
 

היטרקומדה ןעמל םיטפשמל םיצרמהו תוצרמה םורופ  

 

 הלשממהו תסנכה תויוכמסו תיטופישה תרוקיבה אשונב הוותמל העצה
 *3.20233. םויב ץפוה

 תומידקמ תורעה

 ירקוחו תורקוח םירשעו האמכ דגאמ היטרקומדה ןעמל םיטפשמל םיצרמהו תוצרמה םורופ .א
 טפשמה ימוחתב םיליבומה םיחמומהו תויחמומה םהבו ,ץראב םיימדקאה תודסומה לכמ טפשמ
 םיברל םא ףא ,העשה יכרוצ יפל תשרדנה ,םורופה לש הבחר המכסה אטבמ הז ךמסמ .ירוביצה
  .תונוש תויטרפ תודמע ונתיאמ
 

 םויכ םיטפושה תריחב ןפואו תיטופישה תרוקיבה ףקיה ללככש איה םורופה ירבח תיברמ תדמע .ב
 ןוטלש םודיקלו םדאה תויוכז לע הנגהה תחטבהל הבושח המורת םרותש ,יואר רדסה םיאטבמ
 איה םורופה תדמע ,ןכ-לע רתי .הבחר המכסה לש האצות םה םויכ םיגהונה םירדסהה .קוחה
 תויושרה תדרפה קוזיח ,םדא תויוכז דבכל הבוחה לש רתוי בחרנ ןוגיע םה םיצוחנה םינוקיתהש
 .היטרקומד לש דוסי תונורקעל תוביוחמה תא תיתיזח רתוסש ,םיחטשב שוביכה רטשמ תקספהו

 
 םצמצל יוארש םירובסש ימ לש םהיתודמעב םג בשחתהל שיש איה םורופה תדמע ,תאז דצב .ג

 .תויטילופה תויושרל רתוי בחר ןורמת בחרמ ריתוהלו תיטופישה תרוקיבה ףקיה תא המ תדימב
 הבחר המכסה לש שדחמ הריציל תובישח שיש הרכהה ןמ עבונ הלא תודמעב בשחתהל ךרוצה
 ןיב ןוזיא לע ססובמ עצומה רדסהה .לארשי תנידמ לש תיטפשמה הטישה לש דוסיה תונורקעל
 .םירחא םיביכרב תומאתה בייחל לולע םיוסמ ביכר לש יוניש .ולש םיביכרה לולכמ

 
 המכסה ללוכה ,דחוימב לודג בורב ,תסנכה ידי-לע תושעיהל הכירצ עצומה רדסהה יטרפב הערכהה .ד

 הזרכהב הוולמ תויהל ךירצ עצומה רדסהה יטרפב ןוידה .היציזופוא-היצילאוקה יווק תא הצוחה
 ןירשימב ,תורושקה קוחה תועצה לכ לש תסנכב הקיקחה יכילה לש הבוצק הפוקתל האפקה לע
  .הבחר המכסה תגשהל רותחלו ידוסי ןויד רשפאל ידכ ,ירוביצה טפשמה םוחתב םייונישל ,ןיפיקעבו

 
 ראשה ןיב ,האלמ הבותכ הקוח ןוניכל תורשפאה תא שדחמ ןוחבל תעה העיגהש איה םורופה תדמע .ה

 םאתהב ,ןכ תושעל שי ובש ךילהה תאו ,ןלהל עצומכ ונקותיש יפכו םימייקה דוסיה יקוח דוסי לע
 ״ןימאמ ינא״ה תא הווהמה הזרכהל יתקוח דמעמ קינעהל וא ,הנידמה תמקה לע הזרכהה חורל
  .ינמז ןורתפכ ,תעכ רצונש רבשמה ןורתפב עייסל הדעונ ןאכ תאבומה העצהה .הנידמה לש ףתושמה

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

 םירמוח וא הדמעה תוריינ ,ךכיפל .לארשיב רטשמה תטיש יונישל 37-ה הלשממה העיצהש תונושה תומרופרה
 םע .םלוכ תעד לע םניא םא םג ,םירבחה ברקב תחוורה הדמעה תא םיפקשמ ונידי לע םיקפומה םירחא םייעוצקמ
 תואמצע לע התרמוחב םידקת תרסח הפקתמ ןניינעש – הלשממה לש תועצהה לולכמב שי יכ העדב םידחואמ ונא ,תאז
 הייפואבו קוחה ןוטלשב רומח ןפואב עוגפל ידכ – ירוביצה רודישהו ,אבצה ,הרטשמה ,יטפשמה ץועיה ,הטיפשה
 תרה העשב תיעוצקמה ונתעד תווח תא רוביצה תושרל דימעהל ידכ הז םורופל ונרבח ,ךכיפל .לארשי לש יטרקומדה
 הדמעה תוריינ לכ םיעיפומ םג םש ,םורופה רתאב תמסרפתמ םורופה ירבחו תורבח תמישר .וז לרוג

 רשק תריציל .https://twitter.com/lawprofsforum רטיווטב ונירחא ובקע .https://lawprofsforum.org :ונמעטמ
lawprofessorsforum@gmail.com. 



 
 

2 

 

 עצומה רדסהה

 םיטפוש תריחב .1

 ,הנידמה תמקה לע הזרכהה תונורקעל תוביוחמ ,הרשוי ,תויעוצקמ :ןה םיטפוש תוריחבל הדימה-תומא

 .רוביצב תועדהו תוצובקה ןווגמ ףוקישו

 טפשמה-תיבלו הלשממל ,תסנכל גוציי הב שיש הדעו ידי-לע תושעיהל ךישמהל הכירצ םיטפושה תריחב

 תויונשש תויגוסל רשאב תופקשה הדעווב םיאטבמ הלשממהו תסנכה יגיצנ .רוביצ יגיצנ ןכו ,ןוילעה

 םתרשוי ,םידמעומה תויעוצקמ לש הכרעה םיאטבמ ןוילעה טפשמה-תיב יגיצנו ,הרבחב תקולחמב

 המכסהב םיטפוש תריחב לע טילחהל הרומא םיטפוש תריחבל הדעווה ,ךכל םאתהב .טופישל םתמאתהו

 לש המכסהב קר השעי ,תואכרעה לכל ,ת/טפוש לכ לש יונימהש עצומ ,תאז חיטבהל ידכ .הירבח ןיב הבחר

  .םיטפושהו םייטילופה םימרוגה – הדעווב תוירקיעה תוצובקה יתש יגיצנ

 .הטיפשה :דוסי-קוחב ונגועי רדסהה יביכר לכ

 :םיטפוש תריחבל עצומה רדסהה

 :םירבח 11 לולכת םיטפוש תוריחבל הדעווה )א

 ירבח ידי-לע רחביי 1-ו דבלב היצילאוקה ירבח ידי-לע ורחביי םיינש םכותמ ,תסנכ-ירבח 3 •

 השיאב היציזופואה הרחב אל םא .השיא היהי תסנכה יגיצנמ דחא תוחפל ;דבלב היציזופואה

 .השיאב היגיצנמ דחאכ רוחבל תבייח היצילאוקה היהת ,התגיצנכ

 .השיא היהי הלשממה יגיצנמ דחא תוחפל ;םיטפשמה ת/רש םללכבו ,הלשממה רחבתש םירש 3 •

 םהמ דחא תוחפל ;ןוילעה טפשמה-תיבב םהלש קתווה יפל ורחבייש ,ןוילעה טפשמה-תיב יטפוש 3 •

 .)קתווה לוקיש לע תומידק רדגמה לוקישל( השיא היהי

 ,ןיפוליחל[ ןוילעה טפשמה-תיב ת/אישנו םיטפשמה ת/רש ידי-לע המכסהב ורחבייש ,רוביצ יגיצנ 2 •

 לעפת ,המכסה גשות אל םא .השיא היהי רוביצה יגיצנמ דחא תוחפל .]ןידה-יכרוע תכשל יגיצנ 2

 .םירבח 9 לש רסח בכרהב הדעווה

 םירשה ,תסנכה ירבח תוגיצנב אטבתמ וניא הז גוציי םא .יברעה רוביצל םלוה גוציי היהי הדעווב •

 .רוביצה יגיצנ תריחבב אטבתהל וילע היהי ,םיטפושהו

 םיטפשמה ת/רש םיללכנ בורה תדמעבש דבלבו ,תוחפל םירבח 8 לש בורב ויהי הדעווה תוטלחה לכ )ב

 .ןוילעה טפשמה-תיב ת/אישנו

 םאו ,ןוילעה טפשמה-תיב יטפוש ןיבמ רתויב ברה קתווה ת/לעב ת/טפושה היהי ןוילעה טפשמה-תיב אישנ )ג

 ברה ינשה קתווה ת/לעב ת/טפושה היהי אישנל הנשמה ;םהבש ת/רגובמה ,ההז קתו ילעב םיטפוש המכ ויה

 .םהבש ת/רגובמה ,ההז קתו ילעב םיטפוש המכ ויה םאו ,ןוילעה טפשמה-תיב יטפוש ןיבמ רתויב

 תא החלצהב ה/רבע ת/דמעומה םא קר הטיפש דיקפתל םדא לש תודמעומב ןודל תיאשר היהת הדעווה )ד

 .קוחב ורדסוי סרוקה תנוכתמ רבדב םיטרפ .הטיפשל הנכהה סרוק

 דוסי-יקוח .2

 .םיאבה םיטרפה ורדסוי ובש ,הקיקחה :דוסי-קוח קקוחי
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 תוחפל םהמ תסנכ-ירבח 80 תכימתב ,תואירק עבראב קקוחי ,םייק דוסי-קוחל ןוקית לכו ,שדח דוסי-קוח )א

 תוחפל ,האבה תסנכב תיעיברהו תחא תסנכב ויהי ןהמ שולשש ,תואירקה ןמ תחא לכב ,היציזופוא ירבח 10

 .התנוהכ תליחת רחאל םישדוח השולש

 לש הנוהכה תפוקתב רבכ ףקותל וסנכיי ןוקיתה וא דוסיה-קוחש שרדנ םניגבש דחוימב םיגירח םירקמב )ב

 90 לש הכימתב ךכ עובקל היהי ןתינ ,ול ןוקיתב וא דוסיה-קוחב וטרופיש םימעטמו ,םתוא תמזויש תסנכה

-קוח .תסנכ התואב וכרעייש תואירקה שולשמ תחא לכב ,היציזופוא ירבח 10 תוחפל םהמ ,תסנכ-ירבח

 ,היציזופוא ירבח 10 תוחפל םהמ ,תסנכ-ירבח 80 לש הכימת םינועט ויהי וז ךרדב וקקחנש ןוקיתה וא דוסיה

 תנוהכ תליחתמ הנש םותב וא רומאכ הכימתל וכז אל םא עקפי םפקותו ,האבה תסנכב תיעיבר האירקב

  .םהיניבמ םדקומה ,האבה תסנכה

 רטשמ ירדסל תועגונה תוארוה קרו ךא דוסי-קוחל ןוקיתב וא דוסי-קוחב עובקל תכמסומ תסנכה )ג

 ,תיביטקפסורפו תיללכ ןתלוחת רשאו ,הנידמה תמקה לע הזרכהבש תונורקעה חורב םהש דוסי תונורקעלו

  .ליעל )ב( ק״סב רומאל ףופכב

 ול ןוקיתב וא דוסי-קוחב וללכנש תוארוה ,דוסי-קוח לע תיטופיש תרוקיב ליחהל ךמסומ טפשמה-תיב )ד

 .ליעל וטרופש תושירדה ומייקתה םאה הניחב םשל

 תיטופיש תרוקיב .3

 .דוסי-קוחב העובקש הארוה רתוסש קוח קקוחל תכמסומ הניא תסנכה )א

 התשענש רומאכ העיבק .ףקת וניא ךכיפלו דוסי-קוחב הארוה רתוס קוחש עובקל ךמסומ טפשמ-תיב לכ )ב

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

 תופסונ תוארוה .4

 ;ןויוושל םדא לש ותוכזב םיעגופ ןיא" :היפלש הארוה ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל ףיסות תסנכה )א

 היצילאוק יגיצנמ בכרותש תסנכה לש תדחוימ הדעו םקות ."ןויוושל ותוכז לע הנגהל יאכז םדא לכ

 .תויתרבח תויוכז :דוסי-קוחו טפשמב תויוכז :דוסי-קוח תקיקח תמלשה םודיק םשל היציזופואו

 לארשיב יברעה רוביצל )1( :עבקיי וז תרגסמב .דוסי-קוחב ןגועת יברעה רוביצל תויצוביק תויוכז לע הנגה )ב

 יוטיב ןתניי )3( ;תיברעה תוברתה םודיקבו רומישב עייסת הנידמה )2( ;ןוטלשה תויושרב םלוה גוצייל תוכזה

 .היואר םיבאשמ תאצקה חטבות )4( ;קוחב ועבקייש םיאנתל םאתהב ,ירוביצה בחרמב תיברעה הפשל םלוה

 הריחבה יכילהו ,םויכ הגוהנה תנוכתמל םאתהב ,הלשממל יטפשמה ץעויה לש הריחבה ךילה קוחב ורדסוי )ג

 םייטפשמה םיצעויה לש םתואמצע תא חיטביש ןפואב ,הלשממה ידרשמל םייטפשמה םיצעויה לש

 הלשממה .םיצעויה לש תעדה תווח לש בייחמה דמעמה קוחב רדסוי .הלשממל יטפשמה ץעויל םתופיפכו

 יטפשמה ץעויה תדמעל דוגינב לועפל תרחוב איה יכ עובקל תיאשר אהת )יאמצע ןפואב רש אל ךא( דבלב

 .תיטופיש תרוקיבל הנותנ אהת הטלחההו ,וטרופיש םימעטמ ,הלשממל

 .םיתואנ הקיקח יכילה םייקל תסנכה תבוח רבדב הארוה עבקת תסנכה :דוסי-קוחב )ד

 ,ל"הצב תורישמ ,יקלח וא אלמ ,רוטפ עובקל ןתינ היפלש ,אבצה :דוסי-קוחב הארוה קקוחל לוקשל ןתינ )ה

  .קוחב ועבקיי רוטפה יטרפו ,םייניינע םילוקיש דוסי לע

 


