
 

 

 

היטרקומדה ןעמל םיטפשמל םיצרמהו תוצרמה םורופ  

 

״ןשבלא/ןמדירפ הוותמ״ל םורופה   תוסחייתה
 *3.20238. םויב ץפוה

 
 רקובה ריהבהש יפכ ,ןמטור החמש כ"ח לש המזוי אוהש ״הרשפ הוותמ״ הנוכמה ךמסמ ץפוה ,7.3.2023 ,לומתא

  .ןיקסר בינ לצא ןויארב ,דנלייא ארויג ,ךמסמה לע םימותחה דחא

 ,היצילאוקה תינכתל ההז ורקיעב אלא ,הרשפ אל אוה הזה ״הוותמ״ .״תרדא יונישב תרבגה התואב רבודמ״ה

 .וב הכימת ועיבה היצילאוקב םימרוגש אלפ אל ןכלו

 תא לבקמ אוה תויתבילהו תובושחה תודוקנב .״הרשפ" ךמסמ וניא ןמדירפ/ןשבלא ךמסמ יכ איה ונתדמע

 תרוקיב יבגל ךכ ,םיטפוש תריחב יבגל ךכ .ןמטור/ןיול תועצהב םיעצומה םיירטשמה םייונישה רקיע

 םירותיו .יטפשמה ץועייה לש ודמעמ יבגל ךכו ,תוריבסה תליע יבגל ךכ ,תורבגתה תקספ יבגל ךכ ,תיטופיש

 תיתגלפמ היצזיטילופלו תיטופישה תואמצעב העיגפל ,םדא תויוכזב העיגפל תיתשתה תא םירצוי ולא תודוקנב

 ןיאש איה םורופה תדמע ,ךכיפל .תיטרקומד הנידמכ לארשי לש היפואב השונא העיגפלו תטפושה תושרה לש

  .וכותמ םייפיצפס םיביכר םא ןיבו לולכמכ םא ןיב  ,״הרשפ"ל תיתשתכ הז ךמסמ ץמאל םוקמ

 

  

 

 
 תומרופרה יטרפ יבגל תונוש תוימדקא תודמע ילעב ,היטרקומדה ןעמל םיצרמו תוצרמ םורופב םירבחו תורבח ,ונחנא * 

 םירחא םייעוצקמ םירמוח וא הדמעה תוריינ ,ךכיפל .לארשיב רטשמה תטיש יונישל 37-ה הלשממה העיצהש תונושה
 העדב םידחואמ ונא ,תאז םע .םלוכ תעד לע םניא םא םג ,םירבחה ברקב תחוורה הדמעה תא םיפקשמ ונידי לע םיקפומה
 ,יטפשמה ץועיה ,הטיפשה תואמצע לע התרמוחב םידקת תרסח הפקתמ ןניינעש – הלשממה לש תועצהה לולכמב שי יכ
 ונרבח ,ךכיפל .לארשי לש יטרקומדה הייפואבו קוחה ןוטלשב רומח ןפואב עוגפל ידכ – ירוביצה רודישהו ,אבצה ,הרטשמה
 םורופה ירבחו תורבח תמישר .וז לרוג תרה העשב תיעוצקמה ונתעד תווח תא רוביצה תושרל דימעהל ידכ הז םורופל
 ונירחא ובקע .https://lawprofsforum.org :ונמעטמ הדמעה תוריינ לכ םיעיפומ םג םש ,םורופה רתאב תמסרפתמ
 .lawprofessorsforum@gmail.com רשק תריציל .https://twitter.com/lawprofsforum רטיווטב
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  :)ןשבלא/ןמדירפ ךמסמ - ןלהל( ךמסמל תטרופמה ונתוסחייתה ןלהל

 

 םיטפוש תריחב

 

 םע ,םייעוצקמ םיטפוש לש הריחב תרשפאמ איה .םיבר תונורתי תלעבו הביצי םויכ םיטפושה תריחב תטיש

 לש המכסה תשרדנש ךכב גשומה םיטפושל םיאקיטילופה ןיב ןוזיא שי םויה םייקה הנבמב .תונווגמ תועד

 .ןוילעל טרפב ,םיטפוש תונמל ידכ הדעווב תונושה תוצובקה

 

 תריחבב ףיקע וא רישי ןפואב טולשל הלוכי הניא היצילאוקהש אוה םיטפוש תריחב יבגל םורופה לש םודאה וקה

 םייולת ,ךכמ עורג ,וא םהב םירחובש ימ םע תיטילופ םיהוזמ תויהל םילוכי םניא םיטפושה יכו ;םיטפושה

 .םמודיקב וא םייונימב - יטילופה םרוגב תרחא וא וזכ הדימב

 

  :םיטפוש תריחבל םייפולח םילדומ ינש םיעצומ ןשבלא/ןמדירפ ךמסמב

 

 טפשמה תיב אישנ 1 ,היציזופואה לש םיכ״ח 2 ,היצילאוקה לש םיכ״ח 3 ,םירש 3 :לולכת הדעווה ,'א הפולח יפל

 8 לש בורב אוה ןוילעל הריחבה ללכ .סומידב םיטפוש םג תויהל םילוכי הלא רשאכ – ןוילע יטפוש 2-ו ,ןוילעה

 ינש םיפלחומ תורחאה תואכרעל םיטפוש תריחבב ךא ליגר בור – תורחאה תואכרעל הריחבה ללכ .11 ךותמ

 החוכ תא טרפבו ,הדעווב םיאקיטילופה לש םחוכ תא דואמ הלידגמ וז הפולח .יזוחמ יטפוש ינשב ןוילעה יטפוש

 אוה הז יוניש .תיטפשמה היספורפה תא םויה םיגציימה ןידה יכרוע תכשל יגיצנ ןובשח לע ,היצילאוקה לש

 רשפאמ הז בכרה .תוינויד תואכרעל םיטפוש יונימב תיטפשמה תויחמומה קוזיח לש תימלועה המגמל דוגינב

 םג ,םדבל - ןוילעה טפשמה תיבל תוברל - םיטפוש תונמל ,הדעווה ירבח 11 ךותמ 8 םיווהמה ,םיאקיטילופל

 ,םיטפושה תריחב לש היצזיטילופ תרציימ וז הפולח ,ןכ לע .רחא יעוצקמ םרוג לכ וא םיטפושה תמכסה אלל

 .ןוילעה אישנ לש יונימה תטישל הוותמב טוריפ רדעיה חכונ םצעתמ היצזיטילופ ינפמ ששחה .׳ב הפולחל המודב

 חוכ קינעי רשא יונימל ךופהל אוה ףא לולע ויונימ ,יטירוינסה תטיש יפ לע ןוילעה אישנ יונימ ןפוא ןוגיע אלל

 .ןוילעה טפשמה תיב אישנ תריחבל סחיב םג היצזיטילופה תא ריבגי רבדהו ,היצילאוקל ףסונ

 

 ןושאר טבממ .םיטפוש 4-ו היציזופוא יגיצנ 4 ,היצילאוק יגיצנ 4 םהב ,םיגיצנ 12-מ בכרות הדעווה ,׳ב הפולח יפל

 תיבל םייונימ יבגל לבא ,היצילאוקל טלחומ בור הקינעמ אל איהש םושמ ,תנזואמ הרואכל תיארנ וז העצה

 לש תחא וטו תוכז טעמל ,םיפיקשמ קר אלא ,ללכ העבצה תוכז ילעב םניא םיטפושה יכ עבקנ ,ןוילעה טפשמה

 הדעווהש איה וז הפולח לש האצותה .היצנדקב תחא םעפ קר תשמוממ תויהל הלוכיש ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ

 היציזופואהו היטפוש תא הנמת היצילאוקה :תוגוז לש הטישב ושעי םייונימה .ירמגל תיטילופ תויהל ךופהת

 לוקשי אלו םייטילופ םינמאנ הנמי דצ לכש חיטבמ הז ,תבטוקמ ךכ לכ הקיטילופה הבש תואיצמב .היטפוש תא

 ,תיטילופ הדמע היהת הדיחיה הדימה תמא .׳וכו תיטופיש תוליעי ,ש״מהיב יכרצ ,תויעוצקמ ילוקיש ללכ טעמכ

 יטילופ טפשמ תיב לבקנ םינש המכ ךותב .״םינמאנ״ םיטפוש רתוי איבי ימ תיתחתל ץורימ רצוויהל יופצו

 לככ יכ םידמלמ םיבר םייתאוושה םירקחמ .םאתהב היהי וב )תיעוצקמה ותוכיאו( ירוביצה ןומאהו ,ןיטולחל
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 תיטילופה העפשהה תרבגתמ ךכ ,ויתופקשהב ההוזמ טפושהש לככו יטילופ םרוג ידי לע ודיקפתל הנוממ טפושש

 .ויתוטלחה לע

 אלל ,יאקירמאה ןוילעה טפשמה תיבב םויכ םימייקה םיילוחה לכ תא לארשיל ואביי הלא תועצה ,השעמל

 .טפשמה תיב לש ,תוחפ אל ,ןברוחל וליבוי ןה .וז תכרעמב םימייקש םינוזיאה

 

 ונא  .םייעוצקמל םייטילופה םימרוגה ןיב ןוזיא לולכי םיטפוש תריחבל הדעווה בכרהש יואר ,םורופה תדמעל

 תיב יטפוש 3 ,היציזופואה םעטמ כ״ח 1 ,היצילאוקה םעטמ כ״ח 2 ,םירש 3  – םירבח 11  תב הדעו םיעיצמ

 תיב תאישנו םיטפשמה רש לש המכסהב ועבקייש רוביצ יגיצנ 2 -ו ,םהלש קתווה יפל ורחבייש ןוילעה טפשמה

 תאישנ לש םתמכסה תשרדנשכ ,8/11 לש בורב היהת םייונימה לכל הערכה .הכשלה יגיצנ וא ,ןוילעה טפשמה

 ןוילעה טפשמה תיב אישנ :שגדויו .הדעווב םיברעלו םישנל גוציי חטבוי ןכ .םיטפשמה רשו ןוילעה טפשמה תיב

 םתוהז לע ,רתיה ןיב ,טולשל ךכבו אישנה תוהזב היצילאוקה לש הטילש עונמל ידכ ,דבלב קתו סיסב לע רחביי

 .קתו יפל עבקת הדעווב םיטפושה לש םתורבח םג ךכ .רוביצה יגיצנ לש

 

 .ללכ הרשפ הניא וז .ןיטולחל יטילופ ךופהי יונימ ןכש עורג אוה ךמסמה יפל םיטפושה תריחב ןונגנמ :םוכיסל

 

 דוסי יקוח

 תרוקיב לע רוסיא ןיא םג לבא ,דוסי יקוח תקיקח לע תילאמרופ תינכות וא תילרודצורפ הלבגמ ןיא םויכ

 טפשמה תיב עבקש םירימחמ םינחבמ יפ לעו ,םיגירחו םירידנ םירקמב תישענ רשא ,דוסי יקוח לע תיטופיש

 .ןוילעה

 םיאנת ינשב דוסי יקוח לע תיטופישה תרוקיבה תא םצמצל ןתינ  :דוסי יקוח יבגל םורופה לש םודאה וקה

 רטשמ ירדסב קרו ךא וקסעי ,דיתע ינפ םיפוצו םייללכ ויהי דוסי יקוחש חטבוי םא ,יתוהמ )א( :םייחרכה

 תא תללוכה ,תסנכב הבחר המכסה תשרדנ ,ינרוצ )ב( .תואמצעה תליגמ תונורקעל םיביוחמ ויהיו ,תויוכזבו

 ,תואירק 4-ב דוסי יקוח לש הקיקח םיעיצמ ונחנא .האבה תסנכל תיחדנ ירטשמה יונישה תלוחתו היציזופואה

 יכ ,״תורעב ךסמ״ ירוחאמ וקקוחי דוסיה יקוחש חיטבהל ידכו ,היציזופואהמ 10 םהמ םיכ״ח 80 לש בורב

  .)90 לש בורב תיחכונה תסנכב וא( האבה תסנכל תיחדנ דוסיה יקוח לש הלוחתה

 ןיטולחל םיניסח ויהי םה יכ עובק ןכ ךא ,דוסי יקוח תקיקח לע תיתוהמ הלבגמ לכ ןיא ןשבלא/ןמדירפ ךמסמב

 ויהי הנידמה לש םייטרקומדה םיכרעב תושק םיעגופה דוסי יקוח םגש איה תועמשמה .תיטופיש תרוקיבמ

 לכל שיש - תסנכה ירבח 61 לש בורב וקקוחי דוסי יקוח ,תינרוצ הניחבמ .תיטופיש תרוקיב ינפמ םינגומ

 ,תוריחב יניינעב םיקסוע דוסיה יקוחשכ וא ,םיכ"ח 70 לש בור ןיא םא היפל החינז הלבגמ תפסותב ,היצילאוק

 דוסי קוחכ הארוה לכ קקוחל ,ךומנ תיסחי בורב ,הלוכי תסנכהש איה תועמשמה .האבה תסנכל החדית הלוחתה

 דוסיה יקוח תוברל ,םימייקה דוסיה יקוח יכ עבוק ךמסמה ,דועו תאז .תיטופיש תרוקיב ינפמ ותוא ןסחל ךכבו

 םתונשל ןתינ היהי זאו תואירק שולשב תסנכה ירבח 70 לש בורב תחא הביטחכ וררשואי ,םדאה תויוכז רבדב

 םייק ,ןכ-ומכ .םימייקה דוסיה יקוח לש רזוח רורשאב ךרוצ שי עודמ רורב אל .תסנכה ירבח 70 לש בורב קר

 שורדה בורב ררשואי אל ,ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוח דחוימבו ,םדאה תויוכז רבדב דוסיה יקוח ויפל ששח

 הרורב הנכס יהוז .ליגר בורב וכמנשל וא ולטבל ,ותונשל היהי ןתינו ,המיאתמה תילרודצורפה הנגהל הכזי אל זאו

 בורב םיניירושמ תויהל םיבייח םדאה תויוכז רבדב םימייקה דוסיה יקוחש איה ונתדמע .תויתקוח םדא תויוכזל
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 יקוחב הערל שומישל תורשפאה תא רעזמל ידכ .ןמז תלבגמ תללוכ הניא םג העצהה .ליעל ונטריפש יפכ דחוימה

 .תיעיברה האירקל תישילשה האירקה ןיב םישדוח הששכ לש הנתמה תפוקת עובקל שי ,דוסי

 לכב עוגפל היהי ןתינ ,ויד הובג וניאש בורבש םושמ ,העורג איה דוסי יקוח ןיינעב ךמסמב העצהה  :םוכיסל

 .תיטופיש תרוקיב לכ אלל רטשמ ירדס תונשלו םדא תוכז

 

 םדא תויוכז לע הנגה

 ןוילעה טפשמה תיב לש הפנעה ותקיספבו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב תחטבומ םדא תויוכז לע הנגהה םויה

 .תואמצעה תליגמבש תונורקעה חורב ,הנידמה םוק זאמ

 תיתקוח יתלב העיגפ היהת אלש חיטבמש ןונגנמ םויק אוה םדא תויוכז לע הנגה יבגל םורופה לש םודאה וקה

 יפלכ ןתוא ףוכאתש תיטופיש תרוקיבו תויוכז לש שרופמ ןוגיע ללוכ ,םינונגנמ רפסמ ךכ םשל םיעיצמ ונחנא .ןהב

 .תסנכב בורה

 אל לדומ ךמסמב שי ,ליעל ונייצש יפכ ,ןכ לע רתי .םדא תויוכז לע תילמינימ הנגהל תוסחייתה לכ ןיא ךמסמב

 70 לש הכימתב ררשואי אל םא( דוסי קוחכ ראשי אל ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוח םצעבש רשפא ויפלש רורב

  .)םיכ״ח

 וניא ןכלו ,ןהב תלבגומ יתלב העיגפ רשפאמ השעמלו ,םדא תויוכז לע הנגה לכ קפסמ וניא ךמסמה  :םוכיסל

 .תיטרקומד הנידמב ליבק

 

 הליגר תיטופיש תרוקיב

 םיעובקה םיאנתה יפל אלש דוסי קוח םינשמ םה םא )בכרה לכבו בור לכב( םיקוח לוספל לוכי טפשמה תיב םויכ

 .הלבגהה תקספב םיעובקה םיאנתל דוגינב וב תונגומה תויוכזב םיעגופ וא ,וב

 םאתהב אלש דוסי קוחב עגופ וא הנשמש קוח קקוחל תכמסומ הניא תסנכה יכ אוה םורופה לש םודאה וקה

 העיבק .ףקת וניא ןכלו הלא םיאנתב דמוע אל קוחש עובקל יאשר טפשמ תיב לכ .דוסיה קוחב ועבקנש םיאנתל

 .הערכוה ובש ךילהל קר הפקת אהת ,ןוילעה טפשמה-תיב ידי-לע אלש התשענש רומאכ

 לש בכרהב הערכה תשרדנו ,ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ללכ ךותמ 75% לש בור שרדנ ןשבלא/ןמדירפ ךמסמב

 רשואש חסונלו ןיול בירי םיטפשמה רש םעטמ העצהל השעמל ההז העצה וז .םיקוח לטבל ידכ םיטפושה ללכ

 תרוקיבה תויביטקפאב השק העיגפ איה התועמשמ .הנושאר האירקל טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ידי לע

 הטישה יפל רמחוי ףא רבדה .םיינוציק םירקמב ףא ,קוח לטבי טפשמה תיבש שולק יוכיס םייק ןכש תיטופישה

 .ןיטולחל בטוקמו יטילופ טפשמ תיב רוצית רשא ,םיטפוש תריחבל תעצומה

 ללוכ ףא ךמסמה ,דוסי תויוכזב תושק םיעגופה םיקוח לוספל תורשפאה לש יתועמשמה םוצמצה לע ףסונב

 ףקותב היהי זאו( םיכ״ח 61 לש בורב לטובש קוח שדחמ קקוחל ןתינ היפל ,תלבגומ יתלב תורבגתה תקספ

 סחיב תיטופיש תרוקיב םייקל היהי ןתינו ,ףקותל תידיימ סנכיי זאו םיכ"ח 65 לש בורב וא ,)האבה תסנכהמ

 בורה תשירד תא אופא ץמאמ הוותמה .םינש 5 רחאל קר )ךמסמב םיעובקה ךכ םג םירימחמה םיאנתב( וילא

 לכש ,ךומנ בור והז .ןמטור/ןיול תועצהל המודב ,תיחדנ הלוחת יבגל םיכ"ח 61 לש ילמינימה ינויצילאוקה

 ןובשחב םיחקול רשאכו .ללכ הובג וניא ,תידיימ הלוחתל שרדנה ,רתוי הובגה בורה םג .סייגל לכות היצילאוק

 רדעיהו ,דוסי יקוח לע תיטופיש תרוקיב רדעיה ,סחוימה בורה תשירד ,דוסי יקוח קקוחל ןתינ הב תולקה תא
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 לכב עוגפל היהי ןתינש איה תענמנ יתלבה הנקסמה ,םיליגר םיקוח לע תיטופיש תרוקיבל םג תישעמה תונכתיהה

 .לארשיב םג ול םיכסהל ןיאו ,תונקותמ תויטרקומד תונידמב ערו חא הזכ רדסהל ןיא .הלבגמ אל םדא תוכז

 תויוכזב תרקובמ אל העיגפ תרשפאמו תיביטקפא תיטופיש תרוקיב תללוש השעמל ךמסמב העצהה :םוכיסל

  .יטרקומדה רטשמה תודוסיבו םדא

 

 הלשממה תוליעפ ןוסיר

 תא ןוחבל ךמסומש טפשמ תיב ידי לעו ,בייחמו יאמצע יטפשמ ץועיי ידי לע תונסורמ היתויושרו הלשממה םויכ

 .ינוציק חרואב תוריבס יתלב ןהש עבקנ םא תוטלחה לסופ טפשמה תיב ,רתיה ןיב .ןהיתולועפ

 ץעויה תדמעל הלשממה תופיפכ ,ותולת יאו יטפשמה ץועייה תואמצע רומיש שרוד םורופה לש םודאה וקה

 טפשמה תוליע חוכמ תעצבמה תושרה תוטלחה לע טפשמה תיבל תרוקיב תוכמס ןתמו ,ןידל סחיב יטפשמה

  .יתקוחה טפשמהו ילהנמה

 תווח םאה הלאשב קתוש ךמסמה .הלשממה תא תובייחמ ןניא םיש״מעויה תעד תווח ןשבלא/ןמדירפ ךמסמב

 ,שגדוי .יביטקלוק ףוגכ היתוטלחהב המצע הלשממהמ לידבהל ,הלשממה ידרשמ תא תובייחמ םיש"מעויה תעד

 להנימה תויושרו הלשממה ידרשמ לומ אלא ,וזככ הלשממה לומ הניא ש"מעויה תדובע לש עירכמה בורה יכ

 הוותמה תדמע המ רורב אל רומאכו - בייחמ דמעמ הלשממה ידרשמב יטפשמה ץועייל היהי אל םא .תונושה

 ימל ?תורתוס תעד תווח לש הרקמב הנדדומתת תויושרה דציכ .תכל תוקיחרמ תויועמשמ ךכל שי - הז ןיינעב

 ןוטלשל ותוביוחמו להנמה תוליעיב העיגפב רבודמ ?הלשממל הלעת תקולחמ לכ םאה ?הערכהה תוכז היהת

 .קוחה

 םייונימו םיבאשמ תאצקהל עגונב הלשממה תולועפ תא רקבל תוכמס ןיא טפשמה תיבל יכ ,ךמסמב עבקנ דוע

 תלבגומ תרוקיבה תוכמס םירחא םיאשונבו ,)דוסי קוחב תיפיצפס הארוה וא "תוינכט" תוארוה סיסב לע אלא(

 תיברמ תא ילאיצנטופ ןפואב תנייאמ םיבאשמ תאצקה לע תרוקיב היהת אל יכ העיבק םיינויד םיטביהל הרקיעב

 לש הטלחה ,לשמל ,ךכ .םיבאשמ תאצקהב הכורכ הטלחה לכ טעמכ ןכש ,תילהנמה תושרה לש תוטלחהה

 תיטופיש תרוקיבמ הטלחהה תא ןסחל הלולע ,התוא חטבאל םדא חוכ רדעיה לשב הנגפה ריתהל אלש הרטשמה

 יפכ ןידל תופופכ ויהי אלש תוטלחה לש בחר ןווגמל תורשפא איה האצותה ."םיבאשמ תאצקה"ב רבודמ ןכש

 .טפשמה יתבב תיטופיש תרוקיבל וא יטפשמה ץועייה תועצמאב אטובמ אוהש

 תבייחמ הניא הלשממל ש״מעויה תדמע ןכש ,םינוסיר לכ אלל לעפת הלשממהש איה תועמשמה :םוכיסל

 לש התחשהל חתפ איה תועמשמה .היתויושרו הלשממה תולועפ לע תיטופישה תרוקיבה לבגותו התוא

 .היבשותו הנידמה יחרזא לכ תבוטל לועפל תומישמב העיגפלו ירוביצה להנימה

 

 :םוכיס

 םייונישה רקיע תא לבקמ אוה תויתבילהו תובושחה תודוקנב .״הרשפ" ךמסמ וניא ןמדירפ/ןשבלא ךמסמ

 תקספ יבגל ךכ ,תיטופיש תרוקיב יבגל ךכ ,םיטפוש תריחב יבגל ךכ .ןמטור/ןיול תועצהב םיעצומה םיירטשמה

 תא םירצוי ולא תודוקנב םירותיו .יטפשמה ץועייה לש ודמעמ יבגל ךכו ,תוריבסה תליע יבגל ךכ ,תורבגתה

 תטפושה תושרה לש תיתגלפמ היצזיטילופלו תיטופישה תואמצעב העיגפל ,םדא תויוכזב העיגפל תיתשתה

 ךמסמ ץמאל םוקמ ןיאש איה םורופה תדמע ,ךכיפל .תיטרקומד הנידמכ לארשי לש היפואב השונא העיגפלו

  .וכותמ םייפיצפס םיביכר םא ןיבו לולכמכ םא ןיב  ,״הרשפ"ל תיתשתכ הז


