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 תויבקעו ןוזיא ןיב הריחבה לע :ןיקיזנו ןישנוע
 שובד ןועמש 'נ מ"עב פורג ביטקנוק 7141/13 א"ע תובקעב הקיספ תרעה

 *דרגוניו םרו *לטוג דוהא

 
 המגמ לע םיעיבצמ ונא ןלהל "?ןיקיזנה ינידב תילילפ הערכה לש הדמעמ המ"

 םועמע הניינעש ,בל תמישל התכז אל התע דע רשא ,ןוילעה טפשמה תיב תקיספב

 ,תיביטפירקסד הרקיעב איה המישרה .ןיקיזנבו םילילפב תוירחאה ןיבש הקיזה

 השרדנ ןהב תויגוס רפסמב טפשמה תיב תקיספמ הלועה הנומתב תדקמתמו

 רבסה עיצמ המישרה לש ןורחאה הקלח .יקיזנ-ילילפה קשממל רשאב הערכה

 תיב לש רבוגה ךרוצל יוטיב איה הרומאה הקיספה ויפל ,טפשמה תיב תדמעל

 לע המישרה תדמוע ןכ .יחרזאה דעסל תילילפה היצקנסה ןיב ןזאל טפשמה

    .דיחא יתלב יביטאמרונ רסמ תריציל ששחה :וז השיגב ךורכה ריחמה
 

 ןיקיזנ יניד ןיבש תילנויצקנופה הפיפחה לע .ב .הקיקחב ןיקיזנו ןישנוע .א .אובמ

 דצמ תילילפ תוגהנתה .1 .טפשמה תיב תקיספב ןיקיזנו ןישנוע .ג .ןישנוע ינידו

 דצמ תילילפ תוגהנתה .3 ;קיזמה דצמ תילילפ תוגהנתה .2 ;תוירחא תעיבק – קיזמה

 .תויבקעו ןוזיא .ד .יוציפה ףקיהו תילילפ תוגהנתה .4 ;יוציפ עובתל תוכזה – קוזינה

  .םוכיס

 

 אובמ

 

 בכרהה שרדנ ,ןוילעה טפשמה תיבב הנורחאל ןודנש )שובד :ןלהל( 1פורג ביטקנוק 'נ שובד א"עב

 — הקוקח הבוח תרפה תלווע לש התלוחת :רבכמ הז הערכוה יכ המדנ היה רשא תיטפשמ הלאשל

 ןידב הרוקמ יתלוועה השעמה תויקוח-יא םהב םירקמב — ןיקיזנה ינידב תויזכרמה תולוועהמ

 2.הלא םירקמב הלוועה תא ליחהל העינמ ןיא יכ טפשמה תיב רבס שובדל המדקש הקיספב .ילילפה

 ויפמ ,הדמע העבוה שובד ןיינעב .תקולחמב ןותנכ רבתסה בחר סוזנצנוקכ הארנ היהש המש אלא

 תרפה ןיגב העיבתל סיסב שמשל הלוכי הנניא ללככ תילילפ המרונ לש הרפה היפל ,זוזמ טפושה לש

  3.הקוקח הבוח

 יקיזנה ןידה ןיב ץיח הדימעמה ,זוזמ טפושה לש ותדמע יכ ןועטל םישקבמ ונא וז המישרב

 יפנע ינש ןיבש םיסחיל רשאב ןוילעה טפשמה תיב תקיספב רתוי הבחר המגמ תפקשמ ,ילילפה ןידל

 ןידה ןיבש הקיזה תא םצמצל איה טפשמה תיב תייטנ תונורחאה םינשב ,ןלהל הארנש יפכ .טפשמה

 לש םתובחו םתואכז לע רישי ןפואב הכילשה תילילפ תוגהנתה רבעבש דועב 4.יקיזנה ןידל ילילפה

  – תיחרזאה העיבתב ןידה לעב לש וייוכיסב העגפ תילילפ תוגהנתהש ךכ – ןיקיזנב םיעבתנו םיעבות

 טפשמה תיב לש ותערכהב יקלח לקשמ ,ללכב םא ,תלבקמ םידדצה ישעמ "תוילילפ" םויכש ירה

                                                             
 ;תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה ,ןיקסל הרוב םש לע הרדתקה דקפומ ,ןיינמה ןמ 'פורפ אוה לטוג דוהא *
 ןב הואנ ,ןייטשרוב יכדרמל םידומ ונא ,תוליעומ תורעה לע .םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב טפוש אוה דרגוניו םר *

 הבר הרזע לע .רונש זעובו הי'צקורפ לבוי ,תרופ לאירא ,רנזופ ףסא ,לארה ןולא ,דעלג לארשי ,הירא-רוג ירימ ,רוא
  .ןח ןבא יערל םידומ ונא רקחמב
 .)שובד ןיינע :ןלהל( )5.11.2015 ,ובנב םסרופ( שובד ןועמש 'נ מ"עב פורג ביטקנוק 7141/13 א"ע 1
 .הקוקח הבוח תרפהב קסועה ,.ב.1.ג קלח ןלהל 2
 .1 ש"ה ליעל ,שובד ןיינע 3
  .ג קלח ןלהל 4
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 הבוח תרפה לש הלוועה ןיבש סחיל רשאב זוזמ טפושה לש ותדמע ,הז ןבומב .תויקיזנ תועיבתב

 ןיבש רשקה תא ףפורמה ,טפשמה תיב לש רתוי בחר טנמיטנסל יוטיב איה ילילפה ןידהו הקוקח

  .ןיקיזנב תוירחאל ןישנועב תוירחאה

 םניא ,שובד ןיינעב זוזמ טפושה לש תיטרקנוקה ותערכה םג ומכ ,טפשמה תיב לש וז ותייטנ

 ןפואב לועפל תשקבמ טפשמה תכרעמ ,םינוש םירשקהב שיגדה טפשמה תיבש יפכ .םהילאמ םינבומ

 םייביטמרונ םיטרדנטס תעיבק ךות הלאב הלא וכמתי םינושה טפשמה יפנעש ךכ ,"ינומרה"

 םדיקפתש םייטרקנוק םירדסה קקוחמה עבק תומוקמ רפסמב ,ךכמ הרתי 5.םייבקעו םידיחא

 םוקמ יכ חינהל אופא היה ןתינ .יקיזנה ךילהב הערכהל ילילפה ךילהב הערכהה ןיב תודיחא םדקל

 ךכל וקינעי ןיקיזנה יניד ףא אלא ןישנועה יניד קר אל ,תילילפ הריבע הווהמ םידדצה תוגהנתה וב

 אוה השעמ ותוא יכ העיבק ךדיאמו ,דחמ תילילפ הריבע אוה םיוסמ השעמ היפל העיבק .תועמשמ

 הלולע )יחרזאה ןידב תתחפומ תועמשמ תלעב הלועפ ,רעצמל וא( יחרזאה רושימב תרתומ הלועפ

 .םירורב םייביטמרונ םיטרדנטס ץומיא רבדב טפשמה תכרעמ לש דעיה תחת רותחל

 הקיספב תיללכה המגמלו ,שובדב זוזמ טפושה לש ותדמעל ירשפא רבסה ,עיצנש יפכ

 תואצות ןיב ןזאל טפשמה תיב לש רבוג ךרוצ אוה ,ןיקיזנבו ןישנועב תוירחאה ןיב הקיזה םוצמצל

 תבייחמ ןיקיזנב תולווע םג ןה תובר תוילילפ תוריבע יכ הדבועה .יחרזאה ךילההו ילילפה ךילהה

 היצקנסה לש רבטצמה טקפאה תא ןובשחב איבמה ,"יטפוניס" טבמ ץמאל טפשמה תיב תא

 ןיב ןוזיא םיתיעל שרדנ ,לומגו ,יוציפ ,הליעי העתרה לש םילוקיש לשב .יחרזאה דעסהו תילילפה

 התוא ןיגב תיקיזנה העיבתב ןתינה דעסה ןיבו הלוספ תוגהנתה לשב תלטומה תילילפה היצקנסה

 ליבוהל םילולע ,)ךפיהלו( יחרזאה דעסהמ םלעתהב תילילפה היצקנסה לש העיבק .תוגהנתה

  .לומג יחנומב קיזמ-ןיירבעה לע הריבס יתלב הדבכהלו ,םזגומ יוציפל ,רתי תעתרהל

 ןיקיזנה ינידב ,)השינעב יטופישה תעדה לוקיש םוצמצ( ילילפה טפשמב םייוניש לשב

 ןוזיא תכאלמל טפשמה תיב םויכ שרדנ ,םיפנעה ינש ןיבש ןילמוגה ירשקבו ,)יוציפה ףקיה תבחרה(

 םישעמ ןיגב ןיקיזנב תוירחא לש הרישי הלטה תללושה ,הנורחאה הקיספה .דחוימב תבכרומ

 .םייוציפו השינע לש ילאמיטפואה ליהמתה תעיבקב תושימג טפשמה תיבל תרשפאמ ,םיילילפ

 תא ןזאל יחרזאה טפשמה תיב לוכי ,דחוימב ההובג ילילפה ךילהב העובקה היצקנסה וב הרקמב

 התלוכי תשלחהב הכורכ וז תושימג ,רומאכ ,תאז םע .יקיזנה דעסה תלבגה ידי לע תללוכה האצותה

 םילילפב תוירחאה ןיבש הקיזה קותינ .םירורב םייביטאמרונ םיטרדנטס עובקל טפשמ תכרעמ לש

 יתלב תוגהנתה לש היתוכלשהל רשאב דיחאו יבקע יטפשמ רסמ שוביג לע השקמ ןיקיזנב תוירחאל

  .היואר

 תא םירידסמה םיירוטוטטסה םיפיעסה תא רוקסי 'א קלח :ןמקלדכ היהי המישרה ךשמה

 ןיב תילאנויצקנופה הפיפחה תא תיצמתב ראתי 'ב קלח .יקיזנה ךילהל ילילפה ךילהה ןיבש סחיה

 לש הרקיע אוהש ,'ג קלח .טפשמה לש תויזכרמ תוילכת רפסמ שומימב ןיקיזנה ינידל ןישנועה יניד

 ,תיקיזנה תוירחאל תילילפה תוירחאה ןיב סחיב תקסועה טפשמה תיב תקיספב דקמתי ,המישרה

                                                             
 םיקוחש תבייחמ תיתקיקחה הינומרהה"( )2000( 802 ,794 )4(דנ ,יוודב 'נ לארשי תנידמ 4455/00 פ"שב המגודל ואר 5

 ,םיסכנ לוהינ םילעש 'נ ןיעקרקמ יוסימ להנמ 9559/11 א"ע םג ואר .)"דחא הנקב ולעי ... היירטאמ התואב םיקסועה
 םיקוקיחה ינשב ןווכתנ יכ קקוחמה לע הקזח"( )30.9.2013 ,ובנב םסרופ( לטרבליז טפושה לש וניד קספל 11 'ספ  םוימ
 טפשמ יפנעב ,רבד לש ורקיעב ,ןניינע הלא תועיבק .)"תיתקיקח הינומרה םייקל ףאוש טפשמה רשאב ,ןבומ ותואל
 העיגפ התוא תואצותב םיקסועה טפשמה יפנע תא תוארל ןתינ ,םדא יפלכ ינעגופ השעמ עצובמ רשאכ .םיבורק
 ךילהב הטיקנל תיתשת תומיקמ תוביסנה ןתוא רשאכ יכ הז רשקהב עבקנ ךכ .םמושייב הינומרהל תופצלו ,"םיבורק"כ
 תורדתסהה לש םילוח תפוק 2920/90 א"ער( "םהיניב ינויגה רשקו ןוזיא רוציל תיעבט הפיאש" תמייק יקיזנו ילילפ
 .))1991( 413 ,397 )1(זמ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ תיללכה
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 ןיב תודיחא חיטבהל ןוצרה ןיב םייקה חתמה לע דומעי 'ד קלח .הנורחאה תעהמ הקיספה לע שגדב

  .םירומאה טפשמה יפנע ינש לש תואצותה ןיב ןזאלו םיאתהל ךרוצל ,יחרזאל ילילפה טפשמה

 

 הקיקחב ןיקיזנו ןישנוע .א

 

 תדוקפב הליבקמ תוילילפה תוריבעהמ רכינ קלחלו ,בחר הפיפח םחתמ ןיקיזנה ינידו ןישנועה ינידל

 העיגפ ,תימרת ,ערה ןושל ,הפיקת ,לובג תגסהל רשאב ךכ .םירחא םייקיזנ םירדסהב וא ןיקיזנה

 םג ללכ ךרדב תמייקתמ תילילפה הריבעה םייקתהב ,הלא תואמגודמ תחא לכב .'דכו תויטרפב

 הליבקמל הכוז הניא םא ףא ,לעופב קזנ תמרוגה תילילפ תוגהנתה 6.ןיקיזנב הליבקמה הלוועה

 תלווע לש הרדגב לופיל ךכיפלו תיתולשרתה תוגהנתהכ בשחיהל היושע ,ןיקיזנה תדוקפב תשרופמ

  .)'ג קרפב ןוידה ןלהל ואר יכ םא( תיללכה תונלשרה

 ותשיג תא תואטבמו ,יקיזנה הזל ילילפה ךילהה ןיבש סחיב תוקסוע קוח תוארוה רפסמ

 ,םיילארודצורפ םיטביהב רקיעב תודקמתמה ,הלא תוארוה .הז רשקהב קקוחמה לש תעמתשמה

 :םיכרד יתשב השענ הרומאה הקיזה סוסיב .םיפנעה ינש ןיבש תיטפשמה הקיזה סוסיבל תולעופ

 .דחי םג םיפנעה ינשב םיכילה ומייקתי םייטנאוולרה םירקמב יכ תואדוומ קוחה תוארוה ,תישאר

 הארוה הרפה קיזמה לש ותוגהנתה יכ הלגתמ טפשמה ךלהמבו ,ןיקיזנב העיבת השגוה םא ךכ

 רשאכ :ינשה ןוויכב םג ךכו .ילילפ ךילהב ררבתת קיזמה לש ותמשא יכ חיטבהל קוחה לעופ ,תישנוע

 ,תינש .יקיזנ ךילהב ףא ותעיבת תא שיגהל ןברוקה תא קוחה דדועמ ,םילילפב םשא ןיירבעה אצמנ

 תילילפה הערכההש ךכ ,םיפנעהמ דחא לכב ךילהה תואצותב המאתה גישהל תולעופ קוחה תוארוה

 תיחרזא תוירחא תלטהל קוחה גאוד ,םילילפב העשרה ןתניהב .וז תא וז ומילשי תיקיזנה הערכההו

  .םרגנש קזנה ןיגב

 םיכילהה לש בלש לכב הנעבותב ןדה טפשמה תיב האר" יכ עבוק ןיקיזנה תדוקפל 88 ףיעס

 חכוויש דע םיכילהה ךשמה תא טפשמה תיב בכעי ,עשפ ,תווהל תויושע וא ,תווהמ תודבועהש

 תודבוע יכ אדוול טפשמה תיב לע הבוחה 7."הל תועודי ןהש וא הרטשמה תעידיל ורסמנ תודבועהש

 ,ןיקיזנב העיבתב ןוידה בוכיע ךות ,תוכמסומה הפיכאה תויושר לש ןתעידיל תורבעומ הרקמה

 וב םוקמ יכ החיטבמ הרטשמל עדימה תרבעה .ונדמע וילע ןושארה טנמלאה שומימל תלעופ

 םאש ךכ תודבועה לש תילאמרופ הניחב םייקתת ,עשפ ,תווהל היושע וא ,הווהמ קיזמה תוגהנתה

 ןפואב ולו ,יקיזנה קיתב ןוידה בוכיעל השירדה .יקיזנה ךילהה דצל ילילפ ךילה םייקתי שרדנ רבדה

  .ותושרבש תויארה תא הל ריבעהלו הרטשמה םע הלועפ ףתשל קוזינה תא תצרמתמ 8,יקלחו ינמז

                                                             
 ןזאמ( ילילפהו יחרזאה ןידה ןיב החכוהה תמרב יתועמשמ רעפ םויק לשב ןה תאז .ןוכנ וניא ךפיהה ,ןבומכ ,יכ םא 6

 הריבעה לש הלאמ תותוחפ בורל ןה הלוועה תושירדש םושמ ןהו ,)ריבס קפס לכל רבעמ הערכה דגנכ תויורבתסה
 ינשל תעגופה הרימאה לש םוסרפ ןכו הנווכ תילילפה הריבעה תשרוד ,המגודל ,ערה ןושלב .הל הליבקמה תילילפה
 רוסיא קוחל 7-6 'ס וארו .דבלב דחא םדאל םוסרפב תקפתסמו הנווכ תשרוד הניא תיחרזאה הלוועה .רתוי וא םישנא
 .464 ח"ס ,1965-ה"כשתה ,ערה ןושל
 םוסחמ הווהמ הניא ,הריבע תויהל םייושע לוועהמ לש וישעמש הדבועה םצע ,88 שיגדמ ףיעס לש ןושארה וקלחש יפכ  7

 םוסחמ רבדה שמשי אל ,תילילפ הריבע תווהמ הלווע לע הנעבות תססבתמ ןהילעש תודבועה ויה"( הנעבותה תשגה ינפמ
 דע םיכילהה תא בכעל טפשמה תיב ביוחמ עשפ תויהל םילולעה םישעמב רבודמש לוככ ,םלואו .)"הנעבותה ינפב
 .הרטשמה תעידיל תודבועה תרבעהל
 'שע( הרטשמל תודבועה ורסמנ יכ חכוהש דע בוכיעל קר םיסחייתמ ,הקיספב שרופ וב ןפואה םג ומכ ,ףיעסה ןושל 8
 םיכילה בוכיעל םוקמ ןיאש עבקנ ללככ .))1998( 393 ,385 )2(ח"נשתה מ"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןיהש ובא 1232/97 )'צנ(

 ;)30.4.97 ,ובנב םסרופ( מ"עב םיטישכת הקינומ 'נ ןיטפול 854/97 א"ער( ליבקמ ילילפ ךילה תולהנתה לשב םייחרזא
 896/16 א"ער ;]ןיקיזנ תעיבתב ןדה[ )9.8.10 ,ובנב םסרופ( מ"עב )1951( הכירצ ירצומ הרטקלא 'נ בסוג 5812/10 א"ער
 .)4.5.16 ,ובנב םסרופ( תונכרצל תילארשיה הצעומה 'נ מ"עב ן'זיוו לטיגיד קטויקיא
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 םייקתה רשאכ ןיקיזנב תועיבת לש ןתשגה דודיעל םג קוחה לעופ ,המוד ןפואב ,רומאכ

 יתב קוחל 77 ףיעס אוה ןיקיזנה תדוקפל 88 ףיעס לש ינויערה וליבקמ .קיזמה עשרוה וב ילילפ ךילה

 ינפב תיחרזא העיבת שיגהל קוזינה לוכי ,ילילפ ךילהב קיזמה עשרוה וב םוקמ יכ עבוקה ,טפשמה

 תא עישרהש בכרה ינפב תיחרזאה העיבתה רוריב .םילילפב בייח קיזמה תא אצמ רשא בכרהה

 ןוידהו ליאוה יכ רבס קקוחמהש הארנ .םיבאשמב יתועמשמ ןוכסח קוזינל  רשפאל רומא םשאנה

 לע לטומה לטנה תיתועמשמ ןטק ,ילילפה ךילהב םייקתה רבכ קזנל קיזמה לש ותוירחאב יתייארה

 ךילה החיטבמ םג הרקמה תודבוע םע םיטפושה לש םתורכיה יכו ,יוציפל ותעיבת תחכוהל קוזינה

 קוזינה תא םיצרמתמ הלא תונורתי .רצק ןמז ךותב יוציפה תלבק לש תורשפא ךות ,תיסחי זירז

 9.ןיקיזנב תוירחא תלטה םג ףרטצת תילילפה העשרהה דצלש ךכ ,יוציפל ותוכז תא שממל

 ךילהה תואצות ןיב המאתהו תודיחא חיטבהל םג תולעופ קוחה תוארוה ,ונייצש יפכ

 יחרזא ךילהב םיעבותל רשפאמ תויארה תדוקפל א42 ףיעס .ןיקיזנב ךילהה תואצותל ילילפה

 ןפואב תמצמצמ וז הארוה .םשאנה לש ותעשרהל סיסב וויה רשא ילילפ ךילהב תוערכה לע ךמתסהל

 ךילהב תוירחאמ רוטפ אצמי םשאנה יכ יוכיסה תא )םצמצל הרומא תוחפ לכל וא( יתועמשמ

 77 ףיעסב העובקה הרודצורפה ,הז רשקהב .ילילפה ךילהב עשרוה ןהב תודבוע ןתוא ןיגב יחרזאה

 ךילהב ןדש בכרה ותוא ינפב םייחרזאה םיכילהה םויק .המוד היצקנופ תאלממ טפשמה יתב קוחל

 תיב רחבי ,יחרזאה ךילהל )םשאנה עשרוה וב( ילילפה ךילההמ רבעמב יכ יוכיסה תא ןיטקמ ילילפ

  .קיזמה לע תובח ליטהלמ ענמיו ותטלחה תא ךופהל טפשמה

 תבוח תתשהל םילילפב בויח ןיב הקיז תריציל תפסונ ךרדב לעופ ןישנועה קוחל 77 ףיעס

 )קוחב העובקה הרקתל דע( ןברוקל יוציפ קוספל תוכמס טפשמה תיבל הנקמ ףיעסה .ןיקיזנב יוציפ

 שי 10.ףיעסה לש קיודמה וגוויסל רשאב הקיספב ועבוה תונוש תודמע .ומצע ילילפה ךילהה תרגסמב

 הקיספב תמכסומה העדה ,תרחא ןיבו ךכ ןיב .יקיזנ ףיעס וב ואר םירחא דועב ישנוע ףיעס וב וארש

 ףיסוהל תנמ לע תאזו ,ףיעסב שומיש תושעל תוינוידה תואכרעב טפשמה יתב תא דדועל שי יכ העבק

 11.)הנידמה תפוקל אלו קוזינל תמלתשמה וזכ רמולכ( תיחרזא-תיפסכ תובח םג תילילפה העשרהל

 ףרח ,םיקוזינ יכ ששח םייק םהב םירקמב דחוימב ררועתמ הז ךרוצ ,טפשמה תיב ןייצש יפכ

 טפשמה תיבל רשפאמ ףיעסב שומישה 12.ןכ תושעלמ וענמי ,יקיזנה ךילהב יוציפ עובתל םתואכז

-יפסכ יוטיב ןתניי תילילפה העשרהל יכ חיטבמ ךכבו ,הלא תוביסנב םג יוציפב קיזמה תא בייחל

 םלושיש יוציפהש עבקנ דוע .תיחרזא העיבת םוזיל םאה ןברוקה לש ותטלחהב תולת אלב ייוציפ

                                                             
 החנהה .םיישקמ הייקנ הניא ןמזבו םיבאשמב ןוכסחל איבת םילילפל תררגנ תיחרזא העיבת היפל קקוחמה תסיפת 9
 ןועיט ירדסה יוביר לשב ןה ,הנוכנ חרכהב הניא תודבועה םע ותורכיה לשב תופידע תעדונ ןידב עירכהש טפושל היפל
 תיחרזאה העיבתה תשגהל העשרהה ןיב בר ןמז ףלוח םיתעלש הדבועה לשב ןהו תודבועל טפשמה תיב עדוותמ אל םרדגב
 םיעשת" ךותב תשגומ תויהל תררגנה העיבתה לע יכ תעבוק ,1984-ד"משתה ,יחרזאה ןידה רדס תונקתל )ב(17 הנקת(
 ךורא ןמז קרפ ףולחל לולע םילילפב ןידה קספ לע רוערע שגומ רשאכו ,"טולחל ךפה םילילפב ןידה קספש רחאל םימי
 טפוש ינפב יחרזא ךילה ץובישל ןויסינש ךכל האיבמ טפשמה יתבב תועצקמתהה תמגמ ,לעופב .)העיבתה תשגהל דע
 ןודיש ימ יכ עבקנ קוחב ,וזמ הרתי .םיכילהה תוכראתהל אקווד איבהל הלולע ,ןותנ אוה םהב ןמויה יצוליא לע ,ילילפ
 השולש לש בכרה ידי לע עשרוהש ימ לש וניינעב יחרזאה ןוידהש ןאכמ ."בתומה וא טפושה" אוה תיחרזאה העיבתב
 'ס יכ ףיסוהל שי הלא לכ לע .ךכב ךורכה רתוימה יטופישה ןמזה יוליכ לע ,רומאה בכרהה ינפב ןודיהל רומא םיטפוש

 תועיבת תיברמ דועב ,ןיירבעה דגנכ קרו ךא תשגומ העיבתה וב בצמל לבגומ 1984-ד"משתה ,טפשמה יתב קוחל 77
 שומיש תושעל םיפידעמ םיילאיצנטופ םיעבותש ךכל איבמ הז לולכמש הארנ .םימרוג רפסמ דגנכ תושגומ ןיקיזנה
 .תררגנ העיבת תשגה ףלח 1971-א"לשתה ,]שדח חסונ[ תויארה תדוקפל א42 'ס תארוהב
 .)לארשי תנידמ 'נ ףסא ןיינע :ןלהל( )2002( 184 )3(ונ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ףסא 2976/01 פ"ער 10
 .)14.3.2016 ,ובנב םסרופ( ,לארשי תנידמ' נ ינולפ 3673/15 פ"ע 11
 םיחתופ הריבעה תונברק ןיבמ םיטעמש ךכב הרכה ךותמ ףא עבונ ,ילילפה ךילהב הריבעה ןברקל יוציפה תורשפא ןתמ 12
 תנידמ 'נ ינולפ 3341/14 פ"ע( םהיריקיב וא םהב ועגפ רשא םיניירבעה דגנכ םהיתויוכז תא םיצממו םייחרזא םיכילהב
 ,לארשי תנידמ 'נ ףסא ןיינע ןכו ;)03.11.15( םש תוינפההו ,ןייטשניבור האישנל הנשמה לש וניד קספל וט 'ספ ,לארשי
 טפושה לש וניד קספל 277 'ספ ,תינולפ 'נ ל"ז ינולפ 8195/09 א"ע ;ןישח טפושה לש וניד קספל 40 'ספ ,10 ש"ה ליעל
 'נ קווט 1076/15 פ"עב זרא-קרבו ןייטשניבור םיטפושה לש םניד יקספב בחרנה ןוידהו ;)20.9.15 ,ובנב םסרופ( רצלמ
 .)7.6.16 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ
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-יוציפ לש האצות עונמל ידכ ,קספייש יחרזא יוציפמ הכוני ןישנועה קוחל 77 ףיעס תארוה חוכמ

 .יקיזנה רושימבו ילילפה רושימב יוציפה ןיבש הקיזה לע עיבצהל ידכ שי  ךכב 13.לפכ

 

 ןישנוע ינידו ןיקיזנ יניד ןיבש תילאנויצקנופה הפיפחה לע .ב

 

 תבייחמ ,םירקמ ןווגמב תפתושמ הלוחת - תיקיזנהו תישנועה - םינידה תוכרעמ יתשל יכ הדבועה

 םינידה תוכרעמ יתשש ךכמ רזגנ הז ךרוצ .יחרזאה דעסהו תילילפה היצקנסה ןיב ןוזיאו םואית

 בחרנ ןוידל סנכיהל ילבמ .טפשמה תכרעמ לש תויזכרמ תורטמ רפסמ לש ןשומימב לעופב תועייסמ

 וא ףתושמב( תוהוזמה תויזכרמ תורטמ שולש לע עיבצהל ןתינ ,טפשמ יפנעמ דחא לכ תורטמב

 תוהוזמ הלא תורטממ קלח םא םג ,ןלהל הארנש יפכ  .תיחרזאהו תילילפה תוירחאה םע )דרפנב

 תובישח ןיקיזנה ינידל ןהו ןישנועה ינידל ןה ישעמ ןפואבש ירה ,םיפנעהמ דחא םע קר ללכ ךרדב

   .הלא תורטמ לש ןשומימב תישעמ

 

 קזנ תישהלמ ענמיהל חוכב םיקיזמ ץרמתל איה טפשמה לש תיזכרמ הרטמ :העתרה .1

 םולשת .קזנ תומרוג תולועפ לע "םולשת" םיליטמ ןישנוע יניד ןהו ןיקיזנ יניד ןה .םירחא לע לעופב

  .םירחאב העיגפמו קזנ תמירגמ ענמיהל ץירמת הווהמ הז

 תוכרעמ יתש לש ליבקמה ןמויקל םיילאנויצר רפסמ העיצה תילכלכ-תיטפשמה תורפסה

 ךילהב רתוי ךומנה החכוהה לטנ לשב ,תישאר :םייסחי תונורתי רפסמ ןיקיזנה ינידל .םיצירמתה

 תכרעמה תמועל לוזו ריהמ ןפואב םיקיזמ לע תוירחא תישהל םירשפאמ ןיקיזנה יניד ,יחרזאה

 םיקוזינל םימלושמה םייוציפה ;תירוביצ הפיכא םישרוד םניא ןיקיזנה יניד ,תינש .תילילפה

 .םתובח תא חיכוהלו םיקיזמה דגנכ רישי ןפואב לועפל םתוא םיצירמתמ העיבתב היכז לש הרקמב

 דוגינב תאז .הרבעה ימולשת ךא םיווהמו ,תירוביצ האצוה םיללוכ םניא םמצע םייוציפה ,תישילש

 םיעגופ רסאמ ישנוע ,ףסונב .הרקי השינע תכרעמ לש המויק םיבייחמה ,םיילילפ רסאמ ישנועל

  .הדובעה לגעממ םיאולכה לש םתאצוה לשב תיתרבחה החוורב

 ,םלשל תלוכיה לע תולבגמ לשב ,תישאר :םירחא תונורתימ תינהנ תילילפ השינע ,דגנמ

 לידגהל םירשפאמ רסאמ ישנוע .לבגומ ןוה םע םיקיזמ עיתרהל אלש היושע תיקיזנה תכרעמה

 ףא לע ,תינש .הלא םיקיזממ םג "םולשת" תובגל טפשמה תכרעמ לש התלוכי תא יתועמשמ ןפואב

 טפשמ תויולע .לעופב םיעבות ןכא םה דימת אל ,ןיקיזנב עובתל םיקוזינ לש םייטרפה םיצירמתה

 ענמיהל םיקוזינל םורגל םילולע הלא לכ ,'דכו םייכרריה םיסחי לש םמויק ,עדימב ןורסח ,תוהובג

 תלעופ ,תילילפה תכרעמה תועצמאב ,הנידמה ,הלא םירקמב .טפשמה תיבב םמוי תא שקבלמ

 תוירחאה לש יתעתרהה טקפאב עוגפל לולע חוטיב ןונגנמ לש ומויק ,ףוסבל .תוירחא תלטהל

 ,)ונממ לודג קלח לע וא( םורגיש קזנה לע םלשת חוטיבה תרבח יכ עדויה ילאיצנטופ קיזמ .ןיקיזנב

 ךורכה יוניגה םג ומכ( ילילפ שנועב םויאה 14.םייוצר תוריהז יעצמאב עיקשהל אלש ףידעיו ןכתיי

 .וז היעב לע רבגתהל רשפאמ )העשרהב

 תוריבע ,רומאכ .וידחי תולח םינידה תוכרעמ יתש םיבר םירקמב ,םהיניב םילדבהה ףרח

 ךילהל ןהו ילילפ ךילהל ןה ליבוהל יושע קזנ השעמ ותואו ,ןיקיזנב תולווע ףא ןה  תובר תוילילפ

                                                             
 .)2005( 524 ,518 )4(טנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ביידוגאי 228/05 פ"ער 13
 יקיזנה רושימב םהיתואצותו ,ןווכתמב ושענש םיילילפ םישעמל יחוטיב יוסיכ קינעהל ןתינ אל םירבדה עבטמ 14
 תנתממה ותעפשה לוחת ,תילילפ הריבע םג ןיקיזנה השעמ הווהמ םהב םירקמב .לעופב יוסיכהמ ללכ ךרדב תוגרחומ
  .הדיפק תוירחא לע וא תולשרתה לע תותתשומה תוריבעב ,רבד לש ורקיעב ,העתרהה לע חוטיבה לש
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 תמייק וב םוקמ .םייקיזנהו םיישנועה העתרהה יצירמת ןיב הפיפח תמייק הז םיניינע בצמב .יקיזנ

 דעסהו תילילפה היצקנסה ןיב המאתהו ןוזיא ןכ םא םישרדנ םיפנעה ינש לש הליבקמ הלוחת

 ינש לש ללוכה טקפאב בשחתהל שרדנ תילמיטפוא העתרה רוציל שקבמה טפשמ תיב .יחרזאה

 ,ןיקיזנב יוציפ תבוח םג תלטומ םשאנה לעש ךכמ םלעתהב ,ילילפ שנוע לש העיבק .דחי םג םיפנעה

 ךילהב קיזמה לש ותובח תא ךירעמה טפשמה תיב לע :ךופהה ןוויכב םג ךכו .רתי תעתרהל איבת

  .ילילפה ךילהב םייקה ליבקמה ץירמתה תא ןובשחב איבהל יחרזאה

 

 תויגולוטנואד תוסיפת .ילילפה ךילהה םע קהבומ ןפואב ההוזמ ,עודיכ ,וז תילכת :לומג .2

 העינמ ומכ םיינתאצות םילוקישמ קתונמב ,תיאמצע תירסומ הרטמכ םיניירבע תשנעה תוקידצמ

 ןיגב םלוהה לומגה רועיש תעיבק ,לומג ילוקישל ןישנוע יניד ןיב לבוקמה יוהיזה תורמל .העתרה וא

 היצקנסה ןה .ןיירבעה םלשמ ותוא יקיזנה יוציפהמ קתונמב תושעיהל הלוכי הנניא יניירבע השעמ

 םרג הלהש קזנה ןיגב לטנ ןיירבעה לע םיליטמ ,ילאנויצקנופה טביהב ,יחרזאה יוציפה ןהו תילילפה

 15.ןברוק-קוזינל

 ןברוקל המרג רשא ,תמיוסמ הריבע ןיגב םלוהה לומגה וב הרקמ לע ובשיח ,השחמה םשל

 תנש לש ילומגה טקפאה תיתרבח הניחבמ יכ וחינה ןכ .רסאמ תונש שולש אוה ,₪ ןוילימ לש קזנ

 ,ןיירבעה לע רסאמ תונש שולש לש שנוע תתשה .₪ ןוילימ לש רועישב סנק לש הזל ההז רסאמ

 תגרוחה היצקנס העמשמ ,₪ ןוילימ ךסב קוזינל יוציפ תבוח םג תלטומ ןיירבעה לעש ךכמ םלעתהב

 םולשתה לבקמ תוהז ,ןיירבעב תדקמתמ תילומגה טבמה תדוקנו ליאוה .יוארה לומגה רועישמ

 טקפא לעב אוה ךכיפל יקיזנה יוציפה .התוחפ תועמשמ תלעבכ תיארנ )ןברוקה וא הנידמה תפוק(

 לככ .יחרזאה ךילהל ילילפה ךילהה ןיב ןוזיא שרדנ ילומגה רושימב םג ןכל .סנקל ההז ילומג

 ,ךפיהלו .שלחנו ךלוה יחרזאה ךילהב םייוציפ תעיבקב ךרוצה ,רתוי ההובג תילילפה היצקנסהש

  .תילילפ השינעב ךרוצה תא הניטקמ יחרזאה ךילהב םייוציפ תלטה

 תודעווש לקשמה אוה תילילפה היצקנסל יקיזנה דעסה ןיבש ילומגה רושימב רשקל יוטיב

 לע םג שגד המשה ,הדעווה תלקושש םירטמרפה דחא 16.םייוציפ ןתמל תוקינעמ םדקומ רורחש

 יפסכ תא םלשלמ םיענמנה םיניירבע 17.ויקזנ לע ןברוקה תא הציפ ןיירבעה םאה איה ,לומג ילוקיש

 .רתוי םיכורא רסאמ ישנועל ךכיפל םייופצו ,םדקומ רורחשמ תונהיל אלש םייושע םייוציפה

 

                                                             
 .בושח לקשמ לומג ילוקישל םהב ןיקיזנב םינוש םירשקה אוצמל ןתינ ,ןישנוע ינידל לומג ילוקיש ןיב יוהיזה ףא לע 15
 לש הנירטקודה ,הרומח תיתלווע תוגהנתה לש םירקמב םיישנוע םייוציפ לש םתתשה םה הז רשקהב תוטלוב תואמגוד
 תקולח ינחבמו ,קוזינה דגנכ הנגה תונעט תולעהלמ רומח םשא ילעב םילוועמ לש םתואכז תלילש ,הלווע תעב הליעמ
 477/85 א"ע המגודל ואר - םילוועמה לש תירסומה  םתמשא לש האוושה לע םיססובמה( ףתושמב םילוועמ ןיבש קזנה
 דבע חאבסומ 'נ םיחרלא דבע ןאנדע רבא'ג 7008/09 א"ע ;)1988( 415 )1(במ ד"פ ,הינתנ תיריע 'נ ןוראוב םירפא
 ךשמהב .טפשמה תיב תערכהב בושח דיקפת לומג ילוקישל ולא םירשקהמ דחא לכב .07.09.2010 םוימ ,רדאקלא
 ,ןיקיזנה יניד תרגסמב לומג ילוקיש לש םדמעמב קימעמ ןוידל .הבחרהב הלא תואמגודמ קלחל םיסחייתמ ונא םירבדה
 .Ronen Perry, The Role of Retributive Justice in the Common Law of Torts: A Descriptive Theory  :ואר

73 TENN. L. REV. 177 (2006). 
 קזנה ןיב וא ןישנועל ןיקיזנ ןיב" ןוטיב תעפי םג ואר ;2001 – א"סשתה ,רסאממ יאנת-לע רורחש קוחל )1(9 ס ואר 16
 יכ העיצמה ,)2015( 699 ,657 ול טפשמ ינויע "תינימ הפיקת תועגפנ גוצייב תוידוקפתו תוינויד ,תוינבמ תומליד ?ושנועו

 .םדקומ רורחשל הדימה תומאמ תחאכו ריסאה םוקישל תודעכ שמשי יחרזא ךילה תרגסמב יוציפ םולשת
 קוחל 77 ףיעס יפל יוציפ וא סנק" םליש ריסאה םא הלאשל ךא סחייתמ רסאממ יאנת לע רורחש קוחל )1(9 ףיעס 17
 קוחבש וז העיבק תוארל ןתינ .יחרזא יוציפל תוסחייתה ללוכ וניאו ,"רומאכ ןידה רזגב םהב ביוח אוהש ,ןישנועה
 הנקב הלוע הניא וז תינושל תונשרפ .ןידה רזג חכמ וילע לטומה לכ תא עציב ריסאה םא הלאשל קרו ךא תסחייתמכ
 לש יוטיבב ןפ" הווהמה הזככ יוציפה םולשתל תוסחייתמה ,רורחשה תודעו ידי לע ףיעסל תקנעומה תונשרפה םע דחא
 לעופב .)31.1.17 םוימ 13991-09-14 ק"שו( "תוירחאה תלבקמו הטרחה תעבהמ ערוג םולשתה יאו תוירחא תלבק
 וא יחרזא ,ילילפ ךילה תרגסמב םא ןיב ,ןברוקל רבעוהש יוציפ לכ םולשתל לקשמ םדקומה רורחשה תודעו תוקינעמ
 ףיעס ןושלב ץוענה ילמרופה םעטהמ הארנה לככ ,הריבעה יעגפנ תדמע תרגסמב םיאבומ הלאש ףא( החלוס םכסה ףא
  ."יאנת לע רורחשל ריסא יואר םא" - ףיעסל אשירבש חונימל םלוה ןכות תקיצי םושמ ךכב שיש הארנ .)קוחל )1(9
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 .ןיקיזנה יניד םע קהבומ ןפואב ההוזמה תילכת איה קוזינה לש ויקזנ תבטה :יוציפ .3

 תיפסכ הרומת קוזינל םיקינעמ ןיקיזנה יניד ,קיזמה לע םיליטמ םהש יוציפה תבוח תועצמאב

 ןושאר טבמב .קזנה לש "ותבטה"ל )ילאמרופ ןפואב תוחפל( םיאיבמ ךכבו לבס ותוא קזנה הבוגב

 ינידו ןיקיזנ יניד ןיב תילנויצקנופ הפיפח תמייקתמ אל ,יוציפה תילכת שומימב רומאה לכב יכ הארנ

  .ותומדקל בצמה תבשה תא םירשפאמש םה םדבל ןיקיזנ יניד .ןישנוע
 םילעופ ןכא ןיקיזנ יניד .םינושה קזנה ישאר ןיב הנחבההמ תמלעתמ וז הנקסמ םלואו

 לע( "תואצוה"ו "תורכתשה רשוכב העיגפ" ירק ,םיינוממה קזנה ישאר לש םרשקהב םדבל

 ותלועפ תואצות תא "ןייאמו" ,הלא םיקזנ ביטימש אוה ןיקיזנב יפסכה יוציפה .)םינושה םהיביכרמ

 וא רסאמ שנועב רבודמה םא ןיב ,ןיירבע-קיזמה לע לטומה ילילפה שנועה .קיזמה לש תיתלוועה

 קזנה ישארב ןדבואה לע ותוא הצפמ וניא ןכלו קוזינה לש ילכלכה ובצמ תא רפשמ וניא ,סנקב

 .םירומאה

 קוזינה לש ישפנה קזנל סחייתמה ,"לבסו באכ" לש ינוממ יתלבה קזנה שארל סחיב ךכ אל

 לש ותוגהנתהב ,ראשה ןיב ,יולת הז קזנ שאר לש ופקיה 18.תיתלוועה תוגהנתההמ האצותכ םרגנה

 ריכמ עבתנה רשאכ םצמטצהל היושע עבותה לש ויתושגרב העיגפה 19.קזנה תמירג רחאל קיזמה

 לע הטרח עיבמ קיזמה רשאכ רתוי ףא םצמטצהל היושע איה .םרגש קזנל ותוירחאבו ותובחב

 ומסרופ ודגנכש עבותל עיגמה יוציפה בושיחב יכ עבוק ערה ןושל רוסיא קוח ,המגודל ,ךכ .וישעמ

 ןפואב 20.םולשתה רועיש תתחפהל איבהל היושעש הביסנ איה עבתנה תולצנתה ,םיינעגופה םירבדה

 21.ישנוע יוציפל קוזינה לש ותואכז לע העפשה תויהל היושע קיזמה תולצנתהל ,המוד

 ןורקעכ תוללוכ ולא תואקסע .ןועיט תקסעב םימייתסמ םיילילפה םיכילהה תיברמ ,עודיכ

 אטחה לע האכהו תולצנתה תוללוכ ףא םיתיעל ןה .ןברוקל םרגש קזנב םשאנה לש האדוהו הרכה

 קזנה ישארב יוציפה ףקיה לע ,ףיקע ןפואב םא םג ,עיפשהל ןכ םא יושע ילילפה ךילהה .םשאנה דצמ

   .םיינוממ יתלבה

 קוחל 77 ףיעס תרגסמב ילילפה ךילהה לש ותרגסמב יוציפ תקיספל תורשפאה ,ןכ ומכ

 רועיש לע רישי ןפואב עיפשהל םייושע ןישנועה יניד וב ףסונ דמימ איה ,ליעל ונדמע וילע ,ןישנועה

  .יקיזנה ךילהב עבקנה יוציפה

*** 

 

 ןישנועה ינידו ןיקיזנה יניד תא תוארל ןתינ םהב םינוש םירשקה לע עיבצמ ליעל יתיצמתה ןוידה

 םא ףא ,טפשמה לש תויזכרמ תורטמ רפסמ לש לעופב ןשומימל וידחי םילעופ םה .םיבולש םילככ

 רשאב םג ךכ ךא ,)העתרה( דחי םג םיפנעה ינש םע תוהוזמה תורטמל סחיב ךכ 22.הנתשמ המצועב

                                                             
 .העיגפל המרגש תוגהנתהה ביטמ עפשומ וניאש ,תיזיפה העיגפה תואצותמ עבונה ינוממ אלה קזנהמ לידבהל 18
 :ןלהל( )07.07.2011 ,ובנב םסרופ( ןילביר האישנל הנשמה לש וניד קספל 42 'ספ ,סיה 'נ יבצ ןב 4576/08  א"ע םג ואר 19
 םייתלוועה םישעמה ביבס קיזמה לש ותוגהנתה בקע םג שחרתהל הלולע קוזינה לש וקזנ תרבגה" :)יבצ-ןב ןיינע
 תקסוע ןילביר טפושה איבמ התוא המגודה ."תיתלוועה תוגהנתהל 'תיוולנ' תוגהנתהכ םג התוארל ןתינש ,םירישיה
 ךכיפלו קוזינה לש ולבס תא הקימעמ וז תוגהנתה .םרגש קזנה תא ריתסהל לעופ תיתלוועה ותוגהנתה רחאלש קיזמב
 .ינוממ יתלבה קזנה שארב יוציפה ףקיה תלדגהל
 .464 ח"ס ,1965-ה"כשתה ,ערה ןושל רוסיא קוחל )4(19 ףיעס 20
21 Advising Cohen,  Jonathan R. 1981); Alamo National Bank v. Kraus, 616 S.W.2d 908, 910 (Tex.

. 1009 (1999)EVR L. .ALC S., 72 Clients to Apologize. 
.Coffee,  John C ,המגודל ואר ןיקיזנה ינידו ןישנועה יניד ןיבש ןילמוגה יסחי לע רתוי בחר ןוידל22

Jr., Does “Unlawful” Mean “Criminal”?: Reflection on the Disappearing Tort/Crime Distinction in 
American Law, 71 B.U. L. REV. 193 (1991);Leo Katz, A Look at Tort Law with Criminal Law Blinders, 

76B.U. L. REV. 307, 308 (1996). םירשקהב ,הנודנ ןיקיזנה ינידו ןישנועה יניד ןיב ןילמוגה יסחי לש םביט תלאש 
 תירשפא תנמתסמ המגמב וניינעש ,רמאמה תרטממ גרוח וז היגוסב ףיקמ ןויד .לארשיב תיטפשמה תורפסב םג ,םינוש
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 ןישנוע יניד םיבר םירקמב .)יוציפו לומג( דבלב םיפנעה דחאל יתרוסמ ןפואב תוכיושמה תוילכתל

 ןיב המאתהו ןוזיא םישרדנ הלא םיבצמב .הליבקמ תילאנויצקנופ הלוחת ילעב םה ןיקיזנ ינידו

 ילילפה ןידה תא ליחה טפשמה תיב וב ןפואה תא ןחבי אבה קלחה .םיכילההמ דחא לכ תואצות

  .יקיזנה טסקטנוקב

 

 טפשמה תיב תקיספב ןיקיזנו ןישנוע .ג

 

 ררועתהל היושע תילילפ איה םידדצה תוגהנתה יכ הדבועל ןיקיזנב סחייל יואר לקשמ הזיא הלאשה

 דציכ עובקל שי הז הרקמב .תילילפ תויהל היושע קיזמה לש ותוגהנתה ,תישאר .םיבצמ רפסמב

 .ןיקיזנב תובח-תבו תיתלוועכ תוגהנתהה תא רידגהל טפשמה תיב לש ותונוכנ לע הז ןותנ עיפשמ

 עבותה דגנכ הנגה תונעט תולעל ותלוכי לע עיפשהל היושע קיזמה לש תילילפ תוגהנתה ,ןכ ומכ

 םאה הלאשה הלוע הז הרקמב .תילילפ תויהל איה םג הלוכי קוזינה תוגהנתה ,תינש .ןיקיזנב ךילהב

 .ותוגהנתהב עובטה ילילפה םשאה ףרח יוציפ תוכז קוזינל תונקהל םינכומ ללכ ןיקיזנה יניד

 הארנש יפכ .יוציפה הבוג לע העפשה תויהל היושע םידדצה תוגהנתה לש ילילפה טביהל ,תישילש

 ןיבש הקיזה תא שילחמ אוהש ךות ,םירומאה םיבצמהמ דחא לכל סחייתה טפשמה תיב ,ןלהל

 .ןיקיזנב תוירחאל םילילפב תוירחאה

 "תילילפ תוגהנתה" חונימב ונתנווכ תא ריהבהל יואר ,טפשמה תיב תקיספ לע דומענ םרטב

 םירקמב םידקמתמ ונא ,םינווכמ םישעמב ורקיעב קסוע ילילפה ןידהו ליאוה .םינד ונא וב רשקהב

 השעמ( תימרתב בייח אצמנה קיזמ ,לשמל ךכ .ןודזב התשענ קיזמה לש תיתלוועה ותוליעפ םהב

 .תילילפ הריבע ףא הווהמ רומאה השעמהו ןיקיזנב תוירחא תלטומ וב הרקמ אוה )האנוה לש ןווכמ

 .םייתסה םרט וניינעב ילילפה ךילהה ןכש םילילפב עשרוה םרט קיזמהו ןכתיי ,ילאמרופ ןפואב

 ,וניינעל םלואו .ומצע השעמל תוינוציח תוביס לשב יאכז רבד לש ופוסב אצמיי קיזמהש ףא ןכתיי

 לע הרקמה גווס וב ןפואה בושח ,יקיזנה רשקהב ילילפה ןידה לש ודמעמב םידקמתמ ונאש רחאמ

 הטונ וא תילילפ איה )קוזינה וא( קיזמה תוגהנתה יכ רובס הלהש לוככ .יחרזאה טפשמה תיב ידי

 סחייל שי ,לקשמ הזיאו ,םאה ףקשת קיתב טפשמה תיב תערכהש ירה ,ההובג תורבתסהב וזכ תויהל

 .תיחרזאה העיבתב וז הדבועל

 

 

 

                                                             
 תפסונ הביתכל .וז המגמל תירשפא הקדצה תעצהו יקיזנה רשקהב ילילפה ןידה דמעמל טפשמה תיב תוסחייתהל
 תוארוה תפיכא" גנילק לאירבג ,אמגודל ,ואר ןיקיזנה ינידו ןישנועה יניד ןיב ןילמוגה יסחי לש םינוש םיטביהב תקסועה
 םירשפאמה םינוש םייטפשמ םירדסהב קסועה[ )ח"לשתה-ז"לשתה( 431 אל טילקרפה "ןיקיזנה יניד תועצמאב תוישנע
 רמאמה .הלוספ תספתנה םידדצה דחא לש תוליעפמ הדילסל יוטיבכ ןיקיזנה יניד תועצמאב תוישנוע תויצקנס תלטה
 תררגנ תיחרזא העיבתב םיישנוע םייוציפ" רדא הדוהיו ירפ ןנור ;]םיניירבע תשינעל ילככ ןיקיזנה ינידב הז שומיש רקבמ
 לש ילכה ררועמש םיישק רפסמב םיבתוכה םיקסוע הרדגב הקיספ תרעה[ )2010( 16 רמואו ןיד "םילילפב העשרהל
 ואר יחרזאה רושימב ישנועה יוציפה תיגוסב ףיקמ ןוידל ;]תילילפ העשרהל תררגנ תיחרזא העיבתב ישנוע יוציפ תקיספ
 תירבעה הטיסרבינואה ,טרוטקוד ראות תלבק םשל רוביח( םיזוחה ינידב היצקנסכ ישנועה םולשתה רדא הדוהי
 תרות – ןיקיזנה יניד יקסדט דג ,ןישח לאשימ ,קרב ןורהא ,דרלגנא קחצי הז רשקהב וושהו ,)ד"סשתה ,םילשוריב
 תרפה לשב תופורת" רדא הדוהיו ולש הלאירבג ;ךליאו 579 )ךרוע יקסדט דג ,ז"לשת ,הינש הרודהמ( תיללכה ןיקיזנה
 רדא הדוהי ;)ו"סשת( 223 ,185 ו טפשמה תירק "שדחה יחרזאה סקדוקה תעצהב תופורתה קרפ לע טבמ – בויח
 ןיב" ןוטיב תעפי םג ואר ;)א"עשתה( 84-76 ,41 ו םירבדו ןיד "2010 לארשי – יללכה םיזוחה ןידב תודונתו תומגמ"
 ול טפשמ ינויע "תינימ הפיקת תועגפנ גוצייב תוידוקפתו תוינויד ,תוינבמ תומליד ?ושנועו קזנה ןיב וא ןישנועל ןיקיזנ

 ןיקיזנה יניד ןיב חתמה לע דמועו תינימ הפיקת תועגפנ םעטמ תויחרזא תועיבת תשגהל תורשפאב קסועה[ )2015( 657
 ךילהה רשאכ וא ילילפ ךילה יוצימ רחאל ,ילילפ ךילהל ליבקמב יחרזא ךילה לוהינ לש תירשפאה העפשהה לעו ןישנועל
 חותינה תודלות" ןוטיב תעפי םג ואר ןישנועל ןיקיזנ ןיב סחיה לש רתוי םצמוצמ טביהב ןוידל ;הצומ אל ילילפה
 .])א"עשתה( 74-71 ,53 זט טפשמה "םתבחרה ,םיוניש ,םתפישח :ןיקיזנה יניד לש יטסינימפה
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 תוירחא תעיבק –קיזמה דצמ תילילפ תוגהנתה .1
 

 הנודנ ,קזנל ותוירחא תעיבקב וז הדבוע לש התובישח תדימו ,תילילפ קיזמה תוגהנתה לש התויה

 תונלשרה תלוועב .הקוקח הבוח תרפהו תונלשר :ןיקיזנב תויזכרמה תולוועה יתש לש ןרשקהב

 ילילפה קוחה תארוהב שמתשהל תורשפאב ,ירק ,תולשרתהה דוסיל סחיב הררועתה היגוסה

 הררועתה הקוקח הבוח תרפה תלוועב .קיזמה לש ותוגהנתה תוריבס רסוחל היצקידניאכ הרפוהש

 .הלוועה תודוסימ דחא הווהמה ,"הקוקח הבוח"כ ןישנועה קוח יפיעס לש םגוויסל רשאב היגוסה

 

 תונלשר )א(

 התויה תדבוע םאה עובקל טפשמה תיב שרדנ ,קיזמה תוגהנתה תוריבס תכרעה תרגסמב ,רומאכ

 ןיד יקספ רפסמב הנודנ הלאשה .תולשרתהכ התוא ןייפאל ידכ הב יד תילילפ הריבע תוגהנתהה לש

 תוגהנתה יכ ורבס קלח .תונחמ ינשל וקלחנ םיטפושה תודמעו ,ןוילעה טפשמה תיב לש םימדקומ

 תוגהנתה העמשמ תילילפ תוגהנתה לכ אל יכ ועבק םירחא דועב ,תולשרתה המצעשכל איה תילילפ

 23.הריבס יתלב

 תונש תישארב דחאה .םייזכרמ ןיד יקספ ינשב הררועתהו הבש וז הלאשב תקולחמה

 25.לארשי תנידמ 'נ רנרל– םייפלאה תונש תליחתב ינשהו 24,שמש תיב תייריע 'נ ןינקעו -  םינומשה

 םג .תולשרתהל תילילפ תוגהנתה ןיב תיטמוטוא הקיז תמייקתמ אל יכ טפשמה תיב עבק םהינשב

 הריבסכ רדגות תוגהנתההו לוכי ןיידע ,תישנוע קוח תארוהל דוגינב איה קיזמה תוגהנתה רשאכ

  .קיזמה לע תובח לטות אל ךכיפלו )יקיזנה רשקהב(

 הילהנמו הילעב רשא היחש תכירבב רענל םרגנ רשא ףוג קזנ ןיגב העיבת הנודנ ןינקעו ןיינעב

 הריבע הווהמה תוגהנתה( םיקסע יושיר קוח תונקת יפל שרדנכ התוא וליעפה אל הכירבה לש

 דוסי תעיבק ןיבל קוחב הארוה תרפה ןיבש סחיל רשאב .)םיקסע יושיר קוחל 14 ףיעס יפל תילילפ

 ןיא" יכו "תולשרתה אליממ הווהמ הקוקח הבוח תרפה לכ" אל יכ טפשמה תיב עבק ,תולשרתהה

 26".תונלשרב תשרדנה הדימה ןיבל תיתקיקחה הדימה ןיב יוהיז

 השענש ל"הצ ילייח לש ירי בקע םיעבותל ומרגנ רשא ףוג יקזנ ןיגב העיבת הנודנ רנרל ןיינעב

 יכ ריהבה טפשמה תיב .)יאבצה טופישה קוח יפל תילילפ הריבע( שאב החיתפה תוארוהל דוגינב

 עבונ שאב החיתפה תארוהל תויצה תבוח ןיבל תיקיזנה תוריהזה תבוח ןיב האלמ הפיפח רדעיהמ"

 הריבס הלועפ ןכתיתש םשכ ,שאב החיתפה תוארוה תא הרפמ הניאש תינלשר הלועפ ןכתית יכ

  ".הלא תוארוה הרפמה

 תטפושה .ןידה יקספ ינשב העבקנש הכלהה לע רערעל שקיבש ימ היה תרחואמ הקיספב

 לש הרפה ,תונלשרה תלווע לש הרדגב רומאה לכב יכ התדמע תא העיבה ,תויונמדזה רפסמב ,רנרוד

 אל וז הדמע םלואו 27.הריבס יתלב תוגהנתה הווהמ )תורחא קוח תוארוה םג ומכ( תילילפ הארוה

 ןינקעו ןיינעב העבקנש הכלהה המכסהב הטטוצ תונורחאה םינשב ןיד יקספ רפסמב .הכימתל התכז

 28.רנרל-ו

                                                             
 .)דעלג :ןלהל( )2012( 529 תוירחאה תולובג –  ןיקיזנ יניד דעלג לארשי 23
 .)ןינקעו ןיינע :ןלהל( )1982( 113 )1(זל ד"פ ,שמש תיב תימוקמ הצעומ 'נ ןינקעו 145/80 א"ע 24
 .)2002( 314 ,304 )4(ונ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ רנרל 3889/00 א"ע 25
 םתוגהנתה תא אצמ טפשמה תיבש רחאל םיעבתנה לע תוירחא הלטוה םש .139 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,ןינקעו ןיינע 26
 ןפואב ולעפ רשא םיעבתנ לע םג תונלשרב תוירחא ליטהלמ טפשמה תיב ענמנ ןינקעו ןיינע רחאלש הקיספב .הריבס יתלב
 .)1986( 141 )3(מ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןייטשנטכיל 84/85 פ"ע ,המגודל ואר .ילילפ
   . 153-253 'מעב ,23 ש"ה ליעל ,דעלג 27
   .םש 28
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 הקוקח הבוח תרפה )ב(

 

 האצותכ קזנ תמירגב תקסועה תיפיצפס הלווע תללוכ ןיקיזנה תדוקפ ,תיללכה תונלשרה תלווע דצל

 העיבת תוכז עגפנל הנקמ ,הדוקפל 63 ףיעסב העובקה ,הקוקח הבוח תרפה .יקוח יתלב השעממ

  .קזנה תושחרתהל הליבוה תוגהנתה התואו קוח תוארוהל דוגינב לעפש ימ דגנכ ןיקיזנב

 הנודנ ,"הקוקח הבוח"כ ססבתהל ןתינ םהילע םיקוחל בל םישב ,הלוועה לש התלוחת ףקיה

 הלבגמה אוה הלוועה לש םיבושחה ףסה יאנתמ דחא .ןינקעו ןיינעב ןידה קספב הבחרהב איה ףא

 "תירוביצ" ןתילכתש קוחה תוארוה .ותליע תא ססבל עבותה לוכי םהיפ לע קוקיחה יגוסל רשאב

  .63 ףיעס תרגסמב עובתל ןתועצמאב ןתינ אלו ,הלוועה ירדגב תוללכנ ןניא דבלב

 גווסל שי וב ןפואה לעו ,וז הלבגה לש התועמשמ לע קרב טפושה דמע ןינקעו ןידה קספב

 – תיטרפו תירוביצ - תילאוד היצקנופ תלעב הקיקח יכ עבקנ ,תישאר ."תוירוביצ"כ קוח תוארוה

 םיטרפל םג תוליעומ ךא ,ללככ רוביצה תבוטל תולעופה קוח תוארוה ךכיפל .הלוועה ימוחתב תללכנ

 הקיקח יכ קספנ ,תינש .הלוועה ירדגב תוללכנ ךכיפלו "תויטרפ" קוח תוארוהכ תובשחנ ,םייפיצפס

 םייחה םקרימ לשו ,הלשממה לש ,הנידמה לש םיסרטניאה לע ןגהל" האבה וז קר איה תירוביצ

 )תוילילפ( תואמגוד יתש קרב טפושה איבה הז רשקהב ."המואה ייח תוחרואו םיביטקלוקה

 לע ןישנועה קוחב עובקה רוסיאה ,היינשה .תוריחבב ףתתשהל הבוחה ,תחאה :וזכש הקיקחל

 .הדיגב

 איה הדיגבה תריבע .יתרגש יתלב ילילפ רוסיא הניינע תואמגודהמ תחא לכ יכ שיגדהל יואר

 הבוחה – היינשה המגודה .םושיא בתכ הניגב שגומ םהב םירקמה דואמ םיטעמש הרידנ הריבע

 ןיקיזנב העיבת שיגהל ןתינ ללכ דציכ ןיימדל לק אל ,תישאר .רתוי ףא הגירח – תוריחבב עיבצהל
 הרידנ איהו ,תילארשיה טפשמה תטישב תמייק הניא רומאכ הבוח ,תינש .תאז הבוח לש הרפה ןיגב

 לש הכוראה המישרה ךותמ ,"תויטוזקא" תואמגוד יתשב הריחבה 29.םייטרקומד םירטשמ ברקב

 תוילילפ תוריבעה לש טלחומה בורב התאר אל ןינקעוב הקיספה יכ תזמרמ ,םיילילפ םירוסיא

 שומיש התשע רשא תרחואמ הקיספל תיתשת הווה ןינקעו ןיד קספ ,ןכאו ."תוירוביצ" קוח תוארוה

 לע טפשמה יתב וכמתסה ,הלא תועיבת תרגסמב .הדוקפל 63 ףיעס יפ לע תועיבתב ילילפה קוחב

 30.קזנ תמירג לש םירקמ ןווגמב םייוציפ תקיספ ךרוצל ןישנועה קוחמ םינוש םיפיעס

 םהב םירקמב הלוועה לש התלוחת תלאשל בוש טפשמה תיב שרדנ שובד ןיינעב ,רומאכ

 הנעטה יפ-לע הוויהש תוריכמ רתא לש הליעפמ ,שובדב תעבתנה .ילילפה ןידב אוה רפוהש קוקיחה

 רתי ןיב ,םיעבותה 31.ומלישש םיפסכה ןיגב רתאה ישמתשמ ידי לע העבתנ ,םירומיה רתאל הווסמ

 רסואה ןישנועה קוחל 244 ףיעס לע ךמתסהב הקוקח הבוח תרפה לש הלוועה לע וססבתה ,תוליעה

  .לזמ יקחשמ םויק לע

 ןיא" יכ הקוקח הבוח תרפה לש רשקהב זוזמ טפושה עבק ,העיבתה תא תוחדל ותטלחהב

 ,)רוקמב תושגדהה( "התרפה םצע ןיגב תיקיזנ הפורת קינעהל הנווכ תישנוע הארוהל ללככ סחייל

                                                             
 ,2014Nov. 3,  ,PBS voting is mandadtorty, 22 countries whereLaura Santhanam :ואר 29

http://www.pbs.org/newshour/rundown/22-countries-voting-mandatory. 
 3293/01 )'צרה( את ;)ןישנועה קוחל 287 ףיעס( )06.10.2011 ,ובנב םסרופ( 'ש 'ד 'נ 'ש 'א 09-10-23464 )'יח( שמע 30
 'נ מ"עב ןיינבל הרבח ןולא לבוי 11787/06 )'יח( את ;)ןישנועה קוחל 289 ףיעס( )13.11.2006 ,ובנב םסרופ( .ג.י 'נ ש.מ
 .)ןישנועה קוחל 452 ףיעס( )03.06.2007 ,ובנב םסרופ( ןתיא הירבט
 םלשל שרדנ ףתתשמ לכ .ילאירה וריחממ הברהב לפנש )יולג( ילאמיסקמ ריחמ טירפ לכ ןיגב עבקנ רתאה תרגסמב 31
 ףא ידי לע עצוה אל םולשת ותואש דבלבו רתויב הובגה םולשתה תא עיצהש ימ היה הכוזהו ,זכרמב תופתתשה ןיגב
  .קהבומ יתורבתסה טנמלא סיסב לע הבר הדימב העבקנ הכוזה תוהז יבגל הערכהה ןורחאה יאנתה לשב .רחא ףתתשמ
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 ,וז העיבק ."םיירוביצ םיסרטניא לע ןגהל ודעונש הלאכ ןה תוילילפה תוריבעה לש רכינ קלח"ש ןכו

 לש הליעב רומאה לכב יכ השוריפ ,"םיירוביצ" םיקוקח ןה ןישנועה קוחב תוארוהה תיברמ היפל

 63 ףיעסב שומיש תושעל ילילפ עוריאמ קוזינל רשפאתי אל םירקמה תיברמב ,הקוקח הבוח תרפה

 .םייוציפ תעיבת ךרוצל

 ,63 ףיעס לש "םותסשה יאנת" עקר לע דחוימב תטלוב זוזמ טפושה לש וז תירוגטק העיבק

 חיכוהל עבותה שרדנ  ףיעסה יאנת תרגסמב .הלוועה תלחהב בחר תעד לוקיש טפשמה תיבל םינקמה

 יוציפה תא לולשל ןווכתה" אל ףיעסהש ןכו "ןגהל קוקיחה אב וינפמש קזנה" אוה ול םרגנש קזנה יכ

 לש ותטלחה .הלוועה לש התלחהב בחר תעד לוקיש טפשמה תיבל םינקמ הלא םיאנת ."ןיקיזנב

 ללככ ןה תוילילפ תוארוה יכ עבק םירומאה םותסשה יאנת לש םמויק ףרח רשא - זוזמ טפושה

 ילילפה ןידה ןיב הדרפה רוציל תשקבמה וזכ ,תינורקע הדמעכ ןכ םא תרייטצמ - םיירוביצ םיקוקיח

  .יקיזנל

 הערכוה אל וז היגוסש ןייצל יוארו ,דיחי תעד הווהמ הז רשקהב זוזמ טפושה לש ותקיספ

 שמתשהל תינורקע העינמ ןיא היפל תדגונ הדמע הגיצה זרא-קרב תטפושה .ןידה-קספ תרגסמב

 אלש רחב רגיצנד טפושה וליאו ,)ןינקעו ןיד קספל םאתהב( 63 ףיעס ךרוצל תוילילפ קוח תוארוהב

  .ידיתע ןוידל הלאשה תא ריאשהו עירכהל

 

 םרות םשא תנעט תאלעה –קיזמה דצמ תילילפ תוגהנתה .2
 

 השולש םימייק ,דחי םג קוזינהו קיזמה לש תיתלווע תוגהנתה לש הדלות אוה קזנה םהב םיבצמב

 דחא לע תוירחאה אולמ תא םיליטמה םיללכ רמולכ ,"הצק" יללכ ינש :םיירשפא םייטפשמ םיללכ

 .םיינשה ןיב תוירחאה תקולחל איבמה "עצמא" ללכו ,קוזינה וא קיזמה – םידדצה

 ליטמה הצק ללכ לש ומושייב וכמת םייתרוסמה ןיקיזנה יניד ,תידדה תונלשר לש םירקמב

 קוזינה לש ותואכז תא הנתמה ,"תויקנ םיידי" לש הסיפת ףקיש הז ללכ .קוזינה לע תובחה אולמ תא

 ,תיתרוסמה השיגה תחת ,ךכיפל 32.תוריהז לש םייואר םיטרדנטס לע תימצע הדפקהב ויקזנ תבטהל

 קזנה ןיגב םייוציפ םלשל הבוחהמ לילכ רטפנ קוזינה דצמ םרות םשא לש ומויק חיכוה רשא קיזמ

 תיברמ .דבלב תיסחי הנגהכ השרופ "םרות םשא"ה תנירטקודו ,ללכה ךכור םינשה םע 33.םרגש

 קיזמה ןיב קזנה תא קלחמה "עצמאה" ללכ תא םויכ תוליחמ תויאקירמא-ולגנאה טפשמה תוטיש

 34.קוזינל

 קיזמה לש ותוכזב הרכהה ,תינרדומה השיגה תחת ןיבו יתרוסמה ללכה תחת ןיב ,תאז םע

 לש 481 ףיעס .תנווכמ יתלב התיה ותוגהנתה םהב םירקמל הלבגוה םרות םשא לש הנעטב ןנוגתהל

 :יכ תושרופמ עבוק Restatement (Second) of Torts -ה

                                                             
 . ,.Yale L.J. 691, 699 (1953)Contributory Negligence, Fleming James Jr 62 ,לשמל ואר 32
 .Dan B. Dobbs, Paul T. Hayden & Ellen M. Bublick, The Law of Torts § 225 (2d ed., 2017) ואר 33
-ב יוטיב ידיל האב יסחיה הקלח יפ לע תיקיזנה תוירחאה לש האצקה איה םרותה םשאה תרטמ היפל הסיפתה 34

Restatement (Third) of Torts (Apportionment of Liability) comment (a) to §10, p.101 (ALI 2000) ותרגסמב 
 האב וז השיג .םרותה םשאה תייגוסב ןהו ףתושמב םילוועמ לע דרפנב תוירחא תלטה תייגוסב ןה דחואמב ןויד ךרענ
 European Group on Tort Law, Principles of :םייאפוריאה ןיקיזנה יניד לש תונורקעה ךמסמב םג יוטיב ידיל

European Tort Law (2005))(, עבקנ ורדגב )( ותמשא תא ןחבת םרותה םשאה תניחב יכ )8:101 ףיעסבfault( לש 
 Kit Barker and םג ואר( )"if he were the tortfeasor"( קיזמה היה אוה ול ומשא ןחבנ היה הב המוד ךרדב קוזינה

Jenny Steele, "Drifting towards proportionate liability: ethics and pragmatics" 74 C. L. J. 49, 63-66 
 םע המאתהב השענ ,"עצמא" ללכ לש רטשמ ליחמהו ,1947 תנשב ץמואש ןיקיזנה תדוקפל 68 ףיעס חסונ  .)(2015)

  .םרותה םשאה תנגהל סחיב יאקירמאה ולגנאה טפשמב הרומאה המגמה
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“The plaintiff's contributory negligence does not bar recovery against 

a defendant for a harm caused by conduct of the defendant which is 

wrongful because it is intended to cause harm to some legally protected 

interest of the plaintiff or a third person.” 

 רשפאל ןיא תינתלעות הניחבמ ןהו ןקתמ קדצ יחנומב ןה יכ הסיפתב וישרוש הז ףיעס

-ישעמ אוה םינווכמ קזנ ישעמ לש חיכש הרקמ .קזנ תמירג איה תנווכמה ןתילכתש תויוגהנתה

 התיה תיתלוועה םתלועפש םיעבתנ לש םתואכז הללשנ רומאה ןורקיעה תחת .םיילילפ הריבע

 לכ םיקיזמ דגנכ "הצק" ללכ לעפוה השעמלו ,םרות םשא לש תונעט תולעהלמ ןווכמ ילילפ השעמ

 ותלועפ לשב םרגנש קזנה אולמל תוירחא הלטוה קיזמה לע .ןודזב התשענ םתוגהנתהש תמיא

   35.תונלשרב לעפ ודיצמ קוזינה םא םג ,תנווכמה

 ,הנורחאל הנודנ ןווכמ ןפואב קיזמה לעפ וב םוקמ םרותה םשאה תנגה לש התלוחת תייגוס

 לביקש םיפסכ ןיגב יזוחמה טפשמה תיבב לפא רמ עבתנ וז השרפב 36.לפא תשרפב ,ימידקת ןפואב

 הדקמתה לפא לש הנגהה תונעטמ תחא .₪ ןוילימ 40 לעמ לש ךס לע לארשי תנידממ המרמב

 ויה ולו ,ינלשר ןפואב וגהנ הנידמה יגיצנ ,לפא רמ לש ותנעטל .הנידמה לש תינלשרה התוגהנתהב

 ךכבו הלקנ לע המרמה ישעמ תא םילגמ ויה שיגהש םיספטה תא םיקדובו יעוצקמ ןפואב םיגהונ

 םוכס תא תיחפהו ,הרומאה םרותה םשאה תנעט תא לביק יזוחמה טפשמה תיב .קזנה ענמנ היה

  .דבלב ₪ ןוילימ 20-כ לע עבקנ םלשל שרדנ לפאש יוציפה םוכסש ךכ ,)!(50%-ב יוציפה

 תא בישהל לפא תא בייחו ,יזוחמה לש וניד קספ תא ןוילעה טפשמה תיב ךפה רוערעב ןוידב

 םשאה תנגה לש התלוחתב וריכה בכרהה יטפוש תשולש לכ ,תאז םע .וסיכל לשלשש םיפסכה ללכ

 וב יטרקנוקה ןפואל רשאב וקלח בכרהה יטפוש .ןווכתמב ושענש קזנ ישעמ לש םירקמב םג םרותה

 .Restatement-ה תשיג תא וחד רומאכ ךא ,הלא םירקמב הנירטקודה םשוית

 אטוח אצי אלש" ןורקיעה תחת הנירטקודה תא ליחהל רצלמ טפושה עיצה וניד קספב

 תוליעפה םהב םירקמ ,ןושארה :קזנה ירקמ השולש ןיב רצלמ טפושה לידבה הז רשקהב 37."רכשנ

 היצאוטיסל תגציימ המגוד .ומצע קיזמה םע הביטימ הניא ךא קוזינה לש ובצמ תא הערמ הקיזמה

 דספההמ ןטק רועישב ךא קיזמה םע הביטימ תוליעפה םהב קזנ ירקמ ,ינשה .םיכרד תנואת איה וז

 ךא ,ותולע תא ךסוח ךכבו תוריהז יעצמאב עיקשמ וניאש ןרצי איה ךכל המגוד .קוזינל תמרוג איהש

 הביטימ הקיזמה תוליעפה םהב םירקמ ,ישילשה .ןוכסיחה םוכסמ לודג ךכמ האצותכ םרגנש קזנה

 תלבק איה רומאכ היצאוטיסל תגציימ המגוד .קוזינל תמרוג איהש דספהל ההז רועישב קיזמה םע

 ונממ דספהל ההז רועישב אוה ותלועפמ קיזמה רזוגש חוורה .לפאב הרקמל המודב ,המרמב םיפסכ

 .קוזינה לבוס

 גוסהמ םירקמב יכ רצלמ טפושה עבוק ,ןידכ אלש קיזמה לש תורשעתה עונמל תנמ לע

 ןיא םירחאה םירקמה יגוס ינשב ,תאז םע .םרות םשא לש הנגהה תנעט תא לבקל ןיא ישילשה

 םע ראשנ( רכשנ אצוי וניא )קיזמה( אטוחה ןכ ,"ףדועה" קזנל סחיב הנירטקודה תא ליחהל העינמ

 חוורהו  ₪ 100 אוה קוזינה לש דספהה רשאכ ,היינשה הצובקל ךייתשמה הרקמ חקינ םא .)חוור

 יכ חיטבהל תנמ לע םינושארה ₪ 40-ל סחיב לוחת אל םרותה םשאה תנגה ,₪ 40 אוה עבתנה לש

                                                             
 וב בצמל ;3.8.16 םוימ ,ךנעת 'נ ימואל חוטיבל דסומה 12-04-18147 )'יח( א"ת 2333/07 )'יח יזוחמ( פ"ע אמגודל ואר 35
 ךירהל 231/67 א"ע ואר ,קיזמה תא הנושאר ףקתש ,דגנכש דצה לש המוד תולהנתה לשב וז העיבק לש הצקוע ההקומ
 .)1967( 656 )2(אכ ד"פ ,ץיבולגנו 'נ

 .)לפא ןיינע :ןלהל( )2.4.2012 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ לפא  9057/07 א"ע 36
 .רצלמ טפושה לש וניד קספל 65 'ספ ,םש 37
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 יכ ןנוגתהל עבתנה לכוי םירתונה ₪ 60-ל סחיב םלוא .תיתלוועה ותוגהנתהמ רכשנ אצי אל קיזמה

 ףקיה תא תיחפהל שי ךכיפלו ,קזנה תושחרתהל המרת ומצע קוזינה לש הריבס יתלבה ותוגהנתה

  .הז םוכסל סחיב ותובח

 ,ליעל ישילשה גוסהמ םירקמב ףא הנגהה תא ליחהל תרשפאמה ,רתוי ףא הביחרמ השיג

 ושענש קזנ ישעמ ןיגב קיזמה לש תורשעתה רשפאל ןיא ותטישל םג .לדנה טפושה ידי לע העצוה

 קיזמה לש ויחוור יכ השירדה .םינושה קזנה ישאר ןיב ןיחבמ לדנה טפושה ,תאז םע .ןווכתמב

 טפושה לש ותסיפתל ,םלואו .םינוממה קזנה ישארל סחיב לחות אל הנגהה יכ תבייחמ ונממ וחקליי

 יתלבה קזנה ישארב תורושקה תועיבתל סחיב לוחת םרותה םשאה תנגה יכ העינמ ןיא ,לדנה

 רכשנ אצוי קיזמה ןיא הז בצמב ,שיגדמ לדנה טפושהש יפכ 38.דיזמב לעפ קוזינה רשאכ םג ,םיינוממ

 רצלמ ןיב תקולחמב .תוריהזה תרסח ותוגהנתה ןיגב )תחפומ יוציפ לש ךרדב( םלשמ קוזינה םג ךא

 טפושה לש ותדמע תא תוחדל אלב יכ םא ,רצלמ טפושה גיצהש העדל ןייטשניבור טפושה הטנ לדנהו

  .לדנה

  איה קיזמה תוגהנתה םהב םיבצמב "עצמא" ללכ השעמל תצמאמה ,לפא ןיינעב הטלחהה

 תיב לש השיגל םג אלא יאקירמא-ולגנאה טפשמב תלבוקמה השיגל דוגינב קר אל תדמוע 39,תנווכמ

 אל רשא( טפשמה תיב לש תומדוק תויואטבתהל דוגינב תדמוע לפא ןיינעב הטלחהה .רבעב טפשמה

 קיזמה לעפ ןהב תועיבתב םרותה םשאה תנגה לש התלוחתל רשאב )ומצע ןידה קספב ורכזוא

 הכימתב ,טפשמה תיב לש תומדוק תוטלחה רפסמל רצלמ טפושה הנפמ וניד קספב םנמא 40.דיזמב

 ןידה יקספב ןויע ךא 41.םילילפ םה קיזמה לש וישעמ רשאכ םג הלח םרות םשא תנגה יכ הדמעל

  .דיזמב קיזמה לעפ וב הרקמל תסחייתמ הלא תוטלחהמ תחא אל ףא יכ הארמ םירומאה

 

 יוציפ עובתל תוכזה –קוזינה דצמ תילילפ תוגהנתה .3
 

 ןיב ןיחבהל שי הז רשקהב .תילילפ תויהל היושע קוזינה תוגהנתה םג אלא קיזמה תוגהנתה קר אל

 .קזנה תורקל תיתביס המרת קוזינה לש תילילפה ותוגהנתה םהב םירקמ ,ןושארה :םיבצמ ינש

 לש תילילפה ותוגהנתהו ,דבלב קיזמה לש ותוגהנתהמ האצותכ םרגנ קזנה םהב םירקמ ,ינשה

 .קזנה תושחרתהל קהבומ ןפואב הרושק הניאש הביסנ איה קוזינה

                                                             
 .לדנה טפושה לש וניד קספל 3 'ספ ,םש 38
 םע .)571/90 )א"ת-'חמ( פ"ת( הכוז אוהו תימרת ידכ התלע אל ותוגהנתה יכ עבקנ לפא דגנכ םייקתהש ילילפה ךילהב 39
 הנידמה דגנכ תנווכמ תימרת ויה לפא לש וישעמ יכ עבקנו הכופהה הנקסמל עיגה יחרזאה ךילהב טפשמה תיב ,תאז
 םאה הלאשל שרדנ ,יחרזאה ןידה קספ לע רוערעב קסעש ,ןוילעה טפשמה תיבב ןוידה .םייוציפ םולשתב ביוח אוהו
 לש ויוכיזל רומאה ןוידה תרגסמב ,שיגדה טפשמה תיבש יפכ .םרותה םשאה תנגה תדמוע תימרתב בייח אצמנש קיזמל
 לש וניד קספ ,הז ןבומב .)רצלמ טפושה לש וניד קספל 33-29 תואקספ ואר( תועמשמ לכ התיה אל ילילפה ךילהב לפא
 תנווכמ תיתלווע תוגהנתה לש הרקמב םרותה םשאה תנגה לש הדמעמ תלאשב יללכ חותינ גיצמ ןוילעה טפשמה תיב
 טביה לולכל היושע תינלשר תוגהנתה םג םימיוסמ םירקמבש ןייצל שי )תילילפ הריבע םג ,םירקמה תיברמב ,הווהמה(
 ללכ ךרדב תילילפ תוגהנתה ךא .)226 ח"ס ,1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל  361-ו ,308 ,304 ,108 םיפיעס ואר( ישנוע
 .תילילפ איה קיזמה תוגהנתה םהב םיבצמה תיברמל יטנאוולר ןכ םא לפא ןיינעב ןוידה .ןווכמ השעמ העמשמ
 לוכי דציכ האור ינניא ימצעלשכ"( ןוזנרב טפושה ירבדב )1975( 387 ,383 )1(ל ד"פ ,תינומלא 'נ ינולפ 386/74 א"ע ואר 40
   .)".הלימה לש ליגרה ןבומב םרות םשא תימרת תעיבתב תויהל
 קספ .)1961( 1134 וט ד"פ ,ש"מעויה 'נ טאירפא 166/69 א"עב איה הנושארה .תוטלחה יתשל הנפמ רגיצנד טפושה 41
 ינשה ןידה קספ .)לפאב ןוידל רושק וניאש אשונ( יופיש תעיבת תרגסמב םרות םשא עובקל תורשפאב ןד רומאה ןידה
 לע רשאכ םרות םשא עובקל תורשפאב ןד ראשה ןיב רשא .)1985( 393 )1(טל ד"פ ,א"אצק 'נ  Sidaar 804/80 א"ע אוה
 לפא ןיינעב ןוידהמ ךופהה הרקמה ,םשא תושרוד הניאש הלוועב העיבתב רמולכ( הרומח תוירחא לש רטשמ לח עבתנה
 תיבגא הרימא ללוכ ןידה קספ .]424-423 'מע [)ןודזב קזנ תמירג לע תססובמה העיבתב הנגהה תלוחתב רומאכ קסועה -

 רמאנ רבדה רומאכ ךא ,)15 'ספ( "ןלוכ תולוועה לכ לע הלחוהו ...הבחרוה ]םרותה םשאה תנגה[" היפל קרב טפושה לש
  .הרומח תוירחאב קיזמה בח םהב םירקמב הנגהה תלוחתל סחיב
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 דיבעמה תונלשר לש בולישמ תעבונה הדובע תנואת אוה ןושארה הרקמה גוסל המגוד

 הז הרקמב דבועה לש תילילפה ותוגהנתה .םס תכירצ לשב תמרגנה דבועה לש ותונרע רסוחמו

 .)הדובע תונואת( קזנה לש ושוביגל הליבומה תיתדבועה תרשרשהמ קלח איה )םס תכירצו תקזחה(

 ,תאז םע .קיזמה לש תינלשרה ותוגהנתה לשב םרגנה קזנ עוריא איה ינשה הרקמה גוסל המגוד

 לע חוויד אל םלועמ הלה יכ רבתסמ ,תורכתשה רשוכ ןדבוא לש קזנה שארב יוציפל קוזינה תעיבתב

 הרושק הניא )סמ תמלעה( קוזינה לש תיניירבעה ותוגהנתה הז הרקמב .סמה תויושרל ויתוסנכה

 העוגנה תוגהנתהב ורוקמ יוציפ שקבמ אוה וניגב קזנה יכ הלגמ ותעיבת ךא ,קזנל תיתביס

 42.םילילפב

 ,תונירטקוד יתש תועצמאב ןיקיזנה ינידב תלפוטמ קוזינה לש תילילפה ותוגהנתה

 תונירטקודה יתש .הלווע תב הליעמו םרות םשא :םיבושח םילדבה םג ךא ףתושמ הנכמ תוקלוחה

 תיטפשמה ןתאצותו ןתלוחת ףקיה םלואו ,ילילפ ןפואב לעופ קוזינה וב םוקמ רומאכ לוחל תויושע

 םהב םיבצמב קר הלח ,הב הלולכה תויתביסה תשירד לשב ,םרותה םשאה תנירטקוד .תוהז ןניא

 לש הנגהה ,תאז תמועל .)ליעל ןושארה הרקמה גוס( קזנה תושבגתהל המרת קוזינה לש ותוגהנתה

 הילוח איה קוזינה תוגהנתה רשאכ ןיב לוחל הלוכי ,תועדהמ קלח יפ-לע תוחפל ,הלווע תב הליעמ

 תונירטקודה ,ןכ ומכ 43.)ליעל םירקמה יגוס ינש( ואל םא ןיבו העיגפל המרגש תיתביסה תרשרשב

 ללכ איה םרותה םשאה תנירטקוד ,ונרכזה רבכש יפכ .יוציפל קוזינה תוכז לע ןתעפשהב תולדבנ

 ללכ איה הלווע תב הליעמ ,תאז תמועל .קוזינל עיגמה יוציפה תתחפהל בורל איבמה "עצמא"

  .יוציפל קוזינה לש ותואכז תלילשל איבמה "הצק"

 תקולח ,תונירטקודהמ תחא לכ לש תיטפשמה האצותב לדבהה לשב יכ הארמ הקיספב ןויע

 תוגהנתהב תוילילפה תדימ סיסב לע בורל התשענ ,ןושארה גוסהמ םיבצמב ,םייתשה ןיב הדובעה

 טפשמה יתב ,תיסחי הנותמ הרמוח תלעב תילילפ תוגהנתהב ברועמ היה קוזינה רשאכ .קוזינה

                                                             
 יוציפה ןכש ,סמה תייגוסל םנמוא שידא תורכתשה רשוכמ העירגו תורכתשה דספה לש קזנה שארב ןתינה יוציפה 42
 םע .)1975-ה"לשתה ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפה קוחב ןתליעש תועיבתב טעמל( וטורב הסנכהה דוסי לע בשוחמ
 םא הלאשב "םירוהרה" הקיספב ולעוה הז רשקהב .םילילפב העוגנ התיה ותורכתשהל עגונה לכב עבותה תלועפ ,תאז
 א"ע( יטופישה קתשהה ןיינעב ללכהמ שקיה ןיעמ לשב םא ןיב ,תחוודמ אל הסנכה לע תונעט תוחדל תעה העיגה אל

 אצי אלש הסיפתה דוסי לע םא ןיבו ,)ןייטשניבור טפושה לש וירבדב ,)16.8.09 ,ובנב םסרופ( ר"נבא 'נ םיענ 9813/07
 תימע טפושה עיבה הלא לכ עקר לע .))13.9.09 ,ובנב םסרופ( ינולפ 'נ ינולפ ןובזע 355/07 )'יח יזוחמ( א"ת( רכשנ אטוח
 חכונ :םימעט ינשמ תאז .תחוודמה הסנכהה הבוג תא ותכרעהמ ,'תיזכ' ולו ,תיחפהל טפשמה תיב לע יכ ןכתיי" יכ העד
 היואר תיטפשמ תוינידמ לש ןיינעכו ,סמה תויושרמ תחא לש ןתשרב םוי לש ופוסב ספתנ היה עבותהש ןוכיס-יוכיסה
 העיבצמ וז הסיפת .))11.11.13 ,ובנב םסרופ( רטניו 'נ חוטיבל הרבח ללכ 4351/13 א"ע( "רוביצה תנקת לש םילוקישו
 .קזנה עוריאל תינוציח איהש הריבע ןיגב קוזינה-עבותה תשנעהל תונוכנ לע
 עגונב תקולחמ תמייק ךא ,טפשמה תיב ידי לע ןובשחב חקליהל היושע קוזינה תוגהנתה לש תיתביסה המורתה תלאש 43
 גרבליז טפושה עבק )1970( 455 )1(דכ ד"פ ,הללאדבע 'נ ןתנ 609/68 א"עב .הנגהה תלוחתל יחרכה יאנת איה םא הלאשל
 אלה השעמה ןיב "קזח" וא "יסופיט" יתביס רשק חיכוהל עבתנה לע "הלווע תב הליעמ" לש הנגהה תלוחת ךרוצל יכ
 אוה יוארה ןחבמה יכ רובסה ,קרב 'פורפ דצמ תרוקיבל התכז וז השיג .העיבתה תשגומ הניגב העיגפל עבותה לש יקוח
 ספותה תוירחאל יתקיקח רדסה" קרב ןרהא( עגפנה לש וישעמב תוירסומה רסוחו תוילילפה תדימב דקמתמה הז
 ןרהא םג וארו ;))ס"שת( 1097 'ב םיבתכ רחבמב תינשב םסרופ ,)א"לשת-ל"שת( 159-15 ,129 ב םיטפשמ "ןיעקרקמב
 ,הינש הרודהמ( 345 – 343 תיללכה ןיקיזנה תרות – ןיקיזנה יניד "'רוביצה תבוט' ינפמ קוזינה תעיבת תלילש" קרב
 שיניב תטפושה לש הניד קספל 16 'ספ ,דאשר 'נ םהרבא 2242/03 א"עב הצמוא קרב 'פורפ לש ותשיגש הארנ .)ז"לשת
 הרוקמש העיבת לש התייחד" יכ ,ןיקיזנה יניד רפסל היינפה ךות ,עבקנ םש( )םהרבא ןיינע :ןלהל( )18.7.05 ,ובנב םסרופ(

 ןכ .עבותה תוגהנתהבש תוירסומה רסוח וא תילילפה הנווכה לש התמצועב היולת ירסומ יתלב וא יקוח יתלב השעמב
 ןיבל ירסומ יתלבה וא יקוח יתלבה השעמה ןיב רשקה תא םג דעס עבותל קינעהל שי םא ונלוקיש רדגב איבהל ונילע
 םסרופ( לברא תטפושה לש הניד קספל 15 'ספ ,ןייטשלקניפ 'נ לארשי תנידמ 3015/06 א"עב .)"קזנה תושחרתה
 תדימב בשחתה"ל שי יכ רמאנש ךות ,תוילילפה תדימ ןחבמל תויתביסה ןחבמ ןיב בלשמה ןחבמ אבוה )9.12.08,ובנב
 לע תוירחא תלטהב ירוביצה סרטניאבו קזנה תושחרתה ןיבל יקוח-יתלבה השעמה ןיב רשקב ,השעמה לש תויקוחה-יא
 'נ ןולא ויז 11172/05 א"עב ,םהיניב הערכה אלל ,ואבוה םינחבמה ינש .)םהרבא ןיינעב רמאנל הינפה ךות( "קיזמה
 א"עב וליאו ,)ןולא ויז ןיינע :ןלהל( )21.10.09 ,ובנב םסרופ( לברא תטפושה לש הניד קספל 11 'ספ ,לארשי תנידמ

 )11.11.10 ,ובנב םסרופ( הי'צקורפ תטפושה לש הניד קספל 27 'ספ ,מ"עב ןינבל הרבח הנועמ 'נ ןורמוש ל"לוה 4079/05
 ותביתכל הינפה ךות( הפיכב טלושה ןחבמכ תוירסומה רסוחו תוילילפה תמצע ןחבמ גצוה ,)ןורמוש ל״לוה ןיינע :ןלהל(

 .)קרב 'פורפ לש
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 תוגהנתה רשאכ ,תאז דגנכ 44.יוציפה תתחפהבו ,םרותה םשאה תנירטקוד לש התלחהב וקפתסה

 ,הלווע תב הליעמ לש הנגהה תלחהל תונוכנה רבגת ,תיתועמשמ תילילפ הרמוח תלעב התיה קוזינה

  45.קוזינל יוציפל תואכזה תלילשלו

 לטומה לטנה תא םצמצל שקבמ טפשמה תיב יכ ןמתסמ תונורחאה םינשב ,רומאה ףא לע

 קספב 46.דשאר 'נ םהרבא ןיינעב ןיד קספב הז יוניש לש ותישאר .ילילפ ןפואב םילעופה םיקוזינ לע

 השגוה העיבתה .םירומח הינב ייוקיל וב ולגתהש םירוגמ ןיינב ילעב לש םתעיבת הנודנ רומאה ןידה

 םיעבותה יכ רבתסה העיבתה ךלהמב .ינלשר ןפואב גהנ םהמ דחא לכ רשא ,ןלבקהו סדנהמה דגנכ

 ןכו ,רתיהה ףקיהמ עדומב םיגרוח םהש ךות ולביקש הינבה רתיהל םאתהב אלש םתיב תא ונב

 לש תילילפה םתוגהנתהש דועב .שרדנכ םילבקה סקנפב םושר היה אל םדי לע רכשנש ןלבקהש

 ,רומאכ .החכוה אל קזנל הלא םישעמ לש תיתביסה םתמורת תלאש ,הרורב התיה םיעבותה

 םניב הקיז התיה אל רשא ,ןלבקהו סדנהמה דצמ תונלשר ישעמ לש הדלות ויה ןיינבב םייוקילה

 תרגסמב הינב לע םיעבותה ודיפקה ול םג ,תורחא םילימב .םיעבותה לש תילילפה םתוגהנתה ןיבל

 – העיבתה השגוה הניגבש האצותה ,םינלבקה סקנפב ןלבקה לש ומושיר לעו ,לבקתנש רתיהה

 התיה ןיידע – )ןלבקה ידי לע( ותיינבו )סדנהמה ידי לע( ונונכתב תולשרתהה לשב ןיינבה תוטטומתה

  47.תשחרתמ

 המורת אלל( יתביסנ םרוג איה קוזינה לש תילילפה תוגהנתהה םהב םירקמב ,ונייצש יפכ

 .הלווע תב הליעמ לש הנירטקודה לש המושייל לבגומ טפשמה תיב )קזנה תורקל תקהבומ תיתביס

 תוליעפה חכונ םא התיה ונתוא הדירטהש הלאשה" יכ תנייצמ שיניב תטפושה ,םהרבא ןיינעב ,ןכאו

 ןיא ,םושר וניאש ןלבק תועצמאבו רתיה אלל םתיב תא ונב רשא ,םירערעמה לש תיקוח יתלבה

 ."העיבת תוכז תחמוצ ןיא הלווע תב הליעממ ןכש ... םהמ דעסה תלילש תבייחתמ

 םתוגהנתהש עירכי טפשמה תיב םא יכ תופצל היה ןתינ שיניב תטפושה לש הירבד עקר לע

 יכ רבס טפשמה תיבש ףא לע ,םלואו .החדת םתעיבתש ירה ,היד תיתועמשמ םיעבותה לש תילילפה

 טפשמה תיב .האולמב העיבתה תא תוחדל םוקמ ןיא יכ עבקנ ,"םירומח" םיעבותה לש םהישעמ

 תרמוחמ םלעתהל ןיא םנמא"ש הרימא ךות( יוציפל םיעבותה תוכז תא ,ללש אל ךא ,תיחפה

 תעב םהל סחוית רשא םרותה םשאה תדימב יוטיב ידיל אובת וז ךא ,םירערעמה לש םהישעמ

 הליעמ לש ללכה תחת האצותה ןיב ,ישעמ ןפואב ,טפשמה תיב הוושה ךכב .)"קזנל תוירחאה תקולח

 תגרדבו ,תילילפ איה קוזינה תוגהנתה רשאכ םג .םרותה םשאה תנגה תחת האצותל הלווע תב

 .םייוציפל ותואכז חרכהב ללשית אל ,תיתועמשמ הרמוח

 תכיפה 48.םהרבא ןיינעב ןידה קספ תא המכסהב רכזאו טפשמה תיב בש ןיד יקספ רפסמב

 בויחל םילילפב בויח ןיב הקיזה לש תפסונ השלחה העמשמ "עצמא" ללכל הלווע תב הליעמ לש ללכה

                                                             
 )סמ תמלעה( תילילפה תוגהנתהה .אלמ דעס קוזינל טפשמה תיב קינעה ,סמ םילעמ קוזינ לש הרקמב המגודל ןכלו 44
 המורת התיה אל תוגהנתהלו ליאוה ,ןכ ומכ .לוחת הלווע תב הליעמ לש הנירטקודהש ךכ היד הרומחכ הספתנ אל
 מ"עב חוטיבל הרבח טררא 5794/94 א"ע לשמל ואר .םרות םשא לש הנגהה לש התלוחת הללשנ ,קזנה תורקל תיתביס
 .ליעל ,42 ש"הב םג ואר ךא ,)1995( 498-494 ,489 )3(אנ ד"פ ,חבש ןב 'נ

 לש וירבד תא םג ואר ,ילילפה ןידל הלווע תב הליעמ תנגה ןיב קודהה רשקה ןיינעל .43 ש"הב ליעל ןידה-יקספ ואר 45
 Les Laboratoires Servier & Anor v Apotex Inc & Ors [2014] UKSC 55 ןיינעב הילגנאב ןוילעה טפשמה תיב

“The ex turpi causa principle is concerned with claims founded on acts which are contrary to the public) 
law of the state and engage the public interest. The paradigm case is, as I have said, a criminal act”(. 

 .43 ש"ה ליעל ,םהרבא ןיינע  46
 תיב .תויושרה ידי לע סרהיהל ןיינבה היה יופצ רתיההמ תיתועמשמה הגירחה לשב יכ עבק יזוחמה טפשמה תיב 47
 שיחרתש יוכיסל עגונב קיפסמ רוריב ךרענ אל יכו ,"יאדו אל ןוכיס"ב רבודמ יכ הרימאב וז העיבק החד ןוילעה טפשמה
 הניד קספל 15 'ספ  ,םש( תרחא וא וזכ הרשכהל וא תיקלח הסירהל וצ ןתינ היה םא הלאשל וא ,םייקתמ היה הז ןיעמ
 .)שיניב תטפושה לש
 .43 ש"ה ליעל ,ןורמוש ל"לוה ןיינע ;43 ש"ה ליעל ,ןולא ויז ןיינע 48



 
 

 16 

 התע םילוכי ,םתוגהנתה לש תילילפה הרמוחה לשב הללשנ יוציפל םתואכז רבעבש םיקוזינ .ןיקיזנב

  .יקלח יוציפב תוכזלו קיזמה תא עובתל

 

 יוציפה ףקיהו תילילפ תוגהנתה .4
 

 יוציפ תבוח קיזמה לע םיליטמ ןיקיזנה יניד ,ותומדקל בצמה תבשה לש ןורקיעה תחת ,ליגר ןפואב

 .קוזינל םרגנש דספההמ הובגה יוציפ םולשתל שרדיהל םייושע םיקיזמ ,תאז םע .םרגש קזנה הבוגב

 ףסונב םינתינה ,םיישנוע םייוציפל םיקוזינ לש םתואכזב םינוש םיבצמב וריכה טפשמה יתב

  .קזנה תבטהל םינווכמה םיליגרה םייוציפל

 .תמדקומ הקיספב רבכ םיישנוע םייוציפ ליטהל ותוכמסל סחייתה ןוילעה טפשמה תיב

 ליטהל טפשמה תיב לש וחוכב יכו ,תשרופמ הקיקח תבייחמ הניא וז תוכמס יכ עבקנ ,תישאר

 תא ףקשל ודעונ" םיישנוע םייוציפ יכ עבקנ ,רקיעו ,תינש 49.ןיקיזנב העיבת לכב רומאכ םייוציפ

 אל ןיקיזנה יניד יפ לע ליגר יוציפ״ וב םוקמ ונתנייו 50"קיזמה לש ותוגהנתהמ הרבחה לש התדילס

 51."הלוועל הוולתיש יוארש יאנגה תא תוצמל ידכ וב היהי

 ליטהל טפשמה תיב הטי וב חיכש הרקמ ,הנורחאה העיבקה תחת יכ חינהל היה ןתינ

 בורל םיללוכ םיילילפ םישעמו ליאוה .תילילפ איה קיזמה תוגהנתה רשאכ אוה םיישנוע םייוציפ

 "הדילס" םיררועמ םה ,ןברוקה לש םיסרטניאהמ תומלעתה ךות ,קזנ תמירגל תנווכמה תולועפ

 טפשמה תיב ליטה וב ןושארה ןידה קספב ,ןכאו .םיישנוע םייוציפ לש םתתשה הקידצמה תדחוימ

 52.תילילפ תוגהנתהב םדוק ךילהב עשרוה רשא קיזמ דגנכ ןתינ םיישנוע םייוציפ ןוילעה

 ןתינ ,םירבגומ םייוציפ תלטהל תילילפ תוגהנתה ןיב תרשקמה ,טפשמה תיב תשיגל יוטיב

 ושכרש םיעיקשמ לש םתעיבת הררבתה יקסלז ןיינעב ןידה קספב .רתוי תרחואמ הקיספב םג אוצמל

 הרשע-שש עקרקה לע תונבל היהי ןתינ ויפל תימוקמה ןונכתה תדעוומ רושיא לע ךמתסהב עקרק

 הנומש קר עקרקה לע תונבל ןתינשו תונלשרב הלעפ הדעווה יכ רבתסה םימיל 53.רויד תודיחי

 הרומאה עקרקה תועקרקה יריחמב תיללכה היילעה לשבו ,עקרקה תא ורכמ םיעקשמה .תודיחי

 םילבקמ םיעיקשמה ויהש ריחמהמ ךומנ ךא ,השיכרה ריחממ הובגה ריחמב רמולכ ,חוורב הרכמנ

  .רומאה רעפה הבוגב יוציפ ועבת םיעיקשמה .רויד תודיחי הרשע-שש עקרקה לע תונבל היה ןתינ ול

 ותוא םוכסה ןיב שרפהה הבוגב קר ךא ,יוציפ עיגמ םיעיקשמל יכ קספ יקסלזב טפשמה תיב

 הנומש תונבל ןתינ עקרקה לעש ועדי ול דעומ ותואב םימלשמ ויהש ריחמה ןיבל הינקה דעומב ומליש

 הדעווה הנתנ וב דעומב השבגתה וזו ,הלוועה עוציב עגר אוה עבוקה עגרהש םושמ תאז .דבלב תודיחי

 םייקתה אל םהמ דחא ףא רשא( םיבצמ ינשב יכ ןייצמ טפשמה תיב ,תאז םע .יוגשה רושיאה תא

 עבוקה עגרה היפל ,םיעיקשמה תדמע תא לבקל םוקמ היהו ןכתיי )יטרקנוקה הרקמה תוביסנב

 ולכי הב תיביטנרטלא הקסע לע ועיבצי םיעבותה םא ,ןושארה .הריכמה דעומ אוה קזנה בושיחל

 דומאל קדצומ היהי ,טפשמה תיב ריבסמש יפכ ,הז הרקמב .רויד תודיחי הרשע-שש תונבלו עיקשהל

 בושחהו ,ינשה .הלוועה העצוב אלוליא םיעיקשמל יופצ היהש חוורל תוסחייתה ךות קזנה תא

                                                             
 הקיתעה ריעב ידוהיה עבורה חותיפו םוקישל הרבחה ׳נ ל״ז רגניטא לאכימ חונמה ןובזיע 00/140 א"ע ואר 49
 .)2004) 567 -566, 486 (4(חנ ד״פ ,מ״עב םילשוריב
 אישנה לש וניד קספל 14 'ספ ,603 )3(אס ד"פ ,אסומ תא'גהב 'נ מ"עב )1992( היינבו תיתשת שידג םרוי 9474/03 א"ע 50
 .)2006( קרב )'מידב(

  .)ינולפ ןיינע :ןלהל( )8.11.2009 ,ובנב םסרופ( ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ1080/07 א"ע 51
 םיישנוע םייוציפ וקספנ בור יפ לע"( 51 ש"ה ליעל ,ינולפ ןיינע םג ואר .)1955(1331 ט ד"פ ,קילג 'נ רדיינש 216/54 א"ע 52
  .)"הביד תאצוה וא ,לובג תגסה ,הפיקת תמגוד ,ןודזב וא הנווכב העצובש הלוועב רבוד םהב םירקמב
 .)1997( 68 )1(אנ ד"פ ,הינבו ןונכתל תימוקמה הדעוה 'נ יקסלז 5610/93 א"ע 53
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 שי ילילפ ןפואב לעופ רכומ-עבתנה רשאכ .עקרקה רכומ דצמ תנווכמ תימרת לש הרקמ אוה ,וניינעל

 ול קיפהל םיעיקשמה ולכי ותוא חוורל תוסחייתה ךות קזנה בושיח לש ךרדב ותוא "סונק"ל םוקמ

 עיקשהל םילוכי ויה יכ תוארהל םילגוסמ םניא םיעבותה םא םג( םינוכנ ויה םהל ורסמנש םינותנה

 תלועפ ןיגב ישנוע יוציפ איה יוציפה ףקיה תלדגה 54.)רתוי לודג חוור קיפמ היהש יביטנרטלא קיפאב

 .קיזמה לש תנווכמה היעטהה

 םייוציפ תקיספל תילילפ תוליעפ ןיב הקיזה יכ הארנ תונורחאה םינשב ,רומאה ףא לע

 םדא דגנכ השגוה רשא תיקיזנ העיבת הנודנ ינולפ 'נ תינולפ ןיינעב .הלאש ןמיסב הדמעוה םיישנוע

 תעבותה השקיב ,קיזמה ישעמ תרמוח לשב .הניטקב םירומח םינוגמ םישעמ עוציבב עשרוה רשא

 טפושהש ךות העיבתה תא החד טפשמה תיב םלואו .םיישנוע םייוציפ הל קוספל טפשמה תיבב

 םיגירחב היהי רבודמ ילילפ ךילהב שנוע רזגנש הרקמב" םיישנוע יוציפ תקיספש עבוק ןייטשניבור

 תא הגישמ תילילפה היצקנסהש םושמ תאז 55.")... המגוד םהל תתל השקש דע םיגירח( םיגירחבש

 תתשהב תלעותה תא הבר הדימב תרתיימ ךכיפלו ,עבותה לש ותוגהנתהמ הדילס תעבה לש תילכתה

    .יקיזנה ךילהב םיישנוע םייוציפ

 הנדש שיניב תטפושה ,התחדנ השקבהש ףא לע 56.ףסונ ןוידל השקב השגוה ןידה קספ לע

 םייוציפ תעיבקל רשאב השדח המרונ עבק ןידה קספ יכ םישקבמה תדמע תא הלביק ,השקבב

 םסח אל ןידה קספ ילאמרופ ןפואבו ליאוה ,תאז םע ."תובישח תרסח הניא" וז המרונ יכו ,םיישנוע

 ,תוחדיהל השקבה ןיד יכ עבקנ ,ילילפ ךילהב עשרוהש ימ דגנכ ישנוע יוציפ קוספל תורשפאה תא

 ."תעה אובב טפשמה יתב תקיספב וחתפתי הז ןיינעל םינחבמ" יכ הייפצ ךות

 ףסונ ןוידל השקבה תרגסמב שיניב תטפושה ירבד לשו ,תינולפ ןיד קספ לש םתועמשמ

 יכ חינהל ןתינ .יקיזנה ךילהל ילילפה ךילהה ןיב הקיזה קותינב ףסונ דעצ הניה ,וניגב השגוהש

 לודג םרגש קזנהו רתוי םירומח וישעמש לוככ הלוע קיזמה דגנכ ילילפ ךילה לש ומויקל תורבתסהה

 םושמ ןהו ,הרטשמב ןנולתהל רחביש רתוי ריבס לודג קזנ לבסש קוזינש םושמ ןה תאז .רתוי

 םיקיזמ אקווד ךכ .רתוי יתועמשמ םרגנש קזנהש לוככ רבוג ילילפ ךילה לש ומויקב ירוביצה ןיינעהש

 וביוחי אל ,םילילפ םיכילה םדגנכ וחתפי ךכיפלו ,תיתועמשמ תילילפ הרמוח ילעב םה םהישעמש

 םתובח תא הניטקמ ,ילאסקודרפ ןפואב ,תינולפ תכליה .יקיזנה ךילהב םיישנוע םייוציפ םלשל

  .ןודזב םילעופה םיקיזמ לש תיחרזאה

 יתרבחה יוניגה טנמלא לע ,ישנוע יוציפב ךרוצה יכ רבס תינולפב טפשמה תיב ,רומאכ

 טביהב ןה ,םיישקמ הייקנ הניא וז העיבק .םילילפב עשרוה קיזמה וב םוקמ שלחנ ,וב לולכה

 57.תורחא תוטישב גהונה ללכל דוגינב תדמוע ףא וז הטלחה .ישעמה טביהב ןהו יטרואיתה

 םיכילהב ,העיבתה תויושר לש םינוש םיצוליא לשב יכ רוכזל יואר ,ומצע קומינל רשאב

 .םשאנה עציב םתוא הריבעה ישעמ לש דבלב תמצמוצמ הסרג אוה םושיאה בתכ םיבר םיילילפ

 תוללכנה תוריבעל קר לבגוי אוה ,יתועמשמ "הנגמ" טקפא תילילפה העשרהל םא םג ,הז ןבומב

                                                             
 הגצוה םויק ייוציפל עבותה יאכז היהי תימרת לש הרקמב היפל העדה .רוא טפושה לש וניד קספל 9 הקספב ,םש 54
 ינבא 'נ יבכרה 4948/13 א"עב .הערכהה ךרוצל ךכל שרדנ טפשמה תיבש ילבמ ,ןידה לש תירשפא האצותכ יקסלזב
 םייוציפל ינלשר אווש גצמ תעיבתב םיעבות לש םתואכז תא )35 הקספ( תימע טפושה ללש )15.3.2015 ,ובנב םסרופ(

 .תימרת ידכ התלע אל עבתנה לש ותוגהנתה יכ העיבקה לשב ,ראשה ןיב ,םויק
  .)0096.7.2 ,ובנב םסרופ( ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל ג"כ 'ספ ,ינולפ 'נ תינולפ 9670/07 א"ער 55
 .)1.4.2010 ,ובנב םסרופ( ינולפ 'נ תינולפ7565/09 א"נד 56
 Shore v. Gurnett, 122 Cal.App.4th 166 :ואר ,הינרופילק תנידמב םירוערעל טפשמה תיב טילחה לשמל ךכ  57

 תיב .יחרזאה ךילהב םישנוע םייוציפ ,םילילפב עשרוהש םשאנ לע ליטהל העינמ לכ ןיא יכ עבקנ וז הטלחהב .(2004)
 double( "לופכ ןוכיס" דגנכ רוסיאה תא עבוקה ישימחה ןוקיתל הריתסב תדמוע ןניא רומאכ תוטלחה יכ עבק טפשמה

jeopardy(. 
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 ןיא יכ הארנו ,םיפסונ הריבע ישעמ ןיגב םשאנה תא בייחל רשפאמ יקיזנה ךילהה .םושיא בתכב

 ,רומאכ .הלא םישעמ ןיגב םיישנוע םייוציפ ליטהלמ יחרזאה טפשמה תיב תא ליבגהל הביס

 יוציפה ףקיה םוצמצ ,תישאר .תויוצר יתלב תוישעמ תוכלשה תויהל תולולע ףא תינולפב הטלחהל

 ןידה יכרועל םולשתה ,עודיכ .םהב עגפש ןיירבעה תא עובתל םיקוזינ לש םתלוכיב עוגפל יושע

 זוחאל יאכז קיתב לפטמה ןידה ךרוע רמולכ ,contingent fees לש ךרדב השענ תויקיזנ תועיבתב

 עוגפל הלולע ישנועה יוציפה תלילש .תלבקתמ העיבתה רשאכ קוזינל קספנה יוציפהמ םיוסמ

 יוציפה לע הלבגמה לשב ,םילילפב עשרוה םהלש קיזמהש םיקוזינ גצייל ןידה יכרוע יצירמתב

 לעו ,םמצע םיקוזינה לע עיפשהל ףא הלולע יוציפה תלבגמ ,תינש .הלא םיקוזינ םיאכז ול )ישנועה(

 ,קוחד ילכלכה םבצמש ולא דחוימב ,םיקוזינ .העיבתה תויושר םע םהלש הלועפה ףותיש תדימ

  .ןיירבעה-קיזמה דגנכ ילילפה ךילהה יוצימ ינפ לע ישנוע יוציפל םתואכז תא ףידעהל םייושע

 טפושה לש ותדמע תא וצמיא תינולפ ןיינעב ןידה קספ רחאל ואבש ןידה יקספ

 םירורב םינחבמ התע דע הקיספה החתיפ אל ,שיניב תטפושה לש התייפצ ףרח 58.ןייטשניבור

  .םילילפב עשרוהש קיזממ ישנוע יוציפל םיקוזינ םיאכז ויהי םתרגסמב

 

*** 

 תוירחאל םילילפב תוירחאה ןיב הקיזה תשלחה וניינעש ףתושמ הנכמ םיקלוח ליעל ןידה יקספ

 .תיתלווע הלועפכ ותוגהנתה רדגות חרכהב אל ילילפ ןפואב לעופ קיזמה רשאכ ,וניארש יפכ .ןיקיזנב

 לש םרותה ומשאל ןועטל קיזמה לוכי ,תיתלוועכ תבשחנ קיזמה לש תילילפה תוגהנתה רשאכ ףא

 .יוציפל ותואכז ללשית אל םיבר םירקמב ,תילילפ איה קוזינה תוגהנתה רשאכ ,המודב .קוזינה

 ללככ טפשמה תיב ענמי ,םילילפ םיכילה לש םמויקל בר יוכיס םייק םהב םיבצמב אקווד ,ףוסבל

 .םיישנוע םייוציפ תלטהמ

 

 תויבקעו ןוזיא .ד

 ךות ,ימוקמ ןפואב הטלחהה תא טפשמה תיב קמינ םהמ דחא לכב יכ הארמ ןידה יקספב ןויע

 תוקפסמ ןניא הלא תוקמנה .ןוידל הדמעש תיטפשמה הלאשה לש תויפיצפסה תוביסנב תודקמתה

 םילילפב תוירחאה ןיבש הקיזב הדרפהה רבדב ןידה יקספמ הלועה תיללכה המגמל הבושת

 ןיינעב .םידגונמ םילוקיש םישיגדמ ףא םיתיעל םיימוקמה םיקומינה ,ךכמ הרתי .ןיקיזנב תוירחאל

 תוילילפ לע ססבתה העיבתה תייחדל זוזמ טפושה לש םייזכרמה וימעטמ דחא ,המגודל שובד

 ףא לע ,זוזמ טפושה לש ותדמע יפ לע .)לזמ קחשמב תופתתשה( םמצע םיעבותה תוגהנתה

 הלא תוביסנב העיבתה תלבק ,)לזמ קחשמ לש ןוגרא( רתוי הברה הרומח התיה םיעבתנה תוגהנתהש

 תטפושה הכמתסה ,םהרבא ןיינעב םלואו .קוחה תא רפהל ורחב רשא םיעבותל דעס ןתמ העמשמ

 תילילפה תוגהנתהה ףרח העיבתה תא רשפאל טלחוה ןידה קספב ,רוכזכ .ךופהה קומינה לע שיניב

 ןפואב וגהנתהש םיעבתנל רשפאת העיבתה תייחד ,שיניב תטפושה הריבסהש יפכ .םיעבותה לש

                                                             
 ,ובנב םסרופ( ינולפ .נ ינולפ 2465/16  א"ערב .)11.7.2017 ,ובנב םסרופ( 3754/17 ינולפ .נ ינולפ א"ער המגודל ואר 58

 םולשה טפשמה תיב תטלחה תא הנכ לע ריאשה ךא ,תינולפ ןיינעב הטלחהה תא המכסהב טפשמה תיב טטיצ )1.3.2017
 קזנל בל םישבש ךכ לע הססבתה הרומאה הטלחהה ,תאז םע .םילילפב ועשרוהש םימשאנ לע םיישנוע םייוציפ ליטהל
 ןוידל .״םיישנוע םייוציפ וב וללכנ אלש החנהה יפ-לע םג ,...,רתויב ריבס ]וניה[ ללוכה יוציפה םוכס" ,קוזינל םרגנש
 תיב .6.12.17 םוימ ,תיניטסלפה תושרה 'נ ןיטנמ ןובזע 2144/13 א"ע ואר ,ומושייו ויתורטמ ,ישנועה יוציפב בחרנ

 םיידוחייה וינייפאמ לע ,רתיה ןיב ,הדימע ךות ,רורט השעמ ןיגב ₪ 3,000,000 לש םוכסב םיישנוע םייוציפ קספ טפשמה
 .הז ןיעמ ירזכא השעמ לש
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 תא ןה עיתרהל תרשפאמ )יוציפה ףקיה תתחפה ךות( העיבתה תלבק אקווד .םולשתמ קומחל ינלשר

  .תילילפ תוגהנתה ינפמ םיעבתנה תא ןהו םיעבותה

 אוה ירשפא רבסה ?ןידה יקספמ הלועה תיללכה הדמעה תא ריבסהל ןכ םא ןתינ דציכ

 אוה רומאה ךרוצה .יחרזאה ךילההו ילילפה ךילהה תואצות ןיב ןזאל טפשמה תיב לש רבוגה ךרוצה

 יתב לש תעדה לוקיש לע תולבגמה תקמעה ,הנושארה .ילארשיה ןידב תויוחתפתה שולש לש הדלות

 רועישב דימתמ לודיג ,היינשה .ילילפה ךילהב שנועה תריזגבו השינעה םחתמ תעיבקב טפשמה

 האצותה .יקיזנה ןידל ילילפה ןידה ןיב הפיפחה ףקיה תבחרה ,תישילשה .םייקיזנה םייוציפה

 םילילפב תוירחאה ןיב תיטמוטוא הקיז לש המויק ןתניהב יכ איה הלא תויוחתפתה לש תרבטצמה

 הקיספה .תויתדימ יתלב תויצקנס לש ןתלטהלו רתי תעתרהל ישממ ששח םייק ,ןיקיזנב תוירחאל

 איה .בחר תעד לוקיש יקיזנה ךילהב טפשמה תיבל הנקמ איהש ךכב הז ששח תלרטנמ הרומאה

 וא תובחה תעיבק תעב ילילפה ךילהב קיזמה לע הלטוהש תישנועה היצקנסב בשחתהל תרשפאמ

 תרמוח תא תמלוהו היד העיתרמ תילילפה היצקנסהש טפשמה תיב רבס .יקיזנה ךילהב יוציפה

 יפכ הליבגהל וא ,יקיזנה ךילהב תובח ליטהלמ ענמיהל ול תרשפאמ הרומאה הקיספה ,הריבעה

 .שרדנה

 םייוניש רפסמ בקע רבגתה יחרזאה דעסל תילילפה היצקנסה ןיב ןוזיאב ךרוצה ,רומאכ

 לוקיש לע תולבגה עבק ,םינש רפסמ ינפל לבקתנ רשא ,ןישנועה קוחל 113 ןוקית .ילארשיה ןידב

 ישנוע תעיבקב קוחה קפתסה רבעבש דועב .ילילפה ךילהב שנועה תעיבקב טפשמה יתב לש תעדה

 םיללכ עבק רומאה ןוקיתה ,לעופב שנועה תעיבקב טפשמה יתבל רכינ שפוח ןתמ ךות םומיסקמ

  .ןידה תריזגב יטופישה תעדה לוקיש "תיינבה"ל םירדגומ

 ןידה תא רוזגל ואובב טפשמה תיב לש ותעד לוקיש תואמצע לע 113 ןוקית ליטהש תולבגמה

 59,הקיספב תושרופמ תורימאב קר אל יוטיב ידיל האב וז .טפשמה יתב ברקב הבר תרוקיב וררוע

 ,תונוש "טולימ יכרד" הקיספב ועצוה הז רשקהב .113 ןוקית "יפקוע" תונורתפ תאיצמב םג אלא

 "םוקיש ילוקיש" חנומה לש הביחרמ תונשרפ ץומיא ,דחוימב םיבחר השינע ימחתמ תריצי ןללכבו

 תיב לש העובטה ותוכמס לע תוכמתסה ,םיידוחיי השינע ימחתמ תריצי ,)ןכותמ ונוקירל בורק דע(

 תורשפאה תא טפשמה תיבמ לולשל אב אל ןוקיתה יכ העיבק וא קדצ ילוקיש תלחהו ,טפשמה

 תולבגמ ליטה 113 ןוקית יכ תוארל ןכ םא ןתינ 60.םייוארה םירקמב ןידה תרושמ םינפל קוספל

 היצקנסה תעיבקב םתעד לוקיש לע היוצר יתלב הלבגהכ םמצע טפשמה יתב ידי לע תוספתנה

 61,)ונרכזהש "טולימה יכרד" ףרח( השינעב הרמחהל תוליבומ ןכא ולא תולבגמש לככ .תילילפה

 הערכההמ קתונמב תיקיזנה העיבתב עירכהל טפשמה תיבל תרשפאמ ליעל ונראיתש הקיספה

                                                             
 ןידה תריזגב טפשמה תיב לש ותלועפ ךרדל הרומאה הקיקחה ןיב המאתהה רסוחלו 113 ןוקית לע תיללכ תרוקיבל 59
 םסרופ( ןזור טפושה לש וניד קספל 13 'ספ ,'חאו ינרצ 'נ לארשי תנידמ 10291-01-12 )א"ת יזוחמ( פ"ת המגודל ואר
 ,ובנב םסרופ( "תורבע יוביר" תרתוכה תחת ,ןוטיב 'נ לארשי תנידמ 46693-06-14 )צ"לשאר םולש( פ"ת ;)13.5.14 ,ובנב

 מ"עב .מ.מ.פ 'נ םיסמה תושר 47301-01-14 )א"ת( ג"פע ואר ,תוחפ אל הרורב ךא ,רתוי תזמורמ תרוקיבל .)8.1.15
 וענמנ םיבר טפשמ יתבש ךכל האיבהש איה וז תרוקיב יכ ןכתי .)םיסמה תושר ןיינע :ןלהל( )16.6.14 ,ובנב םסרופ(

 תאכרע לע היה םיבר םירוערע תרגסמבש ךכל איבהש ןפואב ,ןידה תריזג תעב ןקלח וא 113 ןוקית תוארוה תלחהמ
 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ ןיסאי 6461/11 פ"עב וז העפותב ןוידה ואר( תררבמה האכרעב רזוח ןוידל םיקית בישהל רוערעה

 .))22.1.14 ,ובנב םסרופ( 10
 ןארבו'ג טפושה לש וניד קספל 220 – 212 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ רנלק 4456/14 פ"ע ואר הלא תועפותב בחרנ ןוידל 60
 םחתממ הגירח" ורדביל לבוי םג וארו ;10 'ספ 59 ש"ה ליעל ,םיסמה תושר ןיינעב םג ואר ;)29.12.15 ,ובנב םסרופ(

 .)2013( 4 ,198-197 רוגנסה "קדצ ימעטמ םלוהה שנועה
 הגיצמ הרומאה הקידבה ,תאז םע .השינעב הרמחה האצמ אל 113 ןוקית רחאלש הקיספה לש תיריפמא הקידב 61
 םיקיתב 113 ןוקית לש האצותל תוסחייתמה הקיספב תורימאל תדגונמ חרכהב הניא איה ךכיפלו ,םייביטגרגא םינותנ

 השינעב יטופישה תעדה-לוקיש תיינבה ןיינעב קוחה ןוקית לש העפשהה" ןולג לבנעו לגרמ-לשניו ןרק ואר .םייטרקנוק
 תילילפה היצקנסה ןיב יוארה ןוזיאל רשאב ןוידה ךרוצל ,ןכ ומכ .)2016( 221 )ב(חל טפשמ ינויע "םירסאמ תריזג לע
  .הבושחה איה םיטפושה לש לעופב םתשוחת ,יחרזאה דעסל
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 יטפשמ דעס ץמאל טפשמה תיבל רשפאתמ ךכב .)ןיקיזנב יוציפה ףקיה תלבגה ךות( ילילפה ךילהב

  .רתי תעתרהמ ענמיהלו ,קיזמ/םשאנה לש וישעמ תרמוח תא םלוהה )יחרזאו ילילפ( ללוכ

 .םייוציפה ינידב םייונישמ ףא עבונ יקיזנהו ילילפה ךילהה תואצות ןיב ןוזיאב רבוגה ךרוצה

 הלטוב ךכ .םיבר םירשקהב יוציפל םיקוזינ לש םתואכז תא טפשמה יתב וביחרה תונורחאה םינשב

 וככור ,יטפשמהו יתדבועה יתביסה רשקה תחכוהל םיללכה ושמגוה ,תודובאה םינשה תכליה

 62.דועו ףוג יקזנ בקע םיניטקל ןתינה יוציפה הלעוה ,םיינוממ יתלב םיקזנ ןיגב יוציפ ןתמל םיאנתה

 םיבר םיבצמב .םיילאיצנטופה םיקוזינה תצובק ללכל תוסחייתה ךות התשענ םייוציפה תבחרה

 אלל ךא ינלשר ןפואב לעפ עבתנה( תילילפ הנניאש תוגהנתה לש האצות אוה םיקוזינל םרגנש קזנה

 ןיקיזנב תוירחאה תאלעה .)הרומח תוירחא סיסב לע בח קיזמה םהב םירקמ וא ,קזנ םורגל הנווכ

 םייתרבח םידעי תתרשמ יוציפל םיקוזינ לש םתואכז תא טפשמה יתב וביחרה םהב םירקמב

 קותינ .יקיזנה דעסה לש המאתה תשרדנ ,תילילפ השינעל םג ףושח עבתנה רשאכ ,םלואו 63.םיבושח

 .הרומאה האצותה תא רשפאמ תיקיזנהו תילילפה תוירחאה ןיב הקיזה

 ךרוצל תישילש הביס רומאכ הווהמ ןיקיזנהו ןישנועה יניד ןיב הפיפחה םחתמ תבחרה

 םיקסוע ,זמרמ םמשש יפכ ,ןיקיזנה יניד .םיפנעהמ דחא לכב ךילהה תואצות ןיב ןוזיאב רבוגה

 תוגהנתהב םיקפתסמ םתמועל ןישנועה יניד .לעופב קזנל וליבוה רשא תויוגהנתהב יתרוסמ ןפואב

 םיפנעה ינש ןיב וז הדרפה םלואו 64.לעופב קזנל המרג אל תוגהנתה התוא רשאכ םג ,קוחל תדגונמה

 תשרפב 65.הימונוטואב העיגפ לש קזנה שאר תא הקעד תשרפב טפשמה תיב ץמיא זאמ השטשוט

 רשאכ םג ,תיתלווע תוגהנתהל הפישח ןיגב יוציפ לבקל םיקוזינ לש םתוכזב טפשמה תיב ריכה הקעד

 העיגפ לש קזנה שאר .קוזינה לש ודספהל יתדבועה םרוגה התיה אל הרומאה תוגהנתהה

 םיכילה ןהו םילילפ םיכילה ןה םייקתהל םייושע םהב םירקמה תשק תא ביחרמ ךכיפל הימונוטואב

 יבצ ןב תשרפב 66.הז גוסמ הרקמל הבורק המגוד אוה יבצ ןב ןיינעב ןידה קספ .לוועמה דגנכ םייקיזנ

 ןכל םדוק עשרוהש עבתנ דגנכ הימונוטואב העיגפ ןיגב תיקיזנ העיבתב םייוציפ טפשמה תיב קספ

    .םישעמ םתוא ןיגב )יתעמשמ ךילהב(

 ,ליעל ונדמע הילע ,ןיקיזנה ינידב ילילפה ןידה לש ודמעמל רשאב טפשמה תיב תקיספ

 רנרל-ו ןינקעו ןיינעב ןידה יקספ ,לשמל ,ךכ .ילארשיה ןידב םירומאה םייונישל ליבקמב החתפתה

 קספ 67.ןיקיזנב יוציפה ףקיה תא יתועמשמ ןפואב וביחרה רשא תוטלחה רפסמל ךומסב ולבקתנ

                                                             
 א"ע ;)תודובאה םינשה תכלה לוטיב( 486 )4(ח"נ ד"פ ,ידוהיה עבורה חותיפו םוקישל הרבחה 'נ רגניטא 140/00 א"ע 62

 'נ השמ 7794/98 א"נד ;)החוסלא יאנת תשמגה( )2007(218 )2(בס ד"פ ,קדצ ירעש יאופר זכרמ 'נ יול הנבל 754/05
 םסרופ( לארשי תנידמ 'נ בושירק 5707/04 א"נד ;)תיטפשמה תויתביסה ןחבמ תבחרה( )2003( 721 )4(זנ ד"פ ,דרופילק
 תלדגה( )2005( 13 )3(ס ד"פ ,אנח ובא .נ לדגמ 10064/02 א"ע ;)תיתדבועה תויתביסה ןחבמ תבחרה( )5.1.2005 ,ובנב
 .)ףוג יקזנב םיניטקל יוציפה
 םנוצר ןיב המרג הלהש חתמהו( "יחה קוזינה" תייעב תא רותפל הדעונ תודובאה םינשה תכליה לוטיב ,המגודל ךכ 63
 .)םייחב ודועב םייוציפה יפסכל קוקז רשא ומצע עגפנה ןיבל ,םייחב ודועב ויתויוכז תא הצמי אל עגפנה יכ םייולתה לש
  ."המומע תויתביס" לש םיחיכש םירקמ רותפל הדעונ יתביסה רשקה יללכ תשמגה
  .חלצ אלש ןויסינ לש הרקמב םג היצקנס םיליטמ עודיכ ןישנוע יניד 64
 הטילחה ןניגב תוביסהמ םלעתהב.)1999( 526 )4( גנ ד"פ ,"למרכ" םילוחה תיב 'נ הקעד ילע הסאימ 2781/93 א"ע 65
 הימונוטואב העיגפ ןיגב יוציפ תתשה תינויע הניחבמש ירה ,"קזנ שאר"כ הימונוטואב העיגפה תא רידגהל הקיספה
 העיגפ ןיגב יוציפל םוקמ ןיא םיטפושהמ קלח תוחפל תשיגלש הארנ  ,תאז םע .שממתה אלש ןוכיס ןיגב םג לוחל הרומא
 72 'ספ ,תימע 'פורפ 'נ רמה 1326/07 א"ע ואר הז ןיינעב הקיספה םוכיסל( ףסונ קזנ הל הוולנ אל רשאכ הימונוטואב
 לש הניד קספל 39 'ספ ,יביא 'נ לארשי תנידמ 1535/13 א"עו )28.5.12 ,ובנב םסרופ( ןילביר טפושה לש וניד קספל
 .)3.9.2015 ,ובנב םסרופ( תויח תטפושה
 .19 ש"ה ליעל ,יבצ-ןב ןיינע 66
 )1(הל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ירעי 186/80 פ"עב ןוידה תרגסמב ,24 ש"ה ליעל ,ןינקעו ןיינעב ןידה-קספל םדוק דוע 67

 .תונלשרה תלווע ירדגב "תיטרקנוק"ו "תיגשומ" תוריהז תבוח ןיב הנחבאה תא ןוילעה טפשמה תיב עבט )1980( 769
 יתבו ליאוה תונלשרה תלווע לש הרדג תא ביחרה ןיקיזנה ינידב הרומאה הנחבהב שומישה ,התארה הביתכהש יפכ
 אצוי לעופכ .תונלשרב לעפ קיזמה יכ ןעטנ הב העיבת לכב טעמכ "תיגשומ" תוריהז תבוח לש המויקב וריכה טפשמה
 יתלב התיה קיזמה תוגהנתה יכ עובקל טפשמה יתב תייטנ תא הריבגה רשא "תיטרקנוק 'הבוח תקזח'" ןיעמ הרצונ ךכמ
 "תונלשרב תוירחאה ירדג תעיבקב תוילנויצרו תיטופיש היציאוטניא ,הדובע תוחנה לע" ,דעלג לארשי ואר .היואר
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 יקספ .הקעד ןיינעב טפשמה תיב לש הטלחהה רחאל לבקתה םהרבא ןיינעב שיניב תטפושה לש הניד

  .113 ןוקית לש ותקיקחל רבוע ולבקתנ רשא תוטלחהב םניינע שובד-ו לפא ןידה

 היצקנסה ןיב םואיתב ךרוצל טפשמה תיב לש תשרופמ תוסחייתה ,ליעל ונטרפש יפכ

 אל יכ טפשמה תיב עבק הרקמ ותואב ,רוכזכ .תינולפ תשרפב אוצמל ןתינ יקיזנה דעסל תילילפה

 םעטהו ליאוה ,םדקומ ילילפ ךילהב קיזמה עשרוה וב םוקמ םיישנוע םייוציפב שומיש ללככ השעי

 אל ונדמע םהילע ןידה יקספ ראשב .תילילפה היצקנסה חכונל רתייתמ הלא םייוציפ תלטהל

 הקמנהה תאז םע .םיפנעה ינש ןיב המאתהו ןוזיאב ךרוצל שרופמ ןפואב טפשמה תיב סחייתה

 תילילפה תוירחאה ןיב תינורקע הדרפה קידצהל היושעו ,הבחר הלוחת תלעב איה תינולפ תשרפב

 הלוחת ילעב םה ןיקיזנ ינידו ןישנוע יניד םיבר םירקמב ,'ב קרפב ונארהש יפכ .תיקיזנה וזל

 ךרוצ .םיכילההמ דחא לכ לש תואצותה ןיב המאתהו ןוזיא םישרדנ ךכיפלו ,הליבקמ תילאנויצקנופ

 ןידב ןהו ילילפה ןידב ןה ילארשיה טפשמב םינורחאה םייונישה רואל ףקות הנשמ לבקמ רומאכ הז

 68.יקיזנה

 .טלוב ןורסח יקיזנהו ילילפה ךילהה ןיבש הקיזה תא ףפורל תשקבמה השיגל םלואו

 ךומנ לקשמ )תורימחמה תויתייארה ויתושירד לע( ילילפ ךילהב םדא לש העשרהל הב תואיצמ

 יתלב יטפשמ רסמ רדשל היושעה וזכ איה )הברהב תולק תויתייאר תושירד ללוכה( יחרזאה ךילהב

 .ןיקיזנב תוירחא תלטהל םילילפב העשרה ןיבש רשקה קוזיחל לעפ קקוחמה ,וניארש יפכ 69.דיחא

 תינולפ-ו לפא ןיינעב תוטלחהה .תירוקמ תילארשי הריצי הבר הדימב םה ליעל ןידה יקספ ןכאו

  .לבוקמה טפשמה לש תורחא תונידמב גהונה טפשמל דוגינב תודמוע

 היושע זרא-קרב תטפושהו זוזמ טפושה ןיב תקולחמה ,ונחתפ התיא שובד תשרפל בושל םא

 לש ודמעמל רשאב עודיה ןוידל היגולנאב .ןידה קספ ןד הב תיפיצפסה היגוסהמ הבחר ןכ םא תויהל

 תושיג יתש םיגציימ זרא-קרבו זוזמ םיטפושה ,"ביצי"ו "תמא" ןיבש הריחבהו יטפשמה םידקתה

 תילילפה תוירחאה ןיבש הקיזה תא רמשל תשקבמה ,זרא-קרב תטפושה לש התדמע 70.תורחתמ

 ,הקינעמ איהש תושימגה לע ,זוזמ טפושה לש ותשיג .תיטפשמ הינומרהו תוביצי החיטבמ ,תיחרזאל

 ודמעמל רשאב ןוידב .םיפנעה ינשב יטפשמה ךילהה תואצותל טפשמה תוילכת ןיב המאתה החיטבמ

                                                             
 243/83 א"ע ןידה קספב תפסונ הכלה השדוח ,ןינקעו ןיינעב ןידה-קספ רחאל ךומסב .)1996( 317 ,295 וכ םיטפשמ
 יוציפל קוזינה יאכז תונלשרה תלווע תרגסמב יכ הנושארל עבקנ ורדגב ,)1985( 113 )1(טל ד"פ ,ןודרוג .נ םילשורי תייריע
 תורצוי ןניא תויראלוקיטרפה תולוועה ויפל ללכהו ,הביחרמה "תובחה תקזח" העבקנ ןכ .רוהט ינוממ יתלב קזנ ןיגב
   .ילארשיה ןידב ןיקיזנב יוציפה ףקיה תבחרהל יתועמשמ ןפואב המרת ולא תוערכהמ תחא לכ .םיילילש םירדסה
 ןתינ הז רשקהב .ונטרפש ולאל רבעמ םיפסונ םיטנמלא תללוכ ןיקיזנהו ןישנועה יניד ןיב הפיפחה םחתמ תבחרה 68
 הנתינש תונשרפהמ .קזנ תחכוה אלל "םיירוטוטטס" םייוציפ תעבוקה )תבחרתמו תכלוהה( הקיקחה תא דחוימב ןייצל
 עבקנ ךכ .השינע ףאו "תיחרזא הפיכא" לש ךרדב העתרה םדקל ,רתיה ןיב ,דעונש יוציפב רבודמ יכ הלוע וז הקיקחל
 )ג(183 'ס יפל םייוציפה יכ )2005( 504-503 ,490 )6(טנ ד"פ ,מ"עב )1983( לט ןיע 'נ ןייטשנביור המחור 3400/03 א"עב
 )29.12.10 ,ובנב םסרופ( לייג סירוב 'נ מ"עב רודגימ 45/08 א"עב  ;"השינע" רדגב םה 1967-ז"כשתה ,םיטנטפה קוחל
 א"ערב וליאו ;"ישנוע-יתעתרה" אוה תוירחסמ תולווע קוחב קזנ תחכוה אלל יוציפ סיסבב דמועה ןורקיעהש עבקנ

 "תיחרזא הפיכא"ל םוקמ שי םימיוסמ םירקמב ויפל ןורקיעה עבקנ ,)5.7.06 ,ובנב םסרופ( הט'צקופ 'נ שמש 9615/05
 לע לטוה יוציפה רשאכ ,1983-ג"משתה ,םיירוביצ תומוקמב ןושיעה תלבגהל קוחה תוארוה לש הפיכא – הרקמ ותואב(

 .)הקוקח הבוח תרפה לש הלוועה תועצמאב ןושיע הריתהש הדעסמה
 :ידנקה ןוילעה טפשמה תיב דמע ,יחרזאה הזל ילילפה ןידה לש ותעיבק ןיב תודיחאה לש התובישח לע 69

 Hall v Hebert (1993) 101 DLR (4th) 129, 165: “To allow recovery in these cases would be to allow 
recovery for what is illegal. It would put the courts in the position of saying that the same conduct is both 
legal, in the sense of being capable of rectification by the court, and illegal. It would, in short, introduce 
an inconsistency in the law. It is particularly important in this context that we bear in mind that the law 
must aspire to be a unified institution, the parts of which - contract, tort, the criminal law - must be in 
essential harmony. For the courts to punish conduct with the one hand while rewarding it with the other, 
would be to create an intolerable fissure in the law’s conceptually seamless web… We thus see that the 

concern, put at its most fundamental, is with the integrity of the legal system. 
  .)1949( 235 ב ד"פ ,םואבנזור 'נ םואבנזור 6376/4 א"ע 70
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 שובד ןיינעב תקולחמה 71."ביצי לע ףידע תמא" יכ טפשמה תיב עודיכ עירכה יטפשמה םידקתה לש

   .ערכוה םרט ןוידה ,ןיקיזנו ןישנועב תוירחאה ןיב סחיה תלאשב רומאה לכב יכ העיבצמ

 

 םוכיס

 .יקיזנה רשקהב ילילפה ןידה לש ודמעמל ןיד יקספ רפסמב טפשמה תיב סחייתה תונורחאה םינשב

 תוירחאל םילילפב בויח ןיבש הקיזה םוצמצל תלעופה השיג טפשמה תיב גיצה וללה ןידה יקספב

 ינש ןיב םואיתו ןוזיא חיטבהל ךרוצה איה וז הדמעל תירשפא הקדצה יכ עיצה ליעל ןוידה .תיחרזא

 יביטמרונ רסמ עובקל טפשמה תכרעמ לש התלוכיב תעגופ וז הדמע ,תאז םע .םירומאה טפשמה יפנע

 .יבקע

                                                             
  .254 'מעב ,םש 71


