
 .ספדומה ךרכה םסרפתישכ ונתשי םידומעה ירפסמו יפוס דומיע רבע םרט הז רמאמ
 

 לא יתקולחה קדצה תא איצות הנורוקה םאה
 ?רואה

 תאמ

 *ביני יניפ

 תיטמרד היילעל םורגי הנורוקה רבשמ יכ םיפוצ לארשיב םיבר
 לדח תא םירטופ ןועריפה תולדח יניד .ןועריפ תולדח יכילהל היינפב
 ךא ,םקתשהלו השדח ךרדל תאצל ול םירשפאמו ,ויתובוחמ ןועריפה
 .ןועריפה לדח לש וישונ לע הרישי העפשה שי וז הלועפל תעב הב
 םיבר ןועריפ תולדח יעוריאמ ףדהה ילגש ךכ לע תעדה תא תתל שי
 ,םמצע םישונה ברקב םיפסונ ןועריפ תולדח יעוריאל םורגל םילולע
 םיבייחה לש םתסירק תובקעב םהיתויובייחתהב דומעל ולכוי אלש
 תויהל הלולע םהילע העפשהה םישלחומ םישונב רבודמשכ .םהל
  .לרוג תרה

 םישונ תוצובקל ןועריפה תולדח טפשמ קינעמש עויסב ןד רמאמה
 םיחטבומ-אל םישונו ,תוריד ישכור ,םידבוע ,םיקפס ןוגכ תושלחומ
 ,קנעומ םיחטבומ-אל םישונל הזכ עויס דציכ הארמ רמאמה .ללכב
 יביטמרונ סיסב אלל ,יומס ןפואב טפשמה יתב ידי לע ,השעמל הכלה
  .רבדה השענ תוקיטקרפ וליאב םיגדמו ,רורב

 םלוא ,לעופב תעל תעמ ןתינ םנמוא םיחטבומ-אלה םישונל עויסה
 תולדח טפשמל "תקדוצ הקולח" לש תונורקע וסנכוי עודמ תולאשה
 היואר תילכת ללכב איה יתקולחה קדצה תלדגה עודמו ,ןועריפה
 ,אופא עיצמ רמאמה .ונודנ אל ,ןועריפה תולדח יניד לש תימיטיגלו
 קדצ לש הקזחה ותוחכונל תיביטמרונ תיטרואת הקדצה ,הנושארל
 .ןועריפה תולדח ינידב יתקולח

 טרפבו ,הנורוקה רבשמ לש וז הפוקתבש רמאמה ןעוט ךכ לע ףסונ
-ח"עשתה ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח לש ותקיקח רחאל

 .שקובמ רצומל ךופהיו ילג שירב השעיי הזכ עויסש תופצל שי ,2018
 םינשב .תרחא תילאוטקא המגמב בטיה תבלתשמ וז המגמ
 הלאשב רע ןויד יטקרפהו ימדקאה טפשמה םלועב להנתמ תונורחאה

 
 הרוסמ יתדות .ןיד יכרוע | רתימ דרשמב ףתוש ,ביבא לת תטיסרבינואב םיטפשמב ינש ראות רגוב *

 .רמאמה תטויטל תוליעומה ויתורעה לע ןפשקוב ילע 'פורפל
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 לש סרטניאל קר גואדל דיגאתה ילהנמ לע םאה :הרבחה תילכת לש
 לש ןיינעכ( גואדל םהילע אמש וא )stockholders( תוינמה ילעב
 םירחא ןיינע ילעבל םג )דסח לש השעמכ אלו ,תיטפשמ הבוח
)stakeholders( הביבסה ,םיקפס ,תוחוקל ,םידבוע תמגוד 
 תורבחל סחיב להנתמ הז ןויד .ללכב )society( הרבחהו
 .ןועריפה תולדח טפשמ לע םג ונממ ךילשהל ןתינ ךא ,תויטנבלוס

 קדצ לש תונורקע תרדחהש יואר אלו ןוכנ אל יכ ןעוטו ףיסומ רמאמה
 .תיטופיש הקיקח לש ךרדב השעית ןועריפה תולדח ינידל יתקולח
 אלו ,תוירקמ "תויטפשמ תונואת"ב תלפטמ הטיפשה תכרעמ
 קדצה תמנפה םג ,רמאמה הארמש יפכ .תיתטישו תננכותמ הרדסהב
 קוחב רבדה השענ הבש ךרדב ןועריפה תולדח ינידב יתקולחה
 הליטמו ,תויארקא לש םגפב הקול ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח
 .םיוסמ ןועריפ תולדח עוריאל ועלקנש םייפיצפסה םידדצה לע לטנ
 םירחא תונורתפל םיינושאר םיווק הוותמו ,וז ךרד רקבמ רמאמה
  .הז יזכרמ ןורסיח לע רבגתהל ולכויש

 אובמ

 תולדח יכילהל היינפב תיטמרד היילעל םורגת הנורוקה תפגמ יכ םיפוצ לארשיב םיבר
 טוקנל םירהממ םניא ןיידע םייסנניפ םיוולמ הלא תורוש תביתכ תעבו ליאוה .ןועריפ
 םירשפאמ םיקנבו ,םירכושה םע םירדסהל םיעיגמ ןיידע םיריכשמ ,םיבייח דגנ םיכילה
 המוד 1,)בורקב םייתסהל תדמועה הפוקת( תואוולה ןועריפ-יא לש דסח תופוקת םיוולל
  .ונינפל דוע תוילכלכ תוסירק לש לודגה לגהש

 תונוש תולועפ תטיקנל ואיבה רבכ תוילכלכ תוסירק לש לודג לג ינפמ תוששח
 ןתינ ,לארשיב הפגמה ץורפ זאמ .םהיתויובייחתהב דומעל םישקתמל עייסל תונווכמה
 תולקה ומכ ,יקסעהו יתכלממה דסממה דצמ עויס תונויסינ טעמ אל לע עיבצהל
 םג ומכ 2;הקיקח ינוקית ןכו ,הנידמ תוברעב תואוולה ,םיקנב דצמ תואוולה ימולשתב

 
 ,תוינכרצ תואוולהו תואתנכשמ ימולשת תייחדל ףסונ הוותמ שוביג לע עידומ םיקנבה לע חוקיפה" 1

 .https://bit.ly/3B0Slqx )30.11.2020( לארשי קנב "תיאקנבה תכרעמה ידי לע ץמואש

 םידיגאת דודיע וניינעש ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 4 רפסמ ןוקית םסרופ 2021 סראמב 2
 תארוהכ( דחוימ לולסמ רצוי ןוקיתה .ןועריפ תולדח יכילהב החיתפ ףלח בוח ירדסהל עיגהל םידיחיו

 ןוקיתה ."םיכילה תחיתפ וצ" אללו ןמאנ יונימ אלל ,בוח רדסה שוביג םשל םיכילה בוכיע לש )העש
 בוכיע ןתמ םע דיימ בוח רדסה שוביגל ןתמו אשמ לוהינב ליחתהל וב ורחביש םידיחיו םידיגאת בייחמ
 תארוה - 4 'סמ ןוקית( ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח .ךילהתל םינמז תוחול תרדגה ךות םיכילהה
 .318 א"פשתה ח"ס ,2021-א"פשתה ,)שדחה הנורוקה ףיגנ - העש
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 םימרותש םידיחימו םינוגראמ הלועה תידדה תוברעו 3תיתרבח תוירדילוס לש חור לע
 4.םקלח תא םה ףא

 תולדח יעוריאל םורגל םילולע םיבר ןועריפ תולדח יעוריאמ ףדהה ילגש אלא
 לש םתסירק תובקעב םהיתויובייחתהב דומעל ולכוי אלש םישונ ברקב םיפסונ ןועריפ
 ול םירשפאמו ,ויתובוחמ ןועריפה לדח תא םירטופ ןועריפה תולדח יניד .םהל םיבייחה
 לרוג תרה העפשה תויהל הלולע וז הלועפל תעב הב ךא ,םקתשהלו השדח ךרדל תאצל
 םהישונ לש םבצמל ,התע רבכ תעדה תא תתל םוקמ שי 5.ןועריפה לדח לש וישונ לע
 .םהיבגל יטירק ףאו ינסרה תויהל לולע הז רוטפש םישונ ,ורטפויש םיבייח םתוא לש
 תושלחומ סרטניא תוצובקל ןועריפה תולדח טפשמ קינעמש עויסב אופא ןד הז רמאמ
  .ללכב םיחטבומ-אל םישונו ,תוריד ישכור ,םידבוע ,םינטק םיקפס ןוגכ

 עויס ,דבעידב ,םילבקמ ןכא םיחטבומ-אל םישונ ,תישאר :םידבר השולש יתנעטל
 אלל ,יומסו ססוהמ ,יבקע אל ןפואב השענ רבדה בורל ךא ,תעל תעמ הטיפשה תכרעממ
 דצמ עויסל וכזי וללהש ךכל הקדצה שיו םעט שי ,תינש ;תשבוגמ תיטרואת הקמנה
 ,דבעידב אלו ,שארמ ותוא רידגהל ,הז עויס דסמל יואר ,תישילשו ;ןועריפה תולדח יניד
  .קהבומו יולג ותושעלו

 קרפ .תואובמ ןיעמ ווהי םינושארה םיקרפה ינש :ןמקלדכ היהי ןועיטה תגצה ךלהמ
 ןורקעו תטלחומה תופידעה ןורקע :ןועריפ תולדח ינידב םיטלושה תונורקעה תא גיצי א
 תאו ןקתמ קדצ לשו יתקולח קדצ לש תונורקעה תא גיצי ב קרפ .טלחומה ןויוושה
 הלאשב ביחרא הז קרפ תרגסמב .םינושה טפשמה יפנעב םהיניב "הדובעה תקולח"
 טפשמלו ,ללכב יטרפה יחרזאה טפשמל יתקולח קדצ תונורקע תרדחה לש תינורקעה
 שרופמב ריכהל ןוכנו יואר הז היהי עודמו םאה הלאשב ןודאו ,טרפב ןועריפה תולדח
 תקולחמ .ןועריפה תולדח טפשמב "תקדוצ הקולח" לש תונורקע לש םמוקמב יולגבו
 דבלב םישונה תובוח ןועריפב תורושק ןועריפה תולדח יניד תוילכת םאה איה העודי
 ,תויתיישנ-רבל ,תופסונ תוילכת ןנשי אמש וא )"תילכלכה השיג"כ העודיה השיגה(

 הקולח לש הרטמה ןהיניבו 6,)"תיתרבחה השיגה"( םדקל ןועריפה תולדח יניד לעש

 
 הנושארל בדנתהל ולחה םילארשי 000165, ךא – תוסרוק תותומעה ,םיקחשב הלטבאה" ןורי יל 3

 .https://bit.ly/3B2tmn6 18.9.2020 ץראה "הנורוקה רבשמ זאמ

 לש המורת לע זירכה ,עושעש ןונמאו תנע לש םדוסימ ,"תיתרבח תוירדילוסל תיבה" ,לשמל ךכ 4
 .2019 תנשב קר וחתפנ יכ יתלשממ עויסל םיאכז םניאש םינטק םיקסע יפלאל ח"ש ןוילימ 100

 .דבלב םיינונגס םילוקישמ עבונ רמאמב "ןועריפ-לדח" וא "הרבח" ,"בייח" םיחנומב שומישה 5
 קוח לש תיללכה ותשיג םג איה וז .מ"עב הרבחלו םדו רשב לגר טשופל הווש הדימב סחייתמ ולוכ ןוידה
 ןועריפ תא רידסהל דעונ" אוה יכ קוחל 1 ףיעסב עבוקה ,2018-ח"עשתה ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח
 ."ןועריפ תולדח לש בצמב אצמיהל לולעה וא אצמנה ,דיגאת וא דיחי אוהש בייח לש ויתובוח

 ןייטשלוא הבוט ,היינש הרודהמ( ךליאו 59 ןועריפ תולדח יניד ןאה דוד ואר הפיקמ הריקסל 6
 .)2018 ,תכרוע
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 ,לארשיב תוחפל ,הערכוה וז תימדקא תקולחמש רמול לבוקמ 7.רתוי תינויוושו תנגוה
 םעו 8.טפשמה יתב ידי לע ןה קקוחמה ידי לע ןה תיתרבחה השיגה לש ץומיא ידי לע
 עיצי רמאמה .הז רשקהב יתקולח קדצ לש דחוימה ומוקמב ןויד רדענ תורפסה ןמ ,תאז
 .ןועריפה תולדח ינידב יתקולח קדצ לש הקזחה ותוחכונל יטרואת-יביטמרונ סיסב
 ןיבל םניב ןיחבמה ןפואב ,ןועריפ תולדח ינידל תיטנרהניא איה וז תיטרואת הקדצה
  .יטרפה טפשמה יפנע ראש

 לש תושקה היתואצות תא ךכרל דבעידב םילדתשמ טפשמה יתב יכ ,ןעטא ג קרפב
 םינופ םה ךכ םשלו ,תטלחומה תופידעה ללכו טלחומה ןויוושה ללכ לש תינקווד הלחה
 םיגהונ תוקיטקרפ וליאב םיגדאו טרפא הז קרפב .יתקולח קדצ לש םיללכ לש םתרזעל
 רבדה יכ ןעטאו ,תטלחומה תופידעה ןורקע תא ךכרל תנמ לע שמתשהל טפשמה יתב
 הפוקתבש ןעטא ,ד קרפב ,ןכמ רחאל .םילכה לא אבחנו ןדועמ ןפואב רבעב השענ
 םוקישו ןועריפ תולדח קוח לש ותקיקח רחאל טרפבו ,הנורוקה רבשמ לש תיחכונה
 עויסש תופצל ןתינ ,)ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח :ןלהל( 2018-ח"עשתה ילכלכ
  .דואמ שקובמ רצומל ךופהיו בחרתי םיחטבומ-אל םישונל

 ושענש הקיקחה ינוקית תא תיתרוקיב הרוצב ןחבי רמאמה לש ןורחאה וקלח
 יתקולחה קדצה תונורקע לש םתויהב הרכהה רואל ,ןועריפה תולדח ינידב הנורחאל
 ,םיפסונ הקיקח ייוניש עיצי םג הז קרפ .ןועריפה תולדח טפשמב תימיטיגל דוסי ןבא
 תונוכנה םיכרדה ןהמ ןחבי ,היואר איה וז המגמש החנהבו ,שדחה קוחב וללכנ אלש
 .המודיקל

 תטלחומה תופידעה ללכו טלחומה ןויוושה ללכ .א

 ויטרפ לכל ןאכ סנכיהל ילבמ .תוגרדמ-תוגרדמ יושע ןועריפ תולדחב היישנה גרדמ
 ילעב םיחטבומה םישונה הליחת םיערפנ ללככש רמול ןתינ ,היישנה גרדמ לש ויקודקדו

 תומיוסמ תורקת דע( המידק ןיד ילעב םישונ םהירחא ,בייחה יסכנ לע םיעובק םידובעש
 םיליגרה םישונה ףוסבלו ,םיפצה םידובעשה ילעב םהירחא 9,)קוחב תועובקה
 םילח דוסי יללכ ינש .)"םייללכ םישונ" ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחב םינוכמה(
 טלחומה ןויוושה ללכ 10.תטלחומה תופידעה ללכו טלחומה ןויוושה ללכ :ליבקמב ןאכ
-ורפ ,הווש רועישב היישנה תפוקמ ערפיהל וכזי היישנ תגרד התואמ םישונ יכ עבוק

 
 .87 'מעב ,םש 7

 459 ,419 ול טפשמ ינויע "תילכלכ השיגל תיתרבח השיגמ – ןועריפ־תולדח יניד" יחמק רמוע 8
 רפס "טפשמה תיב לש תעדה לוקיש ףקיה – םישונ רדסה רושיא" יראפע דעלאו ןהכ רנבא ;)2013(

 .םש תופסונ תואתכמסאו )2017 ,םיכרוע 'חאו קרב ןורהא( 411 ,385 גרבסרטש

 .2018-ח"עשתה ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 234 'ס 9

-ח"עשתה ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 231-232 םיפיעסב םויה םיקוקח הלא תונורקע 10
 ןורקע אקוודש וא ןועריפ תולדחב דוסיה ןורקע אוה ןויוושה ןורקע םא הלאשב טרופמ ןוידל .2018

 .518-484 'מעב ,6 ש"ה ליעל ,ןאה ואר דוסיה ןורקע אוה תטלחומה תופידעה
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 לש ודיצל 11."םינושה םישונה יגוסל רוויע וניא הז ןויווש" םלוא .םבוח ךותמ ,הטאר
 ,עובק גָרדמ יפל םישונ תולפהל שי יכ עבוקה ,תטלחומה תופידעה ללכ לח ןויוושה ללכ
 ולבקי רתוי ךומנ גֶרדמ םישונש ינפל םבוח אולמ תא ולבקי ןוילעה גֶרדה ןמ םישונש ךכ
 המידק ןיד ילעב םישונ ,םייללכ םישונ ינפל וערפיי םיחטבומ םישונ :הקוחש הרוגא
 םבוח אולמ תא וערפיי הלא םגו הלא ;ףצ דובעש ילעב םישונ וערפייש ינפל וערפיי
 .םייללכה םישונה וערפייש ינפל

 תולדח ינידב לע-ןורקע אוה ןויוושה ןורקע יכ העבקו הרזח טפשמה יתב תקיספ
 יד ןיא רשאכש אוה תטלחומה תופידעה ללכ לש ישעמה ושוריפ ,תאז םעו 12.ןועריפה
 ךרדב ואצֵי םיחטבומה םישונה ,ןועריפ תולדחב ליגרה םירבדה בצמ והז ירהו ,םלוכל
 זוחא םדיבשכ ואצֵי םיחטבומ-אלה םישונה דועב ,תרחא וא וזכ הדימב םיקפוסמ ללכ
  .ללכב םא ,םתיישנמ םועז

 לש םתפדעהל תוקדצהה תא רתאל םינוש תונויסינ ושענ תיטפשמה הביתכב ,עודיכ
 לע תלבוקמה הירואת ןיא םויה דע ךא ,םיחטבומ םניאש הלא לע םיחטבומה םישונה
 תיניינק תוכז ילעב םהש( םיחטבומ םישונ ןיב הנחבהה םצע יכ המוד 13.הז ןיינעב לוכה
 הווהמ ,)בייחה יפלכ תיזוח תוכז אלא םהל ןיאש( םיחטבומ-אל םישונל )בייחה יסכנב
 .הזוחה לע רתוי תפפור הנגה תמועל ןיינקה לע הקודה הנגה לש רתוי בחר סותאמ קלח
 תטלחומה תופידעה ןורקע לש הבחרה הלוחתל תוביסה לש ירוטסיה-יתרבח חותינ
 םצמצלו ,םייקה יתרבחה רדסה תא רמשל ןוצרב תורושק ךכל תוביסהש דמלל יושע
 חוכ תקולח לע יטילופ ןויד והז השעמלשו ,ןוהה לש שדחמ הקולחל תורשפאה תא

 
 .).2018211. ובנ( מ"עב הסדנה רהס םתרוא 'נ מ"עב ן"לדנ עובר יב יטסיגול זכרמ 679/17 א"ע 11

 הדוגא הדוהי ןבא - ארגא 'נ )קוריפב( מ"עב םיאלקחל תיזכרמ הרבח הקפסה 4316/90 א"ע 12
 םורדה יבשומ לש תוינקה ןוגרא 6649/04 א"ער ;)1995( 169 ,133 )2(טמ ,מ"עב תיפותיש תיאלקח
 .)12.2.2007 ובנ( באילא 'נ מ"עב זכרמהו

 הבושת ןיאבש רמואו םכסמ ,)2014( 99 ןוכשמ יקרפו המידק תויוכז :ןיינק יניד ןמסיו עשוהי 13
 .הידעלב רשפא-יאש תואיצמ תדבוע לאכ וז תופידעל סחייתהל שי ,חטבומה השונה לש ותופידע תדיחל
 G. Ray ואר חטבומה השונה לש ותופידע תקדצהל תולבוקמה תוירואתה לש הצממ תיתרוקיב הריקסל

Warner, The Anti-Bankruptcy Act: Revised Article 9 and Bankruptcy, 9 AM. 
BANKR. INST. L. REV. 3, 9 (2011). תוירואתה .םש 80 ש"ה 503 'מעב ,6 ש"ה ליעל ,ןאה ןכו 

 לש ןומימה תויולע תא ןיטקמ ,תוליעיה תא םדקמ דובעשה לעבל תופידע ןתמש ןה הז ןיינעל תולבוקמה
 ןמ קלח לש תיתרוקיב הריקסל .םישונה ללכ לש עדימהו חוקיפה תויולע תא ןיטקמ ךכו ,המריפה
 יניד" לגס ביבח תיריא ואר חטבומה דובעשה לש ותופידע תקדצהל תוינומימה תוירואתה
 רידת םירכזומה םילוקישה דחא .)1990( 83 וט טפשמ ינויע "המריפה ןומימב םידובעישה
 תיבירה תתחפהל איבת חטבומה השונה רובע ןוכיסה תתחפהשו ןוכיס תפקשמ תיבירש אוה הז רשקהב
 השעמל םילוכי םניא םיבר םישונש ,רקיעב ,ןה הז לבוקמ רבסה לע תורוקיבה .בייחה ןמ שרוד אוהש
 תכפוהו ןוכיסה תא הסכמ ההובג תיבירש םולהל השקש ;םנוצרכ תיביר רעש תעיבקב ןוכיסה תא אטבל
 :ןכו ,ךליאו 104 'מעב ,םש ,לגס ואר( דועו ;בוחה לש ןועריפה־יא תורשפאל שידאל השונה תא

Warner, ךכו בייחה לש םינמוזמה םירזתב יונפ ףסכ רתוי הריאשמ תיבירה תתחפה .)10 'מעב ,םש 
 תורמל .בייחה לש )םיחטבומ-אלה( וישונ ראש לכל םג ךכ הליעומ ןיפיקעבו ,בייחה לש ויקסעל הליעומ
 לש ותופידע תקדצהל עירכמ קומינכ לארשיב טפשמה יתב תקיספב הז קומינ עבקתה ,וילע תורוקיבה
 ד"פ ,הקירמאד םינברה תורדתסה 'נ מ"עב לארשיל ימואל קנב 1226/90 א"ע ואר :עובקה דובעשה
 .)1995( 205 ,177 )1(טמ
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 ותילכתש רמול ןתינש ירה ,וז הנעט הנוכנ םא society(.14 ןבומב( הרבחב םיבאשמו
 קדצמ ,ןתינה לככ ,קחרתהל איה תטלחומה תופידעה ללכ לש תיווסומהו תיתימאה
 .ןוהה לש שדחמ הקולח אוה וניינע לכש ,יתקולח

 ,תחאה .תוירקיע םישונ תוצובק יתש ןנשי השעמה ייחבש איה האצותה ,ךכ וא ךכ
 םהל םירשפאמ םהלש חוקימה חוכו םתויחמומש ,םייעוצקמ םייסנניפ םישונ בורל
 ,תיזוחה תורשקתהב המולגה ןוכיסה תדימ יפ לע חוקל לכל םינוש תיביר ירועיש עובקל
 םישונ םניאש םישונ ,היינשה הצובקה ;םידימעמ םהש יארשאה דגנכ תוחוטב לוטילו

 םניא וללה .ןועריפה לדח לש םישונ תויהל םתוא ואיבה םהיקסעש אלא ,םייעוצקמ
 םישונ קר אל שי וז הצובקב .םהיפלכ תובוחה לש תיבירה רועישב ללכ ךרדב םיטלוש
 .דועו םידבוע 16,הנשמ ינלבק ,םיקפס תמגודכ ,םיינוצר םישונ םג אלא 15,םיינוצר-יתלב
  18.םיחטבומ-אל םישונל ובשחיי הדוקפ םויבו 17,תונוחטיב םילטונ םניא םה בור יפ לע

 גרדמב םתגרדל םאתהב ,תיראניב ,ןכ םא ,איה םישונה תויוכזל סחיב ןידה תערכה
 תופידע ןתמ :הפוקה לכ תא דיספהל וא ,הפוקה לכב תוכזל יושע השונה .היישנה
 ובוח לש תטלחומ היחדהל איבת ,חטבומ-אלה השונה ינפ לע חטבומה השונל תטלחומ
 םישונה ךכל יאו ,ובוח אולמב הייכז השוריפ חטבומה השונה לש ותייכז .ןורחאה לש

 
 ,Barbarians at the Kenneth N. Klee לשמל ואר הז רשקהב תושרופמ תורוקיבל 14

Trough: Riposte in Defense of the Warren Carve-Out Proposal, 82 CORNELL L. 
REV, 1466, 1468 (1997); William J. Woodward, The Realist and Secured 

Credit: Grant Gilmore, Common-Law Courts, and the Article 9 Reform Process, 
82 CORNELL L. REV 1511, 1529 (1996-1997); Elizabeth Warren, Making Policy 

with Imperfect Information: The Article 9 Full Priority Debates, 82 CORNELL 
L. REV 1373, (1997). 

 ,מ"עב )1988( הקינורטקלא .ח 'נ יפסירק 2223/99 א"ע לשמל ואר םיינוצר-אל םייקיזנ םישונל 15
 .םש ,14 ש״ה ליעל ,Woodward ;)2003( 131 ,116 )5(זנ

 ןפואב "םיחטבומ" ויהי תילכלכו ,תונמוזמ םיתיעל תויאקנב תויוברע ולבקי הנשמ ינלבקו םיקפס 16
  .םיחטבומ םישונל וכפהי אלו ,םידובעש ולבקי אל בורל ךא ,הז

 סחייתמ םש ,)קרב ןיינע :ןלהל( )18.11.2010 ובנ( 16 ,טרקובא ד"וע 'נ קרב 2146/06 א"ע ואר 17
 םיכרצמ ,םלג ירמוח לש םיקפס ןוגכ "םינטק" םישונ םע םיסחיה תוכרעמבש ךכל טפשמה תיב
 .תונוחטיב תחקל גוהנ אל ,םיתורישו

 ,ןובכיעה תוכזו זוזיקה תוכז םה הלאה םישונה ןמ קלחל עייסל םיתיעל םילוכיש םילכ ינש 18
 םיפיעס ואר .םיחטבומ םישונ לש דמעמ ,השעמל הכלה ,םימיוסמ םיאנתבו תומיוסמ תוביסנב תונקמה

 תחאש ךכ לע דמע ןוילעה טפשמה תיב .2018-ח"עשתה ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 255-ו 253
 תדימ לע חוקיפ יעצמא םהל ןיאש ,םישלח םישונל עויס איה םישגהל ודעונ הלא תויוכזש תורטמה
 'מעב ,םש ,קרב ןיינע :תונוחטיב םמצעל לוטיל חוקימ חוכ םהל ןיא םגו תפטוש תורשקתה לכב ןוכיסה

 )זוזיקה תוכז ירדגב( חטבומ השונ לש דמעמ ןתיל הביסהש הלוע םש הי'צקורפ תטפושה ירבדמ .17-15
 ,השונל חטבומ השונ לש דמעמ תתל םעטה :תוטושפ םילימב וא .ותשלוח אקווד איה הזכ שלח השונל
 יתקולחה קדצה תלדגה לש הקירוטרל תקהבומ המגוד יהוז .חטבומ השונ ונניא השונ ותואש אוה
  .ןועריפ תולדחב
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 ןורקע יפ לע תיטופיש הערכה .םולכ-אל םע וא דואמ טעמ םע םיראשנ וירחא םיאבה
 לע לועפל אלא ,קדצ לש םייפרומא םילוקיש ברעל הרומא הניא תטלחומה תופידעה
  .םידחו םירורב םיללכ יפ

 גרדמ ונשי ]םישונה לש[ תוצובקה ןיב"ש הרומ תטלחומה תופידעה ללכ ,ןכ םא
 ללגב אקווד ילואו ,תאז תורמל ךא 19."ונממ תוטסל ןתינ אלו ,קוחה חכמ עבקנה היישנ
 יכ תואיצמה החיכומ ,םיטפוש לש תוישיא קדצ תושוחת לשבו ,תאזה השקה האצותה
 םיכרדה תצקמ רוקסא רמאמה ךשמהב .וז השק האצות ךכרל טפשמ יתב וטנ םעפ אל
 היינפ ךרד השקה האצותה ךוכיר השענ תובר םימעפ ,הארנש יפכ .רבדה השענ ןהבש
 יתקולחה קדצה לש וינייפאמל שדקוי אבה קרפה ,ןכ לע .יתקולח קדצ לש תונורקעל
  .טרפב ןועריפה תולדח ינידבו ללכב יטרפה יחרזאה טפשמב ותוחכונלו

 יתקולח קדצו ןקתמ קדצ .ב

 יטרפה יחרזאה טפשמב יתקולח קדצו ןקתמ קדצ .1

 תוחפל שמשמ קדצ חנומהש ךכב וניחבה תיסאלקה ןוויב רבכ .יפרומא גשומ אוה קדצ
 ותומדקל בצמה תא בישהל אב רשא ,ןקתמ קדצ אוה דחאה .םינוש םיגשומ ינשל
 בצמה תבשה לש תויולעה תלטה ךות ,ןוקית ןועטה תוויע רציש עוריא תובקעב
 ןקתמה קדצה לש ותרטמש ,ןכ םא ,רמול ןתינ .עוריא ותוא לע יארחאש ימ לע ותומדקל
 ,םיוסמ ןבומבו יתקולח קדצ אוה רחאה גשומה .םייק היהש רדסה לע רומשל איה
 םיבאשמה תקולח ידי לע ,םייקה רדסה תא תונשל אקווד דעונ אוה יכ ,הכופה ותרטמ
 20.הרבחב םיטרפה ןיב

 לש תקדוצ הקולחל םינוירטירקב ןויד אלל יתקולח קדצ לע רבדל ןתינ אל
 ןתינ .רופיצה ףועממ קר םרכזאל לכוא וז תרגסמבו ,הרבחב םיטרפה ןיב םיבאשמה
 ,"ויכרצ יפל דחא לכ" לש הקולח לע ,םיטרפה ןיב םיבאשמה לש הווש הקולח לע רבדל
 לש רשקהב יתקולח קדצל תוירקיעה תושיגה יתש .דועו אצומ ,דמעמ יפל הקולח לע
 לידגת רשא ,תינתלעות הקולח לש ןה טרפב ןועריפ תולדח לשו ללכב יחרזאה טפשמה
 הקולח לשו ,)טפשמל תילכלכה השיגה תכמות הבש( הרבחב תיפרצמה תלעותה ךס תא
 תיתרבחה השיגה תכמות הבש( הרבחב םיטרפה ןיב ןויוושה תא לידגת רשא
  21.)טפשמל

 ןיבל ex-ante תולכתסה ןיב ןיחבהל םג שי יתקולח קדצ לע רבודמ רשאכ
 )הקיקח ירבד ,ונייה( שארמ תועודי תויטפשמ תועיבקש ןכתיי .ex-post תולכתסה

 
 .12 'מע ,םש 19

20 hase, trans., 2011)C(D.P.  II .TP V .KB THICSEMACHEAN ICON ,RISTOTLEA. 

 ופוגב תינלשר העיגפמ םיעבונה ,םירוהט םיילכלכ םיקזנ :טפשמב םיילכלכ םיטשוקיר ירפ ןנור 21
 .8 ש"ה ליעל ,יחמק ;)2002( 458 ,457 םילעב ול ןיאש שוכרב וא ישילש דצ לש ושוכרב וא
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 םיזוח לע רוסיאש ,לשמל ,ןכתיי .הכופה האצותל ומרגי ,ןויוושה תא לידגהל ודעונש
 ,תונשדח בכעי ,יארשאה תא רקיי ,רחא השונ ינפ לע דחא השונל תופידע םיחיטבמה
 השעמ רחאל תויטפשמ תועיבקש ןכתיי ,דגנמו .הלאב אצויכו ,םילעפמ חותיפ ענמי
 םושמ ,אובל דיתעל הערל ומרגי ןויוושה תא לידגהל ודעונש )תויטופיש תועיבק ,ונייה(

 רקיית תילכלכה תואדווה-יאו ,םיוולמו םיוול םילעופ הבש תילכלכה תואדווב ועגפיש
  .קשמב םילעופה לכל קיזתו תילכלכה תוליעפה תא

 ןוטלשה תויושר לש תוטלחה תרגסמב יכ איה הקיספבו תורפסב תחוורה הדמעה
 ךרוצל הדימ תמאכ יתקולח קדצ לש תונורקע ושמשי ,הנידמה יבאשמ לש הקולח לע
 קדצ אוה םיבויחה יניד םישגהל ודעונ ותואש קדצה תאז תמועלו 22,תוטלחה תלבק
 יוציפ ןתמ וא הזוח תורפה ןוקיתלו םיזוח םויקל םינווכמ םיזוחה יניד ,ךכ 23.ןקתמ
 תעיבקל םייטנוולר םניא רפמהו עגפנה לש םייפיצפסה םהינייפאמש אוה ללכהו ,ןהילע
 ,ותומדקל קוזינה לש ובצמ תא בישהל םינווכמ ןיקיזנה יניד ,המוד חרואב 24.יוציפה
 רמול ןתינ 25.םרגנש קזנה לש הרצה הירלקפסאב קר םידדצה יסחי תא ןחוב טפשמהו

 רשק ילב ,השעש תויצקארטניאמ עבונה קזנ ינפמ רשקתמה לכ לע ןגמ ןקתמה קדצהש
 26.היצקארטניאה ינפל םייתרבחה םיבאשמה לש הקולחה תקדצל

 יחרזאה טפשמה יפנעמ ףנע אוהש ,ןועריפה תולדח טפשמב םג ,ךכל המודב
 ןידה :היישנה תפוקב וקלח תעיבקל יטנוולר וניא השונה לש יפסכה ובצמ ,יטרפה
 םישונ ןיב וא ,םישלחו םינטק םישונל םיקזחו םילודג םישונ ןיב ןיחבמ וניא ילמרופה
 השונה לש ומוקימ תלאש קרו ךא איה תיטנוולרה הנחבהה .םירישע םישונל םיינע
 .םיחטבומ-אל םישונל םיחטבומ םישונ ןיב הנחבהה :הסג הקולחבו ,היישנה גרדמב

 
 ץ"גב :הנידמה לש עקרקהו עבטה יבאשמב שומישה ןכו ,סמה יניד ןה ךכל תוטלובה תומגודה 22

 ;)2002( 25 )6(ונ ד''פ ,תוימואלה תויתשתה רש 'נ יטרקומדה חישה ןעמל ,שדח חיש תתומע 244/00
 3734/11 ץ"גב ;)9.6.2011 ובנ( לארשי יעקרקמ תצעומ 'נ תויאמצעה םירעה םורופ 1027/04 ץ"גב
  .)15.8.2012 ובנ( לארשי תסנכ 'נ 'חאו ןאידוד

 לש םיכרע תומדקמש יטרפה יחרזאה טפשמב ,תוקיספ ףאו ,תורימא ןיאש ןועטל ידכ ךכב ןיא 23
 ,לשמל ואר .יטרפה טפשמב תיזכרמ הקיספב "םיסחיב קדצ" לש םיטביה תוארל ןתינ .רתוי בחר קדצ
 ;)19.2.2012 ובנ( היקרוט ׳נ המענ 8661/10 א״ע ;)1994( 862 )2(חמ ד״פ ,ןיול ׳נ ןיול 3833/93 א״ע
 )4(זמ ד״פ ,מ״עב יררארפ לייטס לטיא הלענהו ליטסקט ׳נ יגלב דיגאת .Eximin S.A 3912/90 א״ע

 ןיא םג ,הזב אצויכ .ללכה לע דיעמה ללכה ןמ אצוי ,יל הארנ ךכ ,ןה הלא תוקיספ ,תאז םע .)1993( 64
 תיזכרמה הירואתה .יחרזאה טפשמלו םיבויחה ינידל תורחא תורדסמ תוירואת ןיאש ןועטל ידכ רומאב
 החוורה ךס תא לידגהל דעוימ יטרפה טפשמה היפלו ,טפשמה לש ילכלכה חותינה תשיג איה תרחאה
 .םיליעי תוגהנתה יצירמת ןתמ ידי לע תאז השוע אוהו ,תיתרבחה

ROM F :USTICEJISTRIBUTIVE DORRECTIVE AND C ,NGLARDEZHAK I וושהו 24
ARISTOTLE TO MODERN TIMES 57-59 (2009) . 

 ובא ןיינע :ןלהל( )2005( 26 ,13 )3(ס ד"פ ,אנח ובא 'נ מעב חוטיבל הרבח לדגמ 10064/02 א"ע 25
  .)אנח

 .462 'מעב ,21 ש"ה ליעל ,ירפ 26
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 םידדצה לש תילכלכה םתלוכיש ,רתיה ןיב ,העמשמ ןקתמ קדצ לש תונורקע תלחה ,ןכא
 .ומלשיש וא ולבקיש הפורתה לע ןוידל תיטנוולר הנניא

 הגצוהש יפכ ,ןקתמה קדצל יתקולחה קדצה ןיב "הדובעה תקולח"ש תודוהל שי
 תיתשהל ןתינ אלש םירובס םיטעמ אל םינקיטרואת .תימוטוכידו הדח הכ הנניא ,ליעל
 ןיב( יתקולח קדצ וא ןקתמ קדצ לש תחא הירואת לע יטרפה יחרזאה טפשמה תא
 28הקיספו 27הקיקח לע םיעיבצמו ,)תרחא איהש ןיבו תינתלעות איה הקולחהש
 רתוי םישגמ יטרפה יחרזאה טפשמהש ךכ לעו ,יתקולח קדצ לש םיטנמלא תוברעמה
 תוילכת ןיב ינומרה ןפואב ןזאל טפשמה תיב לע יכו ,לשמל תוליעי ומכ ,תחא הרטממ
 יוטיב ידיל םיאבה ,ללכה ןמ םיאצוי תניחבב םה הלאש המוד ,תאז םעו 29.תורחתמ
  .בחרה ללכה לע םידיעמ רשאו ,קדצ-יא לש םיפירחו םישק םירקמב

 קדצה ןיב תלבוקמה "הדובעה תקולח" ףא לע דציכ םיגדא רמאמה ךשמהב
 "יראניב" אוהש ילמרופה ןועריפה תולדח ןיד תורמלו ,ןקתמה קדצל יתקולחה
 וככריש םיללכל ןועריפ תולדח יקיתב תוערכהב לעופב טפשמה יתב םינופ ,"טלחומ"ו
 סיסב אללו יביטיאוטניא ןפואב השענ רבדה .יתקולח קדצ לש םיללכ ,האצותה תא
 קדצ לש תונורקעש ,ןעטאו ,ךכל תיטרואת הקדצה גיצהל הסנא ןלהל .רורב יביטמרונ

 .ןועריפה תולדח טפשמ לש ילאוטפסנוקה סיסבב םייוצמ יתקולח

 דגנו דעב םינועיט :יטרפה יחרזאה טפשמב יתקולח קדצ .2

 יתקולח קדצ לש םיללכ בוליש לש רשקהב םיינויע םינועיט ולע תיטפשמה הביתכב
 יטרפה יחרזאה טפשמה לש רשקהב ללכ ךרדב השענ רבדה ךא ,יטרפה יחרזאה טפשמב
 הדמע לארשיב תיטפשמה הביתכה .ןועריפ תולדח יניד לש רשקהב אקווד אלו ,וללכב
 יחרזאה טפשמל יתקולח קדצ לש תונורקע תרדחה דגנ םילבוקמה םינועיטה לע

 
 יתקולח קדצו תוליעי םג םדקמ יטרפה יחרזאה טפשמהש ךכל תיחרזאה הקיקחב תואמגודל 27

-ם"שתה ,םימוגפ םירצומל תוירחאה קוחו 1975-ה"לשתה ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוח לשמל(
 .)2020 ,היינש הרודהמ( 20 ןיקיזנ יניד ןמרה סומע ואר )1980

 םירחא קדצ ילוקיש ןיב לוקישכ הזוח רפמ לע "הדבכה"ה תא לוקשל םינוכנ טפשמ יתבש ךכ לע 28
 הזוחל םידדצה ןיב קדצ ילוקיש" תרופ לאירא ואר דחוימב השק רפמה לש ובצמשכ ,הפיכא דגנ
 .)1999( 655 ,647 בכ טפשמ ינויע "לארשי לש םיזוחה ינידב תויוגהנתה תנווכה לש םילוקישו

 Ariel ואר ןיקיזנ יניד לש רשקהב תויטסילרולפ תוירואת אשונב תורוקמ לש תטרופמ המישרל 29
Porat, Questioning the Idea of Correlativity in Weinrib’s Theory of Corrective 

Justice, 2(1) THEORETICAL INQU. L. 161 (2001). ליעל ,ירפ םג ואר ,ןיקיזנ יניד לש רשקהב 
 ,Avihai Dorfman ןכו ,)2013( 85 ןיקיזנ תרופ לאירא :ןיקיזנ יניד לש רשקהב דוע .21 ש"ה

Review of Philosophical Foundations of the Law of Torts, UNIVERSITY OF 
NORTH DAME (Jan. 21, 2015) https://bit.ly/3piocBc. תרופ ואר םיזוח יניד לש רשקהב, 

 .654 'מעב ,28 ש״ה ליעל
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 טפשמה .)"תוילמודנרה"( תוירקמה אוה דגנ יזכרמהו ןושארה ןועיטה 30.יטרפה
 דועב .תיתטישו תננכותמ הרדסהב אלו ,"תויטפשמ תונואת"ב לפטמ יטרפה יחרזאה
 הנידמה יבאשמ תקולחב םאו ,ימואלה חוטיבהו סמה ינידב םא( הקולחבש
 לפטמ יטרפה יחרזאה טפשמהש ירה ,םייתטיש הרדסהו ןונכת שי )היתועקרקב
 םידדצה תוהימ לש תוירקמה .םהילא עלקיהל ץפח אל שיאש ,םיננכותמ אל םיעוריאב
 הנניא תיחרזאה תוניידתהה תריזש ךכל האיבמ ,יטרפה יחרזאה ךוסכסה תריזב ודכלנש
 בחר קדצ תושעל ןויסינה .הרבחב םירישעל םיינע ןיב םירעפה םוצמצל תואנה םוקמה
 תושעל שי םא יכ ,סרוג הז ןועיט .קדצ-יאל אקווד םורגי ,םידדוב םיטרפ לש םבג לע
 ותושעל שי אלא ,ירקמ טועימ לע ותושעל קדוצ אלו ןגוה אל זא יכ ,יתרבח ןוקית
 הלחהו רדס ,תויתטיש בייחמ יתקולח קדצ .לוכה לע לוחיש ךכ ,רתויב בחרה ףקיהב
 לומ לא הרבחב םיבאשמה ללכ תניחב בייחמ יתקולח קדצ .הרבחב םיטרפה ללכ לע
 31.םידדוב םיטרפ המכ ןיב ךילהב תירשפא הניא וזכ הניחבו ,הרבחב םיטרפה ללכ
 .ןועריפ תולדח ינידב םג הבר הדימב לח אוהו לקשמ דבכ ןועיט אוה תוירקמה ןועיט
 ,ירקמ טועימ םה ןועריפה תולדח עוריאב השעיתש הקולחל םיפופכה םיטקייבוסה
 םישונה .רתוי בחר טבמב קדצ-יא תווהל הלולע הלא םיטעמ ןיב קדוצ רדסה תריציו
 הנואת התוא ללגב קר הרקמב ושגפנש םידדצ םה ןועריפה לדח יסכנ לע םירחתמה
 ההימתה תא םיפירחמ ,םמצע ןיבל םישונ ןיבש רשקה רסוחו ,וז תוירקמ 32.תיטפשמ
 תחא .)"ידדה עויס ןרק" תמקה לש ךרדב ,לשמל( הזל הז ועייסי וללהש השירדה לע
 רתוי לוכה ךסב השעיי ,םיקית יפלאו תואמ לע בחר טבמבש איה ,הז ןועיטל תובושתה
 תויוניידתהב :םיוסמ דוחיי ןועריפ תולדח ינידב שי הז רשקהב .קדצ-יא רשאמ קדצ
 ללכ ךרדב םהש ,םיקנב רקיעב( םירזוח םינקחש ללכ ךרדב שי ןועריפ תולדח גוסמ
 לטנ רתוי םהילע לטוי לוכה ךסבש תופצל שי ,בחר טבמב ,ןכ לע .)םיחטבומה םישונה
 הלטהב קדצ-יא שיש תזמרמ םירזוח םינקחש םתויה תדבוע םנמוא .םירחא לע רשאמ
 םה םיקנב .תיחרכהה הנקסמה הנניא וז ךא ,םהילע אקווד לטנה לש תינשנו תרזוח
 ללכ ןיב ונייה ,םהיתוחוקל ןיב רזפתת לטנב האישנהש תופצל שיו ,םיבוט קזנ ירזפמ
  .קשמב תומריפהו םידיחיה

 ןפואב םיחתפתמה תונורתפש תודוהל שי .בושחו יזכרמ ןועיט אוה תוירקמה ןועיט
 יטנרהוק ,םלש ןיד תריצי םושמ אלו ,יאלט לע יאלט תניחבב םביט םצעמ םה יטסיאוזק
 ,הבחר הייאר ךותמ דלונה ,ןנכותמ השעמ הניא הטיפשה .םלוע תסיפת אטבמה ינומרהו
 ןתינש אלא .םייפיצפס םידדצ ןיב ךוסכס ןורתפ ךותמ דלונה יתדוקנ ןורתפ אלא

 
 תונעטה תייחד :רתוי הלוע הז יל" זפ-ןרק יחצ לצא ונמנ ןלהל םינושאר ואבויש םינועיטה תעברא 30

 ז לשממו טפשמ "יטרפה טפשמב ןויוושה םודיק יפלכ תונעטנה תמזגומ תולעו תוימיטיגל רסוח רבדב
 תלוחתל םילדומ" רימט לכימו יקציניו יגח לצא ונמנ ןכמ רחאל ואבויש םינועיטה תעברא ;)2004( 541

 לצא םירכזנ וללה םינועיטה ןמ קלח ;)2010( 469 די טפשמה "יטרפה טפשמב יטרקנוק יתקולח קדצ
 ךליאו 509 ,491 )3(אכ טפשמ ינויע "ןיעקרקמ לש תינוטלש הליטנ ינידב םייתקולח םילוקיש" ןגד ךונח
 םירבדה יכ הארנ ,ןיינקב אוה םש ןוידהש ףא .)2005( ךליאו 57 םיכרד תשרפ לע ןיינק ןגד ךונח ;)1998(
 לש המלשהו שוריפ רימז ליא םג וארו .יטרפה יחרזאה טפשמה יפנע ללכל םיביוחמה םייונישב םיפי

 .)1996( 107-100 םיזוח

 .498 'מעב ,21 ש"ה ליעל ,ירפ 31

 םה וישונל ןועריפה לדח ןיב םיסחיה ;םיינוצר-אל דימת םה םמצע ןיבל םישונה ןיב םיסחיה 32
 .)םייקיזנ םישונ( םיינוצר-יתלב םקלחו )םייזוח םישונ( םיינוצר םקלחב
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 טפשמל יתקולח קדצ לש הרדחהל ךרדה תריחבב הז ןועיט לש וצקוע תא תוהקהל
 אלו – הקיקחב רמולכ ,לוכה לע םילחה םייתכרעמ םיללכ תעיבק .ןועריפה תולדח
  .הז ןועיט לש ולקשממ קלח רקעל הלוכי ,הטיפשב

 רדעיה אוה יטרפה יחרזאה טפשמב יתקולח קדצ תלעפה דגנ ינש ןועיט
 םילכ ליעפהל תוימיטיגל תטפושה תושרל ןיאש אוה הז ןועיט לש וניינע .תוימיטיגלה
 תויהל ךירצש יטילופ ןיינע איה הרבחב רשועה לש שדחמ הקולחש םושמ ,םייתקולח
 דגנ ןועיט הז ןיא קהבומ ןפואב ןאכ ךא ,הז ןועיטב םעט שי .תקקוחמה תושרל רוסמ
 השעייש ןוכנ ובש ןפואה רבדב אלא ,יטרפה טפשמל יתקולח קדצ לש הרדחהה םצע
 יתב ידיב אלו ,קקוחמה ידי לע השעית יתקולח קדצ תונורקע תרדחה םא .רבדה
  33.הז ןועיט קתשוי ,טפשמה

 לגוסמ וניא יטרפה טפשמהש אוה וניינעש ,תויביטקפאה רסוח אוה ישילש ןועיט
 רסוח ןועיט ןוגכ םינועיטש םירובסש ימ שי ,דגנמ 34.תויוצר תויתקולח תואצות םדקל
 סחיב קר אל םושייל ןתינ יתקולחה קדצה ןורקע יכו ,ידמ םיפרוג םה תויביטקפאה
 רתוי תועונצ תואצקהב םג אלא ,הרבחב םיטרפה ללכ ןיב םיבאשמה ללכ תאצקהל
 קדצה ןורקע תורחא םילימב .ןמיע דדומתהל םירישכ טפשמה יתבש ,תוחפ תובכרומו
 ידכו ,םיוסמ ןוירטירק יפל םישנא רפסמ ןיב םיבאשמ לש האצקהב קסוע יתקולחה
 םיללכנה םיטרפהשו קדוצ היהי הקולחה ןוירטירקש ךכב יד ,תקדוצ הקולח עצבל
 35.קדוצ ןויגיה יפ לע ורחבנ הקולחב

 םא םגש אוה ורקיעש ,)"תיתונמדזהה תולעה"( תמזגומה תולעה אוה יעיבר ןועיט
 יחרזאה טפשמה תועצמאב תוינויווש תורטמ תמשגהש ירה ,תושעיהל רבדה ןתינ
 ומכ םירחא םיכרע םדקל יטרפה טפשמה לש ותלוכי תניחבמ םידספהב הכורכ יטרפה
 .ךכמ ענמיי יטרפה יחרזאה טפשמהש יואר ןכלו ,דועו 37תוליעי ,תוריח 36,ןקתמ קדצ
 הרטמ םדקל ךירצו לוכי טפשמ היפלש ,תיטסינומ החנה תדמוע הז ןועיט לש וסיסבב
 38.תואיצמה תביוחמ הנניא וז החנה ךא ,דבלב תחא

 .םהל עייסלו םיינעה לע ןגהל שי ללכב עודמ ינורקעה ןועיטה אוה ישימח ןועיט 
 הרבחה ןיא זאו ,םבצמב םימשא שלחהו ינעהש ןכתייש אוה הז ןועיט לש לנויצרה
 ןועיטל ףקות ןיא ןועריפה תולדח םלועב .ונממ ץלחיהל םהל עייסל תיארחא תילרבילה

 
 .30 ש"ה ליעל ,רימטו יקציניו לש גיוסמה הפיקעה הלוחתה לדומ תעצהל וושהו 33

 .58 'מעב ,30 ש"ה ליעל ,ןגד םג ואר 34

 .499 'מעב ,21 ש"ה ליעל ,ירפ 35

 .476 'מעב ,30 ש"ה ליעל ,רימטו יקציניו 36

 .558 'מעב ,30 ש"ה ליעל ,זפ-ןרק 37

  .ךליאו 586 'מעב ,םש ,זפ-ןרק ואר ,תמזגומה תולעה ןועיט דגנ תרוקיב לע הבחרהל 38
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 "םימשא"ש ימ .ובצמב םשאש ימ אל אוה ,ול עייסל יואר םא םינחוב ונאש "ינע"ה .הז
  39.היישנה גרדמ תיתחתב דומעיש ועבקש ןועריפה תולדח יניד םה ובצמב

 אוה ימו "ינע" אוה ימ חיכוהל ךרוצה יכ סרוגה ,תוניידתהה תולע אוה ישיש ןועיט
 וקיזי םכוביסו םיכילהה תוכשמתה .תודיבכמו תורתוימ תוניידתה תויולע רציי "שלח"
 היעב לש הנורתפ םג .הבושח תישעמ היעב ןכא איה תוניידתהה תולעו ,םישונה ללכל
 לולכל ךירצ רחבייש ןורתפה .ינורקעה רושימב אלו ישעמה רושימב אצמיהל ךירצ וז
 אלל םישונה לש גוויס תורשפאמה ,המ תדימב תויתורירש ,שארמ תועובק תואחסונ
 .תויתועמשמ תוניידתה תויולע

-ex יתקולח קדצש אוה וכוליה רשא ,ילילשה ילכלכה ץירמתה אוה יעיבש ןועיט
ante לקי טפשמה תיבש ךירעי ינעה םע רשקתמהש םושמ ,םיינעל םיזוח רוקייל איבי 

-יתלבל התוא וכפהי ףא וא הקסעה תא ורקייש תוחוטב שארמ שורדי ןכלו ,ינעה םע
 ינידש ךכ לע תעדה תא תתל שי .ודספהב ורכש אצֵי ךכו ,ינעה לש ותניחבמ תגשומ
 ןועיטל םיקצוי ,חטבומה השונה לש תטלחומה תופידעה ןורקע טרפבו ,ןועריפה תולדח
 אוה ,דובעשה לעב לש ותופידע תוכזב ץופנה ןועיטה .יארשאה רוקיי :דחוימ ןכות הז

 ללכל יארשאה רוקייל איבת יתקולח קדצ לש םיללכ תלוחת לע שארמ םידדצה תעידיש
 יתב תקיספ .םמיע ערהל אקווד ופוס םישלחה םע ביטיהל ןויסינהש ונייה 40,קושה
 ברחכ לועפל הלולע םיחטבומה םישונה תוחוטבב העיגפש םעפ אל הריבסה טפשמה
 איה תוחוטב לע תוכמתסההש הנבה ךותמ ,תאז .םיחטבומ-אל םישונ דגנ תויפיפ
 הז ןועיט הבר הדימב .הוולה אשיי ובש תיבירה רועיש תא תיחפהל הוולַמל תרשפאמה
 תיטופיש הקיקח לש השעמ לכש ךכ לע עיבצמה ,רתוי בחר ןויער לש היצזיטרקנוק אוה
 תיבירה תא הליחתכלמ רקייל םישונל םורגיש אוה תואדווה רסוח 41.תואדו רסוח רציימ
 ךילהה תואצות רבדב םיניידתמ םידדצ לש תואדו רסוח ,ןכא .יארשא הב םידימעמ םהש
 רסוח ,תוחוטב לש ןדמעמ יבגל תועיבקב רבודמ רשאכ .עורג רבד אוה ,יטפשמה
 ינתונ תא ץרמתמ אוה :ילילשה ילכלכה ץירמתה תמשגהל םגרתימ הזה תואדווה
 םינוכיסל סחיב שרדנל רבעמ תונוחטיבב תוסכתהל )םיקנב רקיעבו( יארשאה
 ןוכיס ינפמ ההובג תיביר תועצמאב םמצע חיטבהלו םהל םיפושח םהש םייתימאה
 תומריפהו םידיחיה ללכל קזנ םרגנ ךכב .יתימאה ןוכיסה ןמ רתוי הובג ,יטרואת
 קשמב החימצה תנטקהל האיבמ וז תואדו-יא ,רתוי בחר טבמב .יארשאל םיקקזנה
 .היחמה רקויב היילעלו

 ex-ante ינעה לש העידיהש ונייה ,ינועו תונלשר דודיע אוה ןורחאו ינימש ןועיט
 תוירחא לוטיל אלו ומצעל גואדל אל ץירמת ולצא רוציל הלולע ותרזעל אובי טפשמהש

 
 ומצעל גואדל היה ךירצ וא היה לוכיו ,ובצמל יארחא ןכא יזוחה רשקתמהש םינעוטה שי הז דגנכ 39

 ותלוכיבו וחוכב רבדה יוצמ המכ דע הלאשל .היישנה גרדמב רתוי הובג ותוא גרדיש ,רתוי בוט הזוחל
  .58 ש"הב ןלהל ואר הקסעה ריחמל ןועריפה תולדח ינוכיס תא רחמתל השונה לש

 ימואל קנב 332/88 א"ע ; ).2019123. ובנ( 20 'ספ ,ידרו 'נ ןורבע ד"וע 1057/18 א"ע ואר 40
 .)1990( 263 ,254 )1(דמ ד"פ ,ןמאנ 'נ מ"עב לארשיל

41 , The Uneasy Case for the Priority Fried Lucian Arye Bebchuck & Jesse
of Secured Claims in Bankruptcy, 105 YALE L. J. 857, 911-912 (1996). 



 ׳גי ךרכ                                                                                                2022 | טפשמ ישעמ
 

 
 

13 

 לע שגד םישל איה ,תוירחא תרסח תוגהנתה דודיעמ ענמיהל םיכרדה תחא .ובצמ לע
 ןוחטיב תשר קר היהת שלחה ןיידתמל טפשמה קינעיש הרזעה םא .וזה הרזעה ףקיה
 .ינועו תונלשרל דודיע םושמ הב היהי אל ,תילאיצוס

 יחרזאה טפשמב יתקולח קדצ תונורקע תלחה תוכזב לארשיב תיטפשמה הביתכה
 תבחרהב םיכמותה םג .הדודמו הריהז התייה ,טרפב ןועריפ תולדחבו ,ללכב יטרפה
 ,גיוסמ ןפואב תאז תושעל ועיצה יטרפה טפשמל יתקולחה קדצה יכרע לש הרדחהה
 ןויווש-יא לש םימיוסמ םיבצמ ןובשחב איבהל שי יכ םירובס ןמפרודו ןגד .ריהזו לבגומ
 םיעדומ םתויה תורמל ,תאז .םיטרפ ןיב םיסחיב קדצ םשוימ םא עירכהל ונאובב ילכלכ
 רבעב םיעטה ןגד 42.תויביטקפאה רסוחו ,תויתטישה רדעיה ,תוירקמה רבדב םינועיטל
 אלו ,יטנרהניא "ןנוכמ דוסי"כ ,םכותב םיללוכ ,יטרפה טפשמה ןמ קלחכ ,ןיינקה ינידש
 תא ליכמ טפשמה יכו 43,יתקולח קדצ לש ךרעה תא ,ץוחבמ םהילע הלחה הלבגמכ
 וירבד תא גייס ןגדש אלא .ללכב טפשמה תורטממ קלחכ םירעפ םוצמצ לש הרטמה
 תואצות תגשהל ףונמכ יתקולח קדצ לש ךרעה תא ליעפהל שיש רובס אוה ןיאש ךכב
-יא תא םיצעהל ידכ םהב שיש םיללכ ינפמ "הרהזא רורמת"כ אלא ,תוקדוצ תויתקולח
  44.ןויוושה

 תולדחב היישנה גרדמ לע ,תורתוס ףאו ,תונוש תונקסמ ללכל איבהל לוכי הז ןועיט
 םישונ ןיב תידדה תובח ליטהל הקדצההש ןגד לש ונועיטמ שיקהל רשפא .ןועריפה
 היושע ,הרצ תעשב םהל ועייסיו הלאל הלא וברעיש ךכ ,םייפיצפס םיקיתב םיירקמ
 לש םיחנמה תונורקעה ,תאז םע .תיתרבח-תיתליהק תוירחא לש םיללכמ עובנל
 דעוימ יטרפה יחרזאה טפשמה םהיפלש ,ןמפרודו ןגד לש "םיסחיב קדצ"ה תיירואת
 תיווזמ רואב םג ןועריפה תולדח תייגוס תא םיריאמ ,טרפה לש הימונוטואה תא םדקל
 תועגופש ex-post תוטלחהמ ענמיהל שיש הנקסמל איבהל םייושעו ירמגל הנוש
 .דעומ דועבמ ךרעש היישנה הזוח לע ךמתסהל השונה תלוכיב

 .יטרפה טפשמל סחייתהב םיגיוסמו םיריהז םילדומ ועיצה םירחא םיבתוכ םג
 יתקולח קדצ םושייל לדומ ,"גיוסמה הפיקעה הלוחתה לדומ" תא ועיצה רימטו יקציניו
 45.יטרפה יחרזאה טפשמב יתקולחה קדצה תלעפה תא ליבגהל דעוימה ,יטרפה טפשמב
 ,תויטופיש תוערכהב יתקולח קדצ לש הלחה לע תולבגמ המכו המכ ליטמ לדומה
 ריתמ קוחה רשאכ קר ,דבלב ינשרפ דיקפת הז רשקהב ואלמי טפשמה יתבש ,ןהיניבו
 קדצה תסיפת תא תמאות קוחה ןושל רשאכ קר ,)םותסש יגשומ ךרד וא שרופמב( תאז
 ןתינ ,ותטישל .םיבתוכה ןיבמ גיוסמ תוחפה אוה זפ-ןרק .תופסונ תולבגמבו ,יתקולחה

 
 .)2019( 333 ,307 אמ טפשמ ינויע "םיסחיב קדצ" ןמפרוד יחיבאו ןגד ךונח 42

 .55 ׳מעב ,30 ש"ה ליעל ,ןגד ךונח 43

 ךונח לש ורפס לע תויתרוקיב תורעה :םיכרד תושרפ לע ןיינק" לארה ןולא םג וארו .56 'מעב ,םש 44
 .)2007( 441 ,438 ,435 )2(ל טפשמ ינויע "םיכרד תשרפ לע ןיינק ןגד

 .30 ש"ה ליעל ,רימטו יקציניו 45
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 אוה .יטרפה יחרזאה טפשמה תועצמאב הרבחב םירעפ םוצמצו ןויווש םדקל יוארו
 46.םיכרע םודיקל ילכ אוה טפשמה רשאב ,טפשמה לש ויתורטממ תחא וזש רובס

 יניד לש יפיצפסה רשקהב אקוודו ,רתוי תוזעונ תודמע ועבוה תירבה תוצראב
 תא "תוליעי"ב םיאורה תונורתפה דגנ אצי )Woodward( דרוודוו .ןועריפ תולדח
 תופידע תנתונ איה :תיביסרגר איה חטבומה השונה תפדעה ,ותנעטל .לוכה תוזח
 תוילוח םג ללכ ךרדב םהש ,םיחטבומ-אל םישונ ינפ לע )םיקזח( םייסנניפ םיפוגל
 איה םיסנניפה םישונה תפדעה םא םג .םידבועו םייקיזנ םישונ ומכ הרבחב תושלח
 ררובמ קומינ לע עיבצמ וניא דרוודוו .יוצרה השעמה הזש רמוא הז ןיא ,״הליעי״
 הלוע םירבדה חותינמ ךא ,ןועריפה תולדח טפשמל יתקולח קדצ לש הרדחהה תקדצהל
 םנשיש הארמ דרוודוו .תוניגהלו תויתרבחל וביט םצעמ ביוחמ טפשמה ותטישלש
 ןיגב רסאמה לוטיב ומכ ,)םיילכלכ אלו( םייתרבח םיקומינמ ושענש םיפסונ םינוקית
 רשא ,ב"ויכו לוקיע ינפמ רכשה תנגה ,לגר תטישפ ינידב רטפהה תריצי ,בוח םולשת-יא
 ,ותנעטל .תוליעי לש םילוקיש לע תוניגה לש םייתקולח םילוקיש ורבג ,ותנעטל ,םלוכב
 דומעל וחילצה אלש הלא יפלכ םג תוניגה לע רומשל םיכירצ הוול-הוולמ יסחי
 םיסחי תכרעמ התואל םיינוציח ללכבש ימ יפלכ םגו ,)םיבייחה( םהיתויובייחתהב
  47.)תונוחטיב לבקל וחילצה אלש םישונה(

 ינועיט לע טרפבו ,תטלחומה תופידעה תפיקת לע שגדה תא המש ןרוו טבזילא םג
 ןיבו ,תטלחומ "תמאב" הניא תטלחומה תופידעהש השיגדה ןרוו 48.תילכלכה תוליעיה
 רשאכ םג תואוולה דימעהל םינכומ םיסנניפה םישונהו םיקנבהש ךכ לע העיבצה רתיה
 .היישנה תפוק תורומתמ םהינפל ונהיי ינלבקה ןובכיעה לעבו סמה תויושרש םיעדוי םה
 רתונו ,ףידעה השונה ינפ לע תּופידעמ תונהנש תוצובק שי :"הקולח" אליממ ,ןכ םא ,שי
 לכ ,תורחא םילימב .ןהלש האנהה רועיש היהי המו תוצובק ןתוא ויהי ימ טילחהל קר
 אוה ,תופיקתב ןרוו האצי ודגנש ,םייקה ללכהו ;הקולח יהשוזיא רציימ יביטמרונ ללכ
-אל םישונ ,םיינוצר-אל םישונמ ךרע תקחרה :לילעב תיתרבח-אל הקולח חיצנמה ללכ
 ,םיינוצר םישונל ךרע תרבעהו ,םיקזנ רזפל םילגוסמ םניאשו ,תיטילופ םישלח ,םיגצוימ
  .תולקב םיקזנ רזפל םילגוסמו םירשוקמ ,םימכחותמ

 חטבומ יארשאש ,םתנעטב ילכלכה חותינה ישנא םיקדוצ םא ףאש ,ןעט רנרוו
 ןוכנ םאה ,תיכרעהו תיביטמרונה הלאשה הלוע ןיידע ,תיפרצמה תוליעיה תא לידגמ
  49.םיחטבומ-אל םישונ לש םנובשח לע םיחטבומ םישונ לש םרשוע תא לידגהל

 
 ןתינ ,םינוש םידעי תגשהל ילכ אוה טפשמהש םיכסנ םא ףא .554 'מעב ,30 ש"ה ליעל ,זפ-ןרק 46

 אקווד םה םדקל טפשמה לע םתואש םיכרעהש ותעיבקב ,שקובמה תא חינמ אוהש ךכב הז ןועיט רקבל
 .ןויווש לש םיכרע

47 Woodward, םש ,14 ש״ה ליעל. 

48 Warren, םש ,14 ש״ה ליעל. 

49 Warner, םש ,13 ש"ה ליעל. 
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 תופידעה ללכ תא דירפו קו'צבב ופקת ,וללה "םייתרבח"ה םיבתוכה תמועל
 ינשב .אדירג תוליעי לש םיילכלכ םיקומינ סיסב לע ,חטבומה השונה לש תטלחומה
 לש ןורקיעל רבֲעמ יכ ,ונעט םה תמדוקה האמה לש םיעשתה תונשב ומסרופש םירמאמ
 ,וריעה םג םה .תיפרצמה תוליעיה תא לידגי אקווד )תטלחומ תמועל( תיקלח תופידע
 בטומ ,תטלחומה תופידעה ןורקעב הקיחש השעמה ייחב שי אליממש תאז חכונ יכ
 50.תואדו לע הרימש ךותו ,עדומב ,תופיקשב השעיי רבדהש

 קדצ תונורקע לש בולישל תוסחייתה הדחיי אלש טעמכ לארשיב תימדקאה הביתכה
 גיצהש ,ןאה 'פורפ אוה הזה ללכה ןמ אצוי .אקווד ןועריפה תולדח טפשמב יתקולח
 תטלחומה תופידעה ןורקע תלוחת תא םצמצל שי היפלו ,הז רשקהב הרורב השיג
 לעב לש שומימה תורומת ךותמש עיצה ןאה .תיקלח תופידע לש לדומל רובעלו
 םג ןאה בלשמ ותעצהב 51.םיחטבומ-אלה םישונל ןועריפל םיוסמ זוחא שרפוי דובעשה
 תוצובקל עויסו יתקולח קדצ לש םייכרע םיקומינ םגו תילכלכ תוליעי לש םיקומינ
 ."תושלח" םישונ

 קדצ לש םיללכ םשייל ךירצ ,וללכב ,יטרפה יחרזאה טפשמה ןהיפלש תודמע
 תטלשה השיגה יפל .לארשיב טפשמה יתב תקיספב ללכ ךרדב ולבקתה אל ,יתקולח
 קדצ לש אלו ,ןקתמ קדצ לש תורטמ תמשגהל ןווכמ יטרפה יחרזאה טפשמה ,הקיספב
 קדצ לש עמתשמב וא שרופמב םושיי וא הלבק לש םידדוב םירקמ שי םא םג 52.יתקולח
 יטרפה יחרזאה טפשמה ןיאש אוה עבצאה ללכ ירה ,יטרפה יחרזאה טפשמב יתקולח
 ןוידל ןוילעה טפשמה תיב שרדנ רשאכ .יתקולח קדצ לש תונורקע יפ לע ןנווכתמ
 עבקו ,ןתוא החד אוה ,יתקולחה קדצהו ןויוושה תלדגה יכמות לש םהיתודמעב
 53.ןקתמה קדצה ןפצמ יפ לע לעפי יטרפה יחרזאה טפשמהש

 לש ןשרפכ טפשמה תיב לש ודיקפתל סחיב דימת תונתינ הלאכ תוקיספ ,תאז םע
 ןתית ,טפשמה יתב תקיספ ךרד אלו ,הקיקח ךרד םייתקולח תונורקע תרדחה .קוחה

 
50 Bebchuck & Fried, ןכו ,םש ,41 ש"ה ליעלLucian Arye Bebchuck & Jesse 

Fried, The Uneasy Case for the Priority of Secured Claims in Bankruptcy: 
Further Thoughts and a Reply to Critics, 82 CORNELL L. REV. 1279 (1997). 

 .550-555 'מע ,6 ש"ה ליעל ,ןאה 51

 לש תוליבומה תוירואתה יתשש ןייצמה ,170 ש"הל ךומסב טסקט ,30 ש"ה ליעל ,זפ-ןרק ואר 52
 םלעתהל ידכ רומאב ןיא .טפשמה לש ילכלכ חותינו ןקתמ קדצ ןה םויה יטרפה יחרזאה טפשמה
 .29 ש"ה ליעלו ,23 ש"ה ליעל וארו ,יטרפה יחרזאה טפשמה תא תוריבסמה תורחא תוירואתמ

 ןויגיהה יפ לע גהונ אקווד ןידה קספש ןועטל םנמוא ןתינ .36 'מעב ,25 ש"ה ליעל ,אנח ובא ןיינע 53
 םייטסיטטס םינותנ יפל אלו ,יצרא עצוממ יפל יוציפ עגפנל קוספל שיש העיבקב( םיסחיב קדצ לש
 תיב ,תאז םעו ;)תוחפ חיוורהל םייופצ עגפנה לש תוכייתשהה תצובקמ םישנאש ךכ לע םיעיבצמש
 יתקולחה קדצה תא החוד גהונה יטרפה יחרזאה טפשמהש שרופמב ןיד קספ ותואב ריהצמ טפשמה
 ENGLARD םג וארו ;42 ש"ה ליעל ,ןמפרודו ןגד וושה .ןקתמה קדצה אוה ותוא ןווכמה ןפצמהשו
 .6 'מעב ,24 ש"ה ליעל
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 טפשמל יתקולח קדצ תרדחה דגנ ונמינש םייזכרמה םינועיטהמ םידחאל םלוה הנעמ
  54.יטרפה

 יתקולח קדצ לש רשקהב ןועריפה תולדח טפשמ לש דחוימה הרקמה .3

 יפנעמ ףנע םהש םגה ,ןועריפה תולדח יניד יכ איה הז רמאמ לש תיזכרמ הנעט
 אקווד תיטמרד תועמשמ שי הז ינושל .םידחוימו םינוש םה ,יטרפה יחרזאה טפשמה
 .ןקתמ קדצ לש ותמשגה תמועל יתקולח קדצ לש ותמשגה תפדעה לש רשקהב
 .ךכל רבסה עיצא תואבה תואקספב

 ןקתמה קדצה ןמ הגיסנה – ידסומ קדצ-יא )א(

 םיכוסכסב ןודל םאובב יתקולח קדצ ילוקיש תלעפהמ ללכ ךרדב םיענמנ טפשמה יתב
 דחא לש ילכלכה ובצמ םהבש םירידנ םירקמב ךכמ גורחל םמצעל םיריתמ םה .םייחרזא
 השק ןוציק בצמ אוה בצמה ,ןועריפה תולדח םלועבש אלא .דחוימב השק אוה םידדצה
 םיבצמ לומ םעפ רחא םעפ תויטופישה תואכרעה תובצינ ןועריפ תולדח יקיתב .הרדגהב
 55.תוחונ-יאו קדצ-יא לש תושוחת ,שממ יטנרהניא ןפואב ,םיררועמה םישק םיישונא
 רפסמ .םתיישנ אולמ הבוגב תויהל לולע םיחטבומ-אלה םישונל )יפסכה( ןדבואה
 םישלחומה םימרוגל קזנה .הובג תויהל יושע הזכ הרקמו הרקמ לכב םיעגפנה םישונה
 רשאמ רתוי הברה )הלוכ הרבחל ךכמ האצותכו םמצע םהל( ןכוסמו ינסרה תויהל לולע
 .ןועריפ רשוכ יבצמב

 וא הז טפוש לש תויביטיאוטניאו תוירקמ קדצ-יא תושוחתב רבודמ ןיא ,יתנעטל
 ןמ ללכ ךרדב םלעתמ יטרפה יחרזאה טפשמהש וניאר .ידסומ קדצ-יאב אלא ,רחא
 וא הרפהה המרגש קזנל טרפבו ,"וטנ" ךוסכסל קר סחייתמו ןידה ילעב ןיבש םילדבהה
 ןקתל ,בוח ריזחהל בייחה לע ליטמ טפשמה .ןקתמה קדצה תמשגה תוהמ יהוז .הלוועה
 אובי לוועהש טפשמה גאוד ךכב .הלאב אצויכו לביקש המ בישהל ,קזנ לע תוצפל ,לווע
 יפנעל םימיאתמה תונורקעה םה הלא ,ןכא ."רושימל בוקעה היהו" תניחבב ,ונוקית לע
 הלאכ אל םלוא 56.אנד תמדקמ ומיע םיהוזמ םהו ,ועבט יפ לע יטרפה יחרזאה טפשמה
  .ןועריפה תולדח טפשמב םירבדה ינפ םה

 אלא ,ונקתל ביוחי קר אל קזנל םרגש ימש חינמ ותוללכב יטרפה יחרזאה טפשמה
 בייח אוהש המ תא םלשמ וניא רפמה וא לוועמה רשאכ המו .הז ובויח תא םייקי םג
 ןוידה ירדגל ץוחמ היוצמ וז הלאש ?בויחה תא עצבמ וניא בייחה רשאכ המ ?םלשל
 יניד לש ןטפשמה תא "תניינעמ" הניאש הלאש יהוז .יטרפה יחרזאה טפשמה לש

 
 .30 ש"ה ליעל ,רימטו יקציניו לש גיוסמה הפיקעה הלוחתה לדומ וושהו 54

 ובנ זפ קינזר 'נ מ"עב ן"לדנ קלד 12-04-12230 )א"ת( ק״רפב ךיישלא טפושה חרבד ואר 55
 .רואנ תטפושה ירבד ,96 ש"ה ןלהל ואר ןכו ,)27.9.2012 ובנ( 6 'מעב ,'חאו מ"עב תויונמאנ

56 NGLARDE, 4-6 'מעב ,24 ש"ה ליעל.  
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 לש ,ןושאר רדסמ תולאשב קסוע יללכה ןידה .ןיינקה יניד וא ןיקיזנה יניד ,םיזוחה
 ,הפקיה היהי המ ,תובח לטות יתמיא ועבקי םיבויחה יניד .בויחה תלטהל םיללכ תעיבק
 תולאש הלאב אצויכו ,םישונ יוביר וא םיבייח יוביר לש הרקמב תובחב וקלחי דציכ
 תויעבב םילפטמה ,ינש רדסמ תונורתפ טפשמל שי םיבויח תפיכא םשל .ןושאר רדסמ
  .לעופל האצוהו הפיכא לש "תוינכט" וא "תוינויד"

 המ ,הלאשה ןאכ .ןועריפ תולדח ינידב םיקסוע ונא רשאכ ןיטולחל הנוש בצמה
 תעיבק לש( ןושאר רדסמ ,תינורקע הלאשל תכפוה ,םלשל לוכי וניא בייחה רשאכ ןידה
 ,יטרפה יחרזאה טפשמה לש יסיסבה ללכה ןמ הטוס טפשמה ןאכ .)תובוחו תויוכז
 בייחה תא רטופ טפשמה .וב בייח אוהש המ תא םלשל בייח בייחה ןיאש עבוקו

 הרקמל םידדצהש רותיו( ןקתמה קדצה תונורקע תמשגה לע רתוומו ,םולשתמ
 הרגשבש רבדכ ןייפאמה בצמה והז .)ex-post ,השעמ רחאל קר וב ולקתי יטרקנוקה
 ןידש ןועטל ןתינ .יללכה יחרזאה ןידל גירח הווהמ אוה ךכבו ,ןועריפה תולדח יניד תא
 אקווד ואלו ,תואיצמה תובקעב הרירב תילב ךלוה ,רטפה וקינעהב ,ןועריפה תולדח
-דח םיכרע-תססובמ המגמ הנשיש ךכמ םלעתהל ןתינ אל ךא .תיכרע הטלחה םשיימ
 וא תודבע( ןועריפה לדח לש ופוגב העיגפמ :ןועריפה תולדח יניד תוחתפתהב תינוויכ
 תלטהמו ,תוינוממ תויוכזב העיגפב תוקפתסהל )ובוח תא םלשמ וניאש ימ לש רסאמ
 שגד תמישלו םיקסעה ייח לש יטנרהניא ןוכיס והזש הנבותל לגר טשפש ימ לע ןולק
 ןיב .ודובכ לע הרימש ךות םיילכלכה םייחה םקרמב ובוליש לעו בייחה םוקיש לע
 בויחה :תחא איה האצותה ,תואיצמה חרוכב רבודמש ןיבו ,תיכרע המגמב רבודמש
 הכזי אל השונה יכ הרומ ןידה .ןיואמו לטבתמ אוה – החדנ וניא ףאו ,םיוקמ וניא
 קדצהש עבוק ומצע טפשמה .היישנה אולמל יאכז אוהש ךכב ריכמ ןידהש ףא ,ותיישנב
 ידסומ אוהש ןיינע תאטבמ איה – תירקמ הנניא קדצה-יא תשוחת .םשגוי אל ןקתמה
  .הטישל

 תמשגה אקווד איה חטבומה השונל תופידע ןתמש ,הזה ןועיטה דגנ ןועטל ןתינ
 תא שארמ רחמתמ הקסעב רשקתמש ימ לכש סורגל ןתינ .ןקתמ קדצ לש תונורקע
 ןועריפה לדח לש םיזוחה אליממו ,תיבירה וא ריחמה ךותל ןועריפה תולדח לש ןוכיסה
 ןועריפה לדח לש רוטפב ןיא ,הנעטה ךכ ,ןכ לע .םינוכיס םירחמתמ טושפ וישונ םע
 הזיאל השונ לכ עדי השעמ ינפל םג :םידדצה תויפיצב העיגפ םושמ תובוח םולשתמ
 דגנה תנעט ,תורחא םילימב .סנכנ אוה ,היישנ גוס הזיאל תוברלו ,תיזוח תכרעמ גוס
 םע ךורעל ליכשה אוהש רתוי בוט הזוחמ תעבונ חטבומה השונה לש תופידעהש איה
 תונעט .תויוכז דוביכ לש ןורקיעה תמשגה אלא הניא ותופידעש ךכ ,דעומ דועבמ בייחה
-אל םישונ םהש ,םיינוצר-אל םישונ ןבומכ םנשי ,תישאר .םימגפ המכב תוקול הלא
 ןותנ .סנכיהל םיצור םה תיזוח תכרעמ גוס הזיאל םתוא לאש אל שיא רשאו ,םיחטבומ
 אוה חטבומ השונ תפדעהל קודיצה היפלש המגידרפב לודג רוח ררוחמ ודבל הז
 איה :תוחפ אל הבושחו תפסונ הביסמ תררוחמ וזה המגידרפה ךא .שארמ רוחמתה
 תובר םישונ תוצובקל .תואיצמה ןמ ,תוממתיה לש תלטובמ אל הדימב ,תמלעתמ טושפ
 הלא םישונ ,תונוחטיבו םיפדעומ םיאנת ןתמו אשמב גישהל תילאיר תורשפא לכ ןיא
 "ןכוסמ" יארשאכ בייחל םידימעמ םהש יארשאה תא םאתהב רחמתל םילוכי םניא םג
 "סולפ ףטוש" תטישב םולשת לבקל רומאש ,רצומ וא תוריש לש קפס ,המגודל .רקיו
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 וא תועובש לש חטבומ-אל יארשא קינעמ 57,ילארשיה קשמב הרגשבש ןיינע איהש
 תיבש "םינטק" םישונ םתוא םה הלא .תונוחטיב אלו תיביר אל ודיצב ןיאש ,םישדוח
  58.הנגהל םיקוקזש ימ לאכ םהילא סחייתמ טפשמה

 ףנעב "ןקתמה קדצה תא ןקתל" תוירחאה תלטומ טפשמה לעש איה רמאמה תנעט
 רשקתהש ימ .ןקתמה קדצה תא רוחאל גיסמ ומצע טפשמה וב רשא ,הז דחוימ יטפשמ
 ספתנ בייחל ןתינש רוטפה .רוזמ ול איבי טפשמה ,לשכ לש הרקמבש הפצמ רחא םע
 תא דיספמה( ומצע השונהש העש ,"קדוצ-יתלב"כ םישונה יניעב תובורק םיתיעל
  .הבטה וא הלקה לכל הכוז וניא )ותיישנ

 תולדח טפשמב יתקולחה קדצה תונורקע לש הקזחה תוחכונל הקדצהה ,ןכ םא
 שארב ,םתוהמו םביט םצע לשב ןועריפ תולדח ינידל תיטנרהניאו תידסומ איה ןועריפה
  .ןקתמה קדצה תמשגה-יא לשב הנושארבו

 
 ובנ( 15 ,לארשי תנידמ 'נ לובוט 6201/18 פ"ע :םירחוסה גהונ והזש ךכל תויוסחייתהל 57

  .)10.2.2004 ובנ( 25 ,יסלברט 'נ מ"עב לנוישנרטניא דיתע זוע 66/02 )'יח יזוחמ( ר"שפ ;)28.10.2019

 ,).2007610. ובנ( 16-17 ,מ"עב רקיטסיגול 'נ מ"עב ןשיה ריבשמה 5789/04 א"ע :לשמל ואר 58
 .דרפנ ןויעל היואר קרב ןיינעב וז הדוקנב ןוילעה טפשמה תיב לש הקמנהה .17 ש"ה ליעל ,קרב ןיינע ןכו
 םישונ לש תלוכיה רסוח לומ לא טפשמה תיב לש הדמע תטיקנל תישממ המגוד יהוזש ,רמאיי הרצקב
 תוקדצהה תא הנומ טפשמה תיבש רחאל .הקסעה ריחמל ןועריפה תולדח ינוכיס תא רחמתל "םינטק"
 ,השונל קדצ-יאו לווע תעינמ ןוגכ( ןויוושה ןורקעל גירחכ ,זוזיקה תוכז לש המויקל הקיספב ורכזנש
 יפ לע ,הקלחב קר םיוקת ויפלכ בייחה תובייחתהש דועב ,בייחל ובוח אולמ תא עורפל שרדיהל לולעה
 ידכ וב שיש ,םידדצה ןיב םיסחיה לולכמל יוטיב ןתמ ;םישונה רתיל סחיב עבקיתש ןועריפה תויסחי
 תלופמל ןוכיסה תנטקהו ;םייטפשמ םיכילהב ןוכסיח ;םידדצה יסחי לש תיתימאה תוהמה תא ףקשל
 לש ףטושה ודוקפת לע םישונ לש חוקיפה תויולע תנטקהו ,בייחה ןועריפ תולדח תובקעב םירחא םיפוג
 ,ןועריפ תולדחב דחוימה זוזיקה לש ותקדצהל ירוקמו שדח םעט טפשמה תיב םש הלעמ )םרוג ותוא
 ןיבל )יארשאו םיתוריש ,םיכרצמ יקפס( "םינטקה" םישונה ןיב תוידדהה םיסחיה תוכרעמ תחטבה אוהו
 םישונב רבודמש אוה "תיתחוטב"ה זוזיקה תוכז לש המויקל טפשמה תיב יניעב יזכרמה םעטה .המריפה
 תחקל גוהנ אל" וללה םיירחסמה םיסחיה תוכרעמבשו ,המריפל ינויח ןצמח םיקפסמה ,םינטק
 אקווד הז "יתחוטב" דמעמ ןתמ קידצמה ףסונ םעט טפשמה תיב ףיסומ םירבדה ךשמהב ."תונוחטיב
 ןוכיסה תדימ לש הקידבו חוקיפ יעצמא ,ללכ ךרדב ,םידמוע אל הז גוסמ םישונל יכ אוהו ,םינטק םישונל
 ונגיש תויוברע וגישי אל םג הלאכ םישונש ;המריפה םע םיעצבמ םהש תפטוש תורשקתה לכל תיוולנה
 ןגהל ידכ םהל דומעי אל יקסעה ןתמו אשמב יסחיה םחוכשו ;המריפה לש ןועריפ תולדח ינפמ םהילע
 תיב יכ עמתשמ הנממש ,הקירוטרה תורמל .)17-15 'מע ,םש( ןועריפ תולדח ינוכיס ינפמ םמצע לע
 ,ןועריפ תולדחב זוזיקה תוכז לש לנויצרה תרהבהל "הקיספב ונמנש תוילכתה לכמ" תחא רחב טפשמה
 ורפסמ איה וז תילכתל תאבומה הדיחיה אתכמסאה .טפשמה יתב תקיספב זא דע רכזנ אל הזה םעטה ירה
 ,ינמוד ."םינטק" םישונל תוכזה תא דחייל שיש ןויערב תכמות הניא איהו ,זוזיקה ןיד לע Derham לש
 תואיצמה לע ,תוממתיה אלל ,ילאיר טבמ רתתסמ "םינטק" םישונ םתוא לע הנגהה תשגדה ירוחאמש
 םה הבש הקסעה ךותל ןועריפ תולדח ינוכיס רחמתל תמאב םילוכי םניא םיבר םישונ הב רשא תירחסמה
 .םירשקתמ
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 59םינש תואמ רבכ םיניוע טפשמה יתב היפלש הנעט העמשוה תימדקאה הביתכב
 ,תחטבומה היישנה תא םיניוע טפשמה יתבש ,וז הרבס .םיחטבומה םישונה תא
 ןמ שממ תעבונכ וז תוניוע ריבסהל ןתינ :ןאכ תילעומה הנעטה םע בטיה תבשייתמ
 תונורתפ םיבייחלו םישונל עיצמש( יטרפה יחרזאה טפשמה ןיב תיטנרהניאה הריתסה
 ןורתפ םייללכה םישונל עיצמ וניאש( ןועריפה תולדח טפשמ ןיבל )ןקתמ קדצ לש
 .)קדוצ

 הפקשהה תדוקנ )ב(

 אוה יטרפה יחרזאה טפשמה לש וללכמ ןועריפה תולדח יניד תא דחיימה רחא טביה
 תולדח ןיד :רשקתמה טרפה לש )ויישקלו( ותלוכיל תוקפנ הנקמ ןועריפה תולדח ןידש
 בוחהו ,יביטקייבוסה ובצמ לשב ובוח לע ,דיגאת וא דיחי ,בייחל לחומ ןועריפה
 וז הנחבא .ןועריפה תולדח יניד סיסבב תדמוע איה םגו ,תידסומ הנחבא וז םג .לטבתמ
 טפשמל רז ןורקיע לע תתתשומ )רשקתמה לש יביטקייבוסה ובצמל תוסחייתה לש(
 ויתולוכיל םירושקה םינייפאמ תניחב :יתקולחה קדצה תונורקעמ אוה ךא ,יטרפה
 .רשקתמה לש תויפסכה

 תודקמתהה ןמ תעבונ ,םשגוי אל ןקתמה קדצהש ןועריפה תולדח ןיד לש ותעיבק
 ראש ירהש .יתקולח קדצ לש ןייפאמ ומצעלשכ והז .ויעצמאב ,ויסכנב ,ותלוכיב ,בייחב
 םיעגונה םיטנמלאל לקשמ לכ ,ללכ ךרדב ,םינקמ םניא יטרפה יחרזאה טפשמה יפנע
 תמצמוצמה תכרעמב קר ןיינעתמ יללכה ןידה .יפסכה ובצמלו ותלוכיל ,ומצע בייחל
 בייחב אקווד ןנובתמ ןועריפה תולדח טפשמ רשאכ .םידדצה ןיב םיבויחה לש
 דחוימה טבמה .יתקולח קדצ לש השעמ ךכב השוע אוה ירה ,תויפיצפסה ויתונוכתבו
 בייחהש ךכב הרכה וניינעש ךלהמ תרגסמב ,םישונל בייחה ןיבש םיסחיב םייקתמ הזה
  .בוחה אולמ תא םלשל לכוי אל

 בייחה ןיבש םיסחיב יתקולח קדצ לש השעמ איהש ,בייחה יישקב תוננובתה
 :תידיימ הדלות ,ענמנ-יתלב ךשמה ךכל שי .ךרדה ףוס תויהל הלוכי הנניא ,וישונל
 )רשקתמה דצה ינייפאמ( ומצע ןיינע ותואל תורכנתה .םמצע ןיבל םישונה ןיבש םיסחיה
 ,ןכ םאו .ידסומ ,הנבומ קדצ-יא תרצוי ,םישונה ןיב םייתורחתה םיסחיה תניחב תעב
 ינושאר השעמ ותוא לש הדלות אלא וניא םישונה ןיב תנזואמו תקדוצ הקולחב ךרוצה
 .יתקולח קדצ לש

 ךוסכסה יפואו ךוסכסל םידדצה תוהימ )ג(

 יטרפה יחרזאה טפשמה ראש תמועל ןועריפה תולדח יניד תא דחיימה ישילש טביה
 םיקוזינו םיקיזמב רבודמש ןיב .םיבייחו םישונ הז לומ הז םידמוע יטרפה טפשמבש אוה
 .הז םע הז עגמב ואבש ימ םידמוע סרתמה ידיצ ינשמ ,םיעגפנו םירפמב רבודמש ןיבו

 
59 Woodward, לש רסמכ וזה תוניועה תא ןיבהל םוקמב ,ותנעטל .1516 'מעב ,14 ש״ה ליעל 

 בצמ המ תעדל תרשפאמ הרואכלש ,םידובעשל תיבמופ םושיר תכרעמ םינטפשמה ורצי ,יתקולח קדצ
 .בייחה ןתנש תונוחטיבה
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 לש םתוהימב יטמרד יוניש לח ןועריפ תולדח לש בצמב ,וז הליגר תכרעמ תמועל
 ןיב ןויוושה ןורקע תא םייקל תנמ לע .ךוסכסה יפוא םג הנתשמו םיצינה םידדצה
 ירהש ,יביטקלוק ןפואב השענ ןועריפ לדח ףוג לש תובוחה ןועריפ לוהינ לכ ,םישונה
 לש הלוספ הפדעה לכ ,תובוחה אולמ םולשתל הקיפסמ הניא םיסכנה תסמש ןתניהב
 םה תומיעהו תורחתה ,ןועריפ תולדח תעל ,ןכ לע 60.םישונה ראשב תעגופ דחא השונ
 ןמ אציו ובוחמ רטפוה ומצע בייחה .בייחה ןיבל םניב דוע אלו ,םמצע ןיבל םישונה ןיב
 61.התילכתב הנוש אהת ןידה לש תיכרעה תוסחייתההש בייחמ הז דחוימ בצמ .הנומתה
 לש םינושה וישונ םה םיתמעתמה םידדצהש ללגב ונייה ,םידדצה תוהימב ינושה ללגב
 ךוסכסה יפוא םג ,יטפשמ רשק םוש םהיניב היה אל ןועריפה תולדח דעש ,בייחה
 אלא )הרפה ןוקית ,הלווע ןוקית( ןוקית לש היצאוטיס הנניא רבכ יהוז :הנתשמ
 באשמ קלוחי ובש ןפואה לע תורחת תמייקתמ םישונה ןיב .הקולח לש היצאוטיס
 62,יטרפה יחרזאה טפשמב םיכוסכסה בורמ הנושב .םיסכנה תסמ ,היישנה תפוק :לבגומ
 םע םיסחיה .בייחל השונה ןיב ונניא ןועריפה תולדח יניד רותפל םיכירצש ךוסכסה
 הנניא רידסהל שיש היעבה התעמ .בייחה לביקש רוטפב ןידה ידי לע וערכוה רבכ בייחה
  .הפוקה תקולח :הקולח לש היעב םא יכ ,ןוקית לש היעב ללכ

 ךא ןכלו ,הקולח איה ןועריפה תולדח טפשמ הב קסועש תיניינעהו תיגולה הלועפה
 השענ דציכ םיגדא אבה קרפב .יתקולח קדצ לש תונורקע תלעפה ךות העצבל יעבט
  .טפשמה יתב תוקיספב השעמל הכלה רבדה

 ופלחש םירושעב תטלחומה תופידעה ןורקעב םוסרכה .ג

 ךכרלו תוסנל טפשמה יתבל המרג "םולכ אל וא לוכה" לש השקה תיראניבה האצותה
 יכ חכווינו ,רבדה השענ ןהבש םיכרדה תצקמ תא רוקסא הז קלחב .םתקיספב ןידה תא
 .יתקולח קדצ לש תונורקעל היינפב תרבוע השקה האצותה ךוכירל ךרדה תובר םימעפ
 ןורקעב םסרכל םאובב טפשמה יתב תא ושמישש םילכה תא גיצא תואבה תואקספב
 םירושעב םחתפל ועיגהש תושרפ המכב תוננובתה תועצמאב תטלחומה תופידעה
 תוערכהה .ןיעה ןמ יומס ותויה אוה הזה םילכה זגרא לש טלוב ןייפאמ .םינורחאה
 תקיקח ינפל ונודנ ןלהל וראותיש םירקמה לכ .םוכחתב ףאו תוריהזב ,ןודיעב תושענ

 .ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח

 
 .17 'מעב ,11 ש"ה ליעל ,מ"עב ן"לדנ עובר יב יטסיגול זכרמ ןיינע 60

 ןיינעב יזוחמה טפשמה תיב לש הקמנהה תא חתנמ אוה רשאכ םימוד םירבד רמוא ןאה 'פורפ 61
 קטידס 'נ 1983-ג"משתה ,]שדח חסונ[ תורבחה תדוקפ 1001/00 )א"ת יזוחמ( ר"שפב ןובכיעה תוכז
 .םש 113 ש"הב 598 'מעב ,6 ש"ה ליעל ,ןאה ואר .)3.2.2002 ובנ( מ"עב

 רחאל ,בל ימת םידדצ ינש ןיבש םיבויח ינידב תיסאלקה תורחתל וז תורחת המוד תמיוסמ הדימב 62
 .הנומתה ןמ אצי םהינש תא הנוהש דצהש
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 רדסה יכילהל רעשה היהש 63,תורבחה קוחל 350 ףיעסב שומיש אוה ןושאר ילכ
 רשפִא הז ףיעס .ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח לש ותקיקח םרט הקיקחב הארבהו
 תושימג רכבל שי יכ קספ ןוילעה טפשמה תיב .תושימג לש בחרנ הדש טפשמה יתבל
 תא לידגת וז תושימגש םושמ ,םוקישה יכילה תליחתב יטפשמה הוותמל רשאב
 תורמא 65.קוריפ ינפ לע םוקיש ףידעהל שי יכו 64,םוקישה יכילה תחלצהל םייוכיסה
 ןתילו 350 ףיעס תא ליעפהל ןאובב וב רופחל םודרק תוינוידה תואכרעל ושמיש הלאכ
 היה רורבש העשב םג )ןקוריפמ לידבהל( תורבח תארבהל ודעונש ,םיכילה תאפקה יווצ
 ,ןאכ ריבסהל שי .קוריפל עיגהל הפוסשו הרבחה לש התארבהל תינכות לכ ןיאש
 שומימ-יא לע ססובמ )םיכילה תאפקה וצ – הילא הוולנה ינמזה דעסהו( הרבח םוקישש
 םיכילהה תאפקה וצ ןתמ םצע הז ןבומב 66.המ תפוקתל תוחפל ,םידבעושמה םיסכנה
 .היישנה תוצובק ןיב הנושו שדח ןוזיא רצויו תוכרעמה תא דדשמ

 ףיעס יפ לע :קוחה ןושלל ןיטולחל םידגונמ ויה הלאכ םיווצ ילמרופה ןידה תניחבמ
 תשקב" השגוהש היה םיכילה תאפקה וצ ןתמל יאנת ,תורבחה קוחל )1()ב(ב350

 ;"הרבחה תארבה םתרטמש רדסהל וא הרשפל" השקבכ קוחב תרדגומה "הארבה
 תארבהל עייסל ידכ ]וצה ןתמ[ב היהי יכ ענכוש" טפשמה תיבש היה ףסונ יאנתו
 ,םיכילה תאפקה וצ ןתיל תוכמס ללכ ןיא יכ תיעמשמ-דח העבק קוחה ןושל ."הרבחה
  .ץרפנ ןוזח הז היה תאז לכבו .הארבה לש ךילהב רבודמ ןיא רשאכ

 אוה ולעופ .יתקולח קדצ לש םיכרע ,ומצעלשכ ,םדקמ וניא 350 ףיעסב שומישה
 תכרעמ יפל אלו תושימגב גוהנל שפוח שי טפשמה תיבל ובש הדשל ךילהה תסנכהב
 וטרופיש םילכה תלעפה תא תרשפאמה תרגסמ הווהמ אוה ,הז ןבומב .החישק םיללכ
  .ןלהל

 ןובשח לע םיחטבומ-אלה םישונה תבוטל ןרק תריצי אוה ,המצוע בר ,ףסונ ילכ
 תוירחא לש תונורקע לש תקהבומ המשגה איה וזכ ןרק תמקה .םיחטבומה םישונה
 .םהל ןיאש הלא תבוטל ןרקל םימרות םהל שיש הלא :תיתרבח תוירדילוסו תידדה
 ךירצ ןיא .רתוי תוקזחה םישונה תוצובק הילא ומירזיש םיפסכ אוה ןרקל יפסכה רוקמה
 ןיא םג .הז גוסמ ןורתפל ןווכמה יטפשמ רוקמ םוש ןועריפה תולדח ינידב ןיאש ,רמול
 הז ןויער .תטלחומה תופידעה ןורקעל יתיזח דוגינ דגונמ הזכ רדסהש ,רמול ךירצ
 הז ילכב שומיש .תטלחומ תופידע לש אלו ,המוגפו תיקלח תופידע לש ןורקיע םשיימ
 האצותל איבי אל "חטבומ-אל השונ"כ וא "חטבומ השונ"כ השונ לש וגוויסש חיטבי

 םשל וב תולתיהל ןליא םוש ןידב ןיאש ןוויכמ .רתוי תנזואמ האצותל אלא ,תיראניבה
 ירדסה טעמ אל אצמנב שי ןיידע ךא ,ץופנ וב שומישהש ילכב רבודמ ןיא ,וזכ ןרק תריצי
 תריצי תופכל ןתינ אלש םג ןבומ .ןלהל םגדויש יפכ ,םינוש םיגוסמ םיירדילוס םישונ

 
 הנשמה יפיעס לכו 350 ףיעס לטוב 2018-ח"עשתה ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח תקיקח םע 63

 .ןלהל ורכזואיש ולש

 .).2014225. ובנ( 10 ,מ"עב לארשיל ימואל קנב 'נ מ"עב ןוזמ תוזירא ןיגל 3782/09 א"ע 64

 .םש תופסונ תואתכמסאו ,6 ש"ה ליעל ,ןאהו ,8 ש"ה ליעל ,יחמק 65

 .355-356 'מעב ,6 ש"ה ליעל ,ןאה 66
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 ,יומס חרואב לעפוי טפשמה תיב לש הפוכה חוכה םג ןכ לעו ,םישונה לע וזכ ןרק
 .ןלהל ראובמכ

 .רדסה תייפכ אוה ,וזכ תידדה תוירחא ןרק תמקה םע דיב די ךלוה רשא ,רחא ילכ
 רשאל קר לוכי טפשמה תיב .םידדצה לע רדסה תופכל טפשמה תיב ידיב ןיא ,הרואכל
 םילכ תינוידה האכרעה ידיב שיו שי השעמה ייחב ,םלוא .וינפב אבומה םישונ רדסה
 םיכרדב םידדצה לע ץוחלל ומיע טפשמה תיב לש וחוכ .םיקוחה רפסב םיבותכ םניאש
 םידדצ ןיב הרואכל עירכי אל ןתנייש ןידה קספש ךכ ,רדסה ללכל םאיבהלו ,תונוש
 חוכה .םהיניב םכסה רושיא קר ,)השעמל אל ךא( הכלהל אהת ותלועפ אלא ,םיצינ
 תוקמנהבו תובותכ תוטלחהב יוטיב ידיל אב וניא אוה ;ןיעה ןמ יומס אוה הפוכה
 קרפב םגדויש יפכ ,ןידה יקספב םיזמרמ עדוויהל יושע אוה תוקוחר םיתיעל .תורדוסמ
  .הז

 שממל ונממ ענמנש השונל "תמלוה הנגה" ןתמ לש ןורקיעב שומישה אוה ףסונ ילכ
 השונמ םיענומש תעב תויתדימ חיטבהל דעונ ,אוה ןכ ומשכ ,הז ןורקיע .ותחוטב תא
 ירה ,חטבומה השונה לע הנגה לש הקירוטרה תורמל .ותחוטב שומימ תא חטבומ
 טפשמה תיב ענמי 67,קוחה יפ לע .וב העיגפל בורל םורגי הז ילכב שומישה השעמל
 הנגהה ,השעמל ."תמלוה הנגה" ול החטבוה םא קר ותחוטב תא שממל חטבומ השונמ
 דבעושמה סכנה תא שמממ היה וליא ול התייהש וזמ תלפונ חטבומה השונל תנתינה
 ,דחאה .םיטביה ינשב יוטיב ידיל אב חטבומה השונה תויוכזב הז םוסרכ .יוחיד אלל
 ךרע" קר חטבומה השונל חיטבהל שי יכ ,תיטופיש הקיקחב ,ועבק טפשמה יתבש ךכב
 ןמ תובגל היהי רשפאש תופצל ןתינש ןותחתה ףרה תא ונייהד ,ותחוטב לש "קוריפ
 יווש תכרעה יפ לע סכנה לש ויווש תא חטבומה השונל החיטבמ הניא וז השיג 68.סכנה
 ,הכרעה יפ לע תונוש שומימ תויולע תתחפהב תלגוד אלא ,ישממ קוש ריחמ יפ לע וא
 הרבחה קוריפב סכנה תריכממ השונה ערפנ היהש םוכס"ל תנתינ תמלוהה הנגההו
 לש תואצות תוזחל ןויסינ ידי לע תישענ יוושה תכרעה 69."השקבה תשגה דעומב
 לודג קלח תוסכל יוכיסה תא חטבומה השונה ןמ תלזוג איה .סכנה לש תיטרואת הריכמ
 ןכתיי ,חלצומ תורחמתה ךילהתבו לעופב הריכמב יכ ,דמלמ ןויסינה :ובוח לש רתוי

 תורשפא .יוושה תכרעה לע תולעל יושע ףא אלא ,תחפי אלש קר אל גשויש ריחמהש
 סכנה שומיממ קיפהל ןתינש אלמה ךרעה תא לבקל חטבומה השונה לש וז תישעמ
 םימרגנה םיקזנהש ירה ,םישונל ץורמתה תכרעמ תניחבמ 70.ונממ תללשנ דבעושמה
 ךומתל היצביטומ םהל רוציל םייושע דבלב קוריפה ךרע תחטבהמ םיחטבומ םישונל
 קוריפה ךרע אליממ אוה םישונ רדסהב לבקיש לכ יכ עדויש ימ לצא .קוריפה תפולחב

 
 תולדח קוחל ךליאו 61 םיפיעסב םלוגמ המוד ןורקיע םויכ .תורבחה קוחל א350 ףיעס רבעב 67

  .2018-ח"עשתה ,ילכלכ םוקישו ןועריפ

-ט"נשתה ,תורבחה קוחל 91 ןוקית ופקותל סנכנ תע 2013 תישארב ןיד תארוהל השבוג וז הכלה 68
 ןועריפ תולדח קוחב רמשנ הז ןורקיע ."תמלוה הנגה" חנומל תיתקיקח הרדגה הנושארל עבקש ,1999

  .2018-ח"עשתה ,ילכלכ םוקישו

 .רחא דעומב םג תושעיהל יוושה תקידב תנתינ םינוש םיגייסב 69

  .בוחה תרתימ ךומנ קוריפב שומימל ךרעה םהבש םיבצמב קר ןבומכ םינוכנ םירבדה 70



 ׳גי ךרכ                                                                                                2022 | טפשמ ישעמ
 

 
 

23 

 יפלכ תיטומ הכרעה השעית וב רשא( םישונ רדסהב ךומתל היצביטומה תתחופ ,דבלב
 אלו תיתימא הריכמ עצבתת םש ,קוריפל עיגהל היצביטומה תרבוגו )סכנה לש הטמ
 םושיי ךות חטבומה השונב העיגפ לש ינש טביה .רתוי לבקל הכזי ילוא הבו ,תינויער
 העיגפ יטנרהניא טעמכ ןפואב ומיע אשונ תמלוה הנגה חנומהש אוה "תמלוהה הנגהה"
 םייק היהש ןידה יפ לע ,רוכזכ .תיבירה אולמ תא ערפיהל חטבומה השונה לש ותוכזב
 תופידעל חטבומ השונ יאכז היה ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח לש ותקיקח םרט
 ,ויפלכ בוחה אולמ יוסיכל דע ול דבעושמה סכנה שומיממ הרומתה אולמ תייבגב
 ךילה תרגסמב רכמיי סכנה םא ,ךילהתה לש ופוסב 71.הילע םכסוהש תיבירה לכ תוברל
 תנמ לע ,חטבומה השונל רתוי ךומנ תיביר רועיש קוספל טפשמה תיב הטיי ,הארבהה
 72.האירבמה הרבחה תפוקל ףדוע רתוי ריתוהל

 ואבוהש ןועריפ תולדח יעוריא המכב הלא םילכב יביטקפאה שומישה תא םיגדא
 .םינורחאה םירושעב טפשמה יתב ינפל

 :הביצפח תשרפ .1

 ודמע תוריד יפלאש העשב הסרק הנוי זעוב םיקסעה שיא לש היינבה תורבח תצובק
 תואמ הל ומליש תורידה ישכור יכ ררבתה תורבחה תצובק לש התסירק םע 73.ןתיינבב
 אלל ורתונ תוריד ישכור יפלא 74.קוח יפל תויאקנב תויוברע ולביקש ילב םילקש ינוילימ
 ריבסהל שי .םיחטבומ-אל םישונ ויה בא יתב יפלאש ןאכמו ,ףסכה אללו תורידה
 יסנניפ יוויל" לש )הז הרקמב םג הגהנשו( לארשיב הצופנה היינבה ןומימ תטישש
 לש םיוסמ קנב ןובשחל קרו ךא הרידה תרומת תא םלשל םישכורה תא תבייחמ "רוגס
 ימל קר רכמ קוח תויוברע קיפנהל ביוחמ הוולמה קנבהו ,)יווילה ןובשח אוה( רכומה
 יפסכמ םילקש ינוילימ תואמ םתוא תמרזה .ןובשח ותואל הרומתה יפסכ תא ודיקפהש
 ךכל האיבה 75,רוגסה יסנניפה יווילה תונובשח םניאש קנב תונובשחל תורידה ישכור
 ,תורידה ישכור םימותח ויה םהילעש םימכסהה יפלש ינפמ ,ןוימטל דרי דבאש ףסכהש
 ולבקתה וליאכ םימולשת םתואב ריכהל בייח היה אל טקיורפ לכ לש הוולמה קנבה

 
 ימואל קנב 4303/15 א"ע ;).2011417. ובנ( 19 הקספ ,ןמכוי ח"ור 'נ רשיפ 2703/07 א"ע 71

 .)16.11.2017 ובנ( הנמאנ ןטרגמוב ןמאנ ןגוק 'נ מ"עב לארשיל

72 Bebchuck & Fried, 912 'מעב ,41 ש"ה ליעל. 

 ןמאנכ ודיקפתב ימשרה סנוכה 'נ הביצפח תצובקמ תורבח 26 6720/07 )םילשורי יזוחמ( א"שב 73
 )3.9.2007 ובנ( האפקהה ךילהב ינמז

 ןקות השרפה תובקעב .1974-ה"לשתה ,)תוריד ישכור לש תועקשה תחטבה( )תוריד( רכמה קוח 74
 .תוריד ישכורל תויוברע ןתמ אלל תוריד תריכמ לע תושקהל תנמ לע קוחה

 )construction loan( רוגס יסנניפ יווילב היינב ןומימ תטיש לש תונורקעה ןיינעב הבחרהל 75
 טילקרפה "עקרק ילעבו תוריד ישכור יפלכ הוולמ קנב תוירחא" ןייטשלדא זעובו טורניו יבא לשמל ואר
 המ טילקרפה "קנבה תוירחאו תוחוטב– "רוגס טקיורפ״ב היינב ןומימ" טהב לאיחי ;)ה"סשתה( 68 חמ

 .)א"סשתה-ס"שתה( 56



 ביני יניפ   |   ?רואה לא יתקולחה קדצה תא איצות הנורוקה םאה

 24 

 יפ לע ובשחנ ,יווילה ןובשח ונניאש ןובשחל ומרזוה םהיפסכש םישכור 76:ללכב
 םיבר בא יתב וריתוה הלא המרמ ישעמ .םתריד רובע ומליש אלש ימל םמיע םימכסהה
 לש וחתפב רבכ .שממ יטירק רבשמב רבודמ תעצוממ החפשמ רובעו ,קתע ידספהב
 לכ הגצוה אלש ףא ,םיכילה תאפקה וצ הרבחל טפשמה תיב ןתנ יטפשמה ךילהה
 תונתינ ןניא תורבחה יכ דע ךכ לכ לודג רבשהש רורב היהש םגהו ,הארבה תינכות
  .םוקישל

 חיטבתש תדחוימ ןרק תמקה ללכ רשא ,הוותמ עיצה םיכילהה תאפקהל ןמאנה
 דצמ הנטק תפסותמ ןמומת ,עצוה ךכ ,וז ןרק .םישכורה תייעב לש ,יקלח ולו ,ןורתפ
 :םיחטבומה םישונה דצמ תיתועמשמ תפסותו שכורה

 תיינב תמלשה רשפאל דעונש הוותמ עיצה דחוימה להנמה
 תויפסכה תואצוהב םיקנבו תוריד ישכור תופתתשהו םיטקיורפה
 תיפסכ תפסות לע ,ראשה ןיב ,ססובמ הוותמה .ךכ םשל תושורדה
 לש םולשת תפסותו הרידה תשיכר םוכסמ זוחא 2-30 ןיב םירייד לש
 לודג רבשמ לע םלשו ףיקמ טבמ לש ירפ וניה הוותמה .םיקנבה
 היעב לש ןוחרק הצק םיווהמה תורידה ישכור םידמוע וזכרמבש
 תמיוסמ תושימג הנשי ומצע הוותמב .הסמה-רבו שלח הצק ,הלודג

  77.טקיורפו טקיורפ לכל המ תדימב המיאתהל ןתינש

 םיחטבומ-אלה םישונל יטפשמ דעס תקנעהל טפשמה תיב לש קומינה :תואורה וניניע
 יפ לע הנגה תוקידצמה תויטפשמ תויוכז םהל שיש ונניא ,)"הסמה-רב ןוחרק הצק"(
 םעטה 78.ןידה תנגהל תוכוז ןניאו תושלח תויטפשמה םהיתויוכזש אקווד אלא ,ןידה
 לש תיטופיש היציאוטניא תלעפהב רבודמש םיאור ונא .שלח ותויה אוה שלחל עויסל
 םירשקתמה לכל שארמ םיעודי ויהש םישקונה םיללכל דוגינב ex-post קדצ תיישע
  .הרבחה םע

 רוערעל שרדנשכ ןוילעה טפשמה תיב לש םילימה תריחבמ םג םלעתהל רשפא-יא
 תא טקנ אל ןוילעה טפשמה תיב .)רוערעה תא החדו( תינוידה האכרעה תוטלחה לע
 ."תוחפשמ" :ןיטולחל רחא יטנמס הדשמ חוקלה חנומ אלא "םישונ" יטפשמה חנומה
 לש תושגרל בטיה רבחתמ אוה ךא ,יטפשמה ןוידה אשונל רבחתמ וניא הז חנומ
 :תידדה תוירחאו תיתרבח תוירדילוס

 
 .)2010 ,היינש הרודהמ( 644 השעמל הכלה – םיכילה תאפקה ךברוא ןועדגו ךישלא הדרו 76

 םיסכנה סנוכ 'נ הביצפח תצובקמ תורבח לש םיסכנ לע םיסכנ סנוכ ,ירטמ 6971/07 )ם-י( א"שב 77
 ומשוי םימוד תונורקע ךא ,םירדסהה דחאל סחייתמ טוטיצה .)הפסוה השגדהה( )10.4.2008 ובנ( ימשרה
 .ונניינעל תובישח ןיא םהיניב םיחינזה םילדבהל .םיטקיורפה לכב

 וקומינ רוכזכ היה ,וילע ןגמ וניא אקווד ןידהש ימ תבוטל הרזעל תוצלחיה לש ,שממ קומינה ותוא 78
 .םישלח םישונ לש םהידיב זוזיקה תוכזב הרכה ךרוצל )17 ש"ה ליעל( קרב ןיינעב ןידה קספ לש יזכרמה
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 אלב ,ללוכ ןורתפל דחא הוותמ ועיצה דחוימה להנמהו ינמזה ןמאנה
 וכרטצי םיחטבומה םישונה ]...[ .טקייורפל טקייורפ ןיב הנחבא
 ןתיי רומאה הוותמה .םקותש תיללכ ןרקלו ללוכה רדסהל םורתל
 תונובשחב דקפוה אל ןפסכש תוחפשמ ןתואל םג ,יקלח ּולו ,רוזמ
  79.תויוברעב תוקיזחמ ןניאשו יווילה

 ןרקלו ללוכה רדסהל םורתל ובדנתה ןכא םיחטבומה םישונהש רובסל םימת הז היהי
 שממל ושרדו ,עצומה הוותמל ודגנתה םיחטבומה םישונה ,השעמל .המקוהש תיללכה
 םישונה לע תופכל הלכי אל תינוידה האכרעה 80.יביטיזופה ןידה יפ לע םהיתוחוטב תא
 ךרואל םהיתוחוטב שומימ תא םהמ עונמל הלכי ךא ,םהיתויוכז לע רתוול םיחטבומה
 תא ףוכאל שקיב ,םיחטבומה םישונה ,םיקנבה ןמ הזיאש תמיא לכ .םיכורא םישדוח
 םיכילה תאפקה וצש ונעט םיקנבה 81.יזוחמה טפשמה תיב ונממ תאז ענמ ,דובעשה
 הל םיאכז םהש תמלוהה הנגהב עגופ וצה תיטפשמ יכו ,תיכרע וא תילכלכ קדצומ וניא
 בוכיעה לע ןוילעה טפשמה תיבל םיחטבומה םישונה ורערע רשאכ 82.קוחה יפ לע
 ,ןאכ םג ,אוהש ךות ,ברעתהל ןוילעה טפשמה תיב בריס ,יקוח קודיצ ילב םהל םרגנש
 הרקמ" הרקמה תא הנכמו ,תויטופיש תוטלחהל רז יטנמס הדשמ ינושל חנומ טקונ
 83."דואמ בוצע

 ללכ ידי לע הוותמה ץומיאל ץחלה איבה ,םיכורא םישדוח ירחא ,רבד לש ופוסב
 וניד יקספ תא ויתוטלחהב קמנל ץלאנ אל יזוחמה טפשמה תיב .םיחטבומה םישונה
 רדסהה דגנ םיחטבומה םישונה לש םיקבאמה תא ראית אלו ,יתקולח קדצ לש םיקומינב
 84.ינויוושו קדוצ רדסהל העגהה לע ךרבל היה ול רתונש לכ .יופכה

 ןורקע לש םייראניבה תונורקעה תא םישימגמ דציכ בטיה המיגדמ וז השרפ
 העשב םישונ רדסהו םיכילה תאפקה וצ לש ילכב שומיש ,תישאר .תטלחומה תופידעה
 ץוחנה תושימגה בחרמ תא גישהל תנמ לע ,תאז .הזכ וצ ןתיל תוכמס ןיא הרואכלש

 
 קספ .)הפסוה השגדהה( ).2008212. ובנ( מ"עב סוביס הינד 'נ )סקירטש( טיבש 10695/07 א"ער 79

 .ןאכ ןודנה ןיינעל תובישח ךכל ןיא ,רומאכ ךא ,רחא רדסהב קסע ןידה

 )םיכילה תאפקהב( מ"עב תועקשהו חותיפ הינב הביצפח 6779/07 )ם-י יזוחמ( א"שב :המגודל 80
 תועקשהו חותיפ הינב הביצפח 6779/07 )ם-י יזוחמ( א"שב ;)18.9.2007 ובנ( מ"עב סוביס הינד 'נ
 תועקשהו חותיפ הינב הביצפח 6779/0 )ם-י יזוחמ( ש"ב ;)16.11.2007 ובנ( מ"עב סוביס הינד 'נ מ"עב
 חוטיבל הרבח ללכו םילשורי קנב ;)12.12.2007 ובנ( מ"עב סוביס הינד 'נ )םיכילה תאפקהב( מ"עב
 .דועו ;)12.12.2007 ובנ( ימשרה סנוכה 'נ מ"עב םילשורי קנב 7563/07 )םילשורי יזוחמ( ש"בב

 .םש 81

 .73 ש"ה ליעל 82

 .79 ש"ה ליעל 83

 םינדא קנב 'נ 72-ו 68 תיליע רתיבב םישרגמה ישכור 7293/07 )םילשורי יזוחמ( א"שב :המגודל 84
 ד"וע 'נ 'חאו יול הנלטבסו ןתוד 7264/07 )םילשורי יזוחמ( א"שב ;)15.1.2008 ובנ( מ"עב תואתנכשמל
 .)25.3.2008 ובנ( תוחפט-יחרזמ קנב םעטמ םיסכנה סנוכ ,ביני יניפ
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 ןמ םייומס ,םיצחל םיחטבומה םישונה לע ולעפוה ,תינש .ךרדה ךשמהב טפשמה תיבל
 תופידעה ןורקעמ גרוחה רדסהל םיכסהל וצלאיי הלאש תנמ לע ,תירוביצה ןיעה
 ,םיקנבה לש םידובעשה תפיכא תעינמב יוטיב ידיל אב הפוכה חוכה .תטלחומה
 ,ןבומכו 85."ירדילוס" ןורתפב ךרוצה רבדב טפשמה תיב לש תושרופמ תויואטבתהבו
 תופידעה ןורקע תייחדו תיקלח תופידע לש רדסה םושיי הרקיעש תיפוסה האצותה
 ידי לע תנמוממ רשא םיחטבומ-אלה םישונה תבוטל ןרק תמקה ידי לע תטלחומה
  .םיחטבומה םישונה

 ריתוהו ,תושדחה תורודהמ לכ תא חתפש ,לודג הכ הסירק עוריאש ,רמאיש ימ רמאי
 לכב אלו ,תמאה ןמ ךכב שיש םגה .גירח אוה ,םשאר לע םדישכ תוריד ישכור יפלא
 ,ינומלא טעמכ הרקמב ןלהל ןייענ ,םישלחומל עייסל טפשמה יתב םיצלחנ הרקמ
 .םירידנ הכ םניא הלאכ תונורתפש דמלמה

 הסדנה תומולא תשרפ .2

 םג .הסרקש היינב תרבח לש הניינעב אוה םג ןתינ 86הסדנה תומולא ןיינעב ןידה קספ
 לע ןמומתש ,םהל ןיאש הלא תבוטל תדחוימ ןרק םקות ותרגסמב רשא רדסה עצוה םש
 בכועיש םג עבקנ רדסה ותואב .םיחטבומה םישונה ידי לעו "םיקזח" תוריד ישכור ידי

 ולכוי ךכו ,םייתניב וחבשויש הווקת ךותמ ,םיחטבומה םישונה לש םהיתוחוטב שומימ
 חטבומה השונל "תמלוה הנגה" ןתמ ךות ,םיחטבומ םניאש םישונל םג תובוח עורפל
  87.דובעשה לעב

-אלה םישונה תבוטל ןרק המקוה ןאכ םג ,350 ףיעס יפל רדסה השענ ןאכ םג
 םישונה לע הייפכב רבודמ ןאכ םגו ,םיחטבומה םישונה ידי לע תנמוממ רשא םיחטבומ
 הלש תמלוהה הנגהה ."תמלוה הנגה"ל םיכוז םהש ךות ,"םיכסהל וצלאנ"ש םיחטבומה
 םתוכזש ריבסה טפשמה תיב .םתוכז תייחד התנבנ וילעש יטפשמה סיסבה התייה וכז

 םיסכנהש ךכ ,םתיישנ אולמל וכזי םה ךשמהבו ,ןמזב תיחדנ קר םיחטבומה םישונה לש
 תורצונ ויה אלש תוסנכה ,םירחאה םישונה תבוטל תוסנכה תריציל ושמשי םידבעושמה
 .םירחא שומימ יכילהב

 תצקמ טפשמה תיב ףשח רדסהה רושיאל םיחטבומ םישונ לש תויודגנתה ותוחדב
 :םקלח תנמ ויהש םיצחלה ןמ

 םישונל םידבעושמה הרבחה יסכנב ינויגההו רקובמה שומישה
 םיכסהל וצלאנ וא ורשפיאו תמלוה הנגהל וכז רשא םיחטבומ

 
 .80 ש"הב ליעל תואתכמסאה ואר 85

 ובנ( )הימרכ( םיסכנ סנוכ 'נ )םיכילה תאפקהב( מ"עב הסדנה .ג.מ תומולא 3510/08 )ם-י( א"שב 86
14.8.2008(. 

 .ןידה קספל 10-11 תואקספ ,םש 87
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 רצילו םהב תושעל ןמאנה שומיש ךרוצל םיסכנה תא דימעהל
 אלש תוסנכהל ואיבי ולא לכ ,םישונה תבוטל תוסנכה םתועצמאב
 םינוש םישונ ירותיוו תופתתשהה ימד .םירחא םיכילהב תועיגמ ויה
 תובוחהו תואצוהה םוצמצו הסנכהה תורוקמ םוסקימו ןוזיאל ואיבי
 תורבח יפתתשמ לכ ןיב תנזואמו תקדוצ האצותו ןזאמ רצווי ךכ
  88.םחרוכ לעב ןיבו םנוצרמ ןיב תומולא

 םשל ,תטלחומ אלו ,תיקלח תופידע לש ללכ ץמאמ טפשמה תיבש אופא םיאור ונא
 אל הרימא ךות ,חטבומה השונה לש וחרוכ לעב ,"תנזואמו תקדוצ האצות" תגשה
 ומכ םילימ 89."םישונה ללכ תבוט" תא ויניע דגנל םישל איה קוחה תילכתש תקמונמ
 תוהדזה יביטיאוטניא ןפואב תוררועמ "תנזואמו תקדוצ האצות"ו "םישונה ללכ תבוט"
 האצות תגשה הז עודמ לואשלו ןהירחא רהרהל םוקמ שי ףסונ ןויעב ךא ,ארוקה לצא
 בייחמ תטלחומה תופידעה ןורקע ירהש ?היואר תילכת איה םישונה ללכ ןיב תנזאמה
  .רומגה ךפהה תא

 םירבדה תא "םיגיגה" תרתוכה תחת ףיסוהל טפושה ןוכנל האר ןידה קספ ילושב
  :םיאבה

 םישכורה לש םתייעב תוברל הלוכ הנומתה תא האר ןכא ןמאנה
 הוותמ רצי ךכ םשלו ,םינושה םיטקיורפב םימייקה ,"םינגומ יתלב"ה
 לש ךרדב ,םינושה םישונה ןיב ןזאל ידכ "יתקולח קדצ" לש ךרדב
 לש תויפסכ תועקשהו תוברועמ ןכו שכורו שכור לכמ םולשת תפסות
 ןמאנה ינפל הדמעש היינשה תורשפאה ]...[ .םיחטבומה םישונה
 לש םבצמ זא וא קוריפ יכילהל רבעמו האפקהה ךילה תקספה התייה
 םישלחה ,םיחטבומ םניאש םישונה לש טרפבו המידק ןידב םישונה
  90.הרובש תקוש ינפב םמצע םיאצומ ויה םהו ערוי ,רתוי

 קוריפבש םושמ קוריפה תפולח לע ףידע ירדסהה ןורתפהש ךכ לע עיבצמ טפושה
 ינפב םמצע םיאצומ ויה םהו ערוי ,רתוי םישלחה ,םיחטבומ םניאש םישונה לש םבצמ"
 תא ןכסל םיחטבומ םישונ םישרדנ המשל רשא תילכתה :הנימ עמש ."הרובש תקוש
 םבצמ תבטה איה ,תוירדילוס ןרק ןיעמל תופסונ תויפסכ תועקשה עיקשהלו םתחוטב
 יואר היפלש היומס החנה וזיא תמייקש םיאור ונא בוש .םיחטבומ-אלה םישונה לש
 לש תינויע תיטרואת הניחב אלל ,םישונה לע יתקולח קדצ לש תונורקע ליחהל ללכב
 קר וז הקירוטר .ןדועמ )בוש( אוה ןאכ יתקולחה קדצה לש רוכזאהש אלא .הלאשה
 לש ידנדיסד-ויצרה תא ססבמ ונניא הז קומינ .םישונה תופיסאב רשואש רדסה תרשאמ

 
 .)הפסוה השגדהה( 31 הקספ ,םש 88

 .30 הקספ ,םש 89

 .28 הקספ ,םש 90
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 הקמנה הווהמ וניא יתקולחה קדצה .העיבקה לע רערעל ןתינ אל םגש ךכ ,ןידה קספ
  .תירוטר תפסות קר אלא ,הערכהל

 דחוימה הרקמב קר יתקולח קדצ ילוקיש םיברעמ טפשמה יתבש רובסל היה ןתינ
 הקסע םישועש םידיחי אלא ,םיירחסמ םישונ םניא הלאש םושמ ,תוריד ישכור לש
 ךכ אלש השיחממ האבה המגודה .םירוגמ תריד תשיכר לש ,םתניחבמ הגירחו הלודג
  .אוה

 תואנועמק הגמ תשרפ .3

 םישונ רדסה רושיאל םישונ תופיסא סנכל "הגמ" םילוכרמה תשר השקיב 2015 ץיקב
 תופיסאל םישונה תא קליח עצומה רדסהה 91.הישונ לש םימיוסמ םיגוסל הרבחה ןיב
 :םישונ יגוס השולש עבקו יניינע ןוימ יפ לע אלא ,תונושה היישנה תוגרד יפ לע אל גוס
 :םינוש םירדסה ינש הרבחה העיצה םיקפסל עגונה לכב .םיסכנ יריכשמו םיקפס ,םיקנב
 רחאהו ,)"םינטק"ה םיקפסה( ח"ש 800,000 דע ויה םהילא היתובוחש םיקפסל דחאה
 םיקפסל 92.)"םילודג"ה םיקפסה( ח"ש 800,000 לע ולע םהילא היתובוחש םיקפסל
 רדסה עצוה םילודגה םיקפסל .םבוח אולמ םהל ערפיי ויפ לעש רדסה עצוה םינטקה
 ןיב הילפאל דיחיה םעטה 93.םינש המכ ינפ לע בוחה ןמ 30% לש הסירפו הייחד ללוכה
 התייה החנהה :הסירקה לש ףדהה ילגמ ששחה היה "םינטק"ל "םילודג"ה םישונה
 ךשמל םבוחמ 30% ןועריפ לש תכשוממ הייחדב ודמעי אל טושפ םינטקה םישונהש
 .םה-םתסירקל איבהל לולע הזכ יפסכ דספהשו ,םינש המכ

 םיקפס ;םיקנב :םישונ תופיסא עברא וסנוכ רדסהה תעצה לע ןתמו אשמ רחאל
 הפ רדסהה רשוא םינטקה םישונה תפיסאב .םיסכנ יריכשמו ;םינטק םיקפס ;םילודג
 םישונה ןמ קלח ,םלוא .לודג בורב רשוא רדסהה םילודגה םישונה תפיסאבו ,דחא
 םעטה ןמ ,טפשמה תיבב ודגנ ונעטו תופיסאב רדסהה רושיא םע ומילשה אל םילודגה
 הכלהה ךא ,םישונה תופיסאב לודג בורב רשוא רדסהה םנמוא .תיקוח אל הילפא לש
 םא ורשאל אלש תוכמס שי טפשמה תיבל ןיידע ,תופיסאב רדסה רשוא םא םגש איה

 
 ובנ( 'חאו מ"עב לארשי לוחכ עובר ןולא 'נ מ"עב תואנועמק הגמ 15-06-61098 )זכרמ( קרפ 91

1.7.2015(. 

 ךכשו ,"םיקזח"ל "םישלח" ןיב וא ,"םילודג"ל "םינטק" םישונ ןיב ןיחבהל התייה הנווכהש המוד 92
 יפלכ עבוקה םויב "הגמ" לש הבוחש הדבועבש ,ריעהל שי ךא ,םישונה יניעב רדסהה תעצה הספתנ םג
 בוחהש קר אלא ,)ןטק וא( לודג השונ אוהש דמלל ידכ ןיא ,)ןטק וא( לודג םוכס לע דמוע םיוסמ קפס
 ושענ םהיניב הנחבההו ךותיחה ןפואו ,םיחטבומ-אל םישונ םה הלאו הלא .םוי ותואב הזכ היה ויפלכ
 ךותב "םישלח"ל "םיקזח" םישונ ןיב ןיחבהל הטושפו הליעי ךרד ןיאש ינפמ קר ,חינהל שי ,ושענש יפכ
 .היישנ תצובק התוא

 ,ןידה קספב ראות אל רדסהה .תוינמל הז החדנ בוח רימהל תורשפא םג העצוה םילודגה םיקפסל 93
 ךרוצל םקוהש רתאב םאולמב ומסרופ םה ךא ,םירגאמב המסרופ אל רדסהה תא הרשיאש הטלחהה םגו
 .https://bit.ly/3peL58v )13.7.2015( הגמ "הגמ – םיכילה תאפקה" :הז
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 םתוא לש םתנעט התייה קוידב וז 94.ןידה תא רתוסה רדסהב וא הלפמ רדסהב רבודמ
 הלפמ אוה :ןועריפה תולדח לש דוסיה יללכל דגונמ רדסהה יכ ונעט םה .םילודג םיקפס
-יתלבה ןותנה סיסב לע ,)םיחטבומ-אל םישונ( היישנ תגרד התואמ םינוש םישונ ןיב
 רשא דחוימ הרקמ והז .השקבה תשגה םויב םהיפלכ בוחה ףקיה לש יארקאהו יטנוולר
 ןורקעב אקווד אלא ,תטלחומה תופידעה ןורקעב עוגפל אב אל יתקולחה קדצה וב
 םצע .טפשמה תיבב רדסהל ודגנתהש םישונ םתוא ואצי וז העיגפ דגנ .טלחומה ןויוושה
 ןיא ,ח"ש 800,000 לש ףרב אקווד ךותיחה יאדוובו ,דמעמ ותואמ םישונ ןיב הילפאה
 םיקפס םתוא ונעט ךכ ,וז הרוסא הילפא לש תילכלכה האצותה .ןידב סיסב םוש םהל
 תונעט ןה הלאש קפס ןיא .םינטקה םיקפסה רובע רדסהה תא םינמממ םהש איה ,םילודג
 אוה ןביל-בלש תונעטב קוספלו ןודל תונמדזה ןאכ התייה טפשמה תיבל .לקשמ תודבכ
 הבוחל רשקב תוימידקת תועיבק עובקלו ,ןועריפ תולדחב יתקולח קדצל םוקמ שי םאה
 רשאב וא ,םישלחו םינטק םישונל עייסל םילודג םישונ לש )תירסומ קר אלו( תיטפשמ
 םישונל עיצה ,רדסהב ןד רשא טפשמה תיבש אלא .תידדה תיתרבח תוירחא לש םיללכל
 רדסהה .היה ןכא ךכו ,ןהב ןודל ץלאיי אלש תנמ לע ,םהיתונעטמ םהב רוזחל םילודגה
 .הרבחה תלצהל הטלחה ןתמב קחודה ךרוצה לשב םיקומינ ןתמ ילב רשוא

 ךותמ יתקולח קדצ םניינעש םילכה לכב טעמכ שומיש ןאכ השענ
 .ןויוושה תלדגהלו האצותה ךוכירל טפשמה יתב לש םילכה זגרא
 הקולח ךות ,350 ףיעס רשפאמש תושימגב שומיש השענ ,תישאר
 .)קצומ יקוח סיסב אללו( יתריצי ןפואב גוס תופיסאל םישונה לש
 חוכב שומישה .טפשמה תיב לש הפוכה חוכב שומיש השענ ,תינש
 םיכסהל ץלאנש םילודגה םיקפסה לש םחוכ אב ירבדב זמרנ הפוכה
 תיב לש ותרהזא חכונ 95,"הנעטה לע רתוול טפשמה תיב תצלמהל"
 יפלא לש םתסנרפ ןדבואל איבי רדסהה לש ורושיא-יאש טפשמה
 הטלחההו ,הנעטב ןודל טפשמה תיב לע היה אל ,וב רזחשמ .םידבוע
 .תקמונמ-יתלבו תישעמ ,הרצק התייה רדסהה תא תרשאמה
 םימרות הילאש ןרק תמקה לש ןורקיעב שומיש השענ ,תישילשו
 הרקמב ,םנמוא ."םינטק"ה םישונה םינהנ הנממו "םילודג"ה םישונה
 לש תילכלכה תועמשמה ךא ,ישעמ ןפואב וזכ ןרק המקוה אל הז
 רדסהה תא םינמממ םילודגה םיקפסה :וז קוידב איה רדסהה רושיא
 .םינטקה םיקפסה רובע

 יתקולחה קדצל בטיה ורדתסה םיבכוכה – הנורוקה ןדיע .ד

 אוה יראניבה ןורתפהשו ,קדצ-יא תשוחת ררועמ תטלחומה תופידעה ןורקעש וניאר
 ,תושרפה תחאב הרמאשכ רואנ תטפושה דובכ תאז שיחמהל הביטיה .השק ןורתפ

 
 קרפ ;)20108.1. ובנ( ךרע תוריינל הסרובה 'נ מ"עב תועקשה ).ד.ד( ןרלא 09-1585 )א"ת( קרפ 94

 ש"ה ליעל ,ךברואו ךישלא .).2011622. ובנ( 'חאו עלס 'נ מ"עב תועקשה םיזרא 10-09-19933 )א"ת(
 .617 'מעב ,76

 תואנועמק הגמ 15-06-61098 )זכרמ יזוחמ( קרפב .2015714. םוימ ןוידה לוקוטורפל 67 'מע ואר 95
 .https://bit.ly/3peL58v 'חאו מ"עב לארשי לוחכ עובר ןולא 'נ מ"עב
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 הכימשהש ,רחא השונ רוקל ףושחת דחא השונ תבוטל הכישמ לכו ,הרצק הכימשהש
 הארנש ןורתפב תונוש תויונמדזהב טפשמ יתב ורחב דציכ םג וניאר 96.ונממ הכשמנ
-יטרואת סיסב ילב ךא ,יתקולח קדצ לש םיקהבומ תונורקעב שומיש ךות ,"קדוצ" םהל
  .רורב יביטמרונ

 הטובו יולג השעיי םיחטבומה םישונה תויוכזב םוסרכהש ךכל תופצל שי יכ הארנ
 דחי םיבלתשמ םיכילהתו םימרוג המכ .ונינפלש הפוקתה המיע איבתש תוקיספב רתוי
 .וז הייפיצ תריציל

 .תוילכלכ תוסירק לש לודג לגל איבת הנורוקה תפגמש תופצל שי ,תישאר
 המצמוצ קשמה תוליעפ :תוילכלכ תוכלשה וולנ ףיגנה לש תויתואירבה תוכלשהל
 .הדובעה לגעמל ץוחמ םמצע ואצמ םיברו תובשל וצלוא םיקסע ,תרכינ הדימב
 להק תלבק לע רוסיאה ,םייקלחו םיאלמ םירגס ,קסע יתבו תויונח תחיתפ לע תולבגמה
 םימחתמב וידחי םישנא המכ תייהש לע רוסיא ,םינוינקו תויונח תריגס ,קסע יתבב
 בטימל ,ואיבה אל ןיידע ,ףיגנב םחליהל תנמ לע ולטוהש תולבגמ ינימ דועו ,םירוגס
 איה הייפיצה ךא ,םיחתפנה ןועריפה תולדח יקית רפסמב תיטמרד הלדגהל ,העידיה
  .תורבחו םידיחי לש תוסירק לש לודג לגל םידע היהנ םישדוחה תוברב יכו ,הרקי ךכש

 הלולע םיינוניבו םילודג םיפוג לש םתסירק .ףדה ילג רציימ ןועריפ תולדח עוריא לכ
 הרישי האצותכ םא ,ןועריפה לדח ףוגה םע םייקסע םירשקב םירושקה םיפוג טטומל
 לשב ןוגכ ,הפיקע האצותכ םא ,ולש תויובייחתה דוביכ-יא לשב ,ונועריפ תולדחמ
 97.ךכ בקע םיחוורהו תוליעפה ףקיהב הדיריו סרקש חוקלה ןדבוא

 2020 תיצחמב הטטוצ ,םיטפשמה דרשמב ןועריפ תולדח יכילה לע הנוממה ,ןכאו
 תורשע לש יופצ לודיג לע רבדל היה רשפא דוע רבשמה תליחתב םאש הרמאש ימכ
 רתוי ןכדועמה יפצהש ירה – תורבח לש תוסירקו םידיחי לש לגר תוטישפב םיזוחא
 המשרנ 2020 תנשב ,םיטפשמה דרשמ ינותנ יפ לע 98.םיזוחא תואמ לש היילע אוה
 2021.99 תמועל ןועריפ תולדחו לגר תוטישפל תושקבה רפסמב 40%-כ לש היילע

 
 137 ,126 )6(חנ ד"פ ,ימשרה םיסכנה סנוכ 'נ מ"עב לארשיל יארשא יסיטרכ 1689/03 א"ע 96

)2004(. 

 ןיפור – ימדקאה זכרמה 'נ ההובג הלכשהל דסומ – ןיפור תשרדמ 1048/02 )א"ת יזוחמ( ר"שפ 97
 .)17.9.2002 ובנ( 6 ,)המושר התומע(

 "סורקל הלולע הלוכ תכרעמה לגר תוטישפ הברה ךכ לכ םע :יבקעי לגיס" ןמיונ תרפא 98
TheMarker 05.7.2020  https://bit.ly/3phr6Gj. 

 דחא תא םיללוכו 2020 רבמבונב םיטפשמה דרשמ םסרפש תרושקתל העדוהמ םיחוקל םינותנה 99
 תושקב 18,990 ושגוה 2020 תנשב ,תרושקתל העדוה התוא יפ לע .2020 לש םינושארה םישדוחה רשע
 לבקל שי םלוא .2019 תנשב הלאכ תושקב 13,441 תמועל ,םידיחי לש ןועריפ תולדח יכילה תחיתפל
 םייונישב רבסומ תויהל יושע 2020-ו 2019 םינשה ןיב יטסיטטס יוניש לכ :תוריהזב הלא םינותנ
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 לגרה תוטישפ ףקיהב היילעל ששח לע עירתהל םייושע הדובעה קוש ינותנ םג
 דמע ,2021 לירפאב ,שדחמ חתפיהל לחה רבכ קשמהש רחאל .הנורוקה רבשמ תובקעב
 ירועיש 101.הביחרמה הרדגהה יפל ךכמ רתוי ףאו 10%-כ לע 100הלטבאה רועיש
 םינשב קשמה ריכהש המ לכמ םיהובג םה רתויו 10% תוביבסב םיענה הלטבא
  .תיטירק הנכסב תיב יקשמ יפלא תואמ םשוריפו ,תונורחאה

 םייופצ ,הנורוקה רבשמ תמגודכ ,ימלוע ףאו ימואל לדוג רדסב םיעוריא ,דועו תאז
 תיתרבח תוירדילוס תורדשמה הקיספו הקיקח לע לקתש תירוביצ הריווא םג רצייל
 לודיגה לע תרוקיבה .םיבשוי םה םמע ךותב ,טפשמה תיבו קקוחמה .תידדה תוירחאו
 תססות תרוקיב איה ,דורשל םיקסע לש םייפסכה םיישקה לעו יתרבחה ןויוושה-יאב
 םירזוח הנידמה יטינרבקש ,תוירדילוסו ןויווש לע םירובידה .םהיניעמ תרתסנ הניאש
 תפוקתב השגוה םג ךכ .םהינזואל םג םיעיגמ – "ונלוכמ" םישרדנ םהש םירמואו
 המידק ןידב השונ לש דמעמ תונקהל תארוקה תיטרפ קוח תעצה ,לשמל ,הנורוקה
 102.םיוסמ ףר לע הלוע וניא םהיקסע רוזחמש ,םינטק םיקסע ילעבל

 תילאוטקא המגמב בטיה בלתשמ ,רבשמ תותיע ןייפאמש תוירדילוס לש חיש
 לש הלאשב רע חיש שי תונורחאה םינשב .רישי רשק םהינש ןיב ןיאש םגה ,תרחא
 תוינמה ילעב לש סרטניאל קר גואדל דיגאתה ילהנמ לע םאה :הרבחה תילכת
)stockholders( גואדל םהילע אמש וא )לש השעמכ אלו ,תיטפשמ הבוח לש ןיינעכ 

 ,םיקפס ,תוחוקל ,םידבוע תמגוד )stakeholders( םירחא ןיינע ילעבל םג )דסח

 
 תקיקח םע .2019 רבמטפס ףקותל סנכנש ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח ומיע איבהש םייתקיקחה
 תושקב – םידיחי לש לגר תטישפל םייפולח םיכילה ,לעופב ,ויהש םיכילה ינש ולטוב שדחה קוחה
 תושרב ולהנתה וללה םיכילהה יגוס ינש .םיעצמאב לבגומ בייח לע הזרכהל תושקבו תובוחמ רטפהל
 ןועריפ תולדח לע הנוממה ידי לע םירפסנש םיקיתב וללכנ אל ןכלו ,2019 רבמטפס דע הייבגהו הפיכאה
 הארמ ,2019 תנשב וחתפנש ןועריפ תולדחל תושקבה רפסמל הזה ןותנה תפסוה .םיטפשמה דרשמב
 רפסמב המ ןוטיק םשרנ ףאש אלא ,2020 תנשב ןועריפה תולדח יכילה רפסמב לודיג םשרנ אלש קר אלש
 טפשמה תכרעמל תושיגנה יישקל םיטפשמה דרשמ סחיימ םיקיתה רפסמב ןוטיקה תא .וחתפנש םיקיתה
  .2020 ךלהמב רוביצה לע ולטוהש םירגסו תולבגה ומרגש

 .הקוסעתה בצמל סחיב םינוש םידדמ השולש םימסרפמה םינוש םיפוג השולש שי לארשיב 100
 ,)תומלושמה תואבצקה רפסמ יפ לע( "םילטבומ"ה רפסמ לע םינותנ םסרפמ ימואל חוטיבל דסומה
 הכשלהו )הקוסעתה תכשלב םשרנש ימ יפ לע( "הדובע ישרוד" לע םינותנ םסרפמ הקוסעתה תוריש
 רצונ הנורוקה תפוקתב .)רקס יפ לע( "םיקסעומ-יתלב"ה לע םינותנ תמסרפמ הקיטסיטטסל תיזכרמה
 ,הדובע ירסוחמ ובשחנ אל ללכ ךרדבש ,ונממ ורדענ ךא הדובע םוקמ םהל שיש ימ תא םג תונמל ךרוצה
 יתש תפסוה .ךכמ ושאייתה יכ הדובע שפחל ולדחש ימ תא ןכו ,ת"לחל ואצוהש ימ תא לולכל ידכ
 ."הביחרמה הרדגהה יפל הלטבא" חנומה תא הדילוה הלא תוצובק

 20214.7. םויב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה המסרפש תרושקתל העדוהמ םיחוקל םינותנה 101
https://bit.ly/3DUs3bt. 

 ,)םישונכ םינטק םיקסע ילעבל המידק ןיד ןתמ – ןוקית( ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח תעצה 102
 .2020-ף"שתה
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 הז ןיינעל םינושאר םינצינ 103.ללכב )society( הרבחהו )environment( הביבסה
 טפשמה םלועב להנתמש ססותו רע ןויד והז םויכ ךא 104,םינש ינפל רבכ וארנ
 המגמה הז בלשבש המוד 107 .יטילופה בחרמבו 106יטקרפה הדשב 105,ימדקאה
 ,תרושקתהו הסרובה ,תירוביצה ןיעל םיפושחה םידיגאתב קר םישעמל תשממתמ
 םרטש הארנ ךא 108;םהינימל תיתרבח תוירדילוס תונורקע לש ירטנולוו ץומיאבו
 לש תיתרבחה תוירחאלש אוה וניניע לומ הווהתמה בצמה יכו ,הנורחאה הלימה הרמאנ

 109.תוילכלכו תויטפשמ תוכלשה םג תוולתמ תורבח

 
 תילכת תא תמצמצמה תונשרפה תא ףידעהל שי יכ דמלמ ילכלכ חותינ היפלש ,תדגונ העדל 103

 תילכת :שדחה תורבחה קוח לע יתרוקיב טבמ" ןשוג רהוז ואר דבלב תוינמה ילעב יחוור תאשהל הרבחה
 לש ילכלכ חותינ היפלש העדל .)ב״סשתה( 381 בל םיטפשמ "תיגוצייה הנעבותהו שכר תועצה ,הרבחה
 ואר הרבחה תילכת לע רתוי ינוגבר טבמ ףידעהל שי יכ דמלמ )יתקולח קדצ לש ךרעה אלו( תוליעי
 טפשמ "יתרוקיב ילכלכ חותינ ?תוינמה ילעב לש םהיחוור תא אישהל ודעונ תורבח םאה" ןרטש הידידי
 .)ד"סשתה( 105 א םיקסעו

 696 ,673 )4(זל ד"פ ,ורטסק 'נ מ"עב ןינבו חותפ תועקשהל הרבח רדינפ 7/81 נ"ד ,לשמל ,ואר 104
 593 ,548 )1(גס ד"פ ,מ"עב ןופצה יחורפא קרפמ ,רונמ 'נ קמעה רמשמ ץוביק 4263/04 א"ע ;)1983(
)2009(.  

 העצה – הרבחה תילכת תלאשל םינש האמו םירשע" ןפשקוב ילע :הנורחאל ,לשמל ,ואר 105
-ץינוד תינור ןכו ;)2021( 141 וכ טפשמה "ינרדומה ידיגאתה ןדיעל תורבחה קוחל 11 ףיעס תמאתהל
 וכ טפשמה "תוירחאו תובוח לש חישל תילכת לש חישמ לארשיב תורבחה יניד" ןובטיס רפועו רדיק

237 )2021(. 

 ,.Remarks by SEC Chair Martin Lipton et al ואר ,הקיטקרפה םלועמ תויוסחייתהל 106
Gensler at the CFO Network Summit, Remarks by SEC Chair Gensler at the 

https://bit.ly/3aSyLlUCFO Network Summit (June 9, 2021) . 

 תוירחאה תא תדדחמ הנורוקה" ןפשקוב ילע ואר ,הלאכ הדמע יכמסמו תומזוי דוע טוריפל
 .TheMarker 1.6.2020 https://bit.ly/3FXU7wF "םידיגאת לש תיתרבחה

 ידבועמ םיפלא תורשע הרטיפ ינסיד תרבחש רחאל ,2020 רבמבונב ,הנורוקה תפגמ ךלהמב 107
 ינסידב הפירח תרוקיב ןרוו טבזילא תירוטאנסה החיטה ,הנורוקה תפגמ תובקעב הלש םיעושעשה יקראפ
 שדחמ ןוחבל הארקו ,הלש םיריכבה םילהנמהו תוינמה ילעב םע וביטיהש ,תויקסע תוטלחה תרוש לע
 אל וז התרוקיבב הכימתב הילא הפרטצה .הרבחב םירחאה ןיינעה ילעב לע תוינמה ילעב תונוילע תא
 Abigail Disney, Elizabeth Warren is Right to Call Out .ינסיד ליגיבא רשאמ תרחא

Disney’s Bad Behavior, CNN BUSINESS (Oct. 20, 2020) https://cnn.it/2Z5znlC. 

 םסרפל ,םיחוודמה םידיגאתה ללכל האירק ךרע תוריינ תושר המסרפ 2021 לירפא שדוחב 108
 לש וז האירקש ןויצ ךות ,יתנש תידיגאת תוירחא חוד ,םהב ןיינעה יקיזחמ ראשו םיעיקשמה רוביצל
 ינוכיסו תידיגאת תוירחא תודוא יוליג ךרע תוריינל תושרה ואר .דבלב ירטנולוו סיסב לע איה תושרה

ESG- 2021 לירפא( עצומ הוותמ(. 

 ליעל ,ןפשקוב ואר )תויטנבלוס תורבחב( הז רשקהב תורבחה יניד לש תינויצולובאה תוחתפתהל 109
 םייתביבסו םייתרבח םירטמרפ לע תודיפקמה תורבח ףידעהל םיעיקשמ לש םתייטנל .7 'מעב ,105 ש"ה
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 תדהדהמ ןועריפ תולדחב םישונה ןיב תוביריה תלאש ,רתוי ההובג הטשפה תמרב
 .הרבחה תילכת לע ןוידב םירחא ןיינע ילעב ןיבל תוינמ ילעב ןיב תוביריה תלאש תא
 לש םניינעל הגאדמ ענ )תיטנבלוסה( הרבחה תילכת לע יטפשמה חישה הבש הפוקתב
 לש העונת התואש יעבט ךא ירה ,תופסונ ןיינע תוצובקל הגאדל דבלב תוינמה ילעב
 תוצובקל הגאדה ,השעמל .תיטנבלוס הנניאש הרבחל סחיב םג םייקתת יטפשמה חישה
 ילעבמ ןוה תרבעה הניינעו ,תוחפ "תורישע" תוצובקל הגאד איה תורחאה ןיינעה
 ובש ןפואה .ללכב הלכלכלו תיפיצפסה המריפל םימרותה םירחא םימרוגל "לטיפק"ה
 יסחיב ןוידה לע םג הריאמ יטנבלוסה ידיגאתה םלועב םויכ תמשוימ הרבחה תילכת
  .ןועריפ תלדח הרבחב םישונ

 הרבחה תילכתל סחיב תורבחה ינידב תמייקה 110"הינרפוזיכס" התואש רמול ןתינ
 ןועריפה תולדח יניד תילכתל סחיב ןועריפ תולדח ינידב תמייק ,ןוירוטקרידה תובוחו
 הרבחה תילכת תונודנ רשאכ ,תויטנבלוס תורבח לע ןוידב .טפשמה תיב לש ודיקפתו
 םניינעש ,קסעה ילעבכ תוינמה ילעב ןיב חתמ לע רבודמ ,ןוירוטקרידה לש ויתובוחו
 .הרבחה לש הכרד לע ורקנש ,רתוי םישלח ןיינע ילעב ןיבל ,םהיחוור תא אישהל אוה
 םיביוחמ הרבחה םשב םילעופהש ותדמע עיבה רבכ ןוילעה טפשמה תיב הז רשקהב
 לש םניינע תא םג ןובשחב איבהל אלא ,היתוינמ ילעבו הרבחה תבוט תא קר אל לוקשל
 תלדח הרבחל סחיב ןוידב ,תאז תמועל 111.בחרה רוביצהו םישונ ,םינכרצ ,םידבוע
-אל םישונ ןיבל םיחטבומ םישונ ןיב :םירחא םינקחש ןיב חתמב רבודמ ןועריפ
 ןוסביג ןירתק 'פורפ תוגיצמ ,לשמל ךכ .תובורק תולאשב רבודמ ,תאז לכבו .םיחטבומ
 רשיא וב רשא ,תמדוקה האמה לש םינומשה תונשמ ,קיתו הרקמ םהרג ילו'ג 'פורפו
 חיטבהשו ,רתויב ההובגה התייה אל ותעצהש עיצמל לעפמ תריכמ טפשמה תיב
 רתויב ההובגה העצהה לעבל אלו ,וידבוע תואמ רובע חותפ לעפמה תא ריאשהל
  112.תוינמה ילעב םניאש ןיינע ילעבל לקשמ ותתב ,לעפמה תא רוגסל ןווכתהש

 קוח ןדיע :שדח ןדיעב םייוצמ םילארשיה ןועריפה תולדח יניד תאזה תעב ,ףוסבלו
 ומיע איבה ,2019 רבמטפסב ופקותל סנכנש קוחה .ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח
 ןורקע תקיחש לש ,ןאכ ןהב םיקסוע ונאש תויגוסב שממ תועמשמ-יבר םייוניש
  .תטלחומה תופידעה

 םישונל רשאב .םיטביה המכב םיחטבומה םישונה תויוכזב םסרכו עגפ קוחה
 תורומתמ חטבומה השונה לש האנהה תא קוחה ליבגה ,םיעובק םידובעשב םיחטבומ

 
 ץראה "ךיא דועו ,ןכש ררבתמ ?קדצל הריתח םע דחי תכלל הלוכי ףסכ תיישע םאה" ענרב רימא ואר

4.12.2020. 

110 Our Schizophrenic Conception of the Business William T. Allen, 
Corporation, 14 CARDOZO L. REV. 261 )1992 - 1993(. 

593- ,548 )1(גס ד"פ ,מ"עב ןופצה יחורפא קרפמ ,רונמ 'נ קמעה רמשמ ץוביק 4263/04 א"ע 111
592 )2009(. 

112 ) TINEW KE WS (AAPITALISM CND OF EHE T, RAHAMG-IBSONG K. J.
(2006).  
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 ןמ הל יאכז אוהש תיבירה תא ערפיהל לכוי אלש ךכ ,ול דבעושמה סכנה לש רכמה
 חטבומה השונהש ,וזה םירוגיפה תיביר לע .הליגרה תימכסהה תיבירל לעמ שומימה
 איהש רבעב בתכנ 113,ול דבעושמה סכנה תורומת ךותמ האולמב התובגל יאכז היה
 השונה לש ודמעמ תא תיחנמ ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח 114."לכ תלכוא תיביר"
 השונה יכ עבוקו ,םייללכה םישונה תמועל םירוגיפה תיבירל עגונה לכב חטבומה
 תא וערפנ םיחטבומ-אלה םישונה ללכש ירחא קר םירוגיפה תיביר תא ערפיי חטבומה
 יונישה .ול םלושת אל םירוגיפה תיבירש םייוכיסה ברמ רמולכ 115,םהיתובוח אולמ
 ףקיהב םיפסכ ריבעהל יושע אוהו ,הנושארה הגרדמה ןמ יתקולח ןוקית אוה וז היגוסב
 .רתוי םיכומנה היישנה יגרדל יתועמשמ

 ,המידק ןיד גוסמ תויופידעה תיברמ תא םג לטיב ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח
 116,הדובע רכש לש המידקה ןיד לש תופידעה בור ,ריכשמה לש המידקה ןיד רתיה ןיבו

 רתוי ריבעהל תנמ לע .הלאב אצויכו 117,םיסימ תשונכ הנידמה לש תויופידעה תיברמ
 השונה לש האנהה תא ליבקמב קוחה ליבגה ,םיחטבומ-אלה ,םייללכה םישונל ףסכ
 ערפיהל לכוי אלש ךכ ,ול דבעושמה סכנה לש רכמה תורומתמ ףצ דובעשב חטבומה
 םיסכנה לש הריכמה תורומתמ עבר .שומימה תורומתמ 75% ידכ אלא שומימה ןמ
 דעונ הז םילשמ ןוקית 118.םיחטבומ-אלה םישונה ןיב וקלוחי ףצ דובעשל םיפופכה
 וז האנהש ,המידקה ןיד לוטיבמ האנהה לכ תא ףורגי אל ףצה דובעשה לעבש חיטבהל
 ןוקית והז םג .םיחטבומ-אל םישונל דנדיביד רתוויישו ,היישנה גרדמב הטמ םורזת
 תיטמוטוא ביטימ ,סמה תויושר לש המידקה ןיד לוטיב .הנושארה הגרדמה ןמ יתקולח
 לע .ףצה דובעשה לעב םע רמולכ ,המידקה ןיד ילעב ירחא היישנה גרדמב אבש ימ םע
 תופידעב עוגפל שי ,םייללכה םישונל עיגתו ,גרדמב הטמ םרזות הבטההש תנמ
 הריבעמה החסונב יתורירש ןפואב המלוג וז העיגפ .ףצה דובעשה לעב לש תטלחומה
 החסונ םנמוא .החוטבה לש שומימה תורומתמ עובק זוחא םייללכה םישונה לש םהידיל
 ,יפיצפס הרקמב ףצה דובעשה ילעבל הנתינש הבטהה תא תפקשמ הניא םלועל העובק
 תעינמ לשו תואדווה קוזיח לש םיסרטניאה ךא ,םהמ עורגל ךירצ היה התואשו
 .העובקו הדיחא החסונ תבוטל ףכה תא ועירכה תויוניידתה

 
 .71 ש"ה ליעל ואר תמדוקה הכלהל 113

 ר"שפ .).2015630. ובנ( ימשרה םיסכנה סנוכ 'נ מ"עב ן"לדנ י.ל.י.נ 2901/09 )א"ת יזוחמ( קרפ 114
 .)21.11.2007 ובנ( בהל ח"ור 'נ הוקת חתפ תייריע 1425/98 )א"ת יזוחמ(

 .2018-ח"עשתה ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 231 ףיעס 115

 הז ןיינעל הטקננש ךרדה .2018-ח"עשתה ,ילכלכ םוקישו ילכלכ ןועריפ תולדח קוחל 234 ףיעס 116
 חוטיבל דסומה ןמ םהל םלושתש הלמגה יוכינב תאז ךא ,המידק ןידל םיאכז םנמוא םידבועהש איה
 לש דמעמב תאז ךא היישנה תפוקל רוזחל םנמוא לכוי ימואלה חוטיבל דסומהש עבקנש ךות ,ימואל
 .ליגר השונ

  .םש 117

 .2018-ח"עשתה ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 244 ףיעס 118
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 הקיקחב םירושע ינש ינפל רבכ וצמוא םש ,הילגנאמ הבר הדימב קתעוה ןויערה
 תנשב .םיחטבומה םישונה תופידעב םסרכלו יתקולח קדצ םדקל ואבש םיתמוכמ םיללכ

 םיבחרנ םייוניש ומיע איבה רשא ,Enterprise Act 2002-ה הילגנאב קקוח 2002
 בור לש המידקה ןיד דמעמ לטוב םש םג .המוד יוניש ללכ ראשה ןיבו םימוחת ןווגמב
 עבק םש ןוקיתה .ףצה דובעשה לעב תאנה המטקנ ליבקמבו 119,הנידמל סמה תובוח
 דובעשה שומימ תורומת ךותמ םיחטבומ-אלה םישונה תבוטל ןרק תריציל הנוש החסונ
 םינושאר דנואפ 10,000 ךותמ 50% םש םילבקמ םיחטבומ-אלה םישונה :ףצה
 דע הלא םיסכנ לש שומימה תרתימ 20% דועו ףצה דובעשה יסכנ שומיממ םילבקתמה
 ,םיחטבומ-אלה םישונל ילמינימ דנדיביד חטבוה ךכ 120.דנואפ 600,000 לש הרקת
 העיגפ ,ןבומכ ,יהוז 121.םדוקה ןידה יפ לע המואמ םילבקמ ויה אל םה םהבש םירקמב
 תורטמ תמשגהל הריתחכ הניבהל היהי ןוכנו ,תטלחומה תופידעה ןורקעב תיתיזח
 122.תויתקולח תויתרבח

 תדחוימ ןרק תריציל ,ליעל וגצוהש תילארשיה הקיספה ריצי םינונגנמב רכזינ םא
 הקיספב טקננש ןורתפה :רורב לדבהה ,םיחטבומ-אל םישונל םיוסמ דנדיביד תחטבהל
 גוסמ םישונל קר הנתינ הנגהה .יטנרהוק אלו תואדווב עגופ ,יופצ-יתלב ,ירקמ היה
 תונורתפ עבוק אוה ,תואדו רציימ יתקיקחה ןורתפה ,ותמועל .םיוסמ קיתב קרו םיוסמ
 .קדצה תשוחתל הנעמ ןתונ םג אוהו ,תויטנרהוקו תודיחא רציימ אוה ,םיקיודמ םייתומכ

 .תיחכונה הפוקתב דחי ודכלתהש תומגמו םיעוריא המכ לע הרצקב עיבצה הז קרפ
 הריווא ,תילכלכה הנורוקה רבשמ – הלא לכ לש בולישה יכ הבר תוריבסב ךירעהל ןתינ
 ינידב םיללוחתמה םייונישה ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח ןדיע ,תכמות תירוביצ
 ןיינע ילעב לש םהיניינע תנגה לע שגד תמיש ךות הרבחה תילכתב רעה ןוידהו תורבחה
)stakeholders( – תעב יתקולח קדצ לש תונורקע רתויו רתוי יוטיב ידיל איבי 
  .םישונה ןיב היישנה תפוק תקולח לע תוערכה

 
119 Art. 251 Enterprise Act (2002). 

 Insolvency Act-ל A176 ףיעס תא ףיסוה רשא ,Enterprise Act (2002)-ל 252 ףיעס 120
 Secretary of-ה ידיב תדחוימה ןרקל בצקויש םוכסה תעיבקל תוכמסה תא ריתוה קקוחמה .(1986)

State. ואר .וללה םירועישה תא עבוק וז הכמסה חוכמ אצוהש וצה Insolvency Act 1986 
(Prescribed Part) Order 2003. 

 אב ינשה יונישה ,2018-ח"עשתה ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל סחיב ליעל רבסוהש ומכ 121
  .םייללכה םישונה לש םהידיל המידקה ןיד לוטיבמ ךרעה תרבעה תא חיטבהל

 .הקיטקרפה לע השדחה הקיקחה תעפשה תא ךירעהל ןיידע םדקומש בתכנ דוע 2011 תנשב 122
 David Milman, Promoting Distributional Justice on ואר תילגנאה הקיקחב ןוידל

Corporate Insolvency in the 21st Century, in MASS JUSTICE CHALLENGES OF 
REPRESENTATION AND DISTRIBUTION 169 (Jenny Steele, Willen H. Van Boom, 

eds., 2011(. 
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 הקיקחה ינוקית תרוקיב .ה

 ללכ לש תושקונה תקיחשל תויביטמרונ-תויטרואת תוקדצה לע יתעבצה ג קרפב
 .יתקולח קדצ לש םיככורמ םיללכ תבוטל ,תטלחומה תופידעה ללכו טלחומה ןויוושה
 םייוניש .דבעידב ,טפשמה יתב תועצמאב השעיי רבדהש יואר אלש המוד ,תאז םעו
 .תויטנרהוקו תודיחא םירשפאמו ,תואדו םירציימ ,ex-ante ,הקיקח תועצמאב
 יומס ןפואב ןועריפה תולדח ינידל יתקולח קדצ תרדחה לש ,ד קרפב המגדוהש ,המגמה
 איה ,תויארקא תמדקמ איה .היוצר הניא – טפשמה יתב ידי לע ,השעמ רחאל ,הווסומו
 ןמ .תיטנרהוק הניא איהו ,םיפתתשמה לש תוימיטיגלה תויפיצבו תואדווב תעגופ
  .הז םוחתב הקיקח רדעיה לש האצות םג איה ,םתסה

 ,םינושה םינקחשל עייסל היושע הקיקח תועצמאב םייוניש םירצויש תואדווה
 רמאנ רבכש יפכ .םהידעצ תא שארמ ןנכתל םימכחותמהו םיקזחה םינקחשל רקיעבו
 יוושב העיגפ .םיוולה ללכל תיבירה רוקייל םורגל ,לשמל ,היושע תואדו-יא 123,ליעל
 שורדל ןכלו ,תוחפ הוושכ ותוא ךירעהל דובעש לבקמש השונל םורגל הלולע תוחוטבה
 ושעיי הלא תולועפ .ומצע לע ןגהל ידכ ,תיבירה רועיש תא תולעהל וא תוחוטב דוע
 שיו ,ופקות אולמב ןאכ הלוע ילילשה ץירמתה ןועיט .תוחוקלה ללכ לומ ,הבחר תיזחב
 אקווד ואל איה הז רשקהב תוחוקלה ללכב העיגפש ליעל יתנייצ .דבכנ לקשמ ול
 תכרעמבו הקיקח השעמב רבודמ רשאכ .קזנ רוזיפ לש הלועפ השעמל איה יכ ,ןורסיח
 רחמתלו הריבס תיסחי תואדווב ובצמ תא ךירעהל השונה לוכי ,שארמ העודי םיללכ
 םירזוח םינקחש םהש םישונב העיגפ .ןוכיסה הבוג תאו יארשאה ריחמ תא רתוי ןוכנ
 קר אל םה םיחטבומ םישונש ,אקע אד .הבוט קזנ תרזפמ תויהל היושע ,)םיקנב רקיעב(
 רוזיפ רשפאת אקווד ואל םהב העיגפה .םידיחיו תורבח םג םה םיחטבומ םישונ .םיקנב
  .יארקא םרוג לע תויולע תלטה ןאכ שי הרקמ לכבו ,קזנה

 לע םעפ ידמ הלוע רשאו ,ןוויכ ותואב דעצ תווהל יושעש ףסונ הקיקח ןוקית
 לש שומימה תוריפמ עובקה דובעשה לעב תאנה תא םטוק רשא ללכה אוה הכודמה
 םידובעשל סחיב ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחב ץמואש ללכל המודב ,דובעשה
 עיפוה לארשיב ,ךכ .ףסה לע החדנ ךא ,ב"הראב ןה לארשיב ןה עצוה הז ללכ .םיפצ
 לשב ךא 124,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח תעצה ריכזת לש 224 ףיעסב הז ןויער
 יפ לע .קוחה תעצה תנכה לש בלשב רבכ ףיעסה טמשוה ,םיקזח םישונ דצמ תרוקיב
 לש םומינימ עובקל קוחה שקיב ,קוחה תעצה ריכזתב הללכנש יפכ ,תירוקמה העצהה
 וא םיחטבומ-אלה תובוחה לכ ךסמ 25% לש רועישב( םיחטבומ-אלה םישונל הקולח

 ,הז םומינימ גשוי אל םאש היה עצוהש ללכה .)ךומנה יפל ,םישדח םילקש 1,000,000
 םידובעשה לש שומימה תורומתמ לבגומ קלחמ םיחטבומ-אלה םישונה ונהיי

 לש רשקהב הב וללכנש םינוקיתה יכ ,רמאנ קוחה תעצה לש רבסהה ירבדב .םיעובקה
 ףאו יארשאה ריחמ תיילעל ששחה םושמ ,םינותמו םיריהז םה חטבומה השונב העיגפ

 
 .)2(ג קרפב ,ליעל 123

 .)20158.3.( םיטפשמה דרשמ 2015-ה"עשתה ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח ריכזת 124
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 ששחהש ררבתי קוחה תקיקחמ רפסמ םינש ףולחבש ןכתיי .יארשאה עציה םוצמצ
  .ןוויכ ותואב ףסונ דעצ דועצל ןתינשו הדבתה

 American-ל העצה )Warren( ןרוו 'פורפ השיגה ןכל םדוק הנש םישולש
Law Institute ה לש 9 ףיעס ןוקיתל-UCC )יתנידמ-ןיבה דיחאה ירחסמה קוחה 

 וצקוי חטבומה השונל דבעושמה סכנה שומימ תורומתמ דבלב 80% היפלש ,)ב"הראב
 העצהה .םיחטבומ-אל םישונל תובוח יוסיכל וצקוי 20%-ש דועב ,חטבומה השונל
 125.דחא הפ התחדנ

 הלא ןיבו ולבקתהש הלא ןיב ,ליעל ונמנש תונורתפה לכבש ךכמ םלעתהל ןיא
 קר עובקה דובעשה לעב לש ותוכז םוצמצ .תויארקאה – טלוב ןורסיח שי ,וחדנש
 ללכה םג .יפיצפסה עוריאל עלקנש יארקא חטבומ השונ לע לטנה תא ליטמ ,דבעידב
 המידק ןידל הנידמה תואכז תא לטבמה ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחב ץמואש
 לקו( םמויק םצעש ןוויכמ תוירקמ חיצנמ )ףצה דובעשה לעב לש ותוכז םוצמצ םע דחי(
 תולדח יעוריא םנשי .ןיטולחל ירקמ ןיינע אוה תויושרל סמ תובוח לש )םפקיה רמוחו
 ליעוי אל תויושרה תופידע לע רותיווש ךכ ,הבוח ימולשתו סמ תובוח ןיא םהבש ןועריפ
 לש רותיווה ןמ הבורמ האנה םישונה ונהיי דחא הרקמבש ,איה האצותה .המואמב
 רחא הרקמבו ,םידבכ סמ תובוח הרקמב רבצ ןיינע ותואב בייחהש םושמ ,הנידמה
 לע רתוות הנידמהש תובוח לכ ויה אל םשש םושמ ,הבטה לכ אלל םישונה וראשיי
 םה ןיא ךא ,יתקולח קדצ םימדקמ םנמוא הלא תונורתפ ,ןכ םא .םהיבגל התופידע
 יחרזאה טפשמל יתקולח קדצ תרדחה דגנ יזכרמה ןועיטה םע החלצהב םידדומתמ
 ריתומה ןורתפ םדקל ןיאו ,תוירקמל ןיינע וניא יתקולח קדצ .תוירקמה ןועיט :יטרפה
  .לרוגה דיל "תקדוצ"ה הקולחה תא

 דימת ולבסי ,היישנה תפוק ךותב תורוקמ לש םמויק לע םיססובמה תונורתפ
 רחא רותל אלא ,ןהש תומכ הלא תועצה ץמאל אלש בושח םעט והז .תויארקאה ןורסחמ
 רמולכ ,יטרקנוקה עוריאב םישונה לע אלו ,בחרה רוביצה לע לטנה תא ליטיש ןורתפ
 לכ .תירוביצה הפוקה ידי לע חטבוי םייללכה םישונל חיטבהל םיניינועמש םומינימהש
 .םתשלוח ןאכו ,תיפיצפסה היישנה תפוק לע קר םיססובמ ליעל ונמנש תונורתפה
 עוריא ותואב םישונה ברקב קר "תקדוצ" הקולח םיקידצמה םייניינע םימעט שי םנמואה
 ימש הנעטב ןויגיה שי .ןויגיה תלוטנ הניא וזכ הדמע ?םיפסכ םתוא ופסאנ ובש יפיצפס
 םינוכיסה ףקיה חכונל ךכ השע ,בייחה םע ותורכיה סיסב לע םיוסמ בייח םע רשקתהש
 םינכוסמ וא רתוי םינכוסמ םיבייח םע רשקתהש ימ ןיבל וניב רושקל ןיא יכו ,ול יופצה
 ,ןוחבל תלוכי שי םישונלש חינמ הז ןועיט ,תישאר .השקומ אוה הז ןועיט ךא .תוחפ
 העשב ,םישוע םהש תורשקתהב םימולגה יארשאה ינוכיס תא ,לעופב םינחוב ףא םהשו

 הקדצה רתאל השק ,רקיעה הזו ,תינשו .םייעוצקמ םישונל סחיב קר לעופב בצמה והזש
 עגפנה תא המ תדימב הצפי םיכרד תנואתב רישע עגפנש םיפצמ ונייה אל .ךכל תיניינע

 
  .1523 ,1512 'מעב ,15 ש"ה ליעל ,Woodward ואר 125



 ביני יניפ   |   ?רואה לא יתקולחה קדצה תא איצות הנורוקה םאה

 38 

 תוצפל ןועריפה לדח לש רישעה השונה ןמ שקבנ עודמ ךכ םאו ,הנואת התואב ינעה
 126?בייח ותוא לש ינעה השונה תא המ תדימב

 ,ןושארה עגרב ילקידר עמשנ תירוביצה הפוקה לע לטנה תלטה לש ןויערה םא םג
 קוח םיקה ,לשמל ,ךכ .םימיאתמ םירקמב םויכ רבכ םימשוימ םימוד תונויערש ירה
 יקזנב לופיטל )"תינרק"( ירוביצ דיגאת 1975-ה"לשתה ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ
 ןמוממ רשאו ,םתוצפל לוכיה חטבמ עובתל םדיב ןיאש םיכרד תונואת יעגפנ לש ףוג
  .םיגהנה ללכ םימלשמש הבוחה חוטיב תוימרפמ

 יבגל וילאמ ןבומכ לבקתמ אוהו ,המוד ללכ םייק ןועריפ תולדח ינידב ףא ,השעמל
 תולבגמב( םרכש תא ולבקי הקרפתהש הרבח לש הידבוע .םידבוע :דחא גוסמ םישונ

 שי עודמ .ןיטולחל הקיר היישנה תפוק םא םג ,ימואל חוטיבל דסומה ןמ )תומיוסמ
 המריפל וקפיסש םידבוע םע ביטיהל הקדצהה המ ?דבלב םידבועל הז ללכ ליבגהל
 וקפיס רשא םיקפס םע םיביטימש הממ רתוי ,םתרוכשמ תא ולביק אלו הדובע חוכ
 םישונ ןיבל םידבוע ןיב הנחבה שי םאה ?הקרפתהש המריפל םלג ירמוחו םיתוריש
 לכ וא ימואל חוטיבל דסומה( תירוביצה הפוקה תכימת לש הלבגה הקידצמה ,םירחא
 תילאיצוסה הנגהה תבחרה תא לוקשל שי ,וזכ הקדצה ןיאב ?םידבועל קר )תרחא ןרק
  .םירחא םישונל םג תילמינימה

 דבוע דבועהש איה םירחא םישונל םידבוע ןיב הנחבהל תחא תירשפא הקדצה
 וא םירצומ לש קפס ותמועלש דועב ,טטומתהש קסעב היולת ותסנרפו ,דחא םוקמב
 הבושת .הסירקל יופצ וניאו ,םיבר תוחוקלל ויתוריש תא וא ותרצות תא קפסמ םיתוריש
 םיקפס טעמ אל שי :קפסב תלטומה תיתדבוע החנה לע תתתשומ איה .תקפסמ הניא וז

 ץרמתל ןיינע שיש איה תרחא תירשפא הקדצה .דחא יזכרמ ןכרצב יולת םהלש קסעהש
 רבשמ תעשב דובעל וכישמיו תונמאנ ולגי אלא ,םיישקב הרבח ושטני אלש םידבוע
 סחיב םג םייק הז לוקיש .תענכשמ הניא וז הבושת םג .חטבומ םרכשש ןוחטיב ךות
 127.םירעוס םילגהשכ הניפסה תא ובזעי אלש ידכ ץרמתל שרדנ םתוא םגו ,םיקפסל
 הצוענ םירחא םישונ ינפ לע םידבוע לש הבוטל םתיילפאל תישילש תירשפא הקדצה
 אובתש תימואל ןרק לש המויק לע השונ לש ex-ante העידי :ילילשה ץירמתה לוקישב
 לש ומויק וא ןרק לש המויק ךמס לע זרפומ ןוכיס לוטיל ותוא ץרמתל הלולע ותרזעל
 םהלש היישנה תא ולידגיש ששח ןיא םהיבגל .םידבוע לע לח וניא הז לוקיש .חוטיב
 םומינימ :ענכשמ וניא הז קומינ םגש אלא .ןרקה לש המויק לע ךמתסהב הרבחב
 תלדגהל ץירמת הווהמ הנניא הזכ םומינימ תחטבהו "תחלצומ" העקשה ונניא ילאיצוס
 הבר הדימבו ,תירוטסיה איה תורבחלו םיאמצעל םידבוע ןיב הנחבהה .םינוכיס
 רשאכ ,הנורוקה רבשמ בקע וז הנחבה תרציימש ישוקב ונחכונ .היוגשו תיטסינורכנא

 
 תוביסנב ינעה השונה תבוטל הנידמה דצמ עויס ןתמ ,תינורקע ,ענומ הז קומינ ןיא :וקודו 126

  .תומיאתמה

 ש"ה ליעל ,קרב ןיינעב םינטק םיקפס לש םתפדעה תקדצהל סחיב רכזוה שממ הז לוקיש ,ןכאו 127
 .26 'ספב ,17
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 אופא הארנ אל 128.םיאמצעל הלטבא ימד םולשת אשונ וזוע אולמב ןוידל הלע עתפל
 .םירחא םישונל םיריכש םידבוע םהש םישונ ןיב הנחבהל היואר הקדצה הנשיש

 םישונל םיוסמ םומינימ חיטבתש ןרק תמקה תויהל יושע תויארקאמ ענמייש ןורתפ
 ירזפמ ןומימ תורוקמ םתוא קר אל תויהל םילוכי וז ןרק לש היתורוקמ .םיחטבומ-אל
 לכמ םיוסמ רועיש תויהל לוכי ףסונ רוקמ .)הנידמה תפוק ןיבו םיחטבומ םישונ ןיב( קזנ
 ןרקל םיפסכה ףוסיא 129.)החגשה תרגא םולשתל המודב( ןועריפ תולדח לש קית
 תולעהל ןתינ .רחבייש ןורתפב המולגה תויארקאה תא םצמצי עודי חתפמ יפל םתקולחו
 אולמ לע רתוות אל הנידמהש עובקל לשמל :יתלשממ עויסל תודחא םיכרד תעדה לע
 ובגייש ףסכה ימוכס לכש עובקל דבב דב ךא ,יטרקנוקה הרקמב הלש המידקה ןיד
 .ןרק התואל קרו ךא ורבעוי

 הקולח יכרד תעדה לע תולעהל ןתינ ןרקה ידי לע םיפסכה תקולחל רשאב
 לש תוקקזנה תדימ יפל הקולח ,לשמל ,ןויוושה-יא תנטקהב ועייסי רשא תומכחותמ
 איבת בוח תייבג-יא םתניחבמש םישונ ןיב יטמרד לדבה שי .ובוח תא לבקל השונה
 עיפשת םבוח תלבק-יא םתניחבמש םישונ תמועל ,לגר תטישפל טעמכ םמצע-םתוא
 ,תישאר .ןהמ םלעתהל ןיאש תוערגמ המכב הקול וזכ ןרק לש ןויערה .םבצמ לע תירעזמ
 תולע תיזחב יתועמשמ ישוק רוציל הלולע םישונה בצמ לש תיטרקנוק הניחב
 םיפסכל השונ לכ לש ותוקקזנ תודוא לע אטוז יטפשמ רופס-ןיא רציית איה .תוניידתהה
 שי אלא הרקמו הרקמ לכב וזכ תינטרפ הקידב רשפאל ןיא ,ןכל .לבקל לחיימ אוהש
 תיטופישה תכרעמה תא רוטפת רשא ,שארמ העודיו החישק הקולח תחסונ חתפל
 החסונ עבק ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחש יפכ .הלא םיניינעב עירכהל ךרוצמ
 ,םייללכה םישונל ףצה דובעשה לעב השונה ןמ ךרע תרבעהל שארמ העודיו החישק
 ןובשחב האיבמ רשא הטיש ,לשמל .הז ןיינעל םג שארמ תועובק תואחסונ עובקל ןתינ
 השונ ותוא לש וקלח תעיבקל דדמכ השונה לש םייפסכה תוחודה ןמ םימיוסמ םינותנ
 לש עצוממ ,ימצע ןוה ,הקולחל םייואר םיפדוע תויהל םילוכי הלא םינותנ .הקולחב
 החסונה לע .הלאב אצויכ לכ וא תונורחא םינשב ומלושש םיסימ ,םיחוור ,רוזחמ
 וקלח ןטקי ךכ ,רתוי בוט היהי דדמ ותוא יפל השונה לש ובצמש לככש ,עובקל
 השונ לש ante-ex תוכמתסהש וזכ ןרק לש התמקה דגנ ןועטל ןתינ ,תינש 130.הקולחב
 ןוכיסה תא ליטמ אוהש ךות ,ןכוסמ יארשא תדמעה ללכל ותוא איבת ,ןרקה םויק לע
 קלח אל ףאו ,השונה יקזנ לכ תא הסכתש ןרקב רבודמ ןיא ,םלואו .רוביצה ללכ לע ךכל
 הפורטסטק עונמל קר דעונש ,תורקתב לבגומ ,ילמינימ יוציפ לע אלא ,דספהה ןמ רכינ

 
 2021 תישארב .2020-ף"שתה ,)ןוקית( )םידיבעמ תעיבקו םיחטובמ גוויס( ימואלה חוטיבה וצ 128

 הצריש יאמצע לכל הלטבא ימד הללכו ,הלכלכה תקנזהל םידעצ העשת לש תינכות הלשממה הגיצה
 .לעופה לא אצי אל רבדה ךא )https://bit.ly/3DYWA7U( ךכב

 ,)תורגא( לגר תטישפ תונקת יפל ימשרה םיסכנה סנוכל תמלושמ התייה החגשה תרגא 129
 .ןמאנל קספנ היהש החרטה רכשמ עובק רועישב 1985-ה"משתה

 יתנווכ .ןיטולחל הנוש םוחתבו ,ךופיהב םא םג ,תילארשיה הקיקחב תמייק רבכ וזכ הטיש 130
 תא עבוקה ,רפוע-רדאב ןוקיתכ עודיה 1969-ט"כשתה ,]בלושמ חסונ[ תסנכל תוריחבה קוחל ןוקיתל
 ינפ לע תולודגה תוגלפמה תא ףידעמה ןפואב ,תסנכב םיבשומה תקולח ךרוצל תולוקה יפדוע תקולח
  .תונטקה תוגלפמה
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 חטבומה יוציפה רשאכ .בייחה תסירק לש "ףדהה ילג"מ האצותכ תופסונ תוסירק לש
 הנענמיתש תעדה תא חינמ קר אוה .םינוכיס לוטיל התפמ וניא אוה ,ילמינימ אוה
  .תופסונ לגר תוטישפ

 יתש ןנשי הז גוסמ תונויערב םינד רשאכ .םיינושאר תונויער ןבומכ קר םה הלא
 ןוקיתל יפסכה רוקמה אוה המ ,הנושארה .הערכהו ןויד תונועטה תוידוסי תולאש
 תלדגהו םירעפה םוצמצ לש לטנב תאשל ךירצ ימ ,תורחא םילימב וא ,שקבתמה
 םתואמ ופסאייש םיפסכה תקולחל היוארה ךרדה המ ,היינשה הלאשה ?ןויוושה
 ןאכ יתטטרש ?ימ ידילו ,חתפמ הזיא יפ לע ,הלא םיפסכ קלחל שי ןפוא הזיאב ,תורוקמ
  .הזכ ידיתע ןוידל סיסב תווהל םילוכיש םייללכ םיווק

 םוכיס

 ילאוטפסנוקה סיסבב םייוצמ יתקולח קדצ לש תונורקע יכ ןועטל יתשקיב הז רמאמב
 תונורקע תלחהל תיביטמרונ-תיטרואת הקדצה עיצמ רמאמה .ןועריפה תולדח יניד לש
 תולדח יניד לש םמויק םצעש איה הנעטה .ןועריפ תולדח ינידב יתקולח קדצ לש
 טפשמה רתוומש רותיווה םצע :רתוי תויללכ םילימבו ,רטפה לש ומויק םצע ,ןועריפ
 תדוקנמ םלוכ םיעבונ – בייחה יפלכ )ןקתמה קדצה תמשגה לעו( בויחה תפיכא לע
 תיווז .ויתויובייחתהב דומעל ןועריפה לדח לש ישוקב תננובתמה ,טפשמה לש טבמה
 הז היה וליאכ ,יטפשמה ךוסכסל דצ לש ילכלכה ובצמל תוקפנ ןתמ ,ונייה ,וז הייאר
 טפשמה תאו ןקתמה קדצה תא תנייפאמ הניא ,ךוסכסה תאצותל יטנוולר טנמלא
 קדצ לש קהבומ טנמלא איה ךוסכסל דצ לש ובצמב תודקמתהה .יטרפה יחרזאה
 וניא – יטרפה יחרזאה טפשמה לש ובור בורל דוגינב – ןועריפה תולדח טפשמ .יתקולח
 עיבצהו ףיסוה רמאמה .ןקתמה קדצה תמשגהל רכנתמ ,ךפיהל אלא ,ןקתמ קדצ םדקמ
 ירה ,השונל בייחה ןיב איה תקולחמה םש ,ליגר יחרזא ךוסכסל דוגינבש ךכ לע םג

 ךכ ,םמצע םישונה ןיב אלא ,השונל בייחה ןיב הניא תקולחמה ןועריפ תולדח ינידבש
 .הביט םצעמ תיתקולח איה היצאוטיסהש

 קדצ לש תונורקעב שומיש ,השעמל הכלה ,םישוע טפשמה יתבש ךכ לע יתעבצה
 לא תואבחנ ןתויהב תונייפאתמ הלא םיכרדש הארה רמאמה .םיכרד ןווגמב יתקולח
 שומישמ םיעתרנ םה ,םהיתוערכה תא ססבל טפשמה יתב םישרדנ רשאכשו ,םילכה
 הלא םיכילהתש ךכ לע םג יתעבצה .ילמרופ קומינכ יתקולח קדצ לש תונורקעב
 לש ורדעיה .םמויקל תיביטמרונה הקדצהה רוריב אללו יטרואת סיסב אלל םיללוחתמ
 תויפיצ תמשגה לעו םתנבה לע ,הלא םיכילהת לש םתונשרפ לע השקמ הזכ סיסב
  .םידדצה

 טרפבו ,ילאוטקאה יטפשמה חישב תוימלוע תומגמ לע רמאמה עיבצה ,ךשמהב
 םג רמאמה ריכזה הז קלחב .םידיגאתה יניד םויכ םירבועש תצאומה תוחתפתהל סחיב
 .ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח ומיע איבהש יתקולח קדצ תמדקמה המגמה תא
 לש תונורקע תאבהב המידק םייתועמשמ םידעצ השע שדחה קוחהש הארה רמאמה
 ,תיזכרמ תילכתכ בייחה םוקיש לע קוחה לש הרהצהב ןה ,המבה תמדק לא יתקולח קדצ
  .הפוקה תקולחב יתקולח קדצ לש םייטרקנוק םיעפומ המכ לש םמושייב ןה
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 שירבו שרופמב ריכהל תונמדזה תווהל םילוכי הנורוקה רבשמ םע דחי הלא תומגמ
 ןבכ דוע אל ,ןועריפה תולדח יניד לש ימינפ דוסיכ יתקולחה קדצה לש ומוקמב ילג
 תירחאב םיכרשנה "םיגיגה" וא תירוטר תפסותכ דוע אל ,םילכה לא אבחנ היוול
  .ליבומו יזכרמ לע-ןורקעכ אלא ,תיטופישה הערכהה

 יתקולח קדצ לש םיטנמלא תרדחהש יואר אל יכ יתנעט רמאמה לש ןורחאה וקלחב
 ,קקוחמה לש ודיקפת והזש ןכו ,טפשמה יתב ידי לע תיטסיאוזק-תירקמ ךרדב השעית
 שדחה ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחב וללכנש תונורתפה םגש ךכ לע יתעבצהו
 לככ ,התחפה ךות תושעיהל םיכירצ ןוויכב םיפסונ םידעצ .תויארקאה םגפב םיקול
 .ירקמ ןפואב השעייש ,קדצל ,ול יואר אל .רחבנה ןורתפב תוירקמה דוסי לש ,ןתינה
 תוחפ םיירקמ תונורתפ ידכל חתפתהל םייושעש הבישח ינוויכו תונויער לע יתעבצה
  .םויה םימייקה הלאמ

 הרדסה הנועט ,רתוי םיקדוצ ןועריפ תולדח יניד לש ,וז הרות םג ,לע-ןורקע לככ
 אסיג דחמ הרודסה וכרדב קקוחמה לש םחתפל התע תחנומ וז הכאלמ .היצזיטרקנוקו
 לטנה םהילע .אסיג ךדיאמ ,הרקמל-הרקממ-תחתפתמה םכרדב טפשמה יתב לשו
 תחא לע .ןועריפה תולדח טפשמ לש ורדגב וז הרות לש השחמהלו הרדסהל לועפל
 .לודג ילכלכ רבשמ תפוקתב ונא םייוצמ רשאכ המכו המכ


