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יוצרהו יוצמה ןידה- תוינמ לע תויצפואיבתכיוסימ

 םירמאמה תורחתב ןושארה סרפב הכז הז רמאמ(

)1997 תנשל ל"ז ןרוי ןרהא 'פורפ לש ורכזל

תאמ

אריפש סכלא

רבד חתפ.1

.ןוה סויגל םילבוקמה םייסנניפה םירישכמה דחא תא םיווהמ )תויצפוא :ןלהל( תוינמ לע תויצפוא יבתכ

 שומימל תונתינ ןהו ,הרומת אלל וא הרומתב ,Warrants) תויצפוא( הרבחה ידי-לע תוקפנומ תויצפואה
.)שומימ תפסות( עובק םולשתל הרומתב תוינמל

 לכ ןיא הנורחאל ןכש ,תוינמ לעב ידי-לע תויצפוא תקפנהמ התילכתב הנושה הלועפב אופא רבודמ
 הרבחב םירחאה תוינמה ילעבל רשאבו ,דחמ )תויצפואה אושנ ןה היתוינמש( הרבחל רשאב תוקפנ
.ךדיאמ

 ןשומימ ,ןתריכמ :ןוגכ ,ןהב תולועפבו תויצפוא תקפנהב םינומטה סמה יטביהל שרדא וז הדובעב
 תדוקפב התרדגהכ ,תיטרפ הרבחל סחייתי ןוידה( הקיפנמה הרבחה יבגל ןה ,תאז .'וכו תוינמל

 יטביה לש ירוטוטטסה םרוקמ .)2(היצפואה לבקמ יבגל ןהו ))1(1983-ג"משת ,]שדח חסונ[ תורבחה
 ,)היצלפניא לשב םימואית( הסנכה סמ קוחבוהסנכה סמ תדוקפב לחה .םיקוח רפסמב םירומאה סמה

-ו"לשת ,ףסומ ךרע סמ קוחבו)4(1963-ג"כשת ,ןיעקרקמ חבש סמ קוחב ךשמה ,)3(1985-ה"משת

.)6(1961-א"כשת ,םיכמסמ לע םילובה סמ קוחב הלכו)5(1975

 הרבח ןיבל ,)7(חבש סמ קוחב ותועמשמכ ןיעקרקמ דוגיא איהש הרבח ןיב הנחבאה תובישח רואל
.תורבחה יגוס ינשל םידרפנ םירבד יתדחיי ,רומאכ דוגיא הניאש

 הקיספב ,הקיקחב הפיקמ תוסחייתהל וכז םרטו ,םה םיבר וז הדובעב ןוידה ימוחת ,ןלהל רהבויש יפכ
 םילוב סמו ףסומ ךרע סמ יטביה הדובעה לש הז קלחב ונודיי אל ,העיריה רצוק תאפמ .הימדקאבו

.ךשמה רמאמב בחרנו ףיקמ ןוידל וכזי הלא םיטביה .תויצפואל םירושקה
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היצפואה לש התוהמל.2
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 .)8(התוחדל וא העצהה תא לבקל תורשפא ,עצינה :ירק ,ולבקמל ריאשמה הרירב םכסה הניה היצפוא
 הזוח :םיזוח ינשמ בכרומ היצפואה הזוח ,רבד לש ודוסיב .דבלב עיצמה תא תבייחמ היצפואה ,רמולכ
.ירקיעה הזוחה תא לבקל עצינל תנתינה הרירבל סחייתמ ןורחאה רשאכ ,ינשמ הזוחו ירקיע

 הניחבמ הזוח וניא ירקיעה הזוחהש דועב ,רומג ינשמה הזוחה קר ,היצפואה ןתמ בלשב:שגדויו
.ירקיעה הזוחה תרכנ- היצפואה תשמוממ רשאכ קר ,ונייה .לוביק השענ אל דוע לכ- תיטפשמ

:ןלהלדכ תלכתה ףוח חותיפל הרבחה ןיינעב עבקנ ךכל םאתהב

 ןיבל תורשקתהןיב הריחבה- תינוויכ-וד איהש הריחב תלוכי תחנומ 'היצפואה הזוח' סיסבב"
 היצפואה ףיעס וא,היצפואה הזוח ,השעמל .היצפואה אושנ תירקיעה הקסיעב תורשקתה יא
 ,םא קרו ,םא ללכתשמרשא ,ירקיעו ףסונ הזוחל חפסנה ינשמ הזוח ןיעמ אוה ,הזוחב
 ןיב תתרכנ אל הז הרקמבו,התא שממל אלש רוחבל לוכי היצפואה לעב .תשמוממ היצפואה

)9("...תירקיעה הקסעה םידדצה

 רבודמ ןיא ,רמולכ ."תיתימא" ןניקסע אק היצפואהש ,איה הז ןויד סיסבב החנהה יכ ,שיגדהל שי
 הרירב עצינל הנתינ אלש ,ךכ לע םיעיבצמ היצפואה יאנתו תוביסנה לולכמ םהב םיבצמ םתואב
 הרומתה תיברמשכ :ןוגכ ,שארמ רכמ ,השעמל ,והז אלא ,ואל םא היצפואה תא שממל םא תיתימא
 שומימה תוריבסש ,יביטקרטא הכ אוה שומימה ריחמשכ ;שארמ תמלתשמ תירקיעה תוכזה דעב

.)10(תיתוכאלמ הקסיע הווהמ היצפואה ןתמשו ,דואמ ההובג

ןיעקרקמ דוגיא הניא איהש הרבחב תויצפוא תקפנה.3

הקיפנמה הרבחה לצא סמה יטביה3.1

תויצפואה תקפנה בלש3.1.1

 לע םילובקת םיווהמה םימוכס לבקל היושע הקיפנמה הרבחה ,תויצפואה תקפנה תעב
 םניאו )ןוהה תונרק תרגסמב( ימצעה ןוהה תצובקב םימשרנ הלא םימוכס .תויצפוא ןובשח
 ןובשח-יאור תכשל לש48 'סמ תעד יוליג תווצמכ- דספההו חוורה ח"וד ךרד םירבוע

.)11(לארשיב

 תויצפואה שכור יפלכ תובייחתה תלבקל הלוקש האצקהה ,הרבחה תניחבמש ,אטישפ

 המוד האצקהה ,הרבחה יבגלש ,ןאכמ רומא .)12(ונמיה הרומת תלבק דגנכ ,)"עצינה":ןלהל(
 ,רקיעו ללכ סמ עוריאב ןניקסע ןיא היבגל ןכלו ,הריכמל רשאמ האוולה תליטנל היפואב רתוי

 הרבח ידי-לע תוקפנומ תויצפואהש הדימב .ואל םא ןיבו הרומתב וקפנוה תויצפואה םא ןיב
 ןיגב יבויח יוניש בשחל שי ,)"ב קרפ םושינ" :ןלהל( םימואיתה קוחל ב קרפ הילע לחש
.תויצפואה ןובשח-לע םילובקתה
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 םימוכס לש המישר הנומ )"ג תפסות" :ןלהל( םימואיתה קוחל ג תפסותל1 ףיעסל אשירה
.םייבויח םייוניש םניגב בשחל שי רשא

...ע )1998 לירפא( 2/בי םיסימ .40-א 'מע )1998 לירפא( 2/בי םיסימ- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה38 ךותמ2 דומע
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:ןמקלד םימוכסה םילולכ וז תרגסמב

 לש הפוקתלםושינה קיפנהש ,בוח תורגיאו ןוה ירטש ןובשח לע ולבקתנש םימוכס"
 תיילע רועישמ30% לע הלוע הניא םהילע תיתנשה תיבירהשו ,תוחפל תחא הנש
 יוכינב םושינה קיפנהשתויצפוא ןובשח לע ולבקתנש םימוכס ןכו ,סמה תנשב דדמה

]'ש 'א- ילש השגדהה[ )13(";ןתקפנהב ואצוהש תואצוהה

 בושיח ךרוצל הרומתהמ ותחפוה הניגב תואצוההש ,תוינמ תקפנהל המודבש ,תואורה וניניע

 םוכסה :ירק ,וטנ םוכסה וניה יבויחה יונישה- תויצפוא תקפנהב םג ךכ ,)14(יבויחה יונישה

.הקפנהה תואצוה יוכינב)15(לבקתנש

 םאתהב ,ימצעה ןוההמ קלחל תונורחאה הנבשחית ,תויצפואה תקפנה רחאלש סמה תנשב
:)"א תפסות" :ןלהל( םימואיתה קוחל א תפסותל )8()א(א1 ףיעסל

,תוינמל הרמהל םינתינהו הסרובב םימושרה ,קיפנהש בוח תורגיאו ןוה ירטש"
 ןכוסמה תנשב דדמה תיילע רועישמ30% לע הלוע הניא םהילע תיתנשה תיבירהו

]'ש 'א- ילש השגדהה[ )16(";וקפנוהש תויצפוא

 ןהש תנמ לע הסרובב רחסמל תומושר הנייהת תויצפואהש חרכה ןיא יכ ,בל לא םישל שי
לכ,ונייהד .ףיעסה לש אשירה חסונמ הלוע הרואכלש יפכ ,ימצע ןוההמ קלחל הנבשחית
.ימצעה ןוההמ קלחל בשחית הקפנוהש היצפוא

תויצפואה שומימ בלש3.1.2

.הרומתב תוינמ ול הקיפנמ הנורחאהו ,הרבחל שומימה תפסות תא עצינה םלשמ הז דעומב

 ןוהל םיכפוה תויצפואה תקפנהמ םילובקתה םע דחיב שומימה תפסות ,תיאנובשח הניחבמ

 הלועפ הווהמ תויצפואה שומימש ,ךכמ אצוי לעופ .)17(תוינמ ןובשח לע הימרפו תוינמ
 יוניש בשחל שי ,תאז םע .סמב תובח לכ חימצמ אוה ןיאו ,דבלב הרבחה לש הנוה רושימב

.)18("...תוינמ תאצקה ןובשח לע" לבקתנש םוכס התויהב ,שומימה תפסות ןיגב יבויח

תויצפואה תעיקפ בלש3.1.3

 הקיפנמה הרבחב םיפקזנ ,ועקפו ושמומ אלש תויצפואה ןיגב םילובקתה ,תיאנובשח הניחבמ

.)19(ןוה ןרקל

 לש תוינמה ןוה תרגסמב עוריא תויצפואה תעיקפב םיאור תואנובשחה יללכ :ןאכמ רומא

.)20(הרבחה לש דספהה וא חוורה ןובשחמ קלח אלו ,הרבחה
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 לופיטל ההז תויצפואה לש ןתעיקפ בלשב ייוסימה לופיטה םאה ,הלאשה אופא הל הפצ
?יאנובשחה

 ןיד תעיבק ךות ,יאנובשחה חוורה לע םיססבתמו םיצמאמ סמה יניד יכ ,איה תומסרופמה ןמ

.)21(תומיוסמ תוסנכה לש ןייוסימל רשאב יפיצפס
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 'נ מ"עבןוחטבו הרימש םירמושה תצובק תרבח494/87 א"עב היוטיב תא האצמ וז השיג
:ג"משפ

יללכ תא תלבקמ איה .תואנובשחה תרותב תקסוע הסנכה סמ תדוקפ ןיא ללככ"
םדי תא םיכמוס ןובשח יאורש ,רחסמה םלועב םילבוקמה םיליגרה תואנובשחה
 ןינעל עבוקהיותיעה וא םושירה תטיש רבדב הדוקפב תובייחמ תוארוה ןיאב ...םהילע

)22(".ןובשח יאורלע םילבוקמה תואנובשחה יללכב אשונה רדסומ האצוהה וא הסנכה

:אנשיל יאהכ זכרמ סופד 'נ המוש דיקפ510/80 א"עב ןיול טפושה עבק ,המוד השיג יפל

 תואנובשחהיללכ ןיב ]'ש 'א- לעופב סמה םולשת דעומ[הז אשונב רזוח ןוזיה םייק"
 רקיעב,ךכב םקוסיעש הלא ידי לע םעפ ידמ םיללכתשמו םישבגתמה ,םילבוקמה
 יתב ןיבל- םיחנמו םיכירדמכ ,ללכ ךרד ,םירכומה םיללכ- ןובשחה יאור תוכשל

)23(".ןידה תא עובקלו טרפל םאובב ,טפשמה

 ,הפמ תואנובשחה יללכ תכרעמו הפמ סמה יניד תכרעמ :ירק ,וללה תוכרעמה יתש ,יאמ אלא
 .דחא לוקב םירבדמ יוסימה ינידו תואנובשחה יללכ דימת אל" ,ונייהד .תופפוח חרכהב ןניא
 םימייוסמ םירקמב תחפ םושיר ןוגכ ,יוסימה ינידמ ןיד רתוס יאנובשחה ללכה רשאכ אל יאדוו

.)24("ב"צויכו

 םידמוע םה ןיא דוע לכ הפי ,םילבוקמ תואנובשח תונורקעל םינופ ויפל ,ןורקיעהש ,אטישפ
 ,וז השיגל םאתהב .אשונב ושבגתנש תוכלהל וא ןידב תרחא תיפיצפס הארוהל הריתסב
:ןלהלדכ רובמט ןיינעב ןיגה טפושה עבק

 ידילע םימשוימ םהש יפכ תואנובשחה יללכ תא סמה תואנובשח תמאות ללכ ךרדב"
 תוטיש יתשןיב םירכינ םילדבה םימייק םיתיעלו ךכ רבדה דימת אל ךא ,ןובשחה יאור
 תוצצה הלאלתומוד תויעבב םילקתנ ןובשחה יאור םג יכ קפס ןיא .תואנובשחה
 הרטמב ,קסעהלש םייפסכה ויתוחוד תא םיכרוע םהש העשב סמה תואנובשח םוחתב
 יאור לש םתבושתושי םלואו .יסנניפה ובצמ תאו ותוליעפ תא הנוכנ ופקשי הלאש
 תונוטלש םישקבמ התואש,תילאקסיפה תוינידמה םע דחא הנקב הלוע הניא ןובשחה
 תורטמל םאתהב סמ יכרצלתואנובשחה יללכ םיעבקנ הלאכ םירקמב .םשייל סמה
.ןובשחה יאור לעםילבוקמה תואנובשחה יללכמ היטס ךות ילאקסיפה קוחה
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תא ףקשל הרטמב ,ןובשחה יאור ידי-לע םיטוקנה םיללכל יכ רוכזל שי תאז םע
תוקיודמ תוארוה הדוקפב ועבקנ אל םהבש םירקמ םתואב הבר תובישח שי ,הסנכהה
תמיוסמ האצוה לע ובש יותיעה וא ,םשריהל תמיוסמ הסנכה לע הבש ךרדה יבגל

)25(".תבייחה הסנכהה תעיבק ךרוצל ןובשחב תאבומ תויהל

 תא סמה תשרב דוכלל ידכ הב שיש ,ןידב תיפיצפס הארוה תמייק םאה ,ןוחבל שי ,רמולכ
.תויצפואה תעיקפ

 )הלאכ ולבקתנ ןכא םא( תויצפואה תקפנה תעב ולבקתנש םימוכסה יכ ,איה תירשפא הנעט
 סמ תדוקפל )א()3()ב(3 ףיעסב רומאכ ,בוח תליחמ ,תויצפואה תעיקפ תובקעב ,םיווהמ

:ףיעסה חסונ ןלהל .)26(הסנכה
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 םימוכסמעבונ בוחהו ,ונממ קלח וא בוח ול טמוש וא לחמנ תינולפ סמ תנשבש םדא"
 רוציי ךרוצלקנעמ ול ןתינש וא ,די חלשממ וא קסעמ ותסנכה רוציי ךרוצל לביקש
( וא )1( תואקספ יפ לעוא2 ףיעס יפ לע םהילע סמב בייח וניא אוהו ,רומאכ ותסנכה
 בוחה תא וארי ,םהילע תולח ןניא)ב(21-וא20 םיפיעס תוארוה םגו הז ןטק ףיעסל )2
 ותואו ,ןתינ הבש הנשב הסנכהכקנעמה תאו טמוש וא לחמנ הבש הנשב הסנכהכ
".50% לעהלעי אלש רועישב סמב םהילע בייח היהי םדא

 ותסנכה רוציי ךרוצל םושינל ואבש ,קנעמ וא בוח תליחמ תוסמל אב ףיעסהש ,דמלו אצ
()ב(3 ,)1()ב(3 ,2 םיפיעס תוארוה חוכמ םהילע סמב בייח וניא אוהו ,די-חלשממ וא קסעמ

.)27(הסנכה סמ תדוקפל)ב(21-וא20 ,)2

 ול קיפנהל ,עצינה יפלכ הרבחה תובייחתהב האור וז השיג ירוחאמ אופא דמועה לנויצרה
.ליעלד )א()3()ב(3 ףיעסב ותועמשמכ בוח- םיעובק םיאנתב תוינמ

 ימעטלו ,בוחכ תינוה תובייחתה התוא תא בישחנ םא םג ןכש ,תאז תונשרפ לבקל הטונ יניא
 התסנכה רוציי ךרוצל לבקתנש בוחב רבודמ ןיאש ירה ,וז העיבק תונוכנל רשאב קפס םייק
.ףיעס ותואב רומאכ ,הרבחה לש

 תוארוה יפ-לע סמב תבייחה הלועפב רבודמה יכ ,עבקיי םא םג יכ ,ןייצא םירבדה ילושב
 ךרוצל לביקש םימוכסמ עבונ"ש בוח לע רבדמ ףיעס ותואש ירה ,ליעלד )א()3()ב(3 ףיעס
 ןניא הקיפנמה הרבחה תוסנכה וב םוקמש ,אטישפ ."די חלשממ וא קסעמ ותסנכה רוציי

 טלמית תויצפואה תעיקפש ירה- תוקזחה תרבחב רבודמ םא ,לשמל- קסע ידכ תועיגמ
.ליעלד )א()3()ב(3 ףיעס לש ותשרמ

 יפנכ תחת הסחנה סמ עוריאל בשחיהל היושע תויצפואה תעיקפ יכ ,םיסרוגה שי ,ןיפולחל
:ירק ,הסנכה סמ תדוקפל )10(2 ףיעס

 אצוהאל ךא ,)9( דע )1( תואקספב לולכ וניאש רחא רוקמ לכמ חוויר וא תורכתשה"

)28(".רחא ןיד לכב וא וז הדוקפב רוטפ וילע ןתינ אלו שוריפב םהמ

6666    ''''ממממעעעע

 רושימב הלועפ הווהמ תויצפואה תעיקפש ,יתרבסה רבכ ןכש ,ילע תלבוקמ הניא וז הסרג םג
.הלש דספההו חוורה ןובשחמ ילרגטניא קלח אלו הרבחה לש ןוהה

 תויצפואה תעיקפ .הרבחה יבגל סמב תובח המיקמ הניא תויצפואה תעיקפ:רבד לש ומוכיס
 ןובשח-לע םילובקתה ןכש ,םימואיתה קוח ןיינעל תוייוסימ תוכלשהב הכורכ הניא ףא

.)29(הרבחה לש ימצעה הנוה תרגסמב םירתונ תויצפואה

עצינה לצא סמה יטביה3.2

תויצפואה תקפנה בלש3.2.1

 הרומתה לש אצוי לעופכ- ןתשיכר תא הווהמ תויצפוא תקפנה ,עצינה לש וטבמ תדוקנמ
 .עצינה יבגל סמ עוריא הווהמ הניא האצקהה תלועפש ,אוה ךכל יגול ךשמה .העבקנש
:םיגירח ינש וז העיבקל

ןיעקרקמ דוגיאב תויצפוא תקפנה]א[
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 .חבש סמ קוחב ןרוקמש תוייוסימ תוכלשה תויצפואה תקפנהל הנייהת ,הז הרקמב

.)30(דרפנ ןוידב הכוז הז אשונ

ב קרפ םושינ אוהש עצינל תויצפוא תקפנה]ב[

 םאתהב םימואיתה קוח ןיינעל עובק סכנל תובשחנ הסרובב תורחסנ ןניאש תויצפוא

 בשחל שיש ,אטישפ .)31()"ב תפסות" :ןלהל( םימואיתה קוחל ב תפסותל )1(1 ףיעסל

.)33(ול וקפנוהש תויצפואה רובע עצינה )םליש םא( )32(םלישש םוכסה ןיגב ילילש יוניש

 תינויצלפניאה הנגהה תא תוניטקמ עצינל תוקפנומה תויצפואש ,ןיבהל אופא לקנ
.תויצפואה רובע )םליש םא( םלישש םוכסה הבוגב ימצעה ונוהל תנתינה

תויצפואה שומימ בלש3.2.2

 ףלח תוינמ ול הנקמ רשא שומימה תפסות תא הרבחל עצינה םלשמ היצפואה שומימ בלשב
.תויצפואה

 איה התאצותש ןיפילח תקסיע ותויהב ,תונושארה לש הריכמ הווהמ תוינמל תויצפואה שומימ
 סמ תדוקפל88 ףיעסב "הריכמ" תרדגהב רומאכ- עצינה תושרמ תויצפואה לש ןתאיצי

 לש ירוקמה ןריחמ לע הלוע תוינמה לש ןייווש וב םוקמש ,אוה ךכמ אצוי לעופ .הסנכה

.)34(הריכמב חמצנש ןוה חוור לע סמ לטוי ,תויצפואה

7777    ''''ממממעעעע

 לע ףיקשהל לבוקמ אל הקיטקרפב ןכש ,אדירג תימדקא הניה וז העיבק יכ ,ןייצל רתומל
.סמב תבייחה הריכמ לעכ תוינמל תויצפוא שומימ

.)35(הרבחל םליש רשא שומימה תפסות ןיגב ילילש יוניש בשחל עצינה לע המוש ,םוקמ לכמ

 לש ותשרב דכליהל יושע תוינמל תויצפוא שומימ םאה ,איה ררבתהל היוארה תפסונ הלאש
:ףיעסה חסונ ןלהל .הסנכה סמ תדוקפל )ט(3 ףיעס

היה שומימה תעבו ,תוריש וא סכנ תשיכרל רבעב לביקש תוכז םדא שמימ)1("
 םליששריחמה ןיבל תוריש וא סכנ ותוא דעב ליגרכ םלתשמה ריחמה ןיב שרפה
-שרפהה תא וארי ...םדא ותוא

...

 לביקשהילע תולח ןניא )ב( וא )א( הנשמ תואקספש האוולהב וא תוכזב)ג(
 ;)4(2ףיעס יפל הסנכהכ- ותטילשבש הרבחמ ,ובורק וא ,הטילש לעב
- הז ןינעל

;)1()ד(76 ףיעסב ותרדגהכ- 'בורק'

 וא ודבל,ןיפיקעב וא ןירשימב ,שוכרל יאכז וא קיזחמש ימ- 'הטילש לעב'
:הלאמ דחא ,ובורק םע דחיב

...ע )1998 לירפא( 2/בי םיסימ .40-א 'מע )1998 לירפא( 2/בי םיסימ- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה38 ךותמ6 דומע
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;אצוהש תוינמה ןוהמ תוחפל5%)1(

;הרבחב העבצהה חוכמ תוחפל5%)2(

;קוריפ תעב היסכנמוא הרבחה יחוורמ תוחפל5% לבקל תוכז)3(

.להנמ תונמל תוכז)4(

..."

 הרבחה תוינמב קיזחה אל אוה ,ונייהד ,ג דצ וניה עצינה ,םירבדה תישארב יתרבסהש יפכ
3 ףיעס ןיינעל "הטילש לעב" וב תוארל ןיא יכ ,ינרובס ,ןכ לע רשא .תויצפואה תקפנהל רבוע
?םירומא םירבד המב .הסנכה סמ תדוקפל )1()ט(

 .יהשלכ הרבח לש תוינמה ןוהמ5% שוכרל תויצפואב קיזחמ ינולפ וב בצמ ,לשמל ,ןאכ לוט
 לעב" אוה ןיא ןכש ,)1()ט(3 ףיעס לש ויתומא 'דב סנכיי אל ינולפ ידי-לע תויצפואה שומימ
 ,תוינמה ןוהמ5% "שוכרל יאכז" םנמוא ינולפ ,קודו .ליעלד )ג()1()ט(3 ףיעס ןבומב "הטילש
 םילימב חתופ )ג( ןטק ףיעס( "תוכזה תא לביק"ש העשב :ךשפנ הממ ןכש ,יגס אל ךכב ךא
."הטילש לעב"ל אוה בשחנ אל )"...הטילש לעב לביקש...תוכזב"

 לעב"כ בשחיהל שי ליעלד )1()ט(3 ףיעס יפ-לע תוסמתהל תנמ לע יכ ,רומאה ןמ הלוע
.ןשומימ בלשב ןהו תויצפואה תלבק בלשב ןה "הטילש

8888    ''''ממממעעעע

תויצפואה תעיקפ בלש3.2.3

 עצינל רצוויי ,הנעקפת תויצפואהו הדימב .וידיבש תויצפואה שומיממ ענמיהל לוכי עצינה

88 ףיעסב התרדגהכ "הריכמ" הווהמ תויצפואה תעיקפ :ןמקלד םעטהמ ,)36(ןוה דספה
 לכ ךרדב סכנאצי םהיתובקעבש םירחא עוריא וא הלועפ לכ" ונייהד ,הסנכה סמ תדוקפל
 לש קושה יווש והז ןכש ,ספא איה "הרומת"ה ,הז ןיינעל ."...םדא לש ותושרמ איהש

 םימוכסה הבוגב אהי תויצפואה תעיקפ ןיגב ןוהה דספהש ,אטישפ .)37(ןתעיקפ םע תויצפואה

 תויצפואה ןכש ,דבלב ילנימונ דספהב רבודמש ,אקע אד .)38(תויצפואה תקפנה תעב ומלושש
.םימואיתה קוחל )ג(9 ףיעסב רומאכ תחפ-רב סכנ ןניא

.סמ ינונכתל בחרנ רכ תווהל היושע תויצפואה תעיקפמ אצוי לעופכ דספה לש ותורצוויה

 הרומתב ,הרושק הרבח איהש ,ב הרבחל תויצפוא הקיפנמ א הרבח וב בצמ ,לשמל ,ןאכ לוט
 זוזיקב רתומה ןוה דספה הל רצוויי ,תויצפואה תא שממת אל ב הרבחש הדימב .םינמוזמל
 םא ,תאזמ הרתי .הסנכה סמ תדוקפל92 ףיעס תוארוהל ףופכב ,םירחא ןוה יחוור דגנכ
 קסעמ דספהל תויצפואה תעיקפמ דספהה בשחיי ,ךרע-תוריינב "תרחוס"ל תבשחנ ב הרבח

 ,א הרבח .)39(סמ תנש התואב םירחא תורוקממ היתוסנכה לכ ךס דגנכ זוזיקב רתומה
 ןניא ןתעיקפו תויצפואה תקפנה ,וניאר רבכש יפכ ןכש ,הז בלשב הסומת אל ,תאז תמועל
.סמ עוריא תורצוי

 רבדל ןיא ןכש ,תויצפואה תעיקפ ןיגב יבויח יוניש בשחל ןיאש ירה ,םימואיתה קוח תניחבמ
."לבקתנש םוכס" לע הז הרקמב
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 ןכלו ,)40(עצינה לש ונזאמב הנללכית אל תויצפואה ,תויצפואה תקפנה רחאלש סמה תנשב
 ןוהה תא ןיטקי תויצפואה תעיקפ בקע רצונש דספהה ,ךדיאמ .ןטקת םיעובקה םיסכנה תבצמ
 לכ ןיא תויצפואה תעיקפלש ,אטישפ .א תפסותל )1()ב(א1 ףיעסל םאתהב ,עצינה לש ימצעה
.םימואיתה קוח ןיינעל הנימ אקפנ

תוינמה תריכמ בלש3.2.4

 סמ תדוקפל ה וא ב קלח תוארוה הנלוחת ,תויצפואה ףלח וקפנוה רשא תוינמה תריכמ תעב
 הסנכהש ימ ידי-לע הנרכמית תוינמהש הדימב .הריכמה תוהמ לש אצוי לעופכ ,הסנכה
 אולמ יזא ,הסנכה סמ תדוקפל )1(2 ףיעס יפל הסנכה וידיב איה ךרע-תוריינ תריכממ
 האצוהכ ורתוי ןניגב ומלושש םימוכסה וליאו ,הסנכהל בשחית תויצפואה תריכמ ןיגב הרומתה
.תפטוש

.)41(ןוה חוור עצינל חמצנ םא בשחל שי ,ינוה יפוא תלעב הריכמב רבודמ ,תאז תמועל ,םא

9999    ''''ממממעעעע

.תוינמה לש ירוקמה ןריחמו השיכרה םוי םניה ןוהה חוור בושיחל םייחרכהה םירטמרפה ינש

:ןמקלדכ "השיכרה םוי" חנומה תא רידגמ הסנכה סמ תדוקפל88 ףיעס

 השענםושינהש וא םושינה ידיל סכנה עיגה ,יהשלכ ךרדב ,ובש םויה- 'השיכרה םוי'"
"...םדקומה יפל ,ול יאכז

:תופולח יתש תולוע וז הרדגהמ

;תוינמה וקפנוה ןחוכמש תויצפואה תקפנה םוי-תחאה

.תוינמל תויצפואה שומימ םוי-הינשה

.)42(אשונל יללכה ןידה תוסחייתה תא תמלוה התויהב ,היינשה הפולחב רוחבל שי ,ימעטל

 ינש ללוכה עצינל הרבחה ןיב בייחמ הזוחמ קלח הניה היצפואה ,וניאר רבכש יפכ ,קודו
 .ירקיעה הזוחה תא לבקל עצינל תנתינה הרירבל סחייתמה ,ינשמ הזוחו ירקיע הזוח:םיכבדנ
 הניחבמ הזוח וניא ירקיעה הזוחהש דועב ,רומג ינשמה הזוחה קר היצפואה ןתמ בלשב
 תרכנ- עצינה ידי-לע היצפואה תשמוממ רשאכ קר,ונייה .לוביק השענ אל דוע לכ- תיטפשמ
 תושמוממ םרטב ,תוינמל ונייה ,"סכנ"ל "תואכז" לכ לע רבדל ןיאש ,אטישפ .ירקיעה הזוחה
.תויצפואה

 האצקהל סחיב עצינה ןיבל הרבחה ןיב םכסהה ללכתשה שומימה םויב קר :התעמ רומא
.תוינמל ןורחאה לש ותואכזלו הרומאה

 ץמאל ונילע המוש ,סמה ינידל יללכה ןידה ןיב היואר הינומרה גישהל תנמ לע ,ןכ לע רשא
 ןיינעל םיפי .סמה תובח בושיח ךרוצל השיכרה םויכ- תוינמל תויצפואה לש ןשומימ םוי תא
:ירודכ רגנ תשרפב גרבדלוג טפושה ירבד הז

 יסחילתעגונ]חבש סמ[ קוחב 'הריכמה םוי' לש ותועמשמ רבדב תינשרפה הלאשה"
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 טפשמהיללכ םא ,תורחא םילמב .ירוביצה טפשמהו םיזוחה יניד ןיבש ןילמוגה
 םג םה םיפי,הזוחל םידדצה ןיבש םיסחיה תכרעמו הזוחה תתירכ לע םילחה ,יטרפה
 ,הקיקחה תרטמתא םישגהל האבה ,התואנ תונשרפ יכ ,ינרובס .סמב בויחה ןיינעל
 ןיבל ,םייזוחה םיסחילרושקה ,םינידה 'לגעמ' ןיב ןנד הרקמב קתנל הלוכי הניא
 תוכז'ו 'הריכמ' תורדגהחכונ דחוימב תאז .קוחה יפ-לע סמב םידדצה לש םתובח

)43(".קוחל1 ףיעסב 'ןיעקרקמב

 ךות יכ םא ,רשא טפושה עבק ,הרקמ ותואב .)44(ןיילק תשרפב אוצמל ןתינ םיפסונ ןיכומיס
:אנשיל יאהכ ,הריכמה םויל תוסחייתה

10101010    ''''ממממעעעע

 םייקההזמ רחא 'הריכמ דעומ' עבקיי הדוקפה יכרוצלש ךכל הקדצה לכ םג ןיא ..."
 הלבקו העצהבםידדצה לש םהיתונוצר ושגפנ ובש דעומה ...יללכה יחרזאה קוחה יפל

)45(".הדוקפה תוארוה יבגלןהו יללכהו יחרזאה קוחה יבגל ןה 'הריכמה דעומ' ונה אוה

 תוארל שי ,ידידל .ירוקמה ןריחמ תעיבקל שרדיהל שי ,תוינמה תשיכר םוי לע ונדמעשמ
 תויצפואה רובע ומלושש םימוכסה :ירק ,תוינמה ןיגב ומלושש םימוכסה ךס תא ירוקמ ריחמכ
 דומעי ירוקמה ריחמהש תנתונה םג איה וז העיבק ,יאמ אלא .שומימה תפסות ףוריצב
?םירומא םירבד המב .השיכרה םוי םע הינומרהסידב

:אבה שיחרתה תא ,לשמל ,ןאכ לוט

 הינמל שומימל תנתינ היצפוא לכ .תחא לכ- ח"ש2 ריחמב תויצפוא ג דצל הקיפנה הרבח
.ח"ש5 ךסב שומימ תפסות תרומת תחא

 ריחמה ,םרב .תוינמל תויצפואה ושמומ וב םויה אהי תוינמה תשיכר םוי יכ ,יתעד תא יתעבה
5( שומימה תפסות תא ןהו )הינמל ח"ש2( תויצפואה תולע תא ןה לולכי תוינמה לש ירוקמה
 ,גילפד ןאמ תיל .םינוש םיכיראתב םירומאה םיביכרה לש םרוקמש ,אקע אד .)הינמל ח"ש
 קלח דיספי אוה ןכש ,דספנ םושינה אציי ,היצפואה שומימ םויל השיכרה םוי תא עבקנ םאש
 םאותי הז םוכסש םוקמב ,קודו .תויצפואה רובע םלישש ריחמב ורוקמש ינויצלפניאה םוכסהמ
.)השיכרה םוי( שומימה םוימ קר םאותי אוה ,)תויצפואה תקפנה םוי( לעופב םולשתה םוימ

 םיכיראת ינשל השיכרה םוי לוציפ תא תורשפאמ ןניא הסנכה סמ תדוקפל ה קלח תוארוה
 א31 ףיעסב היונמה הארוהה ,תאז םע .הז ןיינעב תשרופמ הקיקחל םוקמ שי ןכ-לעו ,םינוש
:ןלהלדכ תעבוק וז הארוה .םלוה ירוטוטטס ןורתפ תווהל היושע םימואיתה קוחל

לכ וארי עובק סכנ תריכמב ,חבש סמ קוחב וא הדוקפל ה קלחב רומאה ףא לע"
 יוסמהקוח תלוחת תפוקתב םושינה ידיב ושענש ,השיכר ןובשח לע האצוה וא החבשה
החבשהה וא האצוהה האבוה ובש דעומב הרמגנש החבשהכ ,הז קוח תפוקתב וא
".ילילשיוניש וא עובק סכנכ וא יוסמה קוח יפל ןוההמ העירגכ וא ןגומ סכנכ ןובשחב

 קוח לש ףקותל ותסינכ רחאל ושענש תוחבשהו תואצוה םואיתש ,וז הארוהמ ןל עמשמ אק

 ואבוהש םוימ השעיי ,1.4.1982-ב)46(1982-ב"משת ,)היצלפניא יאנתב יוסימ( הסנכה סמ
 עובק סכנכ וא ,יוסימה קוח ןיינעל ןוההמ העירגכ וא ןגומ סכנכ ןובשחב תוחבשההו תואצוהה
.םימואיתה קוח ןיינעל ילילש יונישכ וא

 איה יכ ירב ךא ,השיכרה םויל רשאב דחוימ ןיד תעבוק הניא וז הארוה :טרפה לא ללכה ןמו
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.תויצפואה לש ירוקמה ריחמה יביכרמ לש ןוכנ םואיתל ןיפיקעב האיבמ

11111111    ''''ממממעעעע

 ןובשח לע האצוה" ידידל םיווהמה םימוכס ,תויצפואה רובע ומלושש םימוכסה םואית ,קודו
 םוימ םמואית ףלח תאזו ,ילילש יונישכ ןובשחב ואבוהש םויהמ עצובי ,תוינמה לש "השיכר
.שומימה

 אמש וא ,םושינ לכ לע לח א31 ףיעס םאה ,רקיעו ללכ רורב הז ןיא :הב ץוקו הילא ךא
.ב קרפ םושינל תלבגומ ותלוחת

 ףיעסה תלחהב םידדצמה ,קודו .תיעמשמ-דח הבושת תעיבקב הכאלמה השק יכ ,דחכא אל
 תשיכרל האצוהה םואיתל איבהל ףיעסה תרטמש ,ךכ לע ועיבצי דבלב ב קרפ םושינ לע
 לש תינויצלפניא הנגהל יאכזה ןוההמ האצוה התוא התחפוה ובש דעומהמ ותחבשה וא סכנה
:ףיעסה ןושלכו ,םושינה

עובק סכנכ ...ןובשחב החבשהה וא האצוהה האבוה ובש דעומב הרמגנש החבשהכ"
."ילילש יוניש וא

 ירהש ,ב קרפ םושינל קר ,וז השיגב םילגודהד אבילא ,יטנוולר ףיעסהש ,אלא תאז ןיא
 םושינ יבגל קר םיפי ,א31 ףיעסב םיעיפומש יפכ ,"ילילש יוניש"ו "עובק סכנ" םיגשומה
.רומאכ

 קוחש םושינ תוברל ,אוהש םושינ לכ לע לח א31 ףיעס היפל ,תרחא השיג ןכתית ,ךדיאמ
:םיירקיע םימעט ינש וז השיגל .תבייחה ותסנכה תעיבקב ללכ לח וניא םימואיתה

 ,הסנכה סמ תדוקפמ קלח היה וליאכ הז קוח וארי יכ ,עבוק םימואיתה קוחל24 ףיעס :דחאה
 תא ליחהל שיש ,ךכמ דמל .הז קוח יפ-לע םיביוחמה םייונישבו ןיינעה יפל הנלוחת היתוארוהו

 םיביוחמה םייונישב השיכרה יוושו השיכרה םוי רבדב הסנכה סמ תדוקפל ה קלח תוארוה
.טרפב א31 ףיעס יפ-לעו ללכב םימואיתה קוח יפ-לע

 םושינל םימואיתה קוחב תוארוה לש ןתלוחת תא גייסל קקוחמה שקיב םהב םירקמ :ינשה
 איה היארו ,תושרופמ תאז תושעל עדי ,תבייחה ותסנכה תעיבקב תולח הלא תוארוהש
19 ףיעס תוארוה יכ ,ראשה ןיב ,עבקנ וז הארוהב .םימואיתה קוחל )3(23 ףיעס תארוה
 ןאכמ .םימואיתה קוח תוארוה הילע תולחש הסנכה תעיבקב הנלוחת אל הסנכה סמ תדוקפל
 )3(23 ףיעסב השעש יפכ ,שרופמב המיאתמ הארוה קקוחמה עבק אל םא יכ ,דומלל ןתינ
.ךכ רבדה ןיאש קיסהל ןתינ ,ליעלד

 תויצפואה ןובשח-לע םימלושמה םימוכסה לש םמואית תכרפל םירחא תונורתפ ,ךכ וא ךכ
.יוצר ןידכ םפידעהל ןכתיי טלחהבו ,תשרופמ הקיקח םיבייחמ

 ןוקיתל קוח תרגסמב ףסוה רשא ,הסנכה סמ תדוקפל )ג(94 ףיעס יכ ,ןייצא םירבדה ילושב

 ןריחמ תא עובקל רצואה-רש תא ךימסמ ,)47(1994-ה"נשת ,)100 'סמ( הסנכה סמ תדוקפ
-תוריינש הרבחב היצפוא בתכ שומיממ האצותכ םדא לביקש תוינמ לש ןתשיכר םויו ירוקמה

.)48(הסרובב רחסמל םימושר םניא הלש ךרעה

12121212    ''''ממממעעעע
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.הז ףיעס חוכמ תונקת ונקתוה אל ,םויה דעש ,אקע אד

 הבוגב ףסונ בייח ינויצלפניא םוכסל יאכז עצינה יכ ,בל לא םישל שי ןוהה חוור בושיחב
 בושיח תפוקת .הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעסב םתרדגהכ "הקולחל םייוארה םיחוור"ה
 תלחתה םויל וא ,הריכמה תנש תליחת דע השיכרה תנשמ הניה "הקולחל םייוארה םיחוור"ה
 רבסומכ .ןיינעה יפל- קוריפה תנש וא הריכמה תנש ינפלש םינש עבש ינפל אל ךא ,קוריפה
 ךרוצל םג הפי וז העיבק .תוינמה לש השיכרה םויל בשחיי תויצפואה לש ןשומימ םוי ,ליעל
 שומימ תייחדש ,ןיבהל אופא לקנ .הסנכה סמ תדוקפל ב94 ףיעס ןיינעל השיכרה תנש
 "הקולחל םייוארה םיחוור"ה ןדבואל תמרוג סמה תנש םותמ רחואמ דעומל הינמל היצפואה
.הנש התוא ןיגב

 לע המוש תוינמ תריכמב םג ,ב קרפ םושינ ידי-לע תויצפוא תריכמל המודב יכ ,ףיסוא םויסל

 הריכמה תואצוה יוכינב ,ןניגב)49(לבקתנש םוכסה הבוגב יבויח יוניש בשחל ,רומאכ ,םושינ

.)50(ןתריכמ לע לחה סמהו

ןיעקרקמ דוגיא איהש הרבחב תויצפוא תקפנה.4

יללכ4.1

 תילכתב תונוש ןניה ןיעקרקמ דוגיא איהש הרבח ידי-לע תויצפוא תקפנהב תונומטה סמה תוכלשה
 דוגיא הרבח לש התויה תלאשל ,תאז םע דחי .רומאכ דוגיא הניא איהש הרבח ידי-לע הקפנהמ
 לע תולחה תוארוה ןתוא היבגל הנלוחתו ,םימואיתה קוחל רושקה לכב הנימ אקפנ ןיא ןיעקרקמ
.ןיעקרקמ דוגיא הניא איהש הרבח

 הלוככ הבור תסחייתמ הקיספה ןכש ,ימעטל יוצרה ןידה תא הווהמ ןלהל אבויש ןוידה ,השעמל
-יקספ ,תאזמ הרתי .תויצפואל סחיב אלו רומאכ דוגיא לש תוינמל סחיב ןיעקרקמ דוגיאב הלועפל
 תשיכרל תויצפואל אלו ,ןיעקרקמב תוכז תשיכרל תויצפואל וסחייתה ,תויצפואב וקסעש ןידה
.הייגוסה ןובילב רזעל תויהל היושע הרומאה הקיספה יכ ירב ,ךדיאמ .ןיעקרקמ דוגיאב תויוכז

.יוצרה ןידב ןהו ,תוררועתמה תויעבה ןווגימ לע ,יוצמה ןידב ןה דקמתי ןלהל ןוידה

"ןיעקרקמ דוגיא" והמ4.2

:ןמקלדכ חבש סמ קוחל1 ףיעסב רדגומ "ןיעקרקמ דוגיא"

13131313    ''''ממממעעעע

 הז ןינעלו ;ןיעקרקמבתויוכז םה ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ויסכנ לכש דוגיא- 'ןיעקרקמ דוגיא'"
 ,ןילטלטמו ,םירחא ךרע תוריינ ,בוחתורגיא ,תוינמ ,םינמוזמ- דוגיאה לש ויסכנכ וארי אל
 תעדל םלוא ותסנכה רוצייל םישמשמ םהשוא ,ותסנכה רוצייל דוגיאל םישמשמ םניאש
";תיערא ךרדב אלו השעמל תועצובמה דוגיאהלש תוירקיעה תורטמל םילפט םה להנמה

:םיכבדנ ינשב היתודתי תא תכמות וז הרדגהש ,ןל אמייק
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 ןתועמשמכ תירכנ הרבחו הרבח" ונייה ,חבש סמ קוחל1 ףיעסב ותרדגהכ דוגיאב רבודמה:דחאה
 המושרה תופתוש ,תויפותישה תודוגאה תדוקפב התועמשמכ המושר הדוגא ,תורבחה תדוקפב
."1327 תודוגאה לע ינמותועה קוחב התועמשמכ הדוגא ,תויופתושה תדוקפ יפל

 בשחיי דוגיא ,תאז םע .)51(ןיעקרקמב תויוכז םה ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,דוגיאה יסכנ לכ :ינשה
 ,בוח-תורגיא ,תוינמ ,םינמוזמ ,ןיעקרקמב תויוכזל ףסונב ,ותולעבב שי םא םג ןיעקרקמ דוגיאל
 רוצייב םישמשמ םהש וא ,ותסנכה רוצייב םישמשמ םניא רשא ןילטלטמו םירחא ךרע-תוריינ
 ,השעמל תועצובמ ןהש יפכ ,תוירקיעה ויתורטמל םילפט םה חבש סמ להנמ תעדל םלוא ,ותסנכה

.)52(יערא חרואב אלו

 ןיעקרקמ וללכ ויסכנש םעטהמ ,ןיעקרקמ דוגיא וניא דוגיאה יכ ,םיררועה ונעט)53(ןמכייר ןיינעב
 תורטמל תולפט ןניא ןהו דיתעב הסנכה רוצייל הנשמשת תוינכותה ,םתנעטל .היינב תוינכותו

 תא שמשמה )תוינכות( ףסונ סכנו ןיעקרקמב תויוכז ודיבש דוגיאה תא תוארל שי ,ןכ-לעו ,דוגיאה
.ןיעקרקמ דוגיא וניאש דוגיאכ- ותסנכה רוצייב דוגיאה

 ,הסנכה רוקמ תווהמ ןניא ןמצעלשכ תוינכותה יכ ,ררעה-תדעו העבק ,םיררועה תנעט תא התוחדב
 ףסונה סכנה םא ,רמולכ .דוגיאב הלועפה םויב )תוינכותה( "ףסונה סכנה" תוהמ תא עובקל שי יכו
 תוארל ןיא ,דיתעב קר רומאכ שמשי אלא הרבחה תוסנכה רוצייב הלועפה תיישע םויב שמיש אל
.ליגר דוגיאל דוגיאה תא ךפוהה סכנ וב

 סכנ תווהמ תינלבק הרבחב תוריד ישכור לש תויובייחתה םאה ,הלאשה הנודנ)54(רנטא תשרפב
 תויובייחתה גווסל שי ,חבש סמ להנמד אבילא .ןיעקרקמ דוגיא רדגמ הרבחה תא איצומה
 ןמ לולשל ידכ תורומאה תויובייחתהב ןיא ,םיילרטינ םיסכנ םניה םינורחאהש רחאמו ,םינמוזמכ
.ןיעקרקמ דוגיאכ וגוויס תא דוגיאה

 יכ רמול שיא תעד לע הלעי אל ..." יכ ,העבוקב הרומאה הנעטה תא התחד ררעה-תדעו
 םוכס םלשל תובייחתה אלא קסעב םינמוזמ ןניא תויובייחתה ,אוה ךופהנ .םינמוזמ ןה תויובייחתה

 אל ,םינמוזמכ תויובייחתהה תוגווסמ ויה וליא םג יכ ,הדעווה העבק ,ףסונב .)55("...דיתעב ףסכ

.)56(הסנכה רוצייל תושמשמ ןה ןכש ,לפט סכנ ןה יכ רמול ןתינ היה

 תקסיעב תררועה הרשקתה המיע הרבחה םאה ,הלאשה ,ראשה ןיב ,הנודנ)57(הילמרכ ןיינעב
 ,ןיעקרקמ דוגיא ןכא הניה הרומאה הרבחה יכ ,העבק ררעה-תדעו .ןיעקרקמ דוגיא הניה- ןומימ
.היינבב הקסע אלש ןיעקרקמ תקזחהל הרבח התיה התוהמב ןכש

14141414    ''''ממממעעעע

 שי ןכ-לעו ,ןיעקרקמ םה היסכנ לכ טעמכש ,הרבחה לש הינזאממ דומלל היה ןתינ יכ ,עבקנ ןכ

.)58(ןיעקרקמ דוגיאכ התוארל

 .ינרדומה קשמל םיאתמ וניא ןיעקרקמ דוגיאל סחיב םייקה יטפשמה בצמהש ,ןיבהל אופא לקנ
 לע לוחי אל חבש סמש יוארה ןמש תורבח התשרב דוכלל היושע ןיעקרקמ דוגיא תרדגה ,קודו

.'וכו םוזיי תורבח ,)59(תוינלבק תורבח :ןוגכ ,ןהב תולועפ

 ושמשיש ,םיסכנ תשיכר תועצמאב הרדגהה תלוחתמ טלמיהל תיסחי תולקב ןתינ ,תאזמ הרתי

.)60(הרדגהב רומאכ ,םילפטל ובשחיי אלו ותסנכה רוצייב דוגיאה תא

.)61(הנמיה קומחל וחילצי הרדגהב דכליהל ויה םירומא רשא םידוגיא אקוודש ,ךכמ אצוי לעופ
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יוצמה ןידה- סמה יטביה4.3

ןיעקרקמ דוגיאב הלועפכ תויצפוא תקפנה4.3.1

 םג סמב בייחמ אלא ,ןיעקרקמב תוכז רכומש ימ לש סמב ובויחב קפתסמ וניא חבש סמ קוח
:דוגיאב הלועפ רידגמ חבש סמ קוחל1 ףיעס .דוגיאה לש תויוכזב תולועפ

 יוניש,הילע רותיו וא התרבעה ,התבסה ,דוגיאב תוכז תקנעה- 'דוגיאב הלועפ'"
".הרומת אלל ןיבו הרומתב ןיב לכהו דוגיאב תוכזמ תועבונה תויוכזב

 תא חבש סמ קוח שרופ ,דוגיאב הלועפ תרדגה לש הבחרה התעירי רואלש ,תואורה וניניע
.ןיעקרקמ דוגיאב תומייקה תויוכזב םייוניש לש הבחר תשק לע ותדוצמ

:אנשיל יאהכ רדגומ "דוגיאב תוכז" חנומה

דוגיאה לש תודגאתהה יכמסמב תקנעומ איהש ןיב הלאמ תחא לכ- 'דוגיאב תוכז'"
:דוגיאה ירבח ןיב םכסהב וא םהיפ לע וא

 תוכז ,דוגיאלש ויחוורל תוכז ,קוריפ תעשב דוגיא יסכנל תוכז ,דוגיאב תורבח)1(
;וב העבצהל וא דוגיא לש ולוהינל

 חוכמדוגיאה יסכנ שופתל- ןיעקרקמב תוכז תריכמ חכמ תוכז הנניאש- תוכז)2(
;)1( הקספב תורומאה תויוכזה תחא

 לעבמ ואדוגיאהמ שורדל- ןיעקרקמב תוכז תריכמ חוכמ תוכז הנניאש- תוכז)3(
;)2(-ו )1( תואקספב תורומאה תויוכזהמ תחא דוגיאב תוכז

15151515    ''''ממממעעעע

( הקספבתורומאה תויוכזהמ תוכזב קיזחמל ןיפיקעב וא ןירשימב תורוהל תוכז)4(
;ותוכז תא ליעפהל ךרדה לע )1

 הניאש- דוגיאב האנה תבוט לכ הנקמ הניא איה םא תורומאה תויוכזהמ תוכזל טרפ
 שורדל תוכזהנקמ הניאו דוגיאה יסכנ תא סופתל תוכז הנקמ הניאו- ריבס רכש
".םירומאה םירבדה ינשמ דחא ףא וב תוכז לעבמ וא דוגיאהמ

 )3( הקסיפ חוכמ דוגיאב תויוכזל אופא הנבשחית ןיעקרקמ דוגיא לש תוינמל תויצפוא

.)62(ליעלד "דוגיאב תוכז" תרדגהל

 ,)63()1( הקסיפב תורומאה תויוכזה תחא תא דוגיאהמ שורדל תוכז תקנעהב ןניקסע ,קודו
 דוגיאה יסכנל תוכז ,דוגיאב תורבח"ב תרבדמ "דוגיאב תוכז" תרדגהל )1( הקסיפ ירהש
 יכ ,ריכזא ."וב העבצהל וא דוגיא לש ולוהינל תוכז ,דוגיא לש ויחוורל תוכז ,קוריפ תעשב
 גוסמ תויצפוא :ירק ,דוגיאהמ תוינמ שוכרל ג דצל דוגיאה קינעמש תויצפואל איה יתוסחייתה

Warrants. הנוק-תייצפוא גוסמ תויצפואל תולוקש אד ןוגכ תויצפוא ,השעמל )(Call Option
-תויצפוא תקנעהש ,איה ךכב אתוברה .Put Option)( רכומ-תייצפוא גוסמ תויצפואל אלו

 השבגתנ אל ןכש ,"דוגיאב הלועפ"- ונניינעלו ,"הריכמ"ל תבשחנ הניא ג דצ ידי-לע רכומ
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."דוגיאב תוכז" הז הרקמב

 ןיעקרקמב תוכז תשיכרל תויצפואל תסחייתמ איהש םג המ ,ידמל הלד הייגוסב הקיספה
 היצפוא תקנעה יכ ,עבקנ ןידה-יקספ תיברמב .)דוגיאב תוכז תשיכרל תויצפואמ לידבהל(
.חבש סמ קוח ךרוצל הריכמ הווהמ ןכא רומאכ

 העבק ,)64(חבש סמ להנמ 'נ מ"עב תידדה הדוגא ,םולש רוצ97/85 )'יח( ש"מעב ,ךכ
 יפל הריכמ הווהמ ומצע ינפב היצפוא םכסה יכ ,בודרגוניו תטפושה תושארב ,ררעה-תדעו

 היצפואה שומימ םג .ןיעקרקמב תוכז לבקל תוכז תקנעה ותויהב ,חבש סמ קוחל1 ףיעס
 תררועה תבייח התיה- המצע ינפב- וז הקסע ןיגבו" ,הריכמ ,ררעה-תדעווד אבילא ,הווהמ

.)65("חבש סמ םולשתב

 תשיכרל היצפוא תקנעה יכ ,עבקנ)66(חבש סמ להנמ 'נ ןיגרוח206/85 )א"ת( ש"מעב
 הריכמ רצווית יכ םא ,התקנעה םויב הריכמ ידכ הלוע ,הרומת אלל היצפוא תוברל ,ןיעקרקמ
:שומימה םויב תפסונ

 ]'ש 'א- ןיעקרקמ תשיכרל[ היצפוא תקסיע לע לטומה סמה רועיש תעיבק תעבו ןכתי"
 תקסיעלע תחא םעפ ,לופכ סמ תובגל ןגוה הז היהי אל ילואש ןובשחב תחקל שי

 ןתמ ןיבםאש ,הזכ ששח ןיא ילוא ,ךדיאמ .רכמכ השומימ לע הינש םעפו היצפואה
 םלשל םוקמהיהי אל ירה ,הקסיעה אושנ ןיעקרקמה וחיבשה אל השומימו היצפואה
 ןידה ןמירה ,םייניבה תפוקתב ןיעקרקמה וחיבשה םנמא םא ולאו םחבש לע סמ
 ןתמ דעוחיבשהש חבשה סמ יכרצל בשוחי אל אליממו ,חבש ותוא לע סמ םלושיש

)67(".היצפואה

16161616    ''''ממממעעעע

 דעומ ןיב ןיעקרקמה וחבשוה םא קר סמב תפסונה הריכמה בייחתת שומימה םויב ,רמולכ
.השומימ דעומל היצפואה תקנעה

 טפושה עבק ,הרקמ ותואב .)68(הדוהי וספ517/80 )א"ת( ש"מעב התלעוה תרחא השיג
 קר אלא ,חבש סמ קוחל1 ףיעסב התרדגהכ "הריכמ" היצפוא תקנעהב תוארל ןיא יכ ,הוור
.היצפואה הלעפוהשכ

 היצפוא תקנעה יכ ,עבקנ)69(מ"עב תועקשהל הרבח ןג 'נ חבש סמ להנמ781/79 א"עב
 אלו הקנעהה דעומל עבקיי "הריכמה םוי" ,תאז םע .השומימ דעומב אלא ,הריכמ הווהמ הניא
:שומימה דעומל

 רבכאצמ הז 'םכסה' .ןיעקרקמה תריכמל יאמצע םכסה לכ רצי אל היצפואה לוצינ"
 אוהו ,]'ש 'א- היצפואה הקנעוה וב םכסהה תמיתח םוי[29.6.76 םוימ םכסהב ויוטיב

)70(".ונממ דרפנ יתלב קלח

-תייצפוא לע רבוד הרקמ ותואב ןכש ,ןניקסע הב הייגוסל הנימ אקפנ ןיא וז העיבקל ,ימעטל

 אק תויצפואה תקפנה וליאו ,"הריכמ"ל ללכ תבשחנ הניא התקנעהש )71((Put Option) רכומ
 ,רבודמ היה ןג ןיינעב ,תאזמ הרתי .Call Option)( הנוק-תייצפואל תסחייתמ ןניקסע

.)72(שארמ המלוש הרומתה לכש הדבועה רואל ,ראשה ןיב ,תאזו ,שארמ רכמב ,השעמל

 הלועפ" ןיעקרקמ דוגיאב תויצפוא תקפנה הווהמ ,תילולימ הניחבמ יכ ,רמולו םכסל אופא ןתינ
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.השיכר סמבו חבש סמב תבייחה "דוגיאב

חבשה סמ םולשתב בייחה4.3.2

 השוע לע איה סמה םולשת תבוח ,דוגיאב הלועפב יכ ,עבוק חבש סמ קוחל15 ףיעס
:ןמקלדכ הלועפה השוע תא רידגמ חבש סמ קוחל1 ףיעס ,הז ןיינעל .הלועפה

".דוגיאב הלועפב דוגיאב תוכז הנקמש ימ- 'הלועפ השוע'"

 ידי-לע תישענ תויצפואה תאצקה ןכש ,הלועפה השוע אוה דוגיאהש,וז הרדגהמ אצוי לעופ
.דוגיאה תלהנה

 ילעבל וצקוה ,הרקמ ותואב .)73(ץירומ ןיינעב ןידה-קספ םע דחא הנקב הלוע וז העיבק
1,000 ,הרומת אלל ,םתבל וצקוה ןכו ,הלהנה תוינמ רשע )םירוה גוז( דוגיאב הטילשה
-לע השיכר סמ שילש לש תחפומ םולשתל תיאכז איה ,תררועה תבה תנעטל .תוליגר תוינמ
.)היבורק םהש( הירוה חוכמ התשענ האצקהה ןכש ,השיכר סמ תונקתל20 הנקת יפ

17171717    ''''ממממעעעע

 הריכמ וז ןיא ,דוגיאה היה תבל האצקהב "הלועפה השוע"ש רחאמ יכ ,העבק ררעה-תדעו
.השיכר סממ החנהל תיאכז תררועה התיה אל ןכ-לעו ,ובורקל דיחימ

 השוע ותויהב ,תוינמ תאצקהב סמב בייחה אוה דוגיאה ,היפל השיגל םיפסונ ןיכומיס
:1962-ב"כשת ,ןיעקרקמ חבש סמ קוח תעצהל רבסהה ירבדב אוצמל ןתינ ,הלועפה

 ןיב ,הנקהשםדאה םלשמ ,הלאכ תויוכז תרבעה תעב וא ,דוגיאב תויוכז תיינקה תעב"
 היה דוגיאהש חבשהסממ יסחי קלח- וב תוכז לעב אוהש ןיבו ומצע דוגיאה אוה םא
...ויתויוכזלכ תא הלועפה תיישע תעב רכמ ולא וב בייחתמ

5,000םויה םיוושו תוריל1,000-ב םתוא שכרש ןיעקרקמ שי 'א' דוגיאל :)א( המגוד
 דוגיאה .תרחאתוכז םוש דוגיאב ןיאו ,תוליגר תוינמ100-מ בכרומ דוגיאה ןוה .י"ל
 יסכנמ50%-ל תוכזתונקמ הלא תוינמ50-ו רחאמ .תוליגר תוינמ50 ןבוארל הצקה
 וב בייחתמ היה אוהשחבשה סממ50%-ב בייח דוגיאה היהי ,הקוריפ תעב הרבחה

]'ש 'א- ילש תושגדהה[)74(".ויעקרקמ תא רכמ וליא

.חבש סמב בייחה אוה ןכ-לעו ,תויצפוא תאצקהב הלועפה השועל בשחנ דוגיאה ,םוכיסל

 לש ילכלכה ויווש תא ,היבו הינמ ,ןיטקי דוגיאה ידי-לע חבשה סמ םולשת יכ ,ןייצל רתומל אל
.ןורחאה

סמה תויושרל הרהצהה תבוח4.3.3

 .חבש סמב תבייחה דוגיאב הלועפ איה ןיעקרקמ דוגיאב תויצפוא תקפנה ,ליעל ראובש יפכ

)75(הליגר הרהצה תשגה רבדב חבש סמ קוחל )ב(73 ףיעס תארוה לוחתש ,ךכמ אצוי לעופ

.)76(תימצע המוש וא

 יפל תפסונ הרהצה שיגהל וילע ,הלועפה השוע אוה דוגיאה תויצפואה תקפנהבו ליאוה ,םרב
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.ליעלד )ב(73 ףיעס יפ-לע הרהצהל ףסונ ,75 ףיעס

:ןמקלד םיטרפה תא לולכת דוגיאה תרהצה

;ןתשיכר ךיראתו ןתשיכר דעב הרומתה ,ןיעקרקמב ויתויוכז]1[

 תואצוהה ואצוה ובש ךיראתו חבשה בושיח ןיינעל עבות אוהש תופסותהו םייוכינה]2[
;שרדנ ןייוכינש

.דוגיאב תויוכזה יגוס רואית]3[

 רוחבל יאשרה ,עצינה לע םג הלח תויצפואה תקפנה בלשב סמה תויושרל הרהצהה תבוח

.)77(תימצע המוש ןיבל הליגר הרהצה תשגה ןיב

18181818    ''''ממממעעעע

 השיגהל וילעו ,ןדעב םלישש הרומתה תאו שכרש תויצפואה תא עצינה טרפי הליגר הרהצהב
 ,השכרנש תוכזה טוריפ תא לולכת תימצע המוש וליאו .השיכרה םוימ םימי םישולש ךות
 המושה תא שיגהל שי .ובושיח ךרדו עיגמה השיכרה סמ םוכס תאו הדעב המלושש הרומתה
.השיכרה םוימ םימי םישימח ךות תימצעה

תויצפואה תקפנה ןיגב חבשה בושיח4.3.4

יללכ4.3.4.1

.חבש סמ קוחל14-ו12 םיפיעסב תרדסומ ןיעקרקמ דוגיאב הלועפב סמה בושיח תטיש

 תמייק וב ,דחוימ בצמל תיטנוולרה תיפיצפס הארוה קבוח12 ףיעס וליאו ,יללכ וניה14 ףיעס
 .דוגיאב ול תסחוימה ןיעקרקמב תוכזה ןיבל דוגיאב תוכזה לעב ןיב האלמ תילכלכ תוהז
 יעקרקמ תריכמב םולגה יטרואיתה חבשה תא תוסמל םידעוימ םירומאה םיפיעסה ,השעמל
 רשפאמה חבש סמ קוחל12 ףיעסב דחוימב טלוב רבדה .םירכמנ ויה םה וליא ,דוגיאה
 יפל ןיעקרקמב תוכז תריכמ לאכ ןיעקרקמ דוגיאב הלועפל וסחייתיש ,שקבל הלועפה השועל

.)78(קוחל7 ףיעס יפל ןיעקרקמ דוגיאב הלועפ לאכ אלו ,חבש סמ קוחל6 ףיעס

חבש סמ קוחל14 ףיעס4.3.4.2

:עבוק חבש סמ קוחל14 ףיעס

 אוה ןיעקרקמדוגיאב הלועפב חבשה ,45 דע43-ו38 םיפיעסה תוארוהל ףופכב)א("
 רכמ וליא הז קוח יפלדוגיאל היהש חבשהמ- )ג( ןטק ףיעסב רומאכ- יסחי קלח
.הלועפה םויב ויתויוכז לכ תא

 רומאכ- יסחי קלח םג ןובשחב אבוי )א( ןטק ףיעסב רומאכ חבשה בושיחב)ב(
 תויוכז דוגיא ותואלשןיעקרקמ דוגיא לש ןיעקרקמב תויוכזהמ- )ג( ןטק ףיעסב
.וב

 דוגיא יסכנבקלחה סחיכ אוה )ב(-ו )א( םינטק םיפיעסב רומאה יסחיה קלחה)ג(
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 ללכל ,וקוריפ תעב דוגיאהותוא יסכנב הילעב תא הכזמ תינקומה תוכזהש ןיעקרקמה
 היהי ,וקוריפ תעב דוגיאה יסכנב קלחלהכזמ תוכזה ןיא םאו;דוגיאה ותוא יסכנ
.גוס ותואמ דוגיאב תויוכזה ללכל תוכזהתוא ןיבש סחיכ יסחיה קלחה

".םייוכינהויוושה תעיבקל רשקב הז קוח תוארוהמ עורגל ידכ הז ףיעסב ןיא)ד(

:םיבלש ינשמ יונב תויצפואה תקפנה ןיגב חבשה בושיחש ,ךכמ הלוע

19191919    ''''ממממעעעע

)79(ותולעבבשןיעקרקמב תויוכזה לכ תא רכומ דוגיאה וליאכ חבשה לש ינויער בושיח.א

 תוארוהל ףופכב ,חבש סמ קוח לש םיליגרה םיללכל םאתהב עצובי רומאה בושיחה

.)81(השיכרה םויו השיכרה יווש ,)80(הריכמה יוושל תוסחייתמה תודחוימה

דוגיאה לש ינויערה חבשב הלועפה השוע לש יסחיה וקלח בושיח.ב

 יסחיה וקלח תא בשחל שי ןכ-לעו ,הלועפה השוע תא דוגיאב תוארל שי ,יתרבסהש יפכ
.דוגיאה לש ינויערה חבשב

 יכ ,עבוק רומאה יסחיה קלחה בושיח תא רידסמ רשא חבש סמ קוחל )ג(14 ףיעס
 תא הכזמ תינקומה תוכזהש ןיעקרקמה דוגיא יסכנב קלחה סחיכ אוה ...יסחיה קלחה"
 הכזמ תוכזה ןיא םאו ;דוגיא ותוא יסכנ ללכל ,וקוריפ תעב דוגיאה ותוא יסכנב הילעב
 ללכל תוכז התוא ןיבש סחיכ יסחיה קלחה היהי ,וקוריפ תעב דוגיאה יסכנב קלחל
."גוס ותואמ דוגיאב תויוכזה

.תויצפוא תקפנה איהש דוגיאב הלועפל רקיעו ללכ המיאתמ הניא וז בושיח תטיש

 ,וקוריפ תעב דוגיאה יסכנב עצינה תא תוכזמ ןניא תויצפואה היפל ,תינקווד תונשרפ ,קודו
 גוס ותואמ תופסונ תויוכז דוגיאב ןיאו ליאוה ,יאמ אלא .ףיעסל אפיסה תלחה תא המיע איבת
 יסחיה קלחה ,רחא ןושל .ויעקרקמ לכ תא רכמ וליאכ סמב בייחתי דוגיאהש ירה ,)תויצפוא(

.ונמיה100%-ל עבקיי ינויערה חבשב דוגיאה לש

 ךרוצל ,הנבשחית תונקומה תויצפואה היפל ,תמיוסמ היצקיפ רוציל ונילע המוש יכ ,אופא ירב
 וילע חבשהמ קלחהש ,ךכמ אצוי לעופ .ושמומ וליאכ ,)ג(14 ףיעס ןיינעל יסחיה קלחה בושיח
 תויצפואה אשומ ,תוינמה הנינקתש תויוכזה לש יסחיה ןקלחל םאתהב עבקיי סמה לטוי
.קוריפ תעב דוגיאה יסכנב ,)"תוידיתעה תוינמה" :ןלהל(

 ,דוגיאב תורחא תויוכז םגו ,קוריפ תעב דוגיאה יסכנב תויוכז הנינקת תוידיתעה תוינמה םא
.קוריפ תעב םיסכנל תויוכזה קר ןודנה בושיחה ךרוצל ובשחיי

 אלא ,וקוריפ תעב דוגיאה יסכנל תויוכז הנינקת אל תוידיתעה תוינמה ,תאז תמועל ,םא

.דוגיאב גוס ותואמ תויוכזה ללכב יסחיה ןקלח יפל בושיחה היהי ,)82(דוגיאב תורחא תויוכז

 ךותמ תוידיתעה תוינמה הנינקתש תויוכזה לש יסחיה ןקלח תא בשחל שי יכ ,בל לא םשוי
 תוינמה ללוכ :ירק ,האצקהה רחאל דוגיאב תוינמה ללכ תונקמש גוס ותואמ תויוכזה
.תוידיתעה
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השיכרה יוושו השיכרה םוי תעיבק4.3.4.3

 םוי תעיבק םשל חבש סמ קוחל38 ףיעסל תונפל שי יכ ,עבוק חבש סמ קוחל )א(14 ףיעס
 תשיכר םויל ועבוק ,דוגיאב הלועפב השיכרה םויב ןדה חבש סמ קוחל38 ףיעס .השיכרה

(הלא םידעומ ינש ןיבש רחואמכ- דוגיאב תוינמה תשיכר םוי וא דוגיאה ידי-לע ןיעקרקמה

83(.

 תיטנוולר איה ןיא ךא ,ןיעקרקמ דוגיא לש תוינמ תריכמל תסחייתמ וז הארוה יכ ,אופא ירב
.רומאכ דוגיאב תויצפוא תאצקהל וא תוינמ תאצקהל

 יכ ,רוכזל שי .דוגיאה ידי-לע ןיעקרקמה תשיכר םויל תונפל שי יכ ,איה יתעד ,ןכ לע רשא
 ,תאזמ הרתי .ינויצלפניאה םוכסה רזגיי ונממ ןכש ,הבר תובישח השיכרה םוי תעיבקל
 חבשה לע סמה יזוחא תא ליבגת1961 לירפאב1-ה ינפלש דעומל השיכרה םוי תמדקה

 השיכרה םוי עריא ,תאז תמועל ,םא .)84(דבלב םיזוחא24 דע12 ןיבש רועישל )ילנימונה(
 תדוקפ יפל םיליגרה סמה ירועישל ףופכ היהי )ילאירה( חבשה ,1961 סרמב31-ה רחאל
.הסנכה סמ

 השיכרה יווש תעיבקל םאותו יפיצפס רדסה לכ קקוחמה עבק אל ,השיכרה םויל דוגינב
 תוכזה לש הייוושל תונפל שי ,ימעטל .טרפב תויצפוא תאצקהבו ללכב דוגיאב הלועפב
 יללכה ןונגנמה יפל עבקיי ,רומאכ ,יוושה רשאכ ,דוגיאה ידי-לע התשיכר םויב ןיעקרקמב

.)85(חבש סמ קוחל21 ףיעסב עובקה

 אל השיכרה יווש םא ,דואמ רזומ הז היהי" יכ ,ןוקתיו טפושה עבק)86(ץנימכוט ןיינעב ,ןכאו

.)87("רחא םויב סכנה לש יוושה אלא השיכרה םויב יוושה היהי

הריכמה יווש תעיבק4.3.4.4

.המודמ ךסמ תמרה לש ךרדב השענ תויצפוא תקפנהב חבשה בושיחש ,ןכ םא וניאר

 יטרואיתה חבשה בושיחב ןובשחב תחקל שי רשא הריכמה יווש והמ ,הלאשה אופא הל הפצ
.ליעלד ןושארה בלשב רשא ינויערה חבשה :ירק ,דוגיאה לש

 תוכזה לש הריכמה םויב יוושכ,הריכמה יווש תא רידגמ חבש סמ קוחל )א(17 ףיעס
 תרחא תוכז וא התנכשמ ,בוח חיטבהל אבה דובעש לכמ הייקנ איהשכ ,תרכמנה ןיעקרקמב
:"יווש" חנומה תרדגהל שרדיהל שי ,ךכל יא .םולשת חיטבהל האבה

 רכומידי לע תוכז התוא תריכממ ול תופצל שיש םוכסה- 'תינולפ תוכז לש 'יווש''"
- תוריכמבש דבלבו ,ןוצרמ הנוקל ןוצרמ

21212121    ''''ממממעעעע

 דעבוא ןיעקרקמב תוכזה דעב הרומתה יכ להנמה ענכוש ןהבשו בתכב ושענש)1(
 רכומה ןיבםידחוימ םיסחי םויקמ העפשוהש ילבו בל םותב העבקנ דוגיאב תוכז
;רומאכ הרומתה- ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,הנוקל

)88(";הז קוחב עבקנש יפכ יוושה- תרחא הז קוחב עבקנ ןהיבגלש)2(
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 ,תוכזה לש קושה יוושל םאתהב :ירק ,יביטקייבוא ןחבמ יפל עבקיי יוושהש ,תואורה וניניע
 הריכמה הזוח רשאכ ,םרב .םידדצה וריהצה הילע הרומתל ההז וניא ןורחאה םא ףא ,תאזו
 ,הנוקל רכומה ןיב םידחוימ םיסחי תעפשה אלבו בל-םותב העבקנ הרומתהו בתכב השענ

.)89(תמכסומה הרומתה סיסב לע יוושה עבקיי ,ליעלד הרדגהל )1( הקספב רומאכ

 טסוונילופ79/75 )א"ת( ש"מעב הררועתה ןיעקרקמ דוגיאב הלועפל רשקהב יוושה תלאש

.)90(חבש סמ להנמ 'נ טנמשילבטסא

 הרומת רשאכ ,י"ל ןוילמ1.5 תרומת ןיעקרקמ דוגיא לש תוינמ םיררועה ורכמ הרקמ ותואב
 יוושש ןיעקרקמ ויה דוגיאה תולעבב .םידחוימ םיסחי לש העפשה אללו בל-םותב העבקנ וז
 הריכמה יווש תא עבק חבש סמ להנמ .י"ל ןוילמ3 היה ,תוינמה תריכמ תעב ,םהלש קושה
-לע ןעטנש יפכ ,תוינמה ורכמנ הב הרומתה יפל אלו ,ןיעקרקמה יווש יפל ,ונייה ,י"ל ןוילמ3-ל

:ןוילעה טפשמה-תיב ידי-לע וצמואש יפכ ,רשא טפושה ירבד ןלהל .)91(םיררועה ידי

 לשהיצקנופ איה מ"עב הרבח לש תוינמ דעב )ריחמה( הרומתהש אוה עודי רבד"
 ןה- ןזאמהידיצ ינשב םיבשחתמ וז הרומת לש התעיבקב .יסנניפהו ילכלכה הבצמ
 דצהמו ,שוכרה לשויוושב דחא דצמ םיבשחתמ ונייה ;ביספה דצב ןהו ביטקאה דצב
 ןיווש תכרעהל רשקב ןוכנובוטש המ ךא .םהינימל תויובייחתההו תובוחה ףקיהב ינשה
 יפל]'ש 'א- 'הריכמה יווש' תויהל ךירצ[ 'השיכרהיווש' תעיבק ךרוצל בוט וניא תוינמ לש
 ןיעקרקמה תא תוארלו םהש לכ תובוחב בשחתהל ןיא הריכמהיווש תעיבקב ...קוחה

]'ש 'א- ילש השגדהה[)92(".בוחלכמ םייקנכ

 הסוממ אוה ,הרבחב וקלח לש יסחיה יוושה יפל תוינמה רכומ תא תוסמל םוקמבש ,ןל אמייק
.הרבחה תויובייחתהמ תומלעתה ךות ,דבלב ןיעקרקמה יסכנ לש יוושב יסחיה וקלח לע

 הב ךרדל רשק אלל ,ןיעקרקמה לש ילאירה יוושל םאתהב יוושה תא עובקל שי ,רחא ןושל
 ,חבש סמ קוחל )א(17 ףיעסב רומאה םע דחא הנקב הלוע וז יוסימ ךרד .םתשיכר הנמומ
 ,בוח חיטבהל אבה דובעש לכמ היקנ איהשכ" ןיעקרקמב תוכזה יווש אוה הריכמה יווש ויפל
."םולשת חיטבהל האבה תרחא תוכז וא אתנכשמ

22222222    ''''ממממעעעע

 תוקפנה תדימלו דוגיאב הלועפב סמה בושיח תטישל טפשמה-תיב סחייתה םירבדה ךשמהב
:לעופב תמלתשמה הרומתל סחייל שיש

 תוכז תריכמהנכתש ןיעקרקמ דוגיאב הלועפ לע סמה תא וליטהב- רבד לש ומוכיס"
 היצקיפ יהוז ...שממןיעקרקמ רכומש ימכ הלועפה השוע תא קקוחמה האר ןיעקרקמב
 ןיעקרקמה תא רכומאוה וליאכ הלועפה השוע תא תוארל שי היפלש תיטפשמ
 המצע איה התיה וליאול הכוז התיה הרבחהש םוכסב ,)ול אלו( הרבחל םיכיישה
 ול הכוז הלועפה השועשםוכסהמ ותוהמב הנוש הז םוכס .ןיעקרקמה תא תרכומ
 לע ינשה וליאו ,ןיעקרקמ לש תיביטקיפהריכמ יפ לע בשוחמ ןושארהש ינפמ ,השעמל
 ןיא ,בתכב ןורחאה םוכסה עבקנ וליפא ,ןכל ;דוגיאבתויוכז לש תישממ הריכמ יפ

 'א- ילש השגדהה[)93(".ןיעקרקמ לש תיביטקיפה הריכמה ךרוצליוושה תא וב תוארל
]'ש

 תויוכזה יווש יפל סמה בושיח עצובי ןיעקרקמ דוגיא לש תוינמ תריכמב :ןאכמ רומא
.תוינמה תריכמ הזוחב בוקנה םוכסה יפל אלו ,ןיעקרקמב
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 דעב העבקנש הרומתהמ ןיטולחל םלעתהל שי יכ ,ררעה-תדעו העבק)94(יול תשרפב ,ןכאו
 היפל ,חבש סמ להנמ לש ותדמע תא ררעה-תדעו הלביק ,הרקמ ותואב ,םנמוא .תוינמה
 הרומתל תונפל ןיא הליחתכלמ ןכ-לעו ,םידדצה ןיב םידחוימ םיסחימ העפשוה הרומתה
 ןוכנל התאר ררעה-תדעו ,תאז םע .יווש תרדגהל םאתהב ,קושה יוושל אלא ,הזוחב הבוקנה
:הרומאה הרומתל םאתהב יוושה תעיבק תא ענומה ףסונ קומינ ןייצל

לשיסחיה קלחה דעב הרומת אל ירה 'הרומת' םהיניב םכסהב םירערעמה ועבקשכ"
 יסחיהקלחה לש הרומתה תא ונאו ;תוינמה דעב הרומת אלא ,ועבק הרבחה יעקרקמ
 ךכיפל .הפ-לעבאל ףאו ללכ העבקנ אל תאזכ הרומתו ,שפחל םיבייח ןיעקרקמה לש
 תוינמה תרבעה לשב'הרומתה'מ לילכ םלעתהל שי יכ התנעטב בישמה כ"ב הקדצ

]'ש 'א- ילש תושגדהה[)95(".ןינעל הניא איהש ינפמ

 יכ ,המוד ,תאז םע .תוינמל סחיב דוגיאב הלועפל וסחייתה םירומאה ןידה-יקספ ,םנמוא
 הנלוחת הז הרקמב םג ירהש ,תויצפוא תקפנהל רשאב םג תופי םהמ תולועה תוכלהה
.חבש סמ קוחל41 ףיעס תוארוה

 ,דוגיאה לש ןיעקרקמה יווש יפל הסומת ןיעקרקמ דוגיא לש תויצפוא תקפנה :התעמ רומא
.ילכלכה ןייווש והמ הנימ אקפנ ןיאו

השיכר סמב תובחה4.3.5

יללכ4.3.5.1

.רומאכ דוגיא לש תויצפוא תשיכרל הלוקש ןיעקרקמ דוגיאב תויצפוא תקפנה ,עצינה תניחבמ

:עבוק חבש סמ קוחל )1()ב(9 ףיעס .השיכר סמב תובח חימצת הקפנהה תלועפש ,אטישפ

23232323    ''''ממממעעעע

 ובתבייח התיהש םוכסב השיכר סמב בייח שכורה אהי ןיעקרקמ דוגיאב הלועפב"
 ללכ יוושמ- )ג(14 ףיעסב רומאכ יסחי קלח אוה היוושש ןיעקרקמב תוכז תריכמ
";דוגיאה תולעבבש ןיעקרקמב תויוכזה

 ,דוגיאה תולעבבש ןיעקרקמב תויוכזה יווש יפל השיכר סמב בייחתי עצינה :התעמ רומא
 תא ול רכמ ןורחאה וליאכ ,דוגיאה לש יטרואיתה חבשה בושיח ןיינעל עבקנש יוושה:ירק
 ןיינעל בשוח רשא יסחיה קלחל ההז וניה הז יסחי קלח .תורומאה תויוכזה לש יסחיה קלחה
.תוינמה רכומ לש חבש סמב תובחה

השיכרה סמ רועיש4.3.5.2

 רועיש והמ ,רורב הז ןיא ןכ-לעו ,ןיעקרקמ דוגיאב הלועפל תוסחייתמ ןניא השיכר סמ תונקת
.טרפב ,רומאכ ,דוגיא לש תוינמ תשיכרבו ללכב ןיעקרקמ דוגיאב הלועפב השיכרה סמ

 הלועפ תוסמל קקוחמה רחב הב תדחוימה בושיחה תטישב ,יתעדל ,ןומט הכרפה םושיי
.ןיעקרקמ דוגיאב
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 לש תודגאתהה ךסמ תמרה לע היונב ןיעקרקמ דוגיאב הלועפ לש יוסימה תטיש ,רוכזכ
.דוגיאה יעקרקמ לש תינויערה הריכמה תניחבו דוגיאה

 רזגיי ,תויצפוא תקפנה הללכבו ,ןיעקרקמ דוגיאב הלועפב השיכרה סמ רועיש ,ןכ לע רשא

 ,ןיעקרקמ דוגיא לש תויצפוא תשיכר ,לשמל ,ךכ .)96(הלועפה אושנ דוגיאה יעקרקמ יפואמ

 םאתהב ,)97(יסחיה ןייוושמ5% לש רועישב השיכר סמב בייחתת ,תועקרק םה ויסכנ לכש

.)98(1974-ה"לשת ,)השיכר סמ( ןיעקרקמ חבש סמ תונקתל )3(2 הנקתל

תויצפוא תקפנה לע14 ףיעס תלחהבש תויתייעבה4.3.6

 תקפנה בלש יוסימל תומיאתמ ןניא חבש סמ קוחל14 ףיעס תוארוה יכ ,יתעד תא יתעבה
.תויצפואה

 ךרוצל ,הנבשחית תויצפואה היפל ,היצקיפ לש הצומיא תבייחמ הלא תוארוה לש ןתלחה
 הלועפ לש תדחוימה יוסימה תטיש רואל ,ףסונב .תוינמל ושמומ וליאכ ,סמה תובח בושיח
 לש ילכלכה ןייוושמ םלעתהב ,ויעקרקמב יסחיה וקלח תא רכמ וליאכ דוגיאה הסומי ,דוגיאב
.תויצפואה

.לילעב תותוועמ תואצותל איבהל היושע וז בושיח ךרדש ,ןיבהל אופא לקנ

:אבה הרקמה תא ,לשמל ,ןאכ לוט

 תויוכז ,העבצה תויוכז תונקמה תוליגר תוינמ100 ללוכ ןיעקרקמ דוגיא לש תוינמה ןוה
.קוריפב דוגיאה יסכנל תויוכזו םידנדיבידל

24242424    ''''ממממעעעע

 ךא ,ח"ש1,000,000 לש )קוש( יוושב ןיינב דוגיאה תולעבב .לייא ידיב תוקזחומ תוינמה לכ
 טלחוה .ןיטינומ וא תוליעפ לכ ןיא דוגיאל .ח"ש850,000 הבוגב תויובייחתה דוגיאל שי דגנמ
 הלאל ההז( הליגר הינמל שומימל תנתינ ןהמ תחא לכש ,לבויל תויצפוא100 קיפנהל
.תויצפואה רובע ח"ש80,000 םליש לבוי .ח"ש100-ל הרומתב )תומייקה

 אוה)99(דוגיאה לש ינויערה חבשה יכ ,איה ןוידה תחנה .הקפנהה בקע חבשה בושיח ןלהל
.ח"ש100,000

רועישב אוה חבשה לש יסחיה קלחה

50%=)100)100(+100)101((:100)102(

ךסב חבש סמב בייחתי דוגיאהש ,ךכמ אצוי לעופ

100,000x50%=ח"ש50,000

ךסב השיכר סמב בייחתי לבוי וליאו

1,000,000x50%( x3.5%(=ח"ש17,500

(דבלב ח"ש5,000 וניה תויצפואה לש ילכלכה ןייווש :ךשפנ הממ ןכש ,תינוקרד האצות יהוז

103(.
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(השיכר סמבו חבש סמב תבייחה דוגיאב הלועפ הווהמ תוינמל תויצפואה שומימ :דועו תאז

104(.

 ףא הביוח תויצפואה תקפנה ןכש ,ןניקסע השיכר סמו חבש סמ לפכב יכ ,ןיבהל אופא לקנ

.)105(רומאכ ,סמב איה

:חבש סמ קוחל55 ףיעסב רומאל בל לא םישל שי ,תאז םע

 תריכמדעב םא סממ הרוטפ היהת דוגיאב הלועפ תיישע וא ןיעקרקמב תוכז תריכמ"
 השוע וא רכומהו,סמ רבעב םלוש הלועפ התוא תישע דעב וא הנוק ותואל תוכז התוא
 התשענ הב דוגיאבתוכזה וא ןיעקרקמב תוכזה לעב בוש תויהל ךפה אל ,הלועפה
]'ש 'א- ילש תושגדהה[ ".הנושארה הלועפה וא הריכמה רחאל הלועפה

 היפל ,השיגה לע תססבתמ ןנד הרקמב חבש סמ קוחל55 ףיעס תלחהש ,תוארל אופא ןתינ
.ףיעס ותואב רומאכ ,"הלועפ התוא תיישע"ל תובשחנ ,ןשומימו תויצפואה תקפנה

 ,תונוש תולועפ יתשב רבודמ יכ ,הנקסמל ונאיבי ףיעסה לש ינקווד יטפשמ חותינ ,יאמ אלא
 תוכז" הקנעוה תויצפואה תקפנהב ,קודו .הנוש )דוגיאב( תוכז הקנעוה ןהמ תחא לכב ןכש
 :ירק ,")2( וא )1( הקספב תורומאה תויוכזה תחא תא דוגיאב תוכז לעבמ וא דוגיאהמ שורדל
.חבש סמ קוחל1 ףיעסבש "דוגיאב תוכז" תרדגהל תישילשה הפולחה

25252525    ''''ממממעעעע

 הרדגהל הנושארה הפולחב היונמה תוכזה הקנעוה ,תאז תמועל ,תויצפואה שומימב
.הרומאה

 ץמאל יוארה ןמ ,)106(סמה תכרעמב דוע רכומ וניאש ,סמ לפכ עונמל תנמ לע ,םוקמ לכמ
.ןניקסע הלועפ התואב היפל ,הביחרמ תונשרפ

 השיכרה סמ ןיד" יכ ,עבוק חבש סמ קוחל )ה(9 ףיעס ,קודו .עצינל רשאב םירבדה ינפ ךכ אל
 יכ ,ןיבהל לקנ ."סמה ןידכ- ישש קרפו1 ישימח קרפ יפלש םירוטפ טעמל ,ןיינעו רבד לכל
 תלבגומ ותלוחתש ,תנתונה איה חבש סמ קוחל יששה קרפב55 ףיעס לש ומוקימ תדבוע
.חבש סמל

:השיכר סמ תונקתל )א(27 הנקתל שרדיהל שי ,תאז םע

 ,67 ,66 ,65 ,64 ,57 ,55 ,54 םיפיעס יפ לע סממ הרוטפה ןיעקרקמב תוכז תריכמ"

".השיכר סממ הרוטפ ,קוחל69 וא68

 ,55 ףיעס יפל חבש סממ הרוטפ ןיעקרקמב תוכז תריכמ וב םוקמש ,אופא הלוע וז הארוהמ
.השיכר סממ ףא הרוטפ וז הריכמ אהת

 תוסחייתה הב ןיא ךא ,"ןיעקרקמב תוכז תריכמ" לע תרבדמ )א(27 הנקתש ,אקע אד
 תוינמל תויצפואה שומימ ןכש ,ונניינעל תוקפנ לכ הב יונמה רוטפל ןיא ןכלו ,"דוגיאב הלועפ"ל
.ןיעקרקמב תוכז תריכמל אלו "דוגיאב הלועפ"ל בשחנ
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 ויעקרקמ תשיכר םוימ דוגיאל עבנש חבשה ןיגב לופכ השיכר סמ םלשמ אופא אצמיי עצינה
.תויצפואה תקפנה םויל דעו

יוצרה ןידה4.4

תויצפואה תקפנה בלש4.4.1

 ידכ תועיגמה תויתוהמ תויעב רפסמ ררועמ תויצפואה תקפנה יוסימ יכ ,יתעד תא יתעבה
.סמ לפכ םולשת

 תכיפה ןוגכ ,תויצפואה תקפנהל רבוע ,םדקומ סמ ןונכת בייחמ הז יקוח בצמש ,אופא ןבומ
 חבש סמבו ,ללכב סמב הקפנהה ביוחת אל ,הז הרקמב ירהש ,ליגר דוגיאל ןיעקרקמה דוגיא
.טרפב השיכר סמו

 תתשומהו ,דחמ ליעל ולעוהש תויעבל חונ ןורתפל איבמה ,רחא רדסה ףידעמ יתייה ,ךכל יא
.ךדיאמ דוגיאב הלועפל תודחוימה תוארוהב םייונמה יוסימה תונורקע לע

 תויושרל חווידב תבייחה דוגיאב הלועפ הווהמ ןכא תויצפואה תקפנהש ,איה אצומה תדוקנ
 ,ןשומימ דעומב וא תויצפואה תעיקפ דעומב קר הנעבקית סמה תואצות ,תאז םע .סמה
.םירקמה ינש ןיב יתוהמ לדבה םייק רשאכ

26262626    ''''ממממעעעע

 תעיקפ דעומב קר )עצינה( שכורלו )דוגיאה( הלועפה השועל תומוש הנאצות ,ךכ םשל
.ןיינעה יפל- ןשומימ דעומב וא תויצפואה

 קוחל52 ףיעס יאנת ,קודו .חבש סמ קוחב ןגועמ וניא רומאה הייחדה רדסה יכ ,ךכל ינא רע

 ףיעסה תא ליחהל ןתינ אלש םג המ ,)107(ןוידה אושנ תויצפואל םימיאתמ םניא חבש סמ

.)108(השיכר סמב תובחה יבגל רומאה

 אקע אד ךא ,)110(השיכר סמ לע םג הלח)109(חבש סמ קוחל א91 ףיעסב היונמה הארוהה
 דעומה תייחדב תרבדמ איה ןכש ,רומאה רדסהל םלוה ירוטוטטס סיסב הווהמ איה ןיאש

 רבדמ עצומה רדסהה ,ןלהל רהבויש יפכ .סמה עוריא תייחדב אל ךא ,)111(סמה םולשתל
 תויצפואה ,תאז תמועל ,םא .תועקופ תויצפואה וב םירבד בצמ יבגל קר סמה םולשת תייחדב
 לש ויתומא 'דב הלולכ הניא רשא הייחד ,סמה עוריא תייחד לע רדסהה ססבתמ ,תושמוממ
.ליעל א91 ףיעס

 ,דחמ יללכה ןידה םע בלתשמה ,יטקרפ ןורתפ הווהמ רומאה רדסהה יכ ,ינרובס ,תאז םע
 דעו תויצפואה תקפנהמ לחה- התוללכב הקסיעה רחא בוקעל סמה תויושרל רשפאמהו
.ךדיאמ- ןשומימל וא ןתעיקפל

.יוצר ןידכ םפידעהל שי טלחהבו ,תשרופמ הקיקח םיבייחמ םירחא תונורתפ יכ ,ןייצל רתומל

תויצפואה שומימ בלש4.4.2

 הווהמ תויצפואה ףלח תוינמה תקפנהש ,ןאכמו ,דוגיאב תוכזל תבשחנ ןיעקרקמ דוגיאב הינמ

.)112(השיכר סמבו חבש סמ םולשתב תבייחה "דוגיאב הלועפ"

...)1998 לירפא( 2/בי םיסימ .40-א 'מע )1998 לירפא( 2/בי םיסימ- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה38 ךותמ23 דומע

23/09/13FxkYWlobDNqMHhlbXhrazQ1djUwYm01cmFcZTgzOTlkNzMuaHRtbA==&frame=1...



.ןשומימ דעומל תויצפואה תקפנה לש סמה תואצות תא תוחדל יתעצה ,רומאכ

.תוינמה תקפנה תא קר תוסמל עיצמ ינא ,הז דעומב

 םולשתב בייחה הלועפה השוע אוה דוגיאה הז הרקמב םגש ירה ,תויצפואה תקפנהל המודב
14 ףיעס יללכל םאתהב איה השיכר סמבו חבש סמב תובחה בושיח ךרד רשאכ ,חבשה סמ
.ליעל ונודנ רשא ,חבש סמ קוחל

 םאתהב יוושה תא עובקל ינא עיצמ ,)113(הייגוסב וקספנש תוכלהלו םירומאה םיללכל ןמאנ
 בושיח ךרוצל "הלועפה םוי" ירהש ,תויצפואה שומימ םויב דוגיאה יעקרקמ לש קושה יוושל

 תוירקיעה תויוכזל סחיב-)114("דוגיאב הלועפה התשענ ובש" םויה אוה ינויערה חבשה
.)תוינמה(

27272727    ''''ממממעעעע

.שומימה תפסותלו תויצפואה ןובשח-לע ולבקתנש םימוכסל תובישח ןיאש ,תוארל אופא ןתינ

 דעוממ דוגיאה יעקרקמ לש םכרע תיילע אולמ יוסימב ,אוה תעצומה הטישה סיסבב ןורתיה
.ירקיעה הזוחה תא םילשמה שומימ ,תויצפואה לש ןשומימ דעומל דע םתשיכר

.סמב תובח םומינימל איבת איהש ךכ ,תויצפואה תקפנה תא שארמ ןנכתל ןתינ

 תויוכז תונקמה א גוסמ תוינמ100 ללוכ ולש תוינמה ןוהש ןיעקרקמ דוגיא ,לשמל ,ןאכ לוט
 .םידנדיבידל תויוכזו העבצה תויוכז תונקמה ב גוסמ תוינמ100-ו קוריפ תעב דוגיאה יסכנל
 ןכא ינולפש ,תטלחומ תואדו תמייק .בגוסמ תוינמל תויצפוא100 ינולפל קיפנהל טלחוה
.תויצפואה תא שממי

 בייחתהל הדיתע רומאכ הקפנה .תוינמה תקפנה דעומב קר רצווית סמה תובח ,ליעל עצומכ

 ינולפל הצקות ,תאז תמועל ,םא .דוגיאה לש יטרואיתה חבשהמ)115(50% ןיגב חבש סמב

 תקפנה בייחתת ,)116(א גוסמ הינמל תחא היצפוא )ב גוסמ תוינמל תויצפואה לע ףסונ(

.דוגיאה לש יטרואיתה חבשהמ דבלב)117(1% ןיגב חבש סמב תוינמה

 ,קוריפ תעב דוגיאה יסכנב תויוכז תונקמ )תויצפואה ףלח ינולפל וקפנוהש( תוינמה םא ,קודו
 תעב םיסכנל תויוכזה קר ובשחיי ןודנה בושיחה ךרוצלש ירה ,דוגיאב תורחא תויוכז םגו

דבלב א גוסמ הינמ הנקמש תויוכזה יפל חבשב יסחיה קלחה תא בשחל שיש ,אטישפ .קוריפ
)118(.

 הפקותל ןורחאה לכוי םא קפס ךא ,חבש סמ להנמ לש וביל תניגמל תויהל היושע וז האצות
.תיתוכאלמ הקסיע לש הליעב

תויצפואה תעיקפ בלש4.4.3

.ןתקפנה םויב ןייוושל םאתהב תויצפואה תקפנה הסומת ,ועקפ תויצפואהו הדימב

 בייחתי רומאה יוושה אולמ ,)119(ספא אוה )דוגיאה ידיב( תויצפואה לש השיכרה יוושו ליאוה
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.סמה םולשת םויל דע תיבירו הדמצה ישרפה ופסוויי סמה תובחל רשאכ ,סמב

 הבוקנה הרומתהמ ,רתיה ןיב ,רזגיתש ,תילכלכ הכרעהל םאתהב עבקיי תויצפואה יווש
 תפסות ףוריצב תויצפואה רובע )ומלוש םא( ומלושש םימוכסה( תויצפואה תקפנה םכסהב
 הרומתהש החנהה תחת ,תאז .)שומימ לש הרקמב םלתשהל התיה הדיתעש שומימה
.עצינל דוגיאה ןיב "םידחוימ םיסחי םויקמ העפשוהש ילבו בל םותב" העבקנ הרומאה

28282828    ''''ממממעעעע

 הבוקנה הרומתהמ םלעתהב ,תולבוקמ תוילכלכ תוטיש יפל תויצפואה יווש עבקיי ,תרחא
.תויצפואה םכסהב

.דוגיאה יעקרקמ לש קושה יוושמ קתונמב השעיי היצפואה לש היווש תעיבק:שגדויו

:עוציבה תארוה םע דחא הנקב רדסהה הלוע וז הדוקנב יכ ,המוד

 תא תוארלשי ,...דיתעב ןיעקרקמב תוכז שוכרל תוכז תקנעומ וב םכסה ךרענ רשאכ"
 הרומתה יפ לעןיב ,םאתהב הריכמה לש יוושה תאו הריכמה םויכ םכסהה תיישע םוי

 ןוצרמ הנוקל ןוצרמרכוממ היצפואה יווש יפ לע ןיבו היצפואה דעב םכסהב העבקנש

 'א- ילש השגדהה[)120(".)היצפואההנתינ היבגל האלמה ןיעקרקמה תוכזל רשק אלל(
]'ש

 סמב בייחתי אוה ,דחמ ןכש ,הלופכ תועמשמ הבוחב תרצוא תויצפואה תעיקפ ,עצינה יבגל
 דוגיאה תובחל המודב ,וז תובחל .ןתקפנה םויב ,ליעל רבסומכ ,תויצפואה יווש ןיגב השיכר
 בשחית תויצפואה תעיקפ ,ךדיאמ .םולשתל דע תיבירו הדמצה ישרפה ופסוויי ,חבש סמב
.דוגיאב הלועפל

 רדגב הלילכמה הארוה "דוגיאב הלועפ" תרדגהל סינכהל ליכשה אל חבש סמ קקוחמ ,םנמוא
 ]דוגיאב תוכז האצי- ונניינעלו[ סכנ אצי םתובקעבש םירחא עוריא וא הלועפ לכ" רכמ
 םע .הסנכה סמ תדוקפל88 ףיעסב "הריכמ" תרדגה יבגל השענש רבד- "םדא לש ותושרמ
 דוגיאב תוינמ דוגיאהמ שורדל תוכזה לע( עצינה דצמ רותיו הווהמ תויצפואה תעיקפ ,תאז
.דוגיאב הלועפכ הבישחהל שי ןכ-לעו ,)תויצפואה ףלח

 הריכמ הווהמ ,ןיעקרקמ דוגיא הניא איהש ,הרבח לש תויצפוא תעיקפ יכ ,יתעד תא יתיוויח

.)121(ןוה דספה עצינל תרצויה

 רדגומה ,"ןיעקרקמב תוכז תריכמב דספה" אוה "ןוה דספה"ל חבש סמ קוחב ליבקמה חנומה
 ליאוה ,יאמ אלא ."הריכמה יווש לע השיכרה יווש תרתי הלוע ובש םוכס"כ47 ףיעסב
 ,דוגיאב תוכז לש םא יכ ,ןיעקרקמב תוכז לש הריכמ וז ןיאש ירה ,ןניקסע תויצפוא תעיקפבו

.דוגיאב הלועפ הווהמה הריכמ

 בלשב םאה ,ןוחבלו חבש סמ קוחל14ףיעס תוארוה תא םשייל עצינה לע המוש ,הרואכל
.דספה רצונ דוגיאה לש יטרואיתה חבשה בושיח

 םא( םלישש םימוכסה הבוגב ילכלכ דספה עצינל רצונ היפל ,תרחא תונשרפ ףידעמ ינא
 דוגיאה יעקרקמ לש קושה יוושב יוניש לח םא הנימ אקפנ ןיאו ,תויצפואה תקפנה תעב )םליש

.)122(ןתעיקפ םויל דעו תויצפואה תקפנה םוימ
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תוינמה תריכמ בלש4.4.4

יללכ4.4.4.1

 תישענ איה םא ןיב ,דוגיאב הלועפ הווהמ ןיעקרקמ דוגיא לש תוינמ תריכמ ,רבד לש ודוסיב
.הבסה וא רותיו לש ךרדב םא ןיבו הרומת אלל הרבעה לש ךרדב םא ןיב ,הרומתב

 םושינ וא ךרע-תוריינב רחוס אוה ,)"רכומה" :ןלהל( םויהד רכומה :ירק ,עצינה םא ,םרב
 יפ-לע הסנכה סמב תוינמה תריכמ בייחתת- תירחסמ הלועפל ולצא בשחית אד ןוגכ הלועפש
 ףיעסל םאתהב חבש סממ רוטפל רכומה הכזי הז הרקמב .הסנכה סמ תדוקפל )1(2 ףיעס

 קרפה יפ-לע המושל ןותנ הנמיה חוורהש דוגיאב הלועפ יכ ,עבוקה חבש סמ קוחל )א(50
.סממ הרוטפ אהת-הסנכה סמ תדוקפל בקלחל ןושארה

.הרקמ לכב השיכר סמב בייחתי ,תאז תמועל ,תוינמה שכור

סמה םולשתב בייחה והימ4.4.4.2

 השוע לע איה סמה םולשת תבוח ,דוגיאב הלועפב יכ ,עבוק חבש סמ קוחל15 ףיעס ,רוכזכ
 דוגיאב תוכז הנקמש ימ"כ חבש סמ קוחל1 ףיעסב רדגומ הלועפ השוע וליאו .הלועפה
."דוגיאב הלועפב

 ,ןאכמו ,הלועפה השועכ רכומה תא תוארל שי תוינמה תריכמבש ,אופא הלוע וז הרדגהמ
.וילע איה חבשה סמ םולשת תבוחש

חבשה בושיח4.4.4.3

 יתדמע םהילע ,חבש סמ קוחל14 ףיעס לש םיליגרה םיללכל םאתהב הסומת תוינמה תריכמ
 יסחי קלח רשאכ ,דוגיאה לש יטרואיתה חבשב רכומה לש יסחיה וקלח בשוחי ,ונייהד .ליעל
 .קוריפ תעב דוגיאה יסכנב תורכמנה תוינמה תונקמש תויוכזה לש יסחיה ןקלח יפל עבקיי הז
 תויוכז אלא ,וקוריפ תעב דוגיאה יסכנל תויוכז תונקמ ןניא תורכמנה תוינמה ,תאז תמועל ,םא

.)123(דוגיאב גוס ותואמ תויוכזה ללכב יסחיה ןקלח יפל היהי בושיחה ,דוגיאב תורחא

 םויל ועבוק ,דוגיאב הלועפב השיכרה םויב ןדה חבש סמ קוחל38 ףיעס ,יתרבסה רבכש יפכ
 םידעומ ינש ןיבש רחואמכ- דוגיאב תוינמה תשיכר םוי וא דוגיאה ידי-לע ןיעקרקמה תשיכר
.רכומה ידי-לע תוינמל תויצפואה שומימ םויל השיכרה םוי עבקיי ןנד הרקמבש ,אטישפ .הלא

 יווש תעיבקל םאותו יפיצפס רדסה לכ קקוחמה עבק אל ,השיכרה םויל דוגינבש ,אקע אד
.דוגיאב הלועפב השיכרה

30303030    ''''ממממעעעע

:חבש סמ קוחל21 ףיעסב עובקה יללכה ןונגנמל תונפל ונילע המושש ,ךכמ הלוע

 ןינעלןיעקרקמב תוכז לש השיכרה יווש ,36 דע22 םיפיעסה תוארוהל ףופכב)א("
.רכומה ידי לע השיכרה םויב היווש אוה סמהו חבשה בושיח

 םערשקב ןיעקרקמב תוכז לש היווש עבקנ- )א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע)ב(
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 עבקנש יוושה- חבשה בושיח ןינעל השיכרה יווש היהי ,חבש סמ ןינעל השיכרה
".רומאכ

 ,הידיסח םע הנמנ יניאש ,תחא תונשרפ :תונוש תויונשרפ יתש הנכתיתש ,ךכמ אצוי לעופ

(דוגיאה ידי-לע םתשיכר םויב דוגיאה יעקרקמ לש םייוושל םאתהב השיכרה יווש תא עבקת

.השיכרה יווש ןיבל השיכרה םוי ןיב ינושל איבת וז תונשרפ ,יאמ אלא .)124

 השיכרה יוושש ,ןאכמ .ןיעקרקמה תא שכר דוגיאהש רחאל ושכרנ תוינמה ןנד הרקמב ,קודו
 םוי-חבש סמ קוחל38 ףיעס יפל וליאו ,התשיכר םויב ןיעקרקמב תוכזה יוושל עבקיי

 תונשרפ ץמאל שי ,ןכ לע רשא .רתוי רחואמ אוהש ,תויצפואה שומימ םויל עבקיי השיכרה
 עבקנש יפכ- השיכרה םויב ןיעקרקמב תוכזה יווש תא השיכרה יוושכ עובקל שי היפל ,תרחא
 יוושש ,אוה ךכל יגול ךשמה .תויצפואה לש שומימה םוי :ירק ,חבש סמ קוחל38 ףיעסב
 סמב תובחה ךרוצל ,עצומה רדסהב רומאכ ,הז םויב עבקנש יוושה יפל עבקיי השיכרה
.חבש סמ קוחל )ב(21 ףיעס תווצמכ ,השיכר

חבש סמ קוחל44-ו43 םיפיעסל בל לא םישל שי תוינמה תריכמ ןיגב חבשה בושיחב
 יכ ,עבוק חבש סמ קוחל43 ףיעס .ןיעקרקמ דוגיאב הלועפב םייוכינה תא םירידסמה
 הז קוח יפל תורתומה תואצוהה קר יוכינכ ורתוי ,ןיעקרקמ דוגיאב הלועפ לע חבשה בושיחב"
 השוע ידי לע הלועפה אושנ דוגיאב תוכזה תשיכר םוי רחאל דוגיאה ידי לע ואצוהשו

."סמה לטומ הב הלועפה

 אק דוגיאה ידי-לע ואצוהש תואצוהה יוכינב הנרתות ,רומאכ ,חבשה בושיחב ,התעמ רומא
 ףיעס יפ-לע יוכינב תורתומ הלא תואצוהש יאנתבו ,תויצפואה לש שומימה םוי רחאל ןניקסע

.חבש סמ קוחל39

:ןלהלדכ חבש סמ קוחל44 ףיעסב עבקנ ,ליעלד43 ףיעסב היונמה הארוהל ףסונב

 תורתומהתואצוהל ףסונב ,יוכינכ ורתוי ןיעקרקמ דוגיאב הלועפ לע חבשה בושיחב"
 הלועפה השועאיצוהש39 ףיעס יפל יוכינל תונתינש תואצוה םג ,43 ףיעס יפ לע
 תואצוהה יוכינכ ורתויןכו ,התריכמו הלועפה אושנ דוגיאב תוכזה תשיכרל רשקב
 השוע םלישש סמה תפסותודוגיאב תוכזה תשיכרל רשקב הלועפה השוע איצוהש
- ילש תושגדהה[ ".תואצוהה תא איצוהדוגיאה וליאכ לכה ,)ב(9 ףיעס יפ לע הלועפה
]'ש 'א

31313131    ''''ממממעעעע

 הלועפה השוע לש ויתואצוה םג הנרכות ,דוגיאה תואצוה ןיגב םייוכינה לע ףסונב ,רמולכ

.תוינמה תשיכר ןיגב השיכרה סמ ןכו)125(ןתריכמו תוינמה תשיכרל רשקב )רכומה:ירק(

ןיעקרקמ דוגיא לש תוינמ תריכממ דספה4.4.4.4

 יטרואיתה חבשב יסחיה וקלח תא רכומל סחייל שי ןיעקרקמ דוגיא לש תוינמ תריכמב ,רוכזכ
.ותולעבבש ןיעקרקמב תויוכזה לכ תא רכומ היה ןורחאה וליא ,דוגיאל רצונ היהש

 תרתי הלוע ובש םוכסכ חבש סמ קוחל47 ףיעסב רדגומ "ןיעקרקמב תוכז תריכממ דספה"
 ,ןוה דספהל המודב ,הווהמה ילילש חבשב רבודמש ,אטישפ .הריכמה יווש לע השיכרה יווש
 הדימב ,ךכל יא .הסנכה סמ תדוקפל92 ףיעס יללכל ףופכב זוזיקב רתומה ילנימונ דספה
 רדסומכ- תוינמה רכומל הז דספה סחויי ,תיטרואית הריכמ התואב ילנימונ דספה עבניו
.חבש סמ קוחל )ג(14 ףיעסב
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 תוכז תריכממ ילאיר דספה יבגל תוארוה ללוכ וניא חבש סמ קוח ,הסנכה סמ תדוקפל המודב
 ףיעס יללכ יפ-לע ילאיר דספה בשחל ןתינ ,ב קרפ םושינ ידיב הריכמב רבודמ םא .ןיעקרקמב
 תחפ-רב סכנ ןניא ןה ןכש ,תוינמ תריכמ יבגל לח וניא הז ףיעס ,םנמוא .םימואיתה קוחל )ג(9
 דוגיא לש תוינמב םא םינוש תויהל םייושע םירבדה ינפ ,תאז םע .ףיעס ותואב שרדנכ
.ןניקסע ןיעקרקמ

 ,תחפ-רב אוה דוגיאה ידי-לע רכמנה סכנהש ךכב תינתומ ילאיר דספה בושיחל תואכזה ,קודו
 ,ןיעקרקמ םניה )תורכמנ ויתוינמש( דוגיאה יסכנ םא קרש ,ךכמ אצוי לעופ .אפוג תוינמה אלו

.)126(ילאיר דספה תינויערה םתריכמ ןיגב בשחל היהי ןתינ

 ליחהל תררועה השקיב ,הרקמ ותואב .)127(רישפיל תשרפב אוצמל ןתינ וז השיגל ןיכומיס
 םה ויסכנ לכש ,ןיעקרקמ דוגיא לש תוינמ תריכמ לע חבש סמ קוחל12 ףיעס תוארוה תא
.תוינמה תריכמב ילאיר דספה בשחל תיאכז איה יכ ,תררועה הנעט ,ףסונב .ןיינב

 ,וז הקסיע לע םימואיתה קוחל )ג(9 ףיעס תא ליחהל ןיאש ,ןעט ,תאז תמועל ,חבש סמ להנמ
.תחפ-רב סכנב רבודמ ןיא ןכש

32323232    ''''ממממעעעע

 תוכז תריכמ איה וליאכ ,הנכות תניחבמ ,הקסיעב תוארל שי יכ ,עבק יגלש טפושה
 רומאה יכ ,עבוק הז ףיעס .חבש סמ קוחל12 ףיעס תוארוה תא ליחהל שי ןכ-לעו ,ןיעקרקמב
 ,יגלש טפושהד אבילא ,הקסיעב תוארל שי ןכ-לעו ,"סמהו חבשה בושיח ןינעל" אוה וב
 ןתינ תוינמה תריכמבש ,ךכמ אצוי לעופ .םימואיתה קוחל )ג(9 ףיעס ןבומב "ןיינב" תריכמ
.ילאיר דספה בשחל

21 ףיעסל תונפל שי ,תחפ-רב סכנ והמ דומלל תנמ-לע יכ ,עבקו ףיסוה יגלש טפושה
 תרגסמב לולכל שי ,טפושה לש ותעדל .ןיינב לש תחפ דעב יוכינ ריתמה הסנכה סמ תדוקפל
.תוינמ חוכמ ןיינבב תויוכז תרבעה םג "ןיינב" חנומה

 אוהש ימל קר ילאיר דספה בשחל רשפאמ םימואיתה קוחל )ג(9 ףיעס ,וניאר רבכש יפכ
.ב קרפ םושינ

 רכומ םאה ,ןוחבל שי אמש וא ,ב קרפ םושינ תויהל דוגיאה לע המוש םאה :הלאשה הלוע
?רומאכ םושינ אוה תוינמה

 וניה דוגיאה םא הנימ אקפנ לכ ןיאו ,ב קרפ םושינ אוה תוינמה רכומ םאה ןוחבל שי ,יתעדל
 תריכמל םנמא סחייתמ ילאירה דספהה בושיח :ךשפנ הממ ןכש ,ואל םא רומאכ םושינ
 לעופב ,רמולכ .אדירג יטרואית בושיחב רבודמ ךא ,דוגיאה תולעבבש ןיעקרקמב תויוכזה
 וילע המוש ,ויבגל לוחת )ג(9 ףיעס תארוהש תנמ-לע ,ןכ-לעו תוינמה רכומל דספהה סחוימ
.ב קרפ םושינ תויהל

םוכיס4.5

 ,דואמ דע ךובס וניה ןיעקרקמ דוגיא לש תויצפוא לש ןייוסימש ,אוה ליעל רומאה ןמ םרומה
.שרופמה לע הבורמ וז הייגוסב םותסהו

 רשא תוארוה ,תונושה תוארוהב שרופמב ןגועמ וניא יוצר ןידכ יתעצה ותוא רדסההש ,ךכל ינא רע

...)1998 לירפא( 2/בי םיסימ .40-א 'מע )1998 לירפא( 2/בי םיסימ- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה38 ךותמ28 דומע

23/09/13FxkYWlobDNqMHhlbXhrazQ1djUwYm01cmFcZTgzOTlkNzMuaHRtbA==&frame=1...



.תויצפואל סחיב תוררועתמה תויגוסל תומיאתמ ןניא

.תונוכנ תוילכלכ תואצותל איבמה יטקרפ ןורתפ ותויהב וצמאל םוקמ שי יכ ינרובס ,תאז םע דחי

 תוארוה לש ןתקיקחל השעיו תורומאה תוכרפל ותעד ןתיי קקוחמהש יוארה ןמ ,םוקמ לכמ
.תומיאתמ

 תוצור םהב םירקמ םתואב סמב תובחה ןונכת לע השקמה רבד ,תוריהבה רסוח בר םייקה בצמב
.ןתוליעפ ןומימל יעצמאכ תויצפוא תקפנהל קקזיהל ןיעקרקמ ידוגיאל תובשחנה תורבח

33333333    ''''ממממעעעע

םיילוש תורעה

.)"תורבחה תדוקפ" :ןלהל( 764 י"מד)1(

.הרבחה תוינמב ,הקפנהל רבוע ,קיזחה אלש ימל :ירק ,ג דצל תויצפוא תקפנהל סחייתי ןוידה)2(

.)"םימואיתה קוח" :ןלהל( 172 ח"ס)3(

.)"חבש סמ קוח" :ןלהל( 156 ח"ס)4(

.)"מ"עמ קוח" :ןלהל( 52 ח"ס)5(

.)"םילוב סמ קוח" :ןלהל( 64 ח"ס)6(

.4.2 הקספ ןלהל האר ,ןיעקרקמ דוגיא תרדגהב ןוידל)7(

 יבתכ" ,יקסרפ 'או וכלמ 'י ;62 )ד"לשת(לארשי תנידמ לש םיזוחה יניד,רנטלצ 'ז :יללכ האר)8(
 םנמאה :היצפואו תרזוח יתלב העצה" ,שטיוד 'ס;167 )מ"שת-ט"לשת( בל טילקרפה "היצפוא
.275 בי טפשמ ינויע "?דבלב הקיטנמס

 ,חבש סמ להנמ 'נ מ"עב )הילצרה- ביבא-לת( תלכתה ףוח חותיפל הרבחה133/89 א"ע)9(
.26 ,20 בכ א"דפ

 ד"פ ,ולבהוסכמה ףגא להנמ 'נ מ"עב תוינוכמל הרבח ,דימצ85/81 א"ע הז רשקהב האר)10(
 'נ יבהז5799/90 א"ע;309 )1( אל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןמדירפ231/76 פ"ע ;487 )2( זל
 ,חבש סמ להנמ 'נ רודואית רב1625/95 )א"ת( ש"מע ;91 אכ א"דפ ,חבש סמ להנמ
.266-ה1/אי "םיסימ"

-יוליג":ןלהל( 295 ,293 )א ךרכ ,ז"נשת( םייעוצקמ םימוסרפ לארשיב ןובשח יאור תכשל)11(
.)"תעדה

.ללכ הרומת אלל תויצפוא תקפנה ןכתית ,השעמל)12(

.ג תפסותל )2(1 ףיעס)13(
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 וקפנוה םדגנכש תוינמ תאצקה ןובשח לע ולבקתנש םימוכס" יכ ,עבוק ג תפסותל )1(1 ףיעס)14(
 יפכ רתוי רחואמ דעומל דע וא ,הדוקפל131 ףיעס יפל סמה תנשל ח"ודה תשגהל דע תוינמ
 לע ולבקתנש םימוכס וא ,תוינמה תקפנהב ואצוהש תואצוהה יוכינב ,המושה דיקפ ריתהש
 דעב לבקתמה םוכסכ וארי הז ןינעל ;תיפותיש הדוגא לש ןוהב םירבחה תופתתשה ןובשח
 םוכס תא ,ןוה רדגב םניאש הרמהל םינתינה ןוה ירטש וא בוח תורגיא דגנכ תוינמ תקפנה
 ,המלוש אלו תמדוקה סמה תנש םות דע םהילע הרבצנש תיבירה תפסותב םהלש תולעה
 ןיגב יבויח יוניש בשחל שי ,תוינמ תאצקהב ,רמולכ ."הרבחה ירפסב האצוהכ המשרנש דבלבו

 ח"ודה תשגה דעומל דע םדגנכ תוינמ וקפנוהש יאנתבו ,תוינמה ןובשח לע ולבקתנש םימוכסה
.ריתי המושה-דיקפש רתוי רחואמ דעומל וא יתנשה

 יוכינבו ,הקפנהה לע הימרפה ףורצב תוינמה לש בוקנה ןכרע וניה ןובשחב אבויש םוכסה
.תוינמה תקפנה תואצוה

:ןמקלדכ ג תפסותל1 ףיעסל אפיסב רדגומ "לבקתנש םוכס" חנומה)15(

לבקתנ אלש הרומתהמ קלח ןכו סמה תנשב לבקתנש הרומתה קלח- 'לבקתנש םוכס'"
רעשב יונישה אולמל וא דדמה תיילע רועיש אולמל ואולמב דמצוה ךא סמה תנשב
."הריבצ סיסב לע ,סמ יכרצל ,תחוודמ הרומאה הדמצההמ הסנכההש דבלבו ,ןיפילחה

 תא םג לבקתנש םוכסכ וארי יכ םא ,ןמוזמ סיסב וניה לבקתנש םוכס בושיחל סיסבה ,רמולכ
 דדמה תילע רועיש אולמל ואולמב דמצוה ךא ,ןמוזמב סמה תנשב לבקתנ אלש הרומתה קלח
.הנש התואב הסנכהכ החווד הלוכ הדמצההו ,ןיפילחה רעשל וא
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.א תפסותל )8()א(א1 ףיעס)16(

.תעדה-יוליגל5 ףיעס)17(

.ג תפסותל )1(1 ףיעס)18(

.תעדה-יוליגל5 ףיעס)19(

 םילובקתה לש םניד ,ושמומ אל תויצפואה םא יכ ,עבוק תעדה-יוליגל5 ףיעסל אפיסה)20(
.תוינמ לע הימרפ ןידכ היהי ןתקפנהמ

 ;5 )1965( וט ןובשחה האור "תואנובשח תונורקעו הסנכה סמ לש ןיד יקספ" ןוקתיו 'א:האר)21(
( חי ןובשחה האור "הקוספה הכלהב הסנכה סמ ינידו םייאנובשח תונורקע" ,גרבנבול 'ש 'ה

1968( 125.

.)םירמושה תצובק תשרפ :ןלהל( 407 ,403 כ א"דפ)22(

 ,ש"פ 'נ ןמרקוצ539/81 )א"ת( ה"מע תא םג האר .)זכרמ סופד ןיינע :ןלהל( 9 ,6 בי א"דפ)23(
.168 ,167 בי א"דפ

.185 ,179 וט א"דפ ,ש"פ 'נ ןייטשנרב181/84 )א"ת( ה"מע)24(

.171 ,163 זט א"דפ ,ש"פ 'נ מ"עב רובמט138/87 )'יח( ה"מע)25(

 תליחמב רבדמ אוה ןכש ,ןניקסע אק היגוסל יטנאוולר אל הסנכה סמ תדוקפל )1()ב(3 ףיעס)26(
 םימוכסהו ליאוה ."תבייחה ותסנכה רוריבברתוה היוכינש האצוהמ עבונ" ןורחאה רשאכ ,בוח
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.ונניינעל תוקפנ לכ הז ףיעסל ןיא ,יוכינב םירתומ םניא תויצפואה תקפנה תעב םילבקתמה

- הרומאה הסנכהב תוארל םושינל רשפאמ הסנכה סמ תדוקפל )ב()3()ב(3 ףיעס יכ ,ןייצא)27(
.םידספה זוזיק ךרוצל :ירק ,הסנכה סמ תדוקפל )ב(28 ףיעס ןיינעל "קסע"מ הסנכה

.32 ,30-א6/ה "םיסימ" ,"סמ עוריאכ תויצפוא תקפנה" ,ביגש 'ד)28(

 )8()א(א1 ףיעסב רומאכ( "קיפנהש תויצפוא"מ םילובקתה לש םגוויס יונישב רבודמ ,השעמל)29(
.)'א תפסותל )2()א(א1 ףיעסב רומאכ( "ןוה תונרק"ל )'א תפסותל

.4 הקספ ןלהל)30(

 וב םוקמש ,ךכמ אצוי לעופ ."הדוקפל88 ףיעסב ותרדגהכ סכנ"ב רבדמ הז ףיעסל אשירה)31(
.עובק סכנ ןהב תוארל ןיא ,עצינה לצא יאלמל הנבשחית תוינמה

:ןלהלדכ ג תפסותל2 ףיעסל אפיסב רדגומ "םלושש םוכס")32(

,תיביר אשונה הרומתהמ קלח ןכו סמה תנשב םלושש הרומתהמ קלח- 'םלושש םוכס'"
לחה וב םויב םלוש םרטש סכנה תולע קלח םג- הסנכה רוצייב שמשל לחהש סכנבו

תיינבב איה ותשיכר לשב הרומתהש עקרק אוהש עובק סכנ תשיכרב ;סכנב שומישה
 הרומתהווהמהו רומאה ןינבה תיינבל שכורה איצוהש םימוכס וארי ,עקרק התוא לע ןינב
".ומלושש םימוכסכ ,עקרקה דעב

.ג תפסותל )2(2 ףיעס)33(

 רבודמ:ירק ,עצינה לצא "סכנ"ל תובשחנ תויצפואהש ,איה ןוידה תחנה יכ ,ריעהל יואר)34(
.ינוהה רושימב הלועפב

.ג תפסותל )2(2 ףיעסל םאתהב ,תאז)35(

.ןיינעה יפל- קסעמ דספה וא)36(

35353535    ''''ממממעעעע

 תריכממ ול תופצל שיש ריחמ]ה["כ הסנכה סמ תדוקפל88 ףיעסב רדגומ "הרומת" חנומה)37(
."...ןוצרמ הנוקל ןוצרמ רכומ ידי לע סכנ

.הסנכה סמ תדוקפל88 ףיעסב "ןוה דספה" תרדגה האר)38(

 תעיקפ היפל ,השיגה ץמואת וב םוקמ יכ ,בל לא םישל שי .הסנכה סמ תדוקפל )א(28 ףיעס)39(
 סמ תדוקפל )א()3()ב(3 ףיעס יפל הקיפנמה הרבחה לש סמב תובח המיע תררוג תויצפואה
 דספהב םולגה ייוסמה ןורתיה ןכש ,הדיב התוואת יצחשכ תורבחה תצובק רתווית יזא ,הסנכה
 יפכ ,תאז םע דחי .הקיפנמה הרבחה לצא תבייחה הסנכהה בקע לרטוני תויצפואה תעיקפמ
 לחמנה בוחהש ,וניה )א()3()ב(3 ףיעס לש ותלוחתל םייחרכהה םיאנתה דחא ,יתרבסה רבכש
 תקפנהש ,אטישפ ."די חלשממ ואקסעמ ותסנכה רוציי" ךרוצל ולבקתנש םימוכסמ עבונ
.הרומאה הארוההמ טלמית תוקזחה תרבח ידי-לע תויצפוא

.ועקפ ןה ירהש)40(
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.הסנכה סמ תדוקפל )ד(91 ףיעסב רומאכ המדקמ םולשת תבוח עצינה לע לוחת ,הז הרקמב)41(

 בוח תורגא ,ןוה ירטש יפ לע וקפנוהש תוינמ לש השיכר םוי" ,ןהכ 'ל 'י האר ,הנוש העדל)42(
.הנושארה הפולחה תא ףידעמה ,43-א5/ב "םיסימ" "תוינמב הרמהל תונתינה תויצפואו

 ד"פ ,חבש סמ להנמ 'נ מ"עב ןיינבלו תועקשהל הרבח יח דוד תא ירודכ רגנ665/85 א"ע)43(
.209 ,207 כ א"דפ ,חבש סמ להנמ 'נ ןורש489/89 א"ע םג האר .27 ,25 )3( במ

.263 א א"דפ ,ש"פ 'נ ןיילק343/67 )א"ת( ה"מע)44(

.93 ד א"דפ ,ש"פ 'נ הידפצ344/70 )א"ת( ה"מע םג האר .264 'עב ,םש)45(

.)"יוסימה קוח" :ןלהל( 234 ח"ס)46(

.22 ח"ס)47(

:ףיעסה חסונ ןלהל)48(

וא ,הסרובב רחסמל םימושר םניא הלש ךרעה תוריינש הרבחב היצפוא בתכ םדא רכמ"
,תונקתב רצואה רש עבקי ,היצפואה בתכ שומיממ האצותכ לביקש תוינמה תא רכמ
תוריינ לש השיכרה םוי תאו ירוקמה ריחמה תא ,תסנכה לש םיפסכה תדעו רושיאב
לביקש ךרעה תוריינ לשו היצפואה בתכ לש ,היצפואה בתכ הצקוה םחוכמש ךרעה
].'ש 'א- ילש תושגדהה[ ".היצפואה בתכ שומיממ האצותכ

.15 הרעה ליעל האר ,ג תפסותל1 ףיעסל אפיסב הז חנומ תרדגהכ)49(

.ג תפסותל )3(1 ףיעס)50(

:ןלהלדכ חבש סמ קוחל1 ףיעסב רדגומ "ןיעקרקמב תוכז" חנומה)51(

 ןיבוןידבש ןיב ,םינש רשע לע הלועה הפוקתל הריכח וא ,תולעב- 'ןיעקרקמב תוכז'"
 תולעבהנכת תניחבמ הב תוארל ןתינש ,ןיעקרקמב שמתשהל האשרה תוברל ,רשויבש
 האשרהההנתינ םא וליפא- לארשי יעקרקמב האשרה ןינעלו ;רומאכ הפקתל הריכח וא
- הז ןינעל ;םינש רשעמ הרצקה הפוקתל

;תעל תעמ שדחל גוהנ אלש גוסמ האשרה טעמל- 'האשרה'

;לארשי יעקרקמ :דוסי קוחב םתועמשמכ- 'לארשי יעקרקמ'

שיש תוכז לכ יפל עיגהל הריכחה הלוכי הילאש תיברמה הפוקתה- 'הפוקתל הריכח'
".םכסהבובורקל וא רכוחל הנותנה הרירב תוכז חוכמ וא םכסה חוכמ ובורקל וא רכוחל

 םינינב ,םיתב תוברל לארשיב עקרק"כ חבש סמ קוחל1 ףיעסב רדגומ "ןיעקרקמ" חנומה וליאו
."עבק לש רוביח עקרקל םירבוחה םירחא םירבדו

36363636    ''''ממממעעעע

 דוגיא וניאש דוגיאל רשאב ןמקלד אמגודה תאבומ חבש סמ תויושר לש תויעוצקמה תוארוהב)52(
:ןיעקרקמ

 דויצו הנבמ וילעו םנוד ינש לש חטשב שרגמ ושוכרש דוגיא איה 'מ"עב םיחירא' תרבח"
 תאזו ןיעקרקמ דוגיא הנניא 'מ"עב םיחירא' תרבח .ריק יחיראל תשורח תיבכ םישמשמה
:םיאבה םיקומינהמ

.התסנכה רוצייל הרבחל שמשמ דויצה.1
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 ידכ הליחתכלמ רצונ דוגיאה ןכש ,דוגיאה לש תפטושה תוליעפל לפט ונניא דויצב שומישה.2
חבש סמ קוחל תונשרפה ץבוק( ".ותמקה םוימ םיחירא רציימ םנמא אוהו םיחירא רצייל
.)2 )חבש סמ קבח( ןיעקרקמ

.150 תויצמת ,חבש סמ להנמ 'נ ןמכייר53/79 )א"ת( ש"מע)53(

.)"רנטא תכלה":ןלהל( 151 תויצמת ,חבש סמ להנמ 'נ רנטא26/66 )'יח( ש"מע)54(

.םש)55(

 ,ותעדל .רנטא תכלה לע תרוקיב חתומ ,267 )ב ךרכ ,ד"נשת(ןיעקרקמ חבש סמ ,ירדה 'י)56(
 אבילא .ךרע-תוריינמו םינמוזממ םלעתהל שי היפל ,הקיקחה תילכת תא תרתוס וז הטלחה
 ךירצ וניא םמויק ,ךכיפלו ךרע-תוריינל וא םינמוזמל ךרע יוושכ תובוחה תא תוארל שי ,ירדהד
.ןיעקרקמ דוגיאכ דוגיאה דמעמ תא לולשל

 םג האר .14 ח א"דפ ,חבש סמ להנמ 'נ מ"עב תועקשהל הרבח הילמרכ74/27 )'יח( ש"מע)57(
.60זא"דפ ,חבש סמ להנמ 'נ מ"עב תועקשהל 'בח הילמרכ73/4 )'יח( ש"מע

 'נ חבשסמ להנמ721/75 א"עב ןוילעה טפשמה-תיב ידי-לע הרשוא וז העיבק .16 'עב ,םש)58(
.333 ח א"דפ ,מ"עב תועקשהל הרבח הילמרכ

 .24-א2/ו "םיסימ" "םנמאה- ןיעקרקמ דוגיאכ תינלבק הרבח" ,קזר-ובא 'א הז רשקהב האר)59(
 םישמשמ רשא ןיטינומו דויצ ,תוחוקל ,םינמוזמ תוקיזחמה תוינלבק תורבח ,קזר-ובאד אבילא
.ןיעקרקמ ידוגיא תווהמ ןניא ,תירקיעה הרטמל םילפט םניאו ,ןהיתוסנכה רוציי ךרוצל ןתוא

 'נ ;18-א2/ח "םיסימ" "?םנמאה- ןיעקרקמ דוגיאכ תינלבק הרבח" ,יקסבומייח 'ע האר ןכ
.73-א3/ח "םיסימ" "הבוגתל הבוגת- ןיעקרקמ דוגיאכ תינלבק הרבח" ,ןהכה

 בשחנ וניא אד ןוגכ ן"לדנ .ץראל-ץוחב בינמ ן"לדנ תשיכר אוה ירלופופ סמ ןונכת ,לשמל ,ךכ)60(
 ןיעקרקמה דוגיא תא ךופהל ידכ ותשיכרב שי תומיוסמ תוביסנב ,ןכ-לעו ,"ןיעקרקמב תוכז"ל
.הזכ וניאש דוגיאל

 יכ ,העבק הסנכה סמ ינידבו חבש סמ קוחב תוארוהה תדחאהל הדעוה תוצלמהמ תחא ,ןכאו)61(
 יסכנ ללכ לש םיוושמ תוחפל5% תוחפל םיווהמהו ,ןיעקרקמב תוכז םניאש ,םיסכנ תקזחה קר
 ןיעקרקמה דוגיא תא ךופהת- הריכמה םויל רבוע תוחפל הנש לש הפוקת ךשמל ,דוגיאה
 ךופהת אל ,ןיעקרקמ דוגיא וניאש ,דוגיאמ רומאכ םיסכנ תאצוה- המאתהבו ;"ליגר" דוגיאל
 תדחאהל הדעווה תוצלמה( רומאכ ןוניצ תפוקת רחאל אלא ןיעקרקמ דוגיאל תיטמוטוא הז דוגיא
.)12 ,11-א3/ז "םיסימ" ,הסנכה סמ ינידבו חבש סמ קוחב תוארוהה

 התויהב ,"הריכמ"ל תבשחנה ןיעקרקמב תוכז תשיכרל היצפוא תקנעהל דוגינב תאז)62(
1 ףיעסב רשא "הריכמ" תרדגהל )2( הקספ( "...ןיעקרקמב תוכז לבקל תוכז לש התקנעה"
.)חבש סמ קוחל

2/ז "םיסימ" "ןיעקרקמ דוגיאב תוינמ לע היצפוא יבתכ תקפנה" ,םרודא 'ב האר ,הנוש העדל)63(
.33-א

.)"םולש רוצ ןיינע" :ןלהל( 211 די א"דפ)64(

.213 'עב ,םש)65(
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.)"ןיגרוח ןיינע" :ןלהל( 328 גי א"דפ)66(

.330 'עב ,םש)67(

 םג האר .)48 'ע( 125 )"תויצמת" :ןלהל( יקסניסורו יקסבומייח תכירעב חבש סמ תויצמת)68(
.)םסרופ אל(דבר תולוח906/80 )א"ת( ש"מע

.)"ןג ןיינע" :ןלהל( 40 די א"דפ)69(

.46 'עב ,םש)70(

.היינב ירתיה ולבקתי אל םאב עקרקה תא רוכמל היצפוא רכומל הנתינ ,קודו)71(

 .תיתימא היצפוא התיה םא קפסש ,רכומ-תייצפוא ול הפסונש ,יאנת-לע הזוח הז היה ,ןיפולחל)72(
.46-א6/ב "םיסימ" "הלתומ הזוח לש סמב בויח- חבש סמ" ,רתלא 'א תא הז ןיינעל האר

.64תויצמת,חבש סמ להנמ 'נ ץירומ309/78 ש"מע)73(

.297 ,270 ח"צה)74(

.הלועפה תיישע םוימ םימי םישולש ךותב)75(

.הלועפה תיישע םוימ םימי םישימח ךותב)76(

.חבש סמ קוחל )ג(73 ףיעס)77(

.חבש סמ קוחל14 ףיעס תוארוהל הפופכה דוגיאב הלועפל סחייתי ןמקלד ןוידה)78(

 ,חבשה בושיחב ,ןובשחב איבהל שי ,םירחא ןיעקרקמ ידוגיאב תויוכז ןודנה דוגיאל שי רשאכ)79(
.םירחאה םידוגיאב יסחיה וקלח תא םג

.4.3.4.4 הקספ ןלהל האר)80(

.4.3.4.3 הקספ ןלהל האר)81(

.'דכו םידנדיבידל תויוכז ,העבצה תויוכז:ןוגכ)82(

70-ו69 ,62 םיפיעס יפל סממ תורוטפה תוביסנב רכומה ידי לע הלבקתנ תוכזה םא ,םלוא)83(
 ידי-לע הלועפה התשענ וליא השיכרה םויכ עבקנ היהש םויה היהי השיכרה םוי-חבש סמ קוחל
 דוגיאב הלועפ לשב חבש סמ" ,ןייטשנרוב 'ש הז ןיינעל האר .תוכזה תא רכומה שכר ונממש ימ
.57-א2/ב "םיסימ" "?יתמיא- 'השיכרה םוי'- רוטפב הלבקתנ תוכזהשכ

 השיכרה םוי ,הילע לח חבש סמ קוחל12 ףיעסש דוגיאב הלועפב יכ ,ןייצא םירבדה ילושב
:ןלהלדכ עבוקה ,חבש סמ קוחל )1(12 ףיעסב רומאל םאתהב עבקיי

שכר ובש םויה וא הלועפה השוע ידיב דוגיאב תוכזה תשיכר םוי היהי השיכרה םוי"
- םלואו ,רחואמה יפל ,ןיעקרקמב תוכזה תא דוגיאה

26 םיפיעס יפל סממ תורוטפה תוביסנב דוגיאב ותוכז תא שכר הלועפה השוע םא)א(
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 התשענוליא הז ףיעס יפל השיכר םויכ עבקנ היהש םויה- השיכרה םוי היהי ,96 וא
;תוכזה תא הלועפה השוע שכר ונממש ימ ידיב הלועפה

65 ,64םיפיעס יפל סממ הרוטפ התיה דוגיאה ידיב ןיעקרקמב תוכזה תשיכר םא)ב(
 תוכזההרכמנ וליא השיכר םויכ עבקנ היהש םויה- השיכרה םוי היהי ,70 וא
 יפל ,הלועפההשוע ידיב דוגיאב תוכזה תשיכר םוי וא דוגיאה ידיב ןיעקרקמב
";רחואמה

.חבש סמ קוחל )ד(א48 ףיעס)84(

38383838    ''''ממממעעעע

:עבוק הז ףיעס)85(

 בושיחןינעל ןיעקרקמב תוכז לש השיכרה יווש ,36 דע22 םיפיעסה תוארוהל ףופכב)א("
.רכומה ידי לע השיכרה םויב היווש אוה סמהו חבשה

 השיכרהםע רשקב ןיעקרקמב תוכז לש היווש עבקנ- )א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע)ב(
".רומאכעבקנש יוושה- חבשה בושיח ןינעל השיכרה יווש היהי ,חבש סמ ןינעל

.665 )2( דל ד"פ ,חבש סמ להנמ 'נ ץנימכוט253/79 א"ע)86(

.669 'עב ,םש)87(

."יווש" תרדגה-חבש סמ קוחל1 ףיעס)88(

205 ,197 )2(טל ד"פ ,חבש סמ להנמ 'נ188/82Hotel Corporation of Israel א"ע)89(
 א"ע ;309 ו א"דפ ,חבש סמ להנמ 'נ רנקנד22/71 נ"ד ;)ןשיירופרוק לטוה ןיינע : ןלהל(

 וינבו ןלוגףסוי 'בח68/75 )א"ת( ש"מע ;19 ז א"דפ ,ןמדלפ 'נ חבש סמ להנמ104/74
 ;368 ט א"דפ ,חבש סמ להנמ 'נ םיחמלפ ףעסמ הביבא516/77 א"ע ;254 ח א"דפ ,מ"עב
 'נ חבש סמ להנמ664/80 א"ע;423 )2(גל ד"פ ,חבש סמ להנמ 'נ גרבנניל218/78 א"ע
 הכ א"דפ ,חבש סמלהנמ 'נ ףחש1565/95 )א"ת( ש"מע;379 גי א"דפ ,מ"עב ביבח תכרב

 .פו ץיבוטסור .ה ;ךליאו249 'ע ,)א ךרכ ,ג"נשת(ןיעקרקמ חבש סמ ,ירדה .י האר ןכ .348
 "ןועיטה רדסו היארה לטנ ,עונכשה לטנ- ןיעקרקמ חבש סמ קוחב 'הריכמה יווש'" ,בוקדלג
.38-א5/ו "םיסימ"

.129 ח א"דפ)90(

.חבש סמ קוחל12 ףיעס יפ-לע התסומ תוינמה תריכמ יכ ,ריעהל יוארה ןמ)91(

.460 ,458 ח א"דפ ,חבש סמ להנמ 'נ טנמשילבטסא טסוונילופ91/76 א"ע)92(

.460 'עב ,םש)93(

.257 ח א"דפ ,חבש סמ להנמ 'נ יול128/74 )א"ת( ש"מע)94(

.260 'עב ,םש)95(

 השיכר סממ םירוטפ וא השיכר סמו ןיעקרקמ דוגיאב הלועפ לע" ,ןורש 'ז הז ןיינעל האר)96(
 סמ םוכס וא רועישש תויה יכ ,סרוגה ,34 ,32-א2/י "םיסימ" "ןיעקרקמ דוגיאב הלועפל
 תוכזל סחיב םימוכסהו םירועישה לע "ןעשנ" ךימסמה קוחב ןיעקרקמ דוגיאב הלועפב השיכרה
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 לע ףסונ דוגיאב הלועפל םייפיצפס סמ ירועיש תעיבקבו תוליפכה תריציב ךרוצ ןיא יזא ,ןיעקרקמב
 אלשמ ,ןורשד אבילא .ןיעקרקמב תוכז תריכמל השיכר סמ תונקתב ועבקנש סמה ירועיש
 ול הקנעוהש תוכמסל המודב ,הנשמה קקוחמל תוכמס חבש סמ קוחל )ב(9 ףיעסב העבקנ
 דוגיאב הלועפב סמה ירועישל תודחוימ תונקת עובקל וילע רסאנ אליממש ירה ,)א(9 ףיעסב
.ןיעקרקמ

.חבש סמ קוחל )ג(14 ףיעסב רומאכ)97(

.)"השיכר סמ תונקת" :ןלהל( 140 ת"ק)98(

.ןושארה בלשב בשוחמה חבשה:ירק)99(

.תוידיתעה תוינמה רפסמ)100(

.תומייקה תוינמה רפסמ)101(

.תוידיתעה תוינמה רפסמ)102(

39393939    ''''ממממעעעע

 תויצפואה תקפנה רחאל .ח"ש150,000 וניה דוגיאב תומייקה תוינמה לש קושה יווש ,קודו)103(
 )היצלפניאה תעפשהמ םלעתהב( תורומאה תוינמה לש ןייווש לדגי שומימה תפסות םולשתו

 ךסב שומימה תפסותו ח"ש80,000 ךסב תויצפואה ןובשח-לע םימוכסה( ח"ש90,000 הבוגב
 סמ הבוגב תוינמה יווש תא ןיטקהל שי ,ךדיאמ .)תויצפואx100 ח"ש100 = ח"ש10,000

 תוינממ100% לש ןייווש ,תויצפואה שומימ םע ,רמולכ .ח"ש50,000 :ירק ,םלושש חבשה
 הקזחה ,הרבחה תוינממ50%-ב לבוי קיזחי ,תוינמה שומימ םע .ח"ש190,000 אהי דוגיאה
 תא לרטנל שי ירהש ,דבלב ח"ש5,000 תווש תויצפואהש ,ןאכמ .ח"ש95,000 הייוושש
 היווש היפל ,העדה ןכתית ,השעמל .שומימה תפסות תאו תויצפואה ןובשח-לע םימוכסה
 עיגמה יוציפה תא ףקשמ ילכלכה הכרע ןכש ,רתוי הובג תויהל יושע היצפואה לש ילכלכה
 סיסבב החנהה( ןיינבה תא ,היצפואה תפוקתב ,םירחאל רוכמל אלש ותובייחתה ןיגב ,דוגיאל
.)תויצפואה תקפנה תרגסמב הנתינ ןכא רומאכ תובייחתהש ,איה וז העיד

.4.4 הקספ ןלהל האר)104(

 התיה םא ,דוגיאה יעקרקמ לש םכרע תיילע ביכרמל רשאב םייק וניא סמה לפכ יכ ,דימ ןיוצי)105(
.שומימה דעומל דעו האצקהה דעוממ ,וזכ

.103 כ א"דפ ,ש"פ 'נ מ"עב םיסנניפו חוטיב ןומיר32/86 א"ע)106(

:עבוק חבש סמ קוחל52 ףיעס .ןייוושמ50% לעמ םולשת רבדב יאנתה טעמל)107(

וא91 ףיעס יפל עבקנש דעומב סמה םלושי ןיעקרקמ דוגיאב הלועפ תושעל םכסהב"
:רחואמה יפל ,הלאמ תחא םייקתהב

תוכז וא םהמ קלח וא דוגיאה יעקרקמ תא סופתל תוכזה דוגאב תוכזה תא שכורל)1(
;הרויש ימל םהמ קלח וא ןיעקרקמה תא רוסמל דוגיאל תורוהל

 ,דוגיאבהלועפ תושעל בייחתמה תא ,ריחמה ןובשח לע ,הכיז וא םליש הנוקה)2(
 דימעהוא ריחמהמ50% לע הלועה םוכסב ,תרחא ךרד לכב וא ןודקפ לש ךרדב
;רומאה םוכסה תא ותדוקפל

 דוגיאבהלועפה תא תושעל רחא םדאל וא שכורל רזוח יתלב חוכ יופי ןתנ בייחתמה)3(
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".ותדוקפל וא שכורה תבוטל

 תבוח םוי תא החוד קר אלא ,הריכמה םוי תא החוד וניא חבש סמ קוחל52 ףיעס ,ךכ וא ךכ
 המק ובש דעומהמ הלח תיבירהו הדמצהה ישרפה תריבצש ,ךכמ אצוי לעופ .סמה םולשת
.הרהצהה תבוח

 םניא וב םייונמה םירוטפהש ,חבש סמ קוחל ישישה קרפ תרגסמב םקוממ52 ףיעס ,ןכש)108(
.חבש סמ קוחל )ה(9 ףיעסל םאתהב ,השיכר סמ יבגל םילח

:עבוק הז ףיעס)109(

וא ולוכ ,סמה םולשתל דעומה תא תוחדל ,ךכל תקפסמ הביס האר םא ,יאשר להנמה"
ישרפה היחדה תפוקת לע םלשי סמב בייחהש דבלבו ,ןוכנל אצמיש הפוקתל ,ותצקמ
-ז"נשת ,)37 'סמ ןוקית( ןיעקרקמ חבש סמ קוח תרגסמב ףסוה ףיעסה ".תיבירו הדמצה

.175 ח"ס ,1997

.חבש סמ קוחל )ה(9 ףיעס תארוהמ אצוי לעופכ)110(

 םדא רוטפל חבש סמ להנמ תא ךימסמ חבש סמ קוחל )ג(94 ףיעס יכ ,ןייצא םירבדה ילושב)111(
 ,אטישפ ."ךכל תקפסמ הביס האר םא" ,םתצקמ וא םלוכ ,תיבירהו הדמצהה ישרפה םולשתמ
 םולשת תייחד לשב תיבירו הדמצה ישרפה םולשתמ םדא רוטפל יאשר וניא חבש סמ להנמש
 הדמצה ישרפה םולשת תבוח עבוק א91 ףיעסל אפיסה ,קודו .ליעלד א91 ףיעס יפ-לע סמה
.הז ןיינעלLex Specialies)( דחוימ ןיד והזו תיבירו

40404040    ''''ממממעעעע

.םאתהב חוויד תבוח תמייקש ,אטישפ)112(

.4.3.4.2-4.3.4.4 תואקספ ליעל)113(

."הלועפה םוי" תרדגה-חבש סמ קוחל19 ףיעס)114(

)115(50% = )100 + 100( : 100.

 תוינמה ילעב לע ,תיקסע הניחבמ ,תלבוקמ תויהל הכירצ רומאכ האצקה יכ ,ןייצל רתומל אל)116(
.ךדיאמ ינולפ לעו ,דחמ הרבחב

)117(0.99% = )1 + 100( : 1.

 רפסמ אלו ,תללוכ תחא תוכז תיינקהב רבודמ היפל ,הזיתה לע ססבתמ הז ןונכת יכ ,ירב)118(
 רבודמש ףא לע ,ןתוללכב תוצקומה תוינמה תונקמש תויוכזה לע ףיקשהל שי ,ונייהד .תויוכז
.םינוש םיגוסמ תוינמב

 תקפנהב האורה ,הנוש השיגב תולגוד סמה תויושר יכ ,ןייצא .ןשכר אל םלועמ דוגיאה ןכש)119(
 סמה תובח בושיח ךרוצל רשאכ ,תוקסיע יתש השומימבו )ןיעקרקמב תוכז תשיכרל( היצפוא
 לש השיכרה יוושמ יסחי השיכר יווש היצפואל סחוימ )היצפואה תקפנה( הנושארה הקסיעב
 )חבש סמ קבח( ןיעקרקמ חבש סמ קוחל תונשרפה ץבוק( היצפואה אשומ ןיעקרקמב תוכזה

.))"עוציבה תארוה" :ןלהל( 191

.םש)120(
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.ןיינעה יפל- קסעמ דספה וא)121(

.הסנכה סמ תדוקפל92 ףיעס יללכל םאתהב זוזיקב רתוי הז דספה)122(

 "םיסימ" "יוצרהו יוצמה- ןיעקרקמ דוגיאב הלועפ יוסימ" ,סולוי .רו םידיסח .ש הז ןיינעל האר)123(
.111-א4/אי

 ףיעסב יונמה גייסה לוחי הז הרקמב .השיכרה סמ םולשת ןיינעל הנוש יווש עבקנ םא אלא)124(
.רומאכ עבקנש יוושה תא ץמאל שיו חבש סמ קוחל )ב(21

.חבש סמ קוחל39 ףיעסל ףופכבו)125(

 יבגל קר ילאירה דספהה תא בשחל שי ,ןיעקרקמה לע ףסונ תועקרקב קיזחמ דוגיאהו הדימב)126(
.ןיעקרקמה

.278-ה3/אי "םיסימ" ,חבש סמ להנמ 'נ מ"עב רישפיל תרבח753/95 )ם-י( ש"מע)127(
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