל טפשמה

 ןובזיע 'נ אתא ןיד קספב היוצמ ךכל תטלוב המגוד 93.ידמל תיטסיביטקא התייה הקיטקרפה םהבש םירקמב

 ןודקיפ לש דדמל הדמצה לע ןוילעה טפשמה תיב הרוה ובש ,תמדוקה האמה לש םינומשה תונשמ ,בולוטולוז

                                                
 .)2016( 34–16 ,7 גי טפשמ ילע "ןחבמ ירקמכ הייפכו קשוע :םיזוח ינידב יתוהמ קדצו ילרודצורפ קדצ" רימז ליא ואר 91
 'נ .פ.א.ש 6234/00 א"ע םג ואר .)1998( 799–796 ,783 טכ םיטפשמ "תורומתה תוליקשו תילכלכ תוליעי ,ישפוח ןוצר" רימז ליא 92
 .)2003( 788 ,769 )6(זנ ד"פ ,ימואל קנב

 טפושה" רימז ליא ;)המלשהו שוריפ ,רימז :ןלהל( )1996( 141–131 ,59–11 םיזוח לש המלשהו שוריפ רימז ליא יללכ ןפואב ואר 93
 םינויע – קרב רפס "הימדקאל הטיפש ןיב ,תיתרבח תויראדילוסל םיזוחה שפוח ןיב ,קופיאל םזיביטקא ןיב :םיזוחה ינידו קרב
 ,רימז :ןלהל( )2009 ,םיכרוע גרבספ היליסו הנידמ קרב ,רימז ליא( 409–399 ,387–385 ,343 קרב ןרהא לש תיטופישה ותיישעב
 .)"קרב טפושה"
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 "רצה ןבומב" שוריפו םידדצה ןוצר רחא תוקחתה לש קומינב ,הזוחב ךכל סיסב לכ רדעיהב תיזוחה הפוקתב

 ףשחו ולש הקירוטרה תא ןוילעה טפשמה תיב הניש קרב ןרהא טפושה לש ותגהנהב ,םימיל 94.הזוחה לש

 התייה אל השעמל ולש תוברעתהה תדימ רשאכ םג םיזוח לש םנכותב ברעתהל ותייטנ תא ידמל יולג חרואב

 םינשב 95.הילע וכפשנ ויד ילחנש ,לארשי תנידמ 'נ םיפורפא תשרפב היוצמ ךכל תטלוב המגוד .רבעבמ הבר

 ,ליבוהש תיטסיביטקאה תיטופישה הקירוטרל דגנ תבוגתכו קרב ןרהא אישנה לש ותשירפ רחאל ,תונורחאה

 םשרתהל ןתינ היה םלוא 96.תיטופיש תויביספ לשו םיזוחה שפוח לש הקירוטרל רוזחל טפשמה תיב הטונ

 םתונגוה תא חיטבהל ודיקפת תא טפשמה תיב חנז אל ,תיטופישה הקירוטרה תניחבמ ןוויכה יונישל רבעמש

 ,תוניגהו תוריבס ,הקסעה חורל תוביוחמ ,תידדה תובשחתה ,בל םות לש םיכרע םדקלו םייזוח םיסחי לש

 תענטצמ תיטופיש הקירוטר ןיב רעפ לש ילטנמורטסניאה ןורתיה חכונ 97.תיטופיש תויביספ לש הווסמב

  98.הז ןוויכ יוניש דעב םייתועמשמ םינועיט תולעהל ןתינ םירכזנה םיכרעה תא תמדקמה תיטופיש הקיטקרפל

 ,הנורחאה הפוקתב ןוילעה טפשמה תיב קספ ןהבש תורחא תושרפבו הנודנה השרפב ןידה יקספ ,הנהו 

 םידדצה ןוצר דוביכ לש תענטצמה הקירוטרל רבעמש ששחה תא םילעמ 99,ןומלט 'נ למרכ ןיינע לשמל ומכ

 דצ םהבש םיזוח – םיידדצ-דחו םיחפקמ םיזוח ףוכאל הנוכנו וז הקירוטר תמאותה הקיטקרפ תחתפתמ

 וא ולזמ עור תא םתס וא ףידעה וחוכ תא ,ותויחמומ תא לצנמ והער וליאו םירכינ םידספה לבוס דחא

 רבודמ ןיא בוש ,םיזוחל ףקות תנתונ טפשמה תכרעמש עגרב 100.םיאנ םיחוורב תוכזל ידכ והער לש ותונלשר

 ןהש המוד 101.וז תילכתל םיירוביצ םיבאשמב שומישבו הנידמה לש הייפכ חוכ תלעפהב אלא יטרפ ןיינעב

 וא אלמ ,ףקות תתל ידכ םיירוביצ םיבאשמב טפשמה תכרעמ השמתשה למרכ תשרפב ןה הנודנה השרפב

  102.םיינופצמ יתלב םיזוחל ,יקלח

 .הקיספה לש תיתטיש הקידב אללו םיטעמ ןיד יקספ סיסב לע תובחר תונקסמ תקסהב רהזיהל שי ,ןכא 

 קספב ןייטשניבור טפושה ידיב רוערע תושרל השקבה תייחדב דוחייבו ,תורכזנה תושרפה יתשבש לשמל ןכתיי

 ןוצרה ונייהד ,רחא לוקיש ,רקיעב וא םג ,יוטיב ידיל אב ,למרכ ןיינעב ףסונ ןוידל השקבה תייחדבו תינולפ ןיד

 םא .ףסונ ןוידב וא ישילש לוגלגב תועיבתב ןוידמ תוענמיה ידי לע ןוילעה טפשמה תיב לע סמועה תא ןיטקהל

 תיחפהל ידכ הלא תושרפ יתשב םלושש ריחמה יכ המוד תאז לכבו ,תחופ ליעל עבוהש ששחהש ירה ,רבדה ךכ

 .זרפומ היה טפשמה יתב לע סמועה תא

                                                
 ,93 ש"ה ליעל ,המלשהו שוריפ ,רימז ;)1987( 282 )1(אמ ד"פ ,בולוטולוז חונמה ןובזיע 'נ ליטסכטל הרבח "אתא" 554/83 א"ע 94
 .141–131 'מעב

 תוקרי ילדגמ ןוגרא 2045/05 א"נד םג ואר .)1995( 265 )2(טמ ד"פ ,)1991( םוזיו ןוכיש םיפורפא 'נ לארשי תנידמ 4628/93 א"ע 95
 ןיד קספל תורעהו 'תונשרפ' חנומה תונשרפל" ןמדירפ לאינד ;)2006( 1 )2(אס ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ תיפותיש תיאלקח הדוגא –
 :יללכה קלחה – םיזוח יניד ולש הלאירבג ;)2003( 257–231 ג ךרכ םיזוח ןהכ ילינו ןמדירפ לאינד ;)2003( 483 ח טפשמה "םיפורפא
 ליא ;409–399 ,387–385 'מעב ,93 ש"ה ליעל ,"קרב טפושה" ,רימז ;)2005( 411–404 יחרזאה טפשמה לש היצקיפידוק תארקל
 ולש הלאירבג ;)"המלשהו שוריפ לע דוע" ,רימז :ןלהל( )2012( 22–8 ,5 גמ םיטפשמ "םיזוח לש המלשהו שוריפ לע דוע" רימז
 ;)2009 ,םיכרוע לזרמ לאגיו רימז קחצי ,קרב ןרהא( 645 ןישח לאשימ רפס ")םיפורפא תכלהב ףסונ ןויד( הזוחה יטילש םהימ"
 "?1973–ג"לשתה ,יללכה םיזוחה קוחל 2 'סמ ןוקית רחאל הזוחה יטילש תויהל םידדצה ובש םאה" ,ןיקצמ הקיבצו רגיצנד םרוי
 .)2012( 27 וט םיקסעו טפשמ
 .)26.2.2012 ,ובנב םסרופ( מ"עב תועיבתל הרבח רהס 'נ ימואל חוטיבל דסומה 3961/10 א"ער לשמל ואר 96
 מ"עב תועקשה לרומלב 8836/07 א"ע ;)12.10.2009 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ חותיפו הינב ןפסא 9551/04 א"ע לשמל ואר 97
 .30–22 'מעב ,95 ש"ה ליעל ,"המלשהו שוריפ לע דוע" ,רימז ;)23.2.2010 ,ובנב םסרופ( ןהכ 'נ

 .53–50 ,30–22 'מעב ,95 ש"ה ליעל ,"המלשהו שוריפ לע דוע" ,רימז 98
 .)30.5.2016 ,ובנב םסרופ( ןומלט 'נ למרכ 2128/16 א"נד ;)29.2.2016 ,ובנב םסרופ( ןומלט 'נ למרכ 7920/13 א"ע 99

 ברעתהל לוכי טפשמה תיב ןיא"ש םולשה טפשמ תיב בתכ ,ריבס וניא וינפבש החרטה רכש רדסהש הנעטה תא ותוחדב ,רוכזכ 100
 .)1 ש"ה ליעל ,םולשה טפשמ תיב לש ןידה קספל 23 'ספ( "םיזוחה שפוח ]לש[ לעה ןורקעב עוגפלו םידדצה ןיב תרכנש הזוחב

101 591 (1933)–553, 585 .EVR L. .ARVH46 The Basis of Contract, en, Morris R. Coh; ש"ה ליעל ,המלשהו שוריפ ,רימז 
 .89–87 'מעב ,93
  ,תוידיתע תויוחתפתה ,טקייבואה יווש :הקסעה תויאדכב תועט" רימז ליא ואר ,למרכ ןיד קספ לע תרוקיבל 102
  .)סופדב ,םיכרוע חמצ יפאו רדא הדוהי ,קרב ןרהא( ולש הלאירבג רפס "העוטה תונלשרו ןוכיס תליטנ


