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 "ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה תילכת"

 *ןקז ןב ליא תאמ

 תישענ הניחבה .ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה תילכת תניחבב קסוע הז רמאמ

 קוחלו )"תורבחה קוח" :ןלהל( 1999–ט"נשתה ,תורבחה קוחל תוסחייתה ךותמ

 האוושהו )"פ"לדח קוח" :ןלהל( 2018–ח"עשתה ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח

 תלאשו םיקוחה ןיב חתמה ,תונושה טבמה תודוקנ םע דדומתמ רמאמה .םהיניב

 לדומ" – שדח לדומ תגצה תועצמאב ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה לש התילכת

 תילמרופ ןועריפ תולדח ןיב ןיחבהל עיצמ הרבחה תומייק לדומ ."הרבחה תומייק

 תיב ידי לע הזרכהה איה תילמרופ ןועריפ תולדח .תטלחומ ןועריפ תולדחל

 .הניינעב תולח פ"לדח קוח לש ויתוארוהשו ןועריפ תלדח איה הרבחהש טפשמה

 תולדח לש תירלוגניסה הדוקנה תייצח תא תמלגמ תטלחומ ןועריפ תולדח

 אל הירחאלשו םיילכלכו םייטפשמ םירטמרפ ידי לע תעבקנה הדוקנ – ןועריפה

 ןיב הדרפהה לע ססבתהב 1.תויטנוולוס יספל הריזחהלו הרבחה תא םקשל ןתינ

 לועפל דיקפתה לעבו הרבחה לעש ,הנושארל ,עיצמ הרבחה תומייק לדומ ,םיבצמה

 דע תאזו ,הרבחה םע ביטיהל קר םיביוחמ םה רשאכ ןועריפה תולדח ריצ לע

 ,ויאנת ,לדומה ירקיע תגצה רחאל .ןועריפה תולדח לש תירלוגניסה הדוקנה

 ןיבל לדומה ןיב רשקה תא רמאמה טרפמ ,ויבגל תירשפאה תרוקיבהו ותועמשמ

 .ויתוארוהו ןועריפ תולדח קוח לש ויתורטמ

 לדומ .1 ;ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה תילכת רואיתל םימייקה םילדומה .ג .תיטרואת תרגסמ .ב .אובמ .א

 תרדגה .1 ;הרבחה תומייק לדומ .ד .םימייקה םילדומל סחיב ילארשיה ןידה .3 ;יתרבחה לדומה .2 ;םישונה

 הדוקנה .2 ;ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה לש יפרצמה סרטניאה והמ )ב( ;לדומה תוימניד )א( ;לדומה

 הנעמו לדומה לע תורוקיבה .ה .תטלחומה ןועריפה תולדח יאנת .3 ;התועמשמו ןועריפ תולדח לש תירלוגניסה

 .םוכיס .ז .פ"לדח קוחו הרבחה תומייק לדומ .ו .ןהל

 אובמ .א

 תובשחתה ךות הרבחה יחוור תאשה איה תיטנוולוס התויהב הרבחה תילכתש 11 ףיעסב עבוק תורבחה קוח

 ערפייש בוחה רועיש תאשה דצל ילכלכ םוקיש ןה ויתורטמש 1 ףיעסב עבוק פ"לדח קוח .םינוש ןיינע ילעבב

 תידממ בר הלאש איה הרבחה תילכת תלאששו תובכרומ תומרונב רבודמש דמלמ קימעמ טבמ .םישונל

  .םייתרבח םייונישלו תונוש תויביטמרונ תוסיפתל הפופכ אלא ,תטלחומו העובק הניא הל הבושתהש

 
 ,"ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה תילכת" אשונב טרוטקוד תדובע תרגסמב חתופש לדומ לע ססובמ רמאמה .םיטפשמל רוטקוד *
 ד"ועל ,ןקז ןב לגיס ר"דל ,ןרטש הידידי רוספורפל יתדות .ןליא-רב תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה ,ןרטש הידידי רוספורפ תייחנהב
 .הזה רמאמה תאו לדומה תא וביטיהש ,תוליעומה םהיתורעה לע "טפשמה" תכרעמ ירבחלו לחילח אלור תרבגל ,טלבדלוג םולש
 .ןבומכ ,דבלב ילש איה ורתונש תויועטל תוירחאה
 רוח" ןוויכל ותוא םיצוחש לככ רשא לובג תנמסמה ,"רוזח־לא" תדוקנ איה תירוקמה ותועמשמו הקיזיפורטסאה םלועמ לואש הז גשומ 1

 ברקתמש רבד לכש דע ,קזח הכ ולש הכישמה חוכ ךכשמו ,םידדוב םירטמוליק לש סוידר ךותב בכוכ לש הסמ תזכורמ ובש רוזא – "רוחש
 לש תיכוניחה עורזה ,ןוסדיוד ןוכמ לש רתאב ואר ,יללכה גשומה שוריפל .ונממ ץלחיהל ןתינ אל – רוא וליפא ,וכותל לופיי קיפסמ וילא
 "םירוחשה םירוחה תודוס" :תבותכב עדמל ןמציו ןוכמ
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 דיקפת תא ההזמה תילכלכה הסיפתה ןיב חתמה תא ,הרקיעב השיגדמ ,הרבחה תילכת תייגוסב תורפסה

 ךות הרבחה תילכת תא תדקממה תיתרבחה הסיפתה ןיבל תוינמה ילעב לש םהיחוור תאשהל ילככ הרבחה

 יבגל תילמרופ הדרפה הרצונ םינשה ךרואל .התוליעפמ םיעפשומה םילהקה ללכ לש םיסרטניאב תובשחתה

 חתמב אטבל ןתינ וז הלאש תא םג ךא ,התוללכב הרבחה תילכת תלאשמ ןועריפ תולדח יכילה תילכת תלאש

 םישונל ערפנה יוושה תא אישהל ןויסינכ ןועריפה תולדח יניד תרטמ תא תדקממה תילכלכה הסיפתה ןיבש

 .םיינוציח םייתרבח םיכרע תושיגדמה ,תויתרבח תוסיפת ןיבל ,ןועריפ תולדח לש הרקמב

 םא ןיבו תיטנוולוס התייה רשאכ הרבחה לש הבצמל וסחייתה םא ןיב ,תונושה תויביטמרונה תוסיפתה

 םילדומהו ,םינוש םייביטיזופ םיניד ,יעבט ןפואב ,ורזג ,ןועריפ תלדח התייה רשאכ הרבחה לש הבצמל וסחייתה

 תאשהש סרוגה לדומב ירקיע יוטיב ידיל האב תילכלכה השיגה ,ךכ .תונושה תושיגה תא ופקיש וחתופש

 )הז רמאמב םתרדגהכ םישונה לדומו תוינמה ילעב לדומ( ליעיה ללכה איה תירוישה העיבתה ילעב לש סרטניאה

 ילעב לדומ( הרבחב ןיינעה ילעב לכב בשחתהל שיש סרוגה לדומב ירקיע יוטיב ידיל האבש תיתרבחה השיגהו

  .)הז רמאמב םתרדגהכ יתרבחה לדומהו ןיינעה

 םע תילכתה תלאש לש הקשממש ירה ,הרבחה תילכת תלאש םינשה ךרואל הנודנ תימדקאה תורפסבש םגה

 שקבמ הז רמאמ 2.םות דע אשונה תא תוצממ ןניאש תויתדוקנו תורצק תויוסחייתהב ןודנ ןועריפה תולדח םוחת

 תסירפ תועצמאב פ"לדח קוח ןיבו תורבחה קוח ןיב רשקה םעו תויביטמרונה תוסיפתה ןיב חתמה םע דדומתהל

 תומייק לדומ" – ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה תילכת תרזגנ ונממ שדח לדומ תגצהו ןוידל תיטרואת תיתשת

 ."הרבחה

 איה תילמרופ ןועריפ תולדח .תטלחומ ןועריפ תולדחל תילמרופ ןועריפ תולדח ןיב ןיחבהל עיצמ שדחה לדומה

 וחתפיישו ןועריפ תלדח איה הרבחהש 3,פ"לדח קוחל 3-ו 2 םיפיעסל םאתהבש וצב טפשמה תיב ידי לע הזרכה

 הדוקנה תייצח תא תמלגמ תטלחומ ןועריפ תולדח .פ"לדח קוחל םאתהב םייביטקלוק םיכילה היבגל

 ןתינ אל הירחאלשו םיילכלכו םייטפשמ םירטמרפ ידי לע תעבקנה הדוקנ – ןועריפה תולדח לש תירלוגניסה

 ןועריפ תולדח לע הזרכההש אוה םיבצמה ןיב ירקיעה לדבהה .תויטנוולוס יספל הריזחהלו הרבחה תא םקשל

 תטלחומ ןועריפ תולדח וליאו ,םקתשהל הרבחה ייוכיסל רשאב תוסחייתה לכ הכותב תללוכ הניא תילמרופ

 .לוסיחו קוריפ הנידו ,םקתשהל הלוכי הניא הרבחהש תיביטיזופ העיבק תמלגמ

 4,הרבחה תילכת רואיתל ןרטש רוספורפ ידי לע חתופש לדומל ךשמהכו םיבצמה ןיב הנחבהה לע ססבתהב

 םע ביטיהל קר םיביוחמ םה רשאכ ןועריפה תולדח ריצ לע לועפל דיקפתה לעבו הרבחה לעש שדחה לדומה עיצמ

 הרבחהש איה עצומה לדומה לש תיסיסבה תועמשמה .ןועריפה תולדח לש תירלוגניסה הדוקנה דע תאזו ,הרבחה

 ןועריפה תולדחל הרבחה תעגה דע תאזו ,הרוכב דמעמ סרטניא לעב ףאל תתל םיכירצ םניא דיקפתה לעבו

 בוחה רזחה תאשהמ תילמרופ ןועריפ תולדחב הרבחה לש הרטמה תייצקנופ תא טיסמ הז לדומ .תטלחומה

  .המצע הרבחה לא ,םיינוציח םייתרבח םילוקיש ךות ןיינעה ילעב ללכל ךרעה תאשהמ וא םישונל

 תועיבתה ילעב יוהיז – ןועריפה תולדח בצמ לש םיירקיעה םיישקה םע דדומתמ הרבחה תומייק לדומ ,ךכב

 .יעבט הנעמ םהל קפסמו ,המקשל ןתינ םאה ,ןכ םאו ,ןועריפ תלדח הרבחה םאה העיבקב ישוקהו תוירוישה

 לש תויונמאנה יוביר םע תודדומתה ,תונושה תוצובקה ןיב םיניינעה ידוגינ תתחפה םה םיירקיעה ויתונורתי

 תולדחל תורשפאה םוצמצו דיקפתה לעב לש ודוקפתל הרורבו תנחבומ הדימ תמא לש העצהו דיקפתה לעב

 
 ןרהא( 202–201 ,197 יקסע טפשמו תורבח ינידב םירקחמ – סורג רפס "ןועריפ תולדח תביבסב םישונ יפלכ תוריהזה תבוח" עבג ליא 2
  .)2015 ,םיכרוע יאביל דודו רימז קחצי ,קרב
 .2018–ח"עשתה ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 3–2 'ס 3
 .)9020( תיקסעה הרבחה תילכת ןרטש הידידי 4
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 תניחבל שדח לדומ םייטנוולרה םימרוגה רתילו טפשמה תיבל קפסל ,ךכיפל ,הסנמ עצומה לדומה .תרזוח ןועריפ

 .ןועריפה תלדח הרבחה לש התילכת

 ,גצות הז קרפ תרגסמב .רמאמל תיטרואתה תיתשתה תא גיצי ןושארה קרפה :ןלהלדכ היהי רמאמה הנבמ

 תוארל עצוי .ןוידל םייטנוולרה םיגשומל תוסחייתה ךות הרבחה תילכת תייגוסל תימדקאה תיתשתה ,תיצמתב

 תלטומ הילע היצקנופב ןודי הז קרפ ,ןכ ומכ .דחא ףצר לע םיאצמנה םיניד ןועריפה תולדח ינידו תורבחה ינידב

 םילדומה תא הפמיו ןחבי ינשה קרפה .ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה תילכת תא שממל תוירחאהו הבוחה

 השקתמ ומצע ילארשיה ןידהשו תויתוהמ תורוקיבל םיפושח הלא םילדומש הנקסמל ליבוי הז קרפ .םימייקה

 – עצומה לדומה תא גיצי ישילשה קרפה .ןפצמכ שמשל יוארה אוה םילדומה ןיבמ הזיא הרורב היחנה קפסל

 תעצה ךות ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה תילכת תלאשל הנעמ קפסל הסני הז לדומ .הרבחה תומייק לדומ

 קרפה .ןהל הנעמה תאו לדומה יבגל תויורשפאה תורוקיבה תא גיצי יעיברה קרפה .תפסונו הנוש טבמ תדוקנ

 תולדח םוחתב הפיקמ המרופר הווהמ הז קוח .פ"לדח קוחל סחיב הרבחה תומייק לדומב קוסעי ישימחה

 ,םיטרופמ רבסה ירבדבו םינוידב התוולש ,תיתועמשמ המרופר ךרע ילארשיה קקוחמהש הדבועה .ןועריפה

 תא םכסי ישישה קרפה .ויתוארוהו קוחה תרטמ ןיבל עצומה לדומ ןיב רשקב קימעמ ןויד םייקל תרשפאמ

  .לדומהמ הלועה טבמה תדוקנ תאו רמאמה

  תיטרואת תרגסמ .ב

 5.הילע לחה יביטמרונה רדסהה תרגסמב הרבחה לש ,לעה דעי ,תיפוסה הרטמה יוהיזב תקסוע תילכתה תלאש

 ,תורבחה קוח תקיקחל דע ,םייטנוולרה הקיקחה ירבד ךא ,קומעו רישע אוה תילכתה תייגוסב ימדקאה ןוידה

 תיבב תילכלכה הקלחמה תמקה רחאל 6.הנבומ היה אל הקיספה תרגסמב ןוידהו ,תורורב תובושת קפסלמ וענמנ

 ילעב ןיד יקספ ןוילעה טפשמה תיב ידי לעו הדי לע תעל תעמ 7ונתינ ,2010 תנשב ביבא לתב יזוחמה טפשמה

 ןוידהש הארנו ,הז ןיינע שוריפב םיטבחתמ ןיידע טפשמה יתבו םידמולמה ,םלוא 8.היגוסב הרורב היגולודותמ

 היגוסב ישוקה 9.דבלב תויטפשמ תוירנירטקודב וב עירכהל ללכ ןתינ אלש ףא םינעוטה שיו וציקל בורק וניא ךכב

 םשכו ,ךשמתמ ךרוצ אוה הז ןוידב ךרוצה ןכש ,ןוידה תא םייקלמ םירקוחה תא עיתרהל רומא וניא הרומאה

 ןוידהש ןרטש לש הנחבהה ,הז רשקהב .דיתעב םג יטנוולר היהיו םויכ יטנוולר אוה ךכ ,רבעב יטנוולר היה אוהש

 םג תיטנוולר "להנתמ אוה ובש ילאירה רשקה ןמ רזגנ אוה אלא ,ירוטסיה-א ןויד וניא הרבחה לש הירואיתב"

 רשאו ךשמתמ יפוא אשונה ירוטסיה-א ןויד אוה הרבחה תילכת רבדב ןוידה ,ירק 10.הרבחה תילכת תלאשב ןוידל

  .תיטילופהו תיגולונכטה ,תילכלכה ,תיטפשמה תואיצמב םייונישמ רזגנ

 .ןלהל וטרופי רשא םילדומב םויכ תולבוקמה תודמעה תא זכרל ןתינ ,ערכוה םרט הלאשב ןוידהש םגה

 ינידב תוארל עצומ ןכש ,םראתל םוקמ שי ךא ,תיטנוולוס איה רשאכ הרבחה תילכתל םיסחייתמ הלא םילדומ

 
 יכדרמו טהב הנשוש "תילכת" ךרעה ךותמ – השעמ ןווכמ הילאש תיפוס האצות ,"הנווכ" ,"הרטמ" ,"דעי" ותועמשמ "תילכת" גשומה 5

-hebrew :"ןולימה ןמ" תירבעה ןושלל הימדקאה רתאב אבומש יפכ .)1995( תינקתה תירבעל ישומיש ןולימ – הווהה ןולימ רושימ
academy.org.il/keyword/%D7%AA%D6%BC%D6%B7%D7%9B%D6%B0%D7%9C%D6%B4%D7%99%D7%AA. 

 .)2004( 091 ,105 א םיקסעו טפשמ "יתרוקיב ילכלכ חותינ ?תוינמה ילעב לש םהיחוור תא אישהל ודעונ תורבח םאה" ןרטש הידידי 6
 ,)59 'סמ ןוקית( ]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוח חוכמ 2010 רבמצדב המקוה ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיבב תילכלכה הקלחמה 7

 .2253 ח"ס ,1984–ד"משתה
 12-11-43335 )תילכלכ( ג"נתב )ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיבב תילכלכה הקלחמה( בובכ טפושה ידי לע השענ היגוסב ףיקמ ןויד 8
 ךרעש ןוידה תא רגתא ,השעמל הכלה רשא ןוילעה טפשמה תיבל רוערע שגוה ןידה קספ לע .)17.9.2014 ,ובנב םסרופ( ץיבולא 'נ בוקינדרו

 תומלידה תא ףיצה אוהו ,הרבחה תילכת תלאשב יגולודותמ ןויד אוה םג ךרע ןוילעה טפשמה תיב .הרבחה תילכת ןיינעב בובכ טפושה
 ןיינע :ןלהל( )28.12.2016 ,ובנב םסרופ( ץיבולא 'נ בוקינדרו 7735/14 א"ע – הרבחה תילכת ןיינעל םינושה םילדומה לע תורוקיבהו
 .))ןוילע( בוקינדרו
 .)2004( 174 ,173 א םיקסעו טפשמ "הרבחה תוילכת" טכיל רימע 9

 ןרטש :ןלהל( )2004( 250 ,245 אכ טפשמ ירקחמ "תואיצמ ,ןיד ,הירואית :םילעב תרסח תיטפשמ תוישיאכ הרבחה" ןרטש הידידי 10
 .)"תיטפשמ תוישיאכ הרבחה"
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 םילדומל אצומה תדוקנ תא םיווהמ הלא םילדומ ךכיפלו ,דחא םיניד ףצרכ ןועריפה תולדח ינידבו תורבחה

  .ןועריפה תולדחב הרבחה תילכתל

 יאקירמא-ולגנאה טפשמב החיכשהו תיסיסבה הדמעה תא הווהמה ,תוינמה ילעב לדומ אוה ןושארה לדומה

 איה ,הרבחה יחוורל םיהזכ םיספתנה ,תוינמה ילעב לש םיחוורה תאשה יכ איה וז הדמע .הרבחה תילכת יבגל

 דעו הרבחה הנבממ לחה ,תורבחה ינידב עובקה יביטמרונה ךרעמה לכ תא שרפלו ןיבהל שי וסיסב לעש לעה דעי

 ילעב לדומ" :ןלהלו ליעל( הרבחב םינגרואה לש םדוקפת יכרד תא םירידסמה םייביטמרונה םינונגנמה

 שמיש רשא Ford,12 ןיינעב יוצמ תיטפשמ הניחבמ וז הסיפת לש ירקיעהו ינושארה יוטיבה 11.)"תוינמה

 איה תיתרוסמה הדמעה ילגנאה טפשמב םג 13.המוד חורב וקספנ רשא תובר תויאקירמא תוכלהל התכמסאכ

 Parke v. Daily ןידה קספב יוטיב ידיל האב וז הדמעו תוינמה ילעבל םיחוורה תאשה איה הרבחה תילכתש

tdnews L.14 

 תיעבט תילכתכ ספתנ תוינמה ילעב לדומ ,ךכ .תוילכלכו תויניינק ןרקיעב ןה תוינמה ילעב לדומל תוקדצהה

 איה ןכלו התוא ומזיש הלא םה ,הרבחה ילעב םה תוינמה ילעבש יסלקה יניינקה ןועיטהמ תעבונה תשקבתמו

 יניינע רשק ןיאש ,איה וז תיביטיאוטניא הקדצה לע תרוקיבה 15.םהיחוור תאשה ןעמלו םרובעב ,םמעטמ תלעופ

 םה תוינמה ילעב םנמוא .םתפדעה ןיבל הרבחה תא םימזויה םה ןוהה ילעב ,תיגולונורכ ,ללכ ךרדבש הדבועה ןיב

 הרבחל תוצוחנ ,תוינמה ילעב לש ןוהה םע דבב דבו ,תאז דצל ךא ,הרבחה םוזייל ינויחה ןוהה תא וקפיסש הלא

 הוושנ םא םג 16.ינושארה ןוההמ התוחפ הניא ןתובישח רשא ,תורחא תומושתו הדובע תומושת ,בוח תומושת םג

 םינייפאמה ןיבל )ןיעקרקמב םילעב ןוגכ( יניינקה הנבומב תולעב תוכז לש םייטרדנטסה םינייפאמה ןיב

 תוינמ לעב אוהד ןאמ תויהש דמלת וז האוושהש ירה ,הרבחב תוינמה ילעבל שיש תויוכזה לש םייטרדנטסה

 תוכז ילעב לש יתוהמ ןייפאמ םירדענ תוינמה ילעב ,ךכ 17.הרבחב ןיינק לעב תויהל ותוא תכפוה הניא הרבחב

 ,תלבגומ תוירחאמ םינהנ םה ,שוכרב שומישה לש תואצותל תוירחאב םיאשונ םניא םה :תולעב לש תיניינק

 ילעב אלו ,הרשמה יאשונ הרבחבש ירה ,תוכז לעב ותואל הטילש הקינעמ האלמ תיניינק תוכזש ךכל דוגינבו

  18.הרבחה לש הדוקפתב םירושקה םיאשונ לש בחר ןווגמב תוכמסה ילעב םה ,תוינמה

 רתויב ברה יוכיסה םייק ותועצמאב ןכש ,רתויב ליעיה אוהש תסרוג תוינמה ילעב לדומל תילכלכה הקדצהה

 תוינמה ילעב ,וז הסיפת יפ לע .תוינמה ילעב לש תועיבתה ואלומי םרטב הרבחה דגנכ תועיבתה אולמ קופיסל

 לש םניינע תאשה .ירוישה סרטניאה ילעב םה ונייהד ,הרבחה יסכנמ תונהיל םיאכזה לש רותב םינורחא םידמוע

 ,איהש ןאכמו ,ואלומי הרבחה יפלכ תועיבתה רתיש רתויב ברה יוכיסה הבש ךרד איה תירוישה העיבתה ילעב

 עודיהו ססובמה ןועיטכ תבשחנ תוינמה ילעב לש העיבתה תוירויש תנעט .ליעיה יטפשמה ללכה ,הרואכל

 םתטישל רשאכ 20,רומאה ילכלכה חותינה תא ודדיח  Fischel-ו Easterbrook 19.תוינמה ילעב תפדעה תקדצהל

 ,תוינמה ילעבל טעמל ,ןיינעה תוצובק לכל התרגסמבש הרבחה יפלכ תועיבתו םיזוח לש תכרעמ איה הרבחה

 
 .228 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,תיקסעה הרבחה תילכת ןרטש 11
12 .W. 668 (Mich. 1919)N Dodge v. Ford Motor Co., 170. תילכת תייגוסל ןירשימב יאקירמאה טפשמה תיב סחייתה הז ןיד קספב 
 יפלכ תונפומ הרשמה יאשונ לש םהיתובוח ךכיפלו ,הרבחה לש םיירקיעה םינהנה םה תוינמה ילעב ויפל יעמשמ דח הנעמ הל ןתנו הרבחה
  .המצע הרבחה םע םיהוזמה תוינמה ילעב
13xclusive n Economic Analysis of the Various Rationales for Making Shareholders the EA Jonathan R. Macey,

.Beneficiaries of Corporate Fiduciary Duties, 21 STETSON L. REV. 23 (1991) 
14 y News Ltd., [1961] Ch 927lParke v. Dai. 
15AW AND LORPORATE CANDBOOK OF HXFORD O in ,ernanceovFrom Corporate Law to Corporate GRonald J. Gilson, 

GOVERNANCE 3 (Jeffrey N. Gordon & Wolf-Georg Ringe eds., 2015). Available at: https://ssrn.com/abstract=2819128. 
 .289 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,"תיטפשמ תוישיאכ הרבחה" ןרטש 16
1724  ,and the Dual Nature of the Firm ,f ContractsThe Conception That the Corporation is a Nexus oelvin A. Eisenberg, M

.J. CORP. L. 819, 825–826 (1998) 
  .)2008( 293 תואיצמ ,ןיד ,הירואית – תיקסעה הרבחב תולעבה ןרטש הידידי 18
 262–261 ,392 טפשמ ירוביח – הי'צקורפ וראיטלאוגל ןורכיז רפס "םידיגאתה ינידל תדחאמ הירואיתכ 'גיצנה תייעב'" ןשוג רהוז 19
 .26 'מעב ,13 ש"ה ליעל Macey, ;)1996 ,םיכרוע וליבאר יכדרמו הי'צקורפ לאירוא ,ץישפיל ילתפנ ,קרב ןרהא(

20 , 36 (1991)AWL ORPORATEC OF TRUCTURES CONOMICE HE, TISCHELFR.  ANIELD & ASTERBROOKH. E RANK.F 
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 תרתי לש העיבתה יפואמ הנוש הרבחהמ תוינמה ילעב לש העיבתה יפוא ,דגנמ .תרדגומו העובק תיזוח העיבת

 ,תיזוחה הקדצהה יפ לע ,תוינמה ילעב ,ךכיפל .ירויש אוה העיבתה לש ילכלכה הנכותש ןוויכמ ,ןיינעה ילעב

 ,תוינמה ילעב תא עובקל ליעי ןכ לעו ,הרבחה לש לוהינה תואצותמ ןיינעה תוצובק תרתי לכמ רתוי םיעפשומ

 ןהו תישיאה טבמה תדוקנמ ןה ,תוינמה ילעב תפדעה ,תאז רואל .אישהל שי ותואש ךרעה אשומכ ,דבלב םתואו

  .הליעיו היואר איה ,ןיינעה תוצובק לכ לש תיפרצמה טבמה תדוקנמ

 םה תוינמה ילעבש ךכ יבגל ,תישאר .הב תורומאה דוסיה תוחנהל תעגונ תיזוחה הקדצהה לע תרוקיבה

 ילעב לש םיחוורה תאשהש ךכ יבגל ,תינשו ,הרבחה תלועפ בקע םיירוישה יוכיסבו ןוכיסב םיידעלבה םיאשונה

 ןייצמ ,הנושארה דוסיה תחנהל רשאב .הרבחה יפלכ תועיבתה ילעב רתי לש םיחוורה תא חרכהב אישת תוינמה

 תוקיזחמה ןה ,םידבוע וא םישונ לשמל 21,תורחא ןיינע תוצובק אקווד םהבש םיבצמ ונכתייש הי'צקורפ

 ןאכמו היסכנב השוע הרבחהש שומישהמ תידעלבה תעפשומה הניא תוינמה ילעב תצובק ןכלו ,ירוישה סרטניאב

 ןייצמ אוהש ךות תיזוחה הקדצהה תא רקבמ טכיל .הרבחב הטילשה תא םהידיב קרו ךא דיקפהל ןיאש

 םיסרטניאהמ םלעתתש תיטפשמ הטיש יכו ,דיחיו דחא קר תויהל לוכי ירויש סרטניא ,תיגשומ הניחבמש

 תוילילשה תואצותה תא ןיצחהל חוכה הדיב רשא ןיינעה תצובקש ךכל איבת ןיינעה ילעב תוצובק לש םידגונה

 תריסמש הנעטה יכ רובס ןרטש ,היינשה דוסיה תחנהל רשאב 22.תויטסינוטרופואב לעפת ,היתוטלחה לש

 סחיה יכ ריבסמ אוהש ךות ,הנוכנ הניא תועיבתה ילעב רתי תבוטל אליממ תלעופ תוינמה ילעבל תוחוכה

 ןוכיסל עצוממה סחיהמ הנוש ןהיחוור תא אישהל תורומאה תוטלחה יבגל תויקסע תורבח לש ןוכיסל עצוממה

  23.הרבחה יפלכ תועיבתה ילעב תוצובק רתי לש

 תילכת ,הז לדומ יפ לע .ןיינעה ילעב לדומ תא תוהזל לבוקמ הרבחה תילכת רואיתל תוינמה ילעב לדומ דצל

 לחה ,התוליעפמ םיעפשומה ןיינעה ילעב/םילהקה לכ לש םיסרטניאב תובשחתה ךות עבקיהל הכירצ הרבחה

 תויועמשמה לכ תא ללקשל ,היפוג תועצמאב ,הרבחה לעו ,םיקפסהו םידבועה ,םישונה ךרדו תוינמה ילעבמ

 ילעב לדומ" :ןלהלו ליעל( המיע םירושקה םילהקה לכ לש םיסרטניאה לע החוכ תלעפה לש תוירשפאה

 םה תוינמה ילעב הז לדומ יפ לע ,תאז םע ךא ,תוינמה ילעב להקל תופידע ןתמ ללוש וניא הז לדומ 24.)"ןיינעה

 תא חונזל אלו בל םותבו תוניגהב םילהקה רתיב גוהנל הבוח הלח הרבחה לעו ,דבלב םיווש ןיב םינושאר

 ןובשחב איבהל ,ךכיפל ,הרשמה יאשונ לע 25.תוינמה ילעבל תלעותה לומ לא ןיינעה ילעב לש םיסרטניאה

 התאצות םא קר היוארכ בשחית הלועפשו םילהקה ןמ דחאו דחא לכ לע הלועפה תוכלשה תא םהיתולועפב

 םירחא םילהקל םידספה רציית אלש הלועפ קר טוקנל תיאשר הרבח ,ירק 26.וטראפ תוליעי רופיש איה הווקמה

 אוה ןכש תוינמה ילעב לדוממ הנוש ןיינעה ילעב לדומ .םהל םרגייש קזנה אולמב ופושי הלא םילהקש חיטבת וא

 תאשה איה התאצותש תוגהנתה לע רוסיאהמ םיעבונה ,םינוש הלועפו תוגהנתה יכרד הרבחה ינפב ביצמ

 .ןיינעה ילעב תרתיב העיגפ בגא תוינמה ילעב לש םיחוורה

 ןפוא הזיאב הלאשה ,ךכ .לעופב ומושייל תלוכילו תויולעל רשקב איה ןיינעה ילעב לדומ לע תיסיסבה תרוקיבה

 הערכהב ךרוצ הרקמ לכב תרצויה הלאש איה ןיינעה ילעב ןיב םיחוורה וקלוחי םינוירטירק וליא יפ לעו

 הרשמה יאשונ הז לדומ יפ לע ,ףסונב 27.התוכיא לע חקפל השק אליממו ,ןפוא הזיאבו ףידעהל ימ תא תיביטמרונ

 העיגפמ ענמית הרבחהש עובקל שקבמ ןיינעה ילעב לדומ ,רהבוהש יפכ .תויונמאנ יוביר לש בצמב ולקתיי
 

 .)1993( 306–305 ,301 בכ םיטפשמ "תורבח ינידב םימותיו תונמלא ,םידבוע ,םישונ – היגייסו המריפה לע תולעבה" הי'צקורפ לאירוא 21
  .205 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,"הרבחה תוילכת" טכיל 22
 .300 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,"תיטפשמ תוישיאכ הרבחה" ןרטש 23
 .םילהקה לדומכ הז לדומ הנכמ ןרטש .230 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,תיקסעה הרבחה תילכת ןרטש 24
25. 823, 830 EV. L. RRIZ, 45 AesCorporate Law and Stakeholders: Moving Beyond Stakeholder Statut Hale, leenthKa

.(2003) 
 עוגפל ילבמ דחא טרפ תוחפל לש ובצמב רופישל םרוג האצקהב יוניש רשאכ ,םישנא תצובקל םירצומ םיצקומ וב בצמ – וטראפ תוליעי 26
 .וטראפ תוליעי הנוכמ איה ,םירחאב העיגפ אלל יוניש עצבל דוע ןתינ אל הב תילמיטפוא הדוקנל העיגמ וז האצקהש עגרב .םירחאב
 .)2006( 28 תירוד־ןיב הלכלכ ץרווש יכדרמ
 .233 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,תיקסעה הרבחה תילכת ןרטש 27
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 שארמ תעדל ןתינ אל לעופב ךא ,תיביטקייבואו הדידמ השירד ,הרואכל ,וזו ,ןיינעה ילעב תרתי לש םיסרטניאב

 ,תועמשמה .תויולגו חווט תורצק ,תוידיימ ןניאש תולועפ ןנשי ןכש ,תטקונ הרבחהש תולועפה תואצות ןהמ

 תולועפ ינפמ םילהקה לכ לש םיסרטניאה לע ןגהל תוגהנתה תבוח הרשמה יאשונ לע ליטמה רטשמ לש ,ךכיפל

  .הרבחה קותישל ךכמ אצוי לעופו ,תוישיא תועיבתל תיתוהמ הפישח איה ,הרבחה

 תיטילופ ,תילאיצוס תואר תדוקנמ תיקסעה הרבחה לש הדעי תא רידגמה ,רוביצה לדומ אוה ףסונ לדומ

 רובע אלו ,בחרה רוביצל הגאד ךותמ דקפתל הרבחה לעש איה הז לדומ לש תינורקעה הדמעה 28.תירסומו

 תא םותרל הדעונ וז היצלוגר .תורבחה לע היצלוגרל ,ראשה ןיב ,םוקמ שי ךכ חוכמו ,ןוהה ילעב לש םיסרטניאה

 תרזגנ איה וז השיג 29.)"רוביצה לדומ" :ןלהלו ליעל( תובחר תוילאיצוס תורטמ לש םודיקלו הגשהל הרבחה

 תוברעתה םייקל יואר יכ תרבוס רשאו םשוכרב םישוע םיטרפש שומישב הנידמה תוברעתהל תיללכה הקדצההמ

 התרטמ ,הרבחה תילכת ,רוביצה לדומ יפ לע 30.םימכסומ םיילאיצוס םידעי םדקל הרטמב הבחר תירוטלוגר

-ץוח םימרוג ידי לעו תוינמה ילעב ידי לע המכסהב עבקנש יפכ תילאיצוס הניחבמ היואר תויהל הכירצ ,תיפוסה

  .םישקובמה םידעיה תא תוליעיב םדקל תוכירצ הרבחה תולועפו ,םייתרבח

 םאתהב תורוקמ לש הליעי האצקה ענמיי אוהש ךכל םורגי הז לדומ םושייש איה ירוביצה לדומה לע תרוקיבה

 31.קתניי ,הרבחה לש המויקו םיחוורה תאשה ,הרבחה תחלצה ןיב רשקהו ליאוה ,קושה תוחוכ לש םתלועפל

 םג אלא ,םיילכלכ םיסרטניא םודיקב חרכהב רושק וניא הרבחה לש הלרוג ,ירוביצה לדומה תרגסמב

 ירה ,םיחוורה תאשה היהת אל תורבחה יניד לש תודקמתההש העשמ ,אקע אד .םיבחר םיילאיצוס םיסרטניאב

 ירוביצה לדומה םג ,דועו תאז .קשמב תורוקמה לש הליעי האצקה היהת אלו ,תילכלכ תוליעי ויהי אל תורבחהש

 תמא עיצמ וניא ירוביצה לדומה .האצקהה עבקית ןפוא הזיאבו דציכ לש ילגעמה לשכב ,םוי לש ופוסב ,הקול

 ,תחא הנועבו תעב ,תונעיהל ןתינ אלש רורב ,קודו .הזכ עיצהל לוכי וניא םג אוהו םיבאשמה תקולחל הדימ

 ללכ ילוקיש ןיבו חוורה ילוקיש ןיב םועמעה ,רבד לש ופוסב .ותוללכב רוביצה לש םירתוסו םינווגמ םיכרצל

 .תילכלכ תוליעי רסוחלו הרבחה קותישל איבי אוהו בושייל ןתינ וניא רוביצה

 ןתינש לדומ ,ךכיפל ,קפסל ישוק היהו םדגנכ תורוקיבל םלוה הנעמ וקפיס אל ליעל םירומאה םילדומה

 ןיבל "הרבחה תבוט" ןיב הניחבמה השיג החתפתהו הכלה הלא תוביסנב .הרבחה תילכת רבדב וצמאלו ךישמהל

 ךרוצה תא ההיז ןרטש ."הרבחה תבוט"ל לועפל איה הרבחה תילכתש עובקל תשקבמהו "תוינמה ילעב תבוט"

 לדומ עיצה אוה םירחאה םילדומה תשולש לע תורוקיבה ךותמו תוינמה ילעב תבוטל הרבחה תבוט ןיב הנחבהב

  32.)"הרבחה לדומ" :ןלהלו ליעל( הרבחה לדומ אוה ,הרבחה לש התילכת תעיבקל ףסונ

 הרבחה רשאכ ,המצע הלש םיסרטניאה םודיק ןעמל לועפל איה תיקסעה הרבחה לש התילכת ,הז לדומ יפ לע

 טלחומ ןפואב תדבעושמ הניא תיקסעה הרבחה תילכת .הל ץוחמ אצמנה ידוחיי סרטניא םוש יפלכ תביוחמ הניא

 איהו םישונה וא םידבועה ,תוינמה ילעב לש תונוצרל תדבעושמ הניא איה ,ןיינעה תוצובקמ תחא ףאל ינללוכו

 תדרפנ ,תיאמצע תיטפשמ תוישיא התויהב ,הרבחל .ותוללכב רוביצה לש וא ןיינעה ילעבמ ימ לש החולש הניא

 תוברל ,רחא םרוג לכ לש םיסרטניאל וא תופדעהל םיהז םניאש ,הלשמ תופדעהו םיסרטניא שי ,םילעב תרסחו

 ןיינעה תוצובק תרתי לש סחיל ההז וניאש ,ןוכיסל יאמצע סחי הל שיו ,תוינמה ילעב לש חוורה תאשה סרטניאל
 

28(1999)  268 Y'OCS & .USB , 38Responsibility: Evolution of a Definitional Construct alCorporate Soci Archie B. Carroll,. 
 ,.E. Merrick .Dodd, Jr:לצא דוד קירמ לש תוסחייתהב תמדוקה האמה לש םישולשה תונשב רבכ יוטיב ידיל ואב רוביצה לדומ ירקיע

For Whom Are Corporate Managers Trustees?, 45 HARV. L. REV. 1145 (1932) 
 .234 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,תיקסעה הרבחה תילכת ןרטש 29
 ןמ עפשומש ימ לכש לבוקמ תיטילופ תרגסמ לכבש םשכש ,ירק .יטילופה ןועיטה תועצמאב רוביצה לדומ תא קידצמ Dahl לשמל ךכ 30
 הל שיו תוחוכ הליעפמ הרבח לכש רחאמ .םייטרפ םינוגרא יבגל גוהנל םג שי ךכ ,לשממב ףתתשהל תוכז לבקמ לשממה לש תוטלחהה
  .ותוליעפ תא ןווכל הרטמב ןוגראה לש תיתלשממ היצלוגרל הקדצהו םוקמ שי ךכ ,תמייקתמ איה הב הביבסה לעו תלוזה לע העפשה

ROBERT A. DAHL, AFTER THE REVOLUTION? AUTHORITY IN A GOOD SOCIETY 80–87 (Revised ed. 1990); Robert A. Dahl, 
.A Prelude to Corporate Reform, 1 BUS. & SOC'Y REV. 17 (1972) 

 .240 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,תיקסעה הרבחה תילכת ןרטש 31
 .241 'מעב ,םש 32
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 תא קזחתש ךרדבו ךורא חווטל התודרשיה תא חיטבתש ךרדב לועפל תניינועמ הרבחה ,הז לדומ יפ לע .ןוכיסל

 ,וז תרגסמב .)השוע תרחא תיעבט תיטפשמ תוישיא לכש יפכ( לועפל הדיתע וא תלעופ איה םהב םיקוושב הדמעמ

 ןפואב לועפל םהילעו תיפיצפס ןיינע ילעב תצובק לש הכוראה הדיכ דקפתלמ ענמיהל הרבחב הרשמה יאשונ לע

 וז איה הרבחה תבוט ,הרבחה תבוט ןיבל ןיינעה תוצובק ילעבמ ימ ןיב םיניינע דוגינ םייקתמ וב םעפ לכב ובש

  .רבגתש

 תיללכ תיביטקייבוא הרטמ תייצקנופ הרבחלש עבוק אוהו הרבחה לדומ תא יטרקנוק ןכותב אלממ ןרטש

 ןווגמ לש לולקש הווהמ הז דעי רשאכ ,ךורא חווטל הרבחה לש קושה ךרע תלדגה אוהו דחא דעיב תדקוממה

 ,הרבחה הקיפהש םיללוכה תונורתיה ךסכ רדגומ הרבחה לש קושה ךרע 33.הרבחה לש םירתוסה םיסרטניאה

 ,ךכיפל .תומושתה דעב המלישש המ ןיבל תוקופתה דעב הלביקש המ ןיב םישרפהה תורבטצהמ ,ןמז ךרואל

 לש הייח תרגסמב הטלחה לכ רשאכ ,וללה םישרפהה תא ,רשפאה לככ ,לידגהל איה הרשמה יאשונ לש המישמה

 אוה הרשמה יאשונ תולהנתה יבגל הרבחה לדומ לש רורבה םושייה 34.הרבחה לש קושה ךרע לע העיפשמ הרבחה

 ךילומ יקסעה תעדה לוקיש םא קרו ךא הרבחה לש םיבאשמ תכרוצש הטלחה לבקל הרשמה יאשונ לעש הזכ

 תבשחתמ הטלחה תלבקל הדימה תמא רשאכ ,רתוי םיבר םיבאשמ הרומתב לבקת הרבחהש הנקסמל םתוא

 תואדו תמר תא קזחמה יעמשמ דח תוגהנתה טרדנטסב רבודמ .דבלב הרבחה –- דיחי םרוג לע היתועפשהב

 הרשמה יאשונ ,הז טביהב .תילכלכ ליעי אוה הזככו הרבחה לש התוליעפב םיברועמה םימרוגה לכ לש הלועפה

 םתבוח רומאכ אלא ,םימרוג המכ יפלכ םינומא תובוח םעו תורתוס תויונמאנ יוביר םע דדומתהל םיכירצ םניא

 םהלש ןוילעה סרטניאה ,ירחסמ תעד לוקיש ליעפהל הרשמה יאשונ םישרדנ רשאכ .דבלב הרבחה יפלכ תינפומ

  35.הרבחה לש ןחבומה סרטניאה אוה

 ךרדב לועפל תניינועמ הרבחהש עבוקה לדומה םושיי לש קלחל סחייתמ הרבחה לדומ לע תירשפא תרוקיב

 בצמב םג ,תע לכב הרומש תוינמה ילעבלש ךכמ םלעתמ לדומה לש הז קלח .ךורא חווטל התודרשיה תא חיטבתש

 "תדלונ" הרבחש העשמש חינמ הרבחה לדומ דועבש ךכ .הלוסיח לע תורוהל תוכזה ,הביציו תיחוור הרבחהש

  36.קפסב תלטומ הרבחה לש תואמצעה לעופבש ירה ,ךוראה חווטל תודרשיה איה ותילכתש יאמצע רוצי איה

 ןידה ,1999 תנשב תורבחה קוח תקיקחל דע יכ דמלמ תיתקיקחה הירוטסיהבו תילארשיה הקיקחב ןויע

 השעמלש ךכ 38.דעומ ותואב םילגנאה טפשמה יתב תא וחנהש תוירואתה תאו ילגנאה ןידה תא ףקיש 37ילארשיה

 לש םיחוורה תאשה איה הרבחה תילכת ויפל יאקירמא-ולגנאה טפשמב יתרוסמה ןידה תא הפקיש הקיקחה

 לש תיביטמרונ הרדסהמ ענמנש הקיקחה רבד םע דחא הנקב התלע טפשמה תיב תקיספ םג 39.תוינמה ילעב

 תילכתל תשרופמ תוסחייתה ילארשיה קקוחמה ידי לע הנושארה םעפב הנתינ תורבחה קוחב ,קודו 40.היגוסה

 ,)"תילכתה ףיעס" :ןלהל( 11 ףיעס ,תורבחה קוח לש ןושארה קרפב יוצמה יפיצפס ףיעס תרגסמב תאזו ,הרבחה

 תרגסמב ןובשחב איבהל ןתינו ,היחוור תאשהל םייקסע םילוקיש יפ לע לועפל איה הרבח תילכת"ש עבוקה

 ";רוביצה לש ונינע תאו הידבוע ,הישונ לש םהינינע תא ,ראשה ןיב ,הלא םילוקיש

 םה ימ הלאשה יבגל הצממ רדסה תילכתה ףיעס תארוהב ןיא יכ דמלל לוכי קימעמ וניאשו ידממ דח טבמ

 תורבחש אוהו ,"וילאמ רורבה" תא עבוקה ,דבלב יתרהצה ףיעסב רבודמ יכו הרבחה תוליעפמ םייוארה םינהנה

 
 .246–241 'מעב ,םש 33
 .245 'מעב ,םש 34
  .281 'מעב ,םש 35
 .8 ש"ה ליעל ,)ןוילע( בוקינדרו ןיינע 36
 .)תורבחה תדוקפ :ןלהל( 1983–ג"משתה ,]שדח חסונ[ תורבחה תדוקפ 37
 .)2016 ,תבחרומ תישימח הרודהמ( 57–51 א ךרכ תורבחה קוח סורג ףסוי 38
 .307 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,תיקסעה הרבחה תילכת ןרטש 39
 תוקמנהבו יטרואת ןוידב וכמתנש תויביטיזופ תועיבקב רבודמה ןיא ךא ,היגוסל תעל תעמ סחייתה ןוילעה טפשמה תיב םנמוא 40
 הרבח ,רדינפ 7/81 נ"דב רגמש אישנהו )1981( 197 )4(הל ד"פ ,ןיילרדפ 'נ וגידרב 39/80 נ"דב קרב טפושה ,לשמל ,ךכ .תוכמסוממ
  .)1983( 695 ,673 )4(זל ד"פ ,ורטסק 'נ מ"עב ןינבו חותפ תועקשהל
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 ,יוויצ לכ הב ןיא ךא ,תופסונ תויורשפאל תסחייתמ תילכתה ףיעס תפיס םנמוא 41.חוור םשל ודעונ תויקסע

 דחא הנקב הלוע הניא איהו תידממ דח תונשרפ איה וז תונשרפ 42.שומיש רסח ףיעס אוה תילכתה ףיעס ,ךכיפלו

  .ותוא השריפש טפשמה תיב תקיספו ותוהמ ,ותלחות ,ףיעסה לש ותויללכ םע

 לש ןושארה קרפב ,תורבחה קוח לש טסקטה ףוגב ומוקימ םצעש ירה ,ףיעסה לש ותלוחתו ותויללכל רשאב

 םצע 43.תילכתה תלאשל קקוחמה סחייש תובישחה לעו קוחה יפיעס ללכ לע הרוש ותויה לע דמלמ ,ינשה קלחה

 דצל ןושארה קרפב הרבחה תילכת תלאש תא רידסהל רחב ,ינרדומו שדח קוח קקוחל ואובב ,קקוחמהש ךכ

 ללכל תיביטמרונו תינשרפ היחנה וב תוארל שיש ךכ לעו ותובישח לע רומאכ דיעמ ,תורחא תוינורקע תויגוס

 תומרונה ןמ תחא לכש ךכ לעו תיללכה ותלוחת לע ,אקווד ,דיעמ הייצקנסו יוויצ וב ןיאש הדבועה םג .קוחה

 הנתינש תונשרפה םג 44.קוחה ללכ לע הרוש ותויהל המאתהב תאזו ,תילכתה ףיעס רואל ושרופי קוחב תועובקה

 השדחה חורה לעו תורבחה יניד תרדסהב תילכתה ףיעס לש ותויזכרמ לע תדמלמ טפשמה תיב ידי לע ףיעסל

  45.ומיע איבהש

 "האשה" גשומל ךא ,הרבחה יחוור תאשה איה תיקסעה הרבחה תילכתש עבוק םנמוא תילכתה ףיעסש ןיוצי

 םוקמ שי ,ירק 46.תונוש תויתילכת תויונשרפ "היחוור תאשה" תילולימה הביתלו ,תיעמשמ-וד תינושל תונשרפ

 רמולו תצמתל ןתינ תיחכונה העיריה תרגסמב .תילכתה ףיעסב םינד רשאכ הלא םיגשומ תועמשמ יבגל ביחרהל

 ךרע תיילעל ואיבי רשא תולועפ תטיקנ העמשמ םיחוור תאשה 47,תינומימ הרדגה יפ לעו תינושל תונשרפ יפ לע יכ

 הרבחהש ךכל םורגל איה ,הקיקחה רבד יפ לע ,הרבחה תילכת ,ךכיפל .)הדודמ האלעהכ וא םוסקמכ( הרבחה

 תא תוהזל שי םאה ירק ,סיסבה תלאשל רזוחו בש דחא קלח .םיקלח ינשל ןוידה לצפתמ וז הדוקנב .רתוי חיוורת

 הנודנ וז הלאש .תוינמה ילעב יחוור תאשה התועמשמ הרבחה יחוור תאשה זאש ,היתוינמ ילעב םע הרבחה

  .ליעל וראותש םילדומה תרגסמב

 הרומאה הלאשל תוסחייתה ,ירק ,ומצע תילכתה ףיעס תרגסמב הרומאה הלאשל תוסחייתה אוה ינש קלח

 ןיינעה תצובקכ תוינמה ילעב תא ללכ ריכזמ וניא ףיעסהש הלוע הז טבממ .ותומלשב תילכתה ףיעס לע טבמ ךות

 םיבטומכ קר וב תורכזומ תופסונה תוידיגאתה תוצובקה וליאו ,להנתהל הרבחה יקסע םיבייח התבוטלש

 תוינמה ילעב לש םדמעמ יכ סורגל ןתינ :תודגונמ תויונשרפל חתפ תחתופ קוחה ןושל לש וז תינבת .תושרב

 תא שרפל ןתינ ,ינש דצמ .תוהז תוינמה ילעב לש םתבוטו הרבחה תבוטו ,אטישפ רדגב אוה הרבחה לש םיבטומכ

 הבחר הרבחה תבוטש ךכ לע העיבצמ וז השיג .םילהקה ללכ ןיב תקהבומ תוינויווש לש האצותכ רוכזאה רדעיה

 .תובשחתהל היואר הרבחה יקסעמ עגפיהל הלולע רשא ןיינע תצובק לכו ,תוינמה ילעב לש םתבוטמ הפקיהב

 תוינמה ילעב לש שרופמ רוכזא רדעיה ,ךכיפל 48.תוענכשמו תובר ןה אצומה תשיגל תוקדצהה יכ ןייצמ ןפשקוב

 ךא ,ותוללכב רוביצה תאו הידבוע תא ,הרבחה ישונ תא ריכזהל ןוכנל אצמ הזש ףא ,תילכתה ףיעס תרגסמב

 לש תירקיעה תילכתה תא אליממ ףפוח תוינמה ילעב לש םניינע יכ ףיעסב תעלבומה החנהה לשב וז הנבות קזחמ

 םג – "בשחתהל ןתינו" – השרמ ןושל תטקונ ףיעסה תפיסש ךכ םצעש רמואו ףיסומ סורג .הרבחה יחוור תאשה

 יתלב היהת םירחא םילהק לש םיסרטניא לוקשל הבוח תלטה ןכש ,תוינמה ילעב לדומ םע דחא הנקב הלוע איה

 
 .801 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,"הרבחה תוילכת" טכיל 41
 .309 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,תיקסעה הרבחה תילכת ןרטש 42
 .)9319( 313–311 הקיקחה תונשרפ – ינש ךרכ טפשמב תונשרפ קרב ןרהא 43
 .311 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,תיקסעה הרבחה תילכת ןרטש 44
 ןידה קספל 29–28 ,18 'ספ ,מ"עב ובא ןב ץע 'נ מ"עב הידמח תותלד 3114/01 )ם–י יזוחמ( א"ת ;8 ש"ה ליעל ,)ןוילע( בוקינדרו ןיינע 45
 .130–127 'מעב ,38 ש"ה ליעל ,תורבחה קוח סורג ;)20.9.2002 ,ובנב םסרופ(

 םשכ "האשה" הלימה חותינ לע תנעשנ וז תונשרפ ."םוסקמ" וא בורמ ,אישל העגה התועמשמ "האשה"ש איה הנושארה תונשרפה 46
 וא "םיחוורה תמרה" התועמשמ "האשה"ש איה היינשה תונשרפה .אישל דע םיחוורה תאבה – האשה רמולכ ,א-י-ש שרושה לש הלועפ
 ןוידל ."האּשה" הלועפה םש רזגנ ונממ ,"א-ש-נ" שרושה לש הלועפ םשכ "האשה" הלימה חותינ לע תנעשנ וז תונשרפ ."םיחוורה רופיש"
 תאשה' חנומה לע ףסונ טבמ" סמ ןרו יול ביבר – ואר ,הרבחה תילכת לש רשקהב "םיחוור תאשה" חנומל תינושלה תונשרפה יבגל
 /idclawreview.org/2018/11/28/levy_maas. )2018( םיקסעו טפשמ "'םיחוור
 .)2007( 152 א ךרכ םידיגאת יניד רומ־רב הרדה 47
  .)2004( 262 ,229 א םיקסעו טפשמ "ילארשיה טפשמב תורבחה קוחל 11 ףיעס לש ודמעמ לעו ,הרבחו הרבח לע" ןפשקוב ילע 48
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  49.תילכלכ הליעי

 השרמ ןושל תטקונ ףיעסה תפיסש םגהש רובס אוהו הרבחה לדומ םע תילכתה ףיעס תא ההזמ ןרטש ךדיאמ

 הניחבמש ,ירק 50.ול רתוח קוחהש יונישה תא הריהבמ גייסה תפסוהש ירה ,םילהקה תרתיב תובשחתהה יבגל

 תונשרפ .הרבחה יחוור תאשהל תוטלחה תלבק תעב םירחא םילהק לש םיסרטניאב בשחתהל יואר תיביטמרונ

 ,השרמ ןושלב רבודמש םגה יכ תדמלמ איהו וב רומאה יללכה לנויצרהו ושודיח ,ףיעסה ןושלמ תעבונ וז תיתוהמ

 תובשחתהה .לעופב בשחתהל הבוח ןיא ךא ,םיסרטניאה תרתי תא לוקשל הבוח שי ,ירק .הבוחב רבודמש ירה

 .הרבחה לדומל תינגומוה איה וז תונשרפ 51.הרבחה יחוור תא אישהל ךכב היהיש לככ קר היהת

 םילוקיש יפ לע לועפל" גייסה תועצמאב תגיוסמ וז תילכת ךא ,היחוור תאשה איה הרבחה תילכת ,ךכ וא ךכ

 יכו ,תיקסע הניחבמ תוילנויצר ןהש תוטלחה תועצמאב קר לועפל הרבחה לעש איה גייסה תועמשמ ."םייקסע

 ןהש תוטלחה תועצמאב ,םיחוור תאשהל ואיבי היתולועפש תימינפ הנומא ךותמ םג ,לועפל תיאשר הניא הרבח

 לע תרוקיבל םיטרדנטס וחתפתה הקיספבש םגה יכ ןייצלו ןיחבהל שי .תיקסע תואר תדוקנמ תוילנויצר יתלב

 םיטרדנטס ןכש ,םיילנויצר םייקסע םילוקיש םהמ םיטרדנטס םתואמ דומלל ןתינ אלש ירה 52,תויקסע תוטלחה

 תויקסעה תוטלחהה ןכותב םיקסוע םניא םה ךא ,יקסעה תעדה לוקיש תלעפה יכילהת תניחבב םיקסוע הלא

 טפשמב ערכוהש טרדנטסה אוהש ,יקסעה תעדה לוקיש ללכ תועמשמ ,ירק .םמצע םייקסעה םילוקישבו

 איה הרבחה תילכתש איה ,הרבחה תילכת רשקהב 53הרשמ יאשונ תוטלחה לע תרוקיבל טרדנטסכ ילארשיה

 תניחבב אלא ,םמצע םילוקישה תניחבב קסוע אל יקסעה תעדה לוקיש ללכ רשאכ ,היחוור תאשהל לועפל

 םהמ תויקסע תוטלחה לע תרוקיבה טרדנטסמ דומלל ןתינ אל ,רמולכ .תוטלחהה תלבק יכילהת לע תרוקיב

  .םמצע םייקסעה םילוקישה

 עבוק אוה אלא ,הרשמה יאשונ לע הלחה תוגהנתהה תמרונ תא הנשמ וניא יקסעה תעדה לוקיש ללכ ,רהבויו

 ןחבמב םתדימעב טפשמה תיב קפתסי ויפל ,הרשמ יאשונ תולהנתהל ידוחיי תיטופיש תרוקיב טרדנטס

 אשונ תטלחהש לככ .םיניינע דוגינ אללו בל םותב תעדוימ הטלחה לביק הרשמה אשונ יכ אדוומה ,ילרודצורפ

 תמרונב תדמוע הטלחהה םאה ןחביו ףיסוי אל טפשמה תיב ,רומאה ילרודצורפה ןחבמב תדמוע הרשמה

 .תינלשר הניא יכ אדוול תנמ לע הפוגל הטלחהה תא ןחבי אל ונייהד ,הרשמה יאשונמ תשרדנה תוגהנתהה

 יניינע לוהינב היואר תוריהזב לועפל הבוחהמ הרשמה יאשונ תא רטופ וניא יקסעה תעדה לוקיש ללכ ,עמשמ

 תרוקיבל תיתוהמ תרוקיבמ שרדנה טרדנטסב םתדימע לע תיטופישה תרוקיבה תא ריממ קר אלא ,הרבחה

 תלאשל תפסונ הרזח הנשי ,יקסעה תעדה לוקיש ללכ תייגוסב םגש ךכמ םלעתהל ןתינ אל ,קודו 54.תילרודצורפ

  .יקסעה תעדה לוקיש ללכ תא ליעפהל שי ןהיבגלש תוטלחהה ביט יבגל ,הרבחה תילכת יהמ ,סיסבה

 תילכת יהמו ןועריפ תולדח יהמ ריהבהל שי ,הרבחה תילכת תלאשב ןוידל תיטרואתה תרגסמה רואית דצל

 
 .124 'מעב ,38 ש"ה ליעל ,תורבחה קוח סורג 49
 .319 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,תיקסעה הרבחה תילכת ןרטש 50
 .321 'מעב ,םש 51
 תויקסע תוטלחה לע תיטופיש תרוקיב לש םינוש םיטרדנטס השולש וחתפתה )רוואלד תנידמב רקיעב( תירבה תוצראב תורבחה ינידב 52
 ןיעמ הנקמה ,)BJR – business judgment rule( יקסעה תעדה לוקיש ללכ בצינ םורטקפסה לש דחאה הצקב .הרבחב ולבקתהש
 האלמה תוניגהה ללכ םקוממ םורטקפסה לש ינשה הצקב ;תוריהז תבוח תרפה ןיגב תובח תלטה ינפמ הטלחהה ילבקמל "תוניסח"
)entire fairness(, ונשי ,הלא םיללכ ינש ןיב ;תיטנוולרה הלועפה וא הקסעה לש התוניגה תנחבנ ורדגב רימחמ תרוקיב טרדנטס הווהמה 

 יקסעה תעדה לוקיש ללכ ,םירומאה םיטרדנטסה תשולש ןיב .)"תרבגומ הניחב"( "enhanced scrutiny" הנוכמה ישילש םייניב טרדנטס
 ללכ תא וליחה אלש תונידמב םג השעמלו תירבה תוצראב תחוורה הכלהלו תורבחה ינידב "דוסי ןורקע"ל םינשה תוברב ךפהש הז אוה
  .)2009( 327–319 ,315–314 ,313 אל טפשמ ינויע "יקסעה תעדה-לוקיש ללכ" סנח ןורש ואר הבחרהל .שרופמ ןפואב יקסעה תעדה לוקיש
 עבק םש .63 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,)ןוילע( בוקינדרו ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב ידי לע ילמרופ ןפואב רכוה יקסעה תעדה לוקיש ללכ 53
 תילכלכ-תיטפשמה תואיצמל ותמאתה ךות ,לארשיב תורבחה ינידמ דרפנ יתלב קלח אוה יקסעה תעדה לוקיש ללכ יכ תימע טפושה
 .לארשיב
 ןיינע ותואבש ןיוצי .)12.9.2018 ,ובנב םסרופ( יסגא 'נ )קוריפב( מ"עב 2009 ).ת.ח( לארשי סיילפ רטב 16-05-24730 )'רמ יזוחמ( א"ת 54
 .הרבחה לש תיזוחה תעקפהמ קלח םניא הלא ןכש ,םיישילש םידדצ לע ןגהל דעונ וניא יקסעה תעדה לוקיש ללכש ףפוקסורג טפושה עבוק
 ,וז תונשרפ םולהל השקו ,הרבחה לש התוהמ רבדב תיזוחה הירואתה םע דחא הנקב הלוע הניא ףפוקסורג טפושה לש וז תונשרפ
 .הרבחה לש התבוטמ ןיינעה ילעב תוצובק תרתי תא ןיטולחל האיצומה
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 ףיעסב רידגה קקוחמה יכ דמלמ פ"לדח קוחב ןויע .תורישי ךכל סחייתמ עצומה לדומה ןכש ,ןועריפה תולדח יניד

 תא םלשל לוכי וניא בייח ובש ילכלכ בצמ איה ןועריפ תולדח ,קקוחמה יפ לע 55.ןועריפ תולדח יהמ קוחל 2

 תויובייחתה תוברל ,בייחה תויובייחתהש וא ,ואל םא ןיבו עיגה םנועריפ דעומ םא ןיב ,םדעומב ויתובוח

 ןחבמ :ןועריפ תולדח תרדגהל םינחבמ ינש טקונ ףיעסה ,ירק .ויסכנ יווש לע תולוע ,ולש תונתומו תוידיתע

 .וב ןותנ בייחהש ילכלכ בצמ אלא ,יטפשמ בצמ הניא ןועריפ תולדח ,השרושב ,השעמלו 57,ימירזת ןחבמו 56ינזאמ

 םילח םינחבמה ינש יכו םינחבמה ינשמ דחא לש ותרוכב רבדב עירכהל חרכה ןיאש עבק ןוילעה טפשמה תיב

  58 .םייטנוולרו

 – "ןועריפ תולדח רוזא" והמל הרדגה ןידב ןיאש ירה ,ןועריפ תולדח קוחב רדגומ ןועריפ תולדח לש בצמ דועב

 הרבחה תסינכ ינפלש ותועמשמש "רוזא"ו ,רחא רואב הרשמה יאשונ תולועפ תא ןוחבל שיש ותועמשמש "רוזא"

 יוכיס לש טביהב ,ידמ רחואמ היהי וירחאלשו ,טפשמה תיבל הישונ תיינפל וא התיינפל הליע תמייק הניא וילא

 ךות "ןועריפ תולדח רוזא" גשומל תקיודמ הרדגה ןתממ ענמנ טפשמה תיב םג .יבטימה ןפואב הרבחה תארבהל

 ןיינעב ,ךכ 59.יפיצפסה הרקמה תוביסנל םאתהב ותניחבל םידדמו "ןועריפ תולדח רוזא"ל תונשרפ קפסמ אוהש

 רוזא-םימודמד"ב הרבחה תולהנתה לש בצמ עבק אל ילארשיה ןידה"ש ךכ לע טפשמה תיב רזוח 60,יב.יד.יא

 תולדח רוזא" תרדגהב טפשמה תיב ןד 61,ראודה תושר ןיינעב ".)Zone of insolvency( "ןועריפ תולדח

 םירטמרפ ידי לע רדגומש הזככ "ןועריפה תולדח רוזא"ל טפשמה תיב סחייתמ הרקמ ותואבש ךות ,"ןועריפה

 תולדח תורבחל םיישקב תורבח ןיב הנחבה ,רתיה ןיב ,עצבל השקיב רשא ןרודנא תדעו םג .םירורב םייתומכ

  62."םיישקב הרבח"כ הרבח רדגות ובש דעומה יבגל תקיודמ הרדגה הקפיס אל ,ןועריפ

 יאקירמאה ןועריפה תולדח קוחב ןיאו ,"ןועריפ תולדח רוזא"ל הרורב הרדגה קפסמ וניא הוושמה טפשמה םג

 יאשונ לע תולחה תונמאנה תובוחב םרקיעב וקסע רשא ,תירבה תוצראב ןיד יקספ המכב 63.הז "רוזא"ל הרדגה

 תולדח רוזאב היוצמה הרבח ןהיפלו תוינללוכ תורדגה ונתינ ,"ןועריפ תולדח רוזאב" הישונ יפלכ הרבחב הרשמ

 תילכלכה תוביציה" וב םוקמב היוצמ וא insolvencyapproaches ",64" איה וב םוקמ הז בצמב היוצמ ןועריפ

 יתב ,וב תוהשל הרבח הלוכי וב ןמזה ךשמו "רוזא"ה תולובגל הרורב הרדגה הנתינ אלו ליאוה 65."תרדרדימ הלש

 66.םינוש םינפואב "רוזאה" תולובג ךותב םינידה תלחה תא ביחרהל וא םצמצל ולחה תירבה תוצראב טפשמה

 תוביסנב תעבקנ איהו הקיספבו הקיקחב היוצמ הניא "ןועריפ תולדח רוזא"ל תיכרע דח הרדגהש איה תועמשמה
 

 .ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 2 'ס 55
 תא גציימ ימצעה ןוהה רשאכ ,ילילש וא יבויח אוה בייחה לש ימצעה ונוה ךרע םא ןחוב – )balance sheet insolvency( ינזאמ ןחבמ 56
 יארב ינזאמה ןחבמהו ימירזתה ןחבמה" קי'צרלומס איג( םישונה יפלכ תויובייחתהה לכ םויק רחאל ,יקנה ,ירוישה ילכלכה ךרעה
 םיילכלכה םיכרעב דקמתמ ינזאמה ןחבמה ,ןועריפ תולדח לש םיטביהב .))םסרופ אל( 8–7 "ןועריפ תולדח ינידב תעצומה הכפהמה
 רשא יוושה והמ ונייהד ,ושומימ תעב בינהל יושע סכנה ילכלכ יווש הזיא תניחבב ,היתויובייחתה לש ןהו הרבחה יסכנ לש ןה םינכדועמה
 ,Robert J. Stearn, Jr., Proving Solvency: Defending Preference and Fraudulent Transfer Litigation.םישונה ןועריפל דומעי

.62 BUS. LAW. 359, 360 (2007) 
 תובייחתהש איה הז ןחבמ לש אצומה תדמע .םישונה יפלכ תויובייחתהה םויק לע ויתועפשהבו ןמזה דממב דקמתמ – ימירזתה ןחבמה 57
 לגוסמ בייחה םא הלאשב הז ןחבמ קסוע ךכיפל .ןועריפ ןועט בוחה הבש הדועיה העשל ןוכנ תדדמנ ןועריפה תלוכי ןכלו ,ןמז תיולת איה
 תולדח יניד ןאה דוד ;)1975( 119 )1(ל ד"פ ,ןויצ ןב 'נ לארשי תנידמ 173/75 פ"ע ואר .ןמויק דעומ עיגהב תונושה ויתויובייחתה תא םייקל
  .)2018 ,תכרוע ןייטשלוא הבוט ,היינש הרודהמ( 113 ןועריפ
 .)19.3.2018 ,ובנב םסרופ( ץנימ טפושה לש וניד קספל 58 'ספ ,זרא ןתיא ד"וע 'נ מ"עב רוא לבנע תצובקמ ן"לדנ יטיס רוא 8263/16 א"ע 58
 ןיינע :ןלהל( )4.9.2014 ,ובנב םסרופ( ,מ"עב לארשי ראוד תרבח 'נ מ"עב )1975( תונמאנ קיטמרה 14-07-26836 )ם-י יזוחמ( קרפ 59
 .)תונמאנ קיטמרה
 .).יב.יד.יא ןיינע :ןלהל( )9.6.2013 ,ובנב םסרופ( מ"עב םילעופה קנב 'נ מ"עב חותיפל הרבח יב יד יא 13-04-36681 )א"ת יזוחמ( קרפ 60
 .ןידה קספל 48 'ספ ,59 ש"ה ליעל ,תונמאנ קיטמרה ןיינע 61
 )"ןרודנא תדעו" :ןלהל( )2014( 64 לארשיב בוחה ירדסה תכירעל םיכילהת תניחבל הדעוה ח"וד תטויט רצואה דרשמ 62

www.gov.il/BlobFolder/unit/debt-regularization-
committee/he/Vaadot_ahchud_DebtRegularizationCommittee_DebtRegularizationCommittee_Report_Tuota.pdf. 

 ,םירורב םייתומכ םירטמרפ לע ססבתתו םכסהב עבקיתש תיסנניפ הינתב רדגוי "ןועריפ תולדח רוזא"ש העיצה ןרודנא תדעווש ןיוצי
  .ודעומב בוח המליש אל הרבחה ובש דעומה ןמ םדקומ היהי הרקמ לכבו

63appraisal: Ending the Judicially Created Quagmire of -inancial Twilight ReFAnil Hargovan & Timothy M. Todd, 
Fiduciary Duties to Creditors, 78 U. PITT. L. REV. 135, 151 (2016). ואר ןכו: .Necepf v. Gheewalla, 930 A.2d 92, 99 (Del. 2007)  

64ications Corp., 1991 WL 277613 (Del. Ch. 1991) n.Credit Lyonnais Bank Nederland, N.V. v. Pathe Commu 
65 (Trustee of) v. Wise, [2004] 3 S.C.R. 461, 493 . .Peoples Department Stores Inc 
 .Weaver v:ואר הביחרמ השיגל .e, Inc. v. NCS Healthcare, Inc. 818 A.2d 914 (Del. 2003)Omnicar :ואר תמצמצמ השיגל 66

Kellogg, 216 B.R. 563, 582 (S.D. Tex. 1997). 
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 .יפיצפסה הרקמה

 היוצמ וז תילכת .גישהל ןידה לעש לעה תרטמ יהמ ,ירק .ןועריפה תולדח יניד תילכתב ןודל שי וז הדוקנב

 השיגה ןיבל ילכלכה חותינה תשיג ןיב רקיעבו ,טפשמל תונושה תושיגהמ תעבונה תיביטמרונ תקולחמב

 לש ימושייה חותינהו הבישחה ךרדבו יתוהמ-יטרואתה חותינה תמרב וזמ וז תולדבנ תונושה תושיגה .תיתרבחה

  67.ןועריפה תולדח יכילה

 ןיבל ןועריפה תולדח יניד לש תמדקומה תילכלכה השיגה ןיב ןיחבהל יואר וז השיגב – תילכלכה השיגה

 The ,1986 תנשמ Jackson לש ורפסב תגצומו תראותמ תמדקומה תילכלכה השיגה .תרחואמה תילכלכה השיגה

Logic and Limits of Bankruptcy Law.68 יפ לע Jackson, תייעבב אצמנ ןועריפה תולדח ינידל רוקמה 

 ןידה יפ לע :הז םוחתב תללוחמ איהש )הליעי הניאש תילנויצר הטלחה( "ריסאה תמליד"ו "ףתושמה רגאמה"

 ויתויוכז תפיכאל לועפל השונ לכ לוכי ,ויתובוח תא םלשמ וניא ןועריפ רב בייחש העשב ,טפשמה תוטיש בורב

 םישונב םיעגופ םניא םיילאודיווידניאה םיכילהה ,ןועריפ רב אוה בייחה דוע לכ 69.ילאודיווידניא ןפואב

 בייחה לש ויסכנ ךרע הז בצמב .ןועריפ תולדח לש בצמל בייחה לש ותסינכ םע הנתשמ הז בצמ םלוא ,םירחאה

 שומימ ,הזכ בצמב .ערפיהל םישונה לכ ולכוי אל ,םלוכ בייחה יסכנ ושמומי םא םג ,ןכלו ,ויתובוח הבוגמ ךומנ

 לכ לש הריכממ הרומתה ךס םיתיעל ןכש ,םישונל קלוחמש ךרעה ךס תא תיחפהל לולע דרפנב השונ לכ ידי לע

 לוכי יח קסעכ הרבחה לש רתוי הובגה יוושה .יח קסעכ הרבחה יסכנ ללכ לש הריכמ תעבמ תוחפ אוה דרפנב סכנ

 םיסכנ .'וכו הרבחב רבטצמה ינוגראה עדיהמ ,םידבועה ןיב שיש הלועפה ףותישמ ,ינחור ןיינקמ ,ןיטינוממ עובנל

 קלחב תוחפל ,ןכל .הרומת םניגב תלבקתמ ןיאו דרפנב רכמנ סכנ לכ רשאכ יוטיב ידיל םיאב םניא הלא

 הביטחכ וידחי םיסכנה תא ריאשהל אלא ,סכנ רחא סכנ הרבחה יסכנ תא שממל אל םישונל ףידע םירקמהמ

  70.תחא תדקפתמ

 שומימ לש בצמב ,רומאכ .תוליעי רסוח אוה הרבחה יסכנ שומימב תילאודיווידניא הלועפ לש ףסונ ןורסיח

 .תוחפ הברה ולבקי םינורחאה וליאו ,םבוח אולמב וכזי םינושאר םיסכנ שממל וחילציש םישונ ,ילאודיווידניא

 םיצמאמ עיקשהל םישונהמ דחא לכל יאדכ ,בייחה יסכנ לש שומימה תוריהמב יולת רזחהה הבוגש ןוויכמ

 לע קודה חוקיפב ןה יוטיב ידיל אובל הלוכי וז העקשה .שממל םינורחאה ןיב היהי אלש חיטבהל ידכ תויולעו

 םיעיקשמ םישונה לכ םאש אלא .םירחאה םישונה לש םהיתולועפ לע בקעמב ןהו הרבחה לש ילכלכה הבצמ

 לש ומוקימו ,הלאכש תויולע םיעיקשמ םישונה לכ ןכש ,ןוימטל תודרוי הלא תויולע יזא ,בקעמו חוקיפ תויולע

 71.ותעקשהמ האצותכ םדוקמ וניא םהמ דחא ףא

 הלועפ תויעב ,אקע אד .יביטקלוק ןפואב הצובקכ לועפל םישונה תצובקל ףידע ,אופא ,ןועריפ תולדח לש בצמב

 לש בצמ רצוויי ,ינוציח הפוכ םרוג היהי אלש לככש ,איה תועמשמה .הצובקכ לועפל םהמ תוענומ תפתושמ

 עגופ הז ץורמש אלא .תפתושמה בייחה תפוקל םישונה ןיב "ץורמ" לשו "הכוז םדוקה לכ" לש יתורירש רטשמ

 ,תורחא םילימב .ףתושמה רגאמה ןמ וערפייש תובוחה לכ ךס יווש תא ןיטקמו ללוכה םיסכנה יוושב רומאכ

 לעופ םינושה םישונה ןמ דחא לכ ובש בצמ םירצוי םיינטרפה לעופל האצוהה יניד ,ןועריפ תולדח לש בצמב

 
 )2018( 709 ,705 אל טפשמ ירקחמ ")םהיניבש המלו( םזילסרבינואל תוילאירוטירטמ :לארשיב תולובג־תצוח ןועריפ תולדח" רדיק יש 67
 .)"ןועריפ תולדח" רדיק :ןלהל(

68 17 (1986)–10 AWL ANKRUPTCYB OF IMITSL AND OGICL HE, TACKSONH. J HOMAST. 
69 (1968) 1234 .CIS, 162 The Tragedy of the Commonsrrett Hardin, a.G םיקחשמה תרות םושיימ קלחכ ףתושמה רגאמה תמליד 
 .15–14 'מעב ,68 ש"ה ליעל ,Jackson. JACKSON ידי לע רומאכ הרהבוה )'ריסאה תמליד' טרפבו( ןועריפ תולדחב
70 Thomas H. .Jackson, . 173, 197 (1987);ROBS. PONTEMP& C AWL , 50A World Without BankruptcyDouglas G. Baird, 

Bankruptcy, Non-bankruptcy Entitlements, and the Creditors' Bargain, 91 YALE L.J. 857 (1982). 
 תיתרבח השיגמ" יחמק :ןלהל( )2013( 427 ,417 ול טפשמ ינויע "תילכלכ השיגל תיתרבח השיגמ – ןועריפ־תולדח יניד" יחמק רמוע 71
 .)"תילכלכ השיגל
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 72.םישונה ללכל ףתושמהו יביטקלוקה סרטניאל דוגינב

 םישונה לש תפתושמה הלועפה תויעב תא רותפל ודעונ ,תמדקומה תילכלכה השיגה יפל ,ןועריפה תולדח יניד

 תולועפ בייחמ ןידה 73.םילוכי םניא ךא ,תורכל םיניינועמ ויה םישונהש יטתופיה םכסהל ףילחת םצעב םהו

 לככ ,רשפאמ ךכו ירוטוטטס ןפואב םיינטרפה שומימה יכילה לש האפקה וא בוכיע תועצמאב תופתושמ הייבג

 םיליגרה םישונה ןיב תינויווש הקולח בייחמ ןידה ,ןכ ומכ .יח קסעכ הרבחה שומימ תא ,םישונל יאדכ רבדהש

 לכש םושמ ,הרבחה יסכנ שומימל ץורמה תא תנתממה )המידק ןידמ וא יהשלכ תיניינק תופידעמ םינהנ םניאש(

 )ולשל ההז סוטטסב( םישונהמ והשימ היהי אל ,ןועריפ תולדח עוריא שחרתיש הדימבש שארמ עדוי השונ

 םישונש העקשהה ןכלו ,תחופ בייחה יסכנ תא ןושאר שממל ךרוצה ךכ .הרבחהמ רתוי הלודג הקולחמ הנהייש

 תילכת .םלוכ םישונה תבוטל בוש – איה םג תתחופ )monitoring costs-ה( חוקיפה תויולעב עיקשהל םיכירצ

 .םישונל בוחה רזחה תא אישי רשא ילכ תווהלו םזילנויצרה רסוח לע רבגתהל איה ,ךכיפל ,ןועריפה תולדח יניד

 ושעיי םמושייו ןועריפ תולדח יכילה חותינש יוארש םירובס וז תילכלכ השיגב םידדצמה ,יטרקנוק ןפואב

  74.םישונה ילובקת תא םאתהב ואישיו וביני רשא ,הרבחה יסכנ ךרע תאשה לש טבמה תדוקנמ

 דוע ןועריפה תולדח ךילה תא תחתנמה ,רתוי הבחר הנומת תוארל תשקבמ תרחואמה תילכלכה השיגה

 לש לעה-תרטמכ יארשאה יריחמ לש םתדרוה תרטמ תא הביצמ וז השיג .ינושארה יארשאה ןתמ לש בלשהמ

 ."ףתושמה רגאמה" ןויער יבגל רקיעב ,םדקומה ילכלכה חותינה תא תרקבמ איה םאתהבו ןועריפ תולדח יכילה

 הקדצה קפסמ אוהו ליאוה יתייעב אוה "ףתושמה רגאמה" ןויערש איה תרחואמה תילכלכה השיגה תנעט

 תילכלכה השיגה .תוינמה ילעב ןיבל םניבו םמצע ןיבל םישונה ןיב םיסחיה תכרעמב ןידה לש תיביסמ תוברעתהל

 רתויב םיבוטה תונורתפה תא םמצעב ובצעי םהש תנמ לע םידדצל ישפוח בחרמ ריתוהל שיש תסרוג תרחואמה

 ידי לע שארמ עבקנש םכסהב ברעתהלמ ענמיהל םיכירצ ןועריפה תולדח יניד יכו ,ןועריפ תולדח לש בצמל

 ןכש ,רתוי תוליעי תואצותל איבי ןידה לע תונתהל םידדצל ןתנייש שפוחה ,הרומאה השיגה יפ לע 75.םידדצה

 תומושתה יקפסל תוכז ןתמ ,רמולכ .הרבח לכ לש תויטרקנוקו תויפיצפס תוביסנמ םלעתמ עבוק ןידהש רדסהה

 איבי ןועריפ תולדח יכילה לש תויטפשמה תואצותל עגונב הרבחה םע םדקומ ןתמו אשמ להנל הרבחה לש

 בחרה רדסהה רשאמ )תואדו יטביהב תוחפל( תילכלכ הניחבמ רתוי ליעי אוה יטרפ רדסה ןכש ,יארשאה תלזוהל

  76.עבוק ןידהש

 הקוצמה תעפות לש םינפה לכל הנעמ קפסל םינווכמ ןועריפה תולדח יניד ,וז השיג יפ לע – תיתרבחה השיגה

 ןועריפה תולדח .העפותה לש ילכלכה ןפהו ירסומה ןפה ,יתרבח-יטילופה ןפה ,ישגרה ןפה תוברל ,תיסנניפה

 םיסרטניאה יוטיבל המב קפסל שקבמ ןידה ןכלו ,םיברועמה םידדצה ןיבש םיסרטניאה ידוגינ תא תדדחמ

 77.ידעלב ןפואב םהמ דחא ףאב רוחבל ילבמ םינושה םיכרעהו

 לש עוריאב םייתרבח םילוקיש לש תובישחה תא םישיגדמ Korobkin רקיעבו תיתרבחה השיגב םיכמותה

 תקולחב לפטיש דחוימ ןיד ךירצמ ויתובוח םולשתב דומעל בייחה לש ללוכה ןולשיכה ,םתטישל 78.ןועריפ תולדח

 תא עצבל תנמ לע .תופידע רדס הזיאבו םיסכנב וכזיש םישונה ויהי ימ עירכיו בייחה ידספהמ עבונש לטנה

 לכב ותערכהב טפשמה תיב תא ןווכל םירומאש ,תוינידמ ילוקיש לש הרושל תונפל שי ,וזה השקה הערכהה

 ,)םיינוצר יתלב םישונ וא ,םידבוע ןוגכ( םישלח םישונ לע ןגהל ןוצרה ,הלא תוינידמ ילוקיש ןיב .יפיצפס הרקמ

 
 259 ,249 ב םיקסעו טפשמ "תוליעי אל תויובייחתהמ הרבחה יסכנ רורחש :םוקישהו קוריפה יניד לש תורטמה" לגס־ביבח תיריא 72
  .)"םוקישהו קוריפה יניד לש תורטמה" לגס־ביבח :ןלהל( )2005(

 .428 'מעב ,71 ש"ה ליעל ,"תילכלכ השיגל תיתרבח השיגמ" יחמק 73
 .710 'מעב ,67 ש"ה ליעל ,"ןועריפ תולדח" רדיק 74
  .260 'מעב ,72 ש"ה ליעל ,"םוקישהו קוריפה יניד לש תורטמה" לגס־ביבח 75
76 343 (1997) EV., 72 N.Y.U. L. RA Theory of Corporate Insolvencyrry E. Adler, a.B 
  .263 'מעב ,72 ש"ה ליעל ,"םוקישהו קוריפה יניד לש תורטמה" לגס־ביבח 77
78 717 (1991)EV. . L. ROLUM, 91 CnkruptcyaRehabilitating Values: A Jurisprudence of BDonald R. Korobkin, . 
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-ורקמ םילוקישו לעופ קסעה הבש הליהקל וא ריעל רוזעל ןוצרה ,הרבחב םיעיקשמה רוביצ לע ןגהל ןוצרה

 תוכלשהה תא תנחוב ,אופא ,תיתרבחה השיגה .דועו םיסיממ תוסנכהה הבוג ,הלטבאה רועיש ןוגכ – םיילכלכ

 תולולעש תוללוכה תוכלשהב תבשחתמו הרקמה לש םייפיצפסה םידדצל רבעמ ןועריפה תולדח עוריא לש

 תקדוצ האצות ביתכהל ,תיתרבחה השיגה יפל ,רומא וללה םילוקישה ןווגמ .הרבחה תסירקמ האצותכ םרגיהל

 תונפל הרבחל רשפאתי יתמ היגוסה ןשארבו ,ןועריפה תולדח ךילה ךלהמב תולועש תונושה תויגוסב רתוי הנוכנו

 הריאשהלו הרבחה תא םקשל ןתינש לככ תיתרבחה השיגה יפל .קוריפל תונפל ץלאית איה יתמו םוקיש ךילהל

 ךלהמב תופסונ תויגוסב םג יוטיב ידיל ואובי וללה םיבחרה תוינידמה ילוקיש .ןכ תושעל יאדכו יוצר ,יח קסעכ

  .ךילהה

 םיבאשמה תקולחו קוריפה ךילה תרגסמב םייתרבח םיסרטניאב םג ריכהל תשקבמ תיתרבחה השיגה

 רשא ,Warren ידי לע תגצוימ וז השיג .םינתשמ םיכרעו תורטמ ןועריפה תולדח ינידלש הנבה ךות ,תמצמוצמה

 ,םינוש םילוקיש ,ןועריפ תולדח תרגסמב םישונה ןיב םיבאשמה תקולח רדגב ,ןובשחב איבהל ןידה לע התעדל

 םישונב ינויווש גהנמ םיגהונה םיללכ םה םינגוה הקולח יללכ ,התנעטל 79.םישונה ןיב ןוימדה תדימ לשמל ומכ

 םתופידע תחטבה אוה ףסונ לוקיש .יתרבחה םדמעמב ףאו הרבחה םע ורציש הקסעה הנבמב ,הזל הז םימודה

 םיללכ םה םוקישבו קוריפב םינגוה הקולח יללכ יכ הרובס Warren .תוינמה ילעב ינפ לע םישונה לש תטלחומה

 אוה ןובשחב איבהל שיש ףסונ לוקיש .תוינמה ילעב ינפ לע םישונה לש תטלחומה םתופידע םויק לע םידיפקמה

 תויולעב תאשל תלוכי םהל ןיאש םישונ םע ביטיהל ןידה לע .ןועריפה לשכ תויולעב תאשל תיסחיה תלוכיה

  .ךפהלו ,ןועריפה תולדח

 םיכרעל םימגרותמ םניא םייתרבחה םיכרעה ןכש ,םושייל השק וז השיגש איה תיתרבחה השיגה לע תרוקיבה

 תא הריאשמ איה אלא ,תמיוסמ תיטפשמ הערכה הביתכמ הניא תיתרבחה השיגה ,ןכ ומכ 80.םירדגומ םייפסכ

 םילוקישה םהמ יללכ ןפואב תראתמ השיגה םנמוא .יפיצפס הרקמ לכב טפשמה תיב לש ותעד לוקישל הערכהה

 טפשמה תיב .הז תא הז רותסל וליפא םיתיעל םילוכיו םיבחר הלא םילוקיש ךא ,לוקשל טפשמה תיב ךירצש

 ול שיש ילבמ ,תיפיצפס הרבחב ןועריפה תולדח עוריא לש תוירוביצהו תויתרבחה תויועמשמה תא ךירעהל שרדנ

  81.ןכ תושעל תידסומה תורישכה וא םילכה תא חרכהב

 רואיתל םימייקה םילדומה יופימל אצומה תדוקנ תא ססבל תרשפאמ הכ דע הרומאה תיטרואתה תרגסמה

 ןתינש ,ןלהל טרופתש ,החנהה תא יוטיב ידיל האיבמ וז אצומ תדוקנ .ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה תילכת

  .יטנרהוקו ףיצר רבעמכ ןועריפה תולדח יניד ןיבל תורבחה יניד ןיב רבעמה תא ראתל

 דחא םיניד ףצר לע םיאצמנכ ןועריפה תולדח ינידו תורבחה יניד יוהיז – םינידה תופיצר

 תא הריבסמ וז הירואת 82.תיזוחה הירואתה איה תורבחה ינידו הרבחה רואיתל תויזכרמה תוירואתהמ תחא

 הרוש וכותב דגאמה 83,יטפשמ-ינומימ רישכמ הרבחב האורה ,תיזוח הסיפת תועצמאב הרבחהמ םיעבונה םירשקה

  84.תיזוח תעקפ תורצויה – תועמתשמו תושרופמ – תויזוח םיסחי תוכרעמ לש

 רשקה תא ססבל ןתינש ירה ,הרבחה רואיתל תלבוקמו תקמונמ הירואת איה תיזוחה הירואתהש החנהב

 ידיל האיבמ הרבחה לש ןועריפה תולדחש ,ךכמ תעבונ וז תופיצר .ףיצר רשקכ ןועריפ תולדח יכילהל יטפשמה

 
79 . 775, 789 (1987)EV. L. RHIU. C 54 Bankruptcy Policy,.Elizabeth Warren,  
 .122 'מעב ,57 ש"ה ליעל ,ןועריפ תולדח יניד ןאה 80
 .425 'מעב ,71 ש"ה ליעל ,"תילכלכ השיגל תיתרבח השיגמ" יחמק 81
82 22 (2008) ROKENBROMISES P ,EPTKROMISES P: OVERNANCEG ORATERPO, CACEYR. M ONATHANJ. 
83  ISCHELF&  ASTERBROOKE, 10 'מעב ,20 ש"ה ליעל. 
84rship neTheory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Owilliam H. Meckling, WMichael C. Jensen & 

.Structure, 3 J. FIN. ECON.305, 310 (1976) 



13 

 תא ןייפאל ןתינש לככ ,ירק .לילכ התוא תנייאמ וא תלטבמ הניא איה ךא ,תיזוח תעקפ התואב רבשה תא יוטיב

 םיזוח לש תעקפכ ןועריפה תלדח הרבחה תא ןייפאל ןתינש ירה ,תיטנוולוס איה רשאכ םיזוח לש תעקפכ הרבחה

 ,לשמל ,ךכ .טלחומה םלוטיב אל ךא ,תשדוחמ תוסחייתה .הרבחה לש הבצמ רואל תשדוחמ תוסחייתה םישרודה

 ןועריפ תולדחל הרבחה תסינכ םרט המייקתהש תיזוחה תכרעמל רישי רשק הרושק םישונה ןיב גרדמה תעיבק

 םישונו םיליגר םייזוח םישונ ,םיחטבומ םישונל הקולח ךות תיזוח תכרעמ התוא לש הרהבהו רוריב הכירצמ איהו

 ,רומאכ ,אלא ,תיזוח תכרעמ התוא תא העיקפמ הניא ןועריפ תולדח לש בצמל הסנכנ הרבחהש הדבועה 85.םייקיזנ

  .ןועריפה תולדח ינידבו תורבחה ינידב אטבתמה יתרדסה ףצרב רבודמש ןאכמו ,שדחמ התוא הרידסמ איה

 יפ לע .םינידה תודיחאו תופיצר רבדב ןועיטב תכמות ,ליעל הראותש ,ןועריפה תולדח ינידל תילכלכה השיגה םג

 ףילחת םצעב םהו םישונה לש תפתושמה הלועפה תויעב תא רותפל ודעונ ןועריפה תולדח יניד ,תילכלכה השיגה

 תא םיאטבמ ,ךכיפל ,ןועריפה תולדח יניד 86.םילוכי םניא ךא ,תורכל םיניינועמ ויה םישונהש יטתופיה םכסהל

 .ןתמו אשמ להנל הרבחה לש התוליעפב םיברועמה םינקחשה ולכי וליא תרכנ היהש רעושמה יטתופיהה םכסהה

 תרדסהש הנקסמל תוליבומ ןהיתשו ,ליעל הראותש תיזוחה השיגה םע דחא הנקב הלוע תילכלכה השיגהש ןאכמ

 ילשכ םירצונ םהב תומוקמב תוברעתה תשרודה וזכ ךא ,הליעי איה תיזוח תכרעמ תועצמאב הרבחה לש םירשקה

 ךכב ןייפואמה קוש לשכ ןורתפל תלעופ ןועריפה תולדח ינידלו תורבחה ינידל תילכלכה השיגה ,ירק .קוש

 םניא קקוחמה תוברעתה אלל םהיניב ותרכנש םיזוחה תאז לכב ךא ,םתניחבמ ילנויצר ןפואב ולעפ םידדצהש

 ןועריפ תולדח ינידב האורהו תרחואמה תילכלכה השיגה םע דחא הנקב םג הלוע וז השיג 87.םתחוור תא םימסקממ

 תילכלכה השיגה םג ,ירק 88.וילע םימיכסמ ויה םידדצהש המל ןתינה לככ םיבורק תויהל םיכירצ רשא םיניד

  .םינידה ףצר רבדב ןועיטה םע דחא הנקב הלוע איה ךכיפלו ,הרבחה רואיתל יזוח ןועיט לע תכמתסמ תרחואמה

 תייעבל הנעמ קפסל תורבחה יניד לש הפיאשב אוצמל ןתינ יטנרהוקו ףיצרכ רבעמב תוארל שיש ךכל ףסונ םעט

 תיטנרהניא היעב איה הרבחב גיצנה תייעב 89.תורבחה קוחב םייקה יטופישהו ינבמה חוקיפל סיסבה איהש ,גיצנה

 תיצמת 90.םישונל תוינמה ילעב ןיב גיצנה תייעבל עגונ ירקיע רושימ רשאכ ,םירושימ המכב יוטיב ידיל האב איהו

 לש ןועריפה תלוכי תא חיטבתש תינרמש הלועפ ךרד ץמאת הרבחהש סרטניא שי םישונל דועבש ,איה היעבה

 .ןוכיסה תא םג ךא ,חוורל יוכיסה תא הלידגמה הלועפ ךרד טוקנל סרטניא שי תוינמה ילעבלש ירה ,הרבחה

 ןוכיסה ,תוינמה ילעב לש תלבגומה תוירחאהו הרבחה לש תדרפנה תיטפשמה תוישיאה רואלש ירה ,הזכ הרקמב

 רוזאב היוצמ הרבחה רשאכ תדדחתמ הרומאה גיצנה תייעב 91.תוינמה ילעב לש אוה חוורה ךא ,םישונה לע לטוי

 תבוטל הרבחה לוהינ ךשמה ,ךדיאמ ךא ,םצעתמ םבוח תחטבהל םישונה סרטניא וז הפוקתב :ןועריפה תולדח

 92.ןועריפ תולדחל תיאדו הסינכ איה םתושממתהש ,םירבגומ םינוכיס לוטיל םילהנמה תא ץרמתמ היתוינמ ילעב

 תא וכישמי ןועריפ תולדח ינידש אוה יעבט ךאש ןאכמו ,התוללכב גיצנה תייעבל הנעמ קפסל םירומא תורבחה יניד

 הרבחה רשאכ ןה – גיצנה תייעבל ךשמתמו םלש הנעמ ןתמ רשפאמ םינידה ןיב ףצרה ,ירק .וז היעבל הנעמה ןתמ

  .ןועריפ תלדח הרבחה רשאכ ןהו תיטנוולוס

 
 רומיל( 267 ,257 רגיצנד רפס "ןועריפ תולדח יכילהב בויחל ןיינק ןיב תולובגה שוטשט" סנימ הילדוא :ואר םישונה יגוס ןיב הנחבהל 85
 .67–54 'מעב ,57 ש"ה ליעל ,ןועריפ תולדח יניד ןאה ;)2019 ,םיכרוע םואב ודיעו ןמטוג־רז

 .432ו 428 'מעב ,71 ש"ה ליעל ,"תילכלכ השיגל תיתרבח השיגמ" יחמק 86
 חי םיטפשמ "טפשמב דוסיה־יגשומ לופרעל הלכלכה לש תיביטקורטסנוקה התמורת !קוח הז ?ץפח הז ?הזוח הז" הי'צקורפ לאירוא 87

 .)ט"משתה( 410–409 ,395
88 EE. & LASH, 61 WBankruptcy Law: Bankruptcy as (is) Civil Procedure A Normative Theory ofCharles W. Mooney Jr., 

.L. REV. 931 (2004) 
 .)2012( 34 ,31 ז םירבדו ןיד "יוניש־ינכוסכ םיריכבה רכשו קשמב תויזוכירה :םידיגאתה ינידב ירוביצה שומישה" לייא ידע 89
  .265–263 'מעב ,19 ש"ה ליעל ,"םידיגאתה ינידל תדחאמ הירואיתכ 'גיצנה תייעב'" ןשוג 90
  .221–210 'מעב ,2 ש"ה ליעל ,עבג 91
92ted States, and Creditor Protections in the Zone of Insolvency: A Comparison of the Unis Director DutieJustin Wood, 

Germany, and Japan, 26 PENN ST. INT'L L. REV. 139, 140 (2007). 
 הנוממה 'נ מ"עב הינב ירוד .א 17156-10-19 )א"ת יזוחמ( ת"לדח ואר ןועריפ תולדחב גיצנה תייעב תא וטקפ-הד השיחממה המגודל
 רדסהל ותעצה תא ולבקיש לככ קרש ריהצה תוינמה לעב ,הרקמ ותואב .)27.10.2019 ,ובנב םסרופ( ביבא-לת זוחמ ןועריפ תולדח יניינעל
 .הרבחה םוקישל עייסיו לעפי אוה ,םישונ
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 יאשונ תוירחא תייגוסל הליבקמה הרדסהה איה ,םינידה תופיצר לע איה םג הדיעמה ,גיצנה תייעב לש תרזגנ

 םיטרדנטסה ךא ,וז היגוסב תויפיצפס תוארוה עבוק פ"לדח קוח ,םנמוא .הרבחה לש הנועריפ תולדחל הרשמה

 ףיעסב עובקה טרדנטסה טעמל 93,תורבחה קוחב םירומאה םיטרדנטסה םה הרשמה יאשונ לש םתוליעפ תניחבל

 ןיווכהל רומאש רוקמכ ןועריפה תולדח ינידבו תורבחה ינידב האור ילארשיה קקוחמה ,ירק 94.פ"לדח קוחל 882

 ,ךכל רשקהב .םינידה ןיב ףיצר רשק ונשיש תיביטמרונ הניחבמ עבק רבכ אוהו הטנא-סקא הרבחה תוליעפ תא

 הרבחה תסינכ ןיבל תיטנוולוס איה רשאכ הרבחה לש ידיגאתה לשממה ןיב רשק ונשיש אצמנ םירקחמ המכב

 םג תוקפנ תולעב ןה תיטנוולוס הרבחה רשאכ ידיגאתה לשממל רשקב תועובקה תוארוההש ךכ ,ןועריפ תולדחל

  95 .ןועריפ תלדח הרבחה רשאכ

 הנומת ןתונ וניא תורבחה קוחש ,םייריפמא םיאצממ לע םיססבתמ םהש ךות ,םינעוט ןפשקובו לייא ,וזמ הרתי

 סיסב לע ,םינעוט ןפשקובו לייא ,ירק 96.תורבחה יניד לש םתילכת לשו הרשמה יאשונ לש םהיתובוח לש תקיודמ

 לכב דחוימבו ,םיינוציח םיקוחמ םג אלא ,תורבחה קוחמ קר םינוזינ םניא תורבחה ינידש ,םייריפמא םיאצממ

 ,םירבדה תועמשמ 97.הרשמה יאשונ לש םתוירחא תלאש ,תורבחה ינידב תויזכרמה תולאשהמ תחאל רושקה

 םדי לע אצמנ ןכש ,ןפשקובו לייא לש םייריפמאה םיאצממה םע דחא הנקב הלוע םינידה תופיצר רבדב הנעטהש

 היושע הרבחה תילכתש ךכל ,ירק .תורבחה יניד תא רידסמה ידיחיה יביטמרונה רוקמה וניא תורבחה קוחש

 םירומאה םינידה ףצרל םייטרואתה םיקומינה .יריפמא ןוגיע ונשי ,תורבחה קוחב קר אלו ,פ"לדח קוחב עבקיהל

 98.תענכשמו תיטנרהוק הרוצב םינידה ףצר תא םיגיצמ ןומלוסו סנימ .םיישעמ םיקומינ םע דחא הנקב םג םילוע

 תוילכלכ תויגוסב תלפטמה תיטפשמה האכרעה תא דחאל ליעיו יואר תיטנוולוס איה הרבחה רשאכ ,םתדמעל

 הקלחמה תחת השעיי לופיטהש ךכ ,הרבחה לש הנועריפ תולדחב תלפטמה תיטפשמה האכרעה םע תומיוסמ

   99.טפשמה יתב לש תילכלכה

 ןיינעב קותינו הדרפהש דמלמ הז ףצר .הפיצר תוסחייתהל ךכיפל םינתינ ןועריפה תולדח ינידו תורבחה יניד

 הרבחה לא תוסחייתהה ,השעמל .קיודמ וניא ,ןועריפ תלדח איה רשאכו תיטנוולוס איה רשאכ הרבחה תילכת

 תוכירצ הרבחה תוילכת הז ריצ לע רשאכ ,הרבחה לש הלוסיח םע םייתסמש ,ךורא דחא ריצ לע תויהל הכירצ

 ןועריפ תולדחל הסנכנ הרבחהש הדבועה .תודיחא הדימ תומא רציילו םיהז תונורקע ףקשל ,וזב וז בלתשהל

 תולדח רוזאב היוצמ קר הרבחה רשאכ יאדוובו ,הסיסבב תודמועה דוסיה תוחנה תא תונשל הרומא הניא תילמרופ

 םילדומה ןיב ףצרל קומינ ךכב שיש ירה ,הז רמאמ לש רשקהב .דבלב תרעושמ איה הנועריפ תולדח רשאכ ,ןועריפה

 .הרבחה תומייק לדומל הרבחה לדומ ןיב רבעמל טרפבו ,םינושה

 ןועריפ תולדחב הרבחה תילכת תא שממל תוירחאהו הבוחה תולטומ הילע היצקנופה

 הרבחה רשאכ .תילכת התוא שומימל תוירחאהו הבוחה תולטומ ימ לע הלאשה םג הלעת ןלהל וראותיש םילדומב

 תאזו ,הרבחה לש הרשמה יאשונ לע תלטומ תוירחאהש איהו ,הרורב איה וז הלאשל הבושתה ,תיטנוולוס איה

 
 תבוחל םינפמה ,9919–ט"נשתה ,תורבחה קוחל 292–289 'סב העובק ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחב הרשמה יאשונ תוירחא 93
 .תורבחה קוחל 254–252 'סב העובקש יפכ םינומאהו תוריהזה
 תוירחא :ידיגאתה ןידב ףגנ ינבא" ןאה דוד .תורבחה קוחב היוצמ הניא ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 288 'סב העובקה תוירחאה 94
 .)"הרשמ יאשונ תוירחא" ןאה :ןלהל( )2020–ב םסרפתהל יופצ( 1 גמ טפשמ ינויע "ןועריפ תולדח קוחל תורבחה קוח ןיב – הרשמ יאשונ

95, Interactions between Corporate Governance, Caio Galdi & Alexsandro Broedel Lopes Bruno Funchal, Fernando
Bankruptcy Law and Firms' Debt Financing: The Brazilian Case, 5 BRAZ. ADM. REV. 245–259 (2008); Fathi Elloumi & 
Jean-Pierre Gueyié, Financial Distress and Corporate Governance: an Empirical Analysis, 1 CORP. GOVERN. 15, 15–23 

(2001).  
 )2014( םיקסעו טפשמ "ירחא הנש םירשע – תורבחה ינידב םימותיו תונמלא" לייא ידעו ןפשקוב ילע 96

.//portal.idc.ac.il/he/lawreview/conferences/documents/2014-ayal+bukspan.pdf 
 .הרשמ יאשונ לע תישיא תוירחא םיליטמ לארשי תנידמב םיקוקיחה ללכמ %10-ש ואצמ לייאו ןפשקוב .םש 97
 ןעטנ םינידה תופיצר ןועיטש ןיוצי .)2018( 823 זמ םיטפשמ "דחאל תע – ןועריפ תולדחו תילכלכה הקלחמה" ןומלוס בדו סנימ הילדוא 98
 .843–834  'מעב ואר ,תענכשמו תיטנרהוק ,האלמ הרוצב םרמאמב ןומלוסו סנימ ידי לע
 ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל ב42 'סב ותועמשמכ ילכלכ ןיינעב ןודל תידוחיי תיניינע תוכמס שי תילכלכה הקלחמל .םש ,םש 99
 .קוחב םייונמה םיגירחה טעמל ,1984–ד"משתה
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 הבושתה ,ןועריפה תולדח ריצ לע הענ הרבחה רשאכ ,םרב 100.ןידהו ידיגאתה רטשמה לש דוסיה תונורקעל םאתהב

 .תיטנוולוס התייה הרבחה וב בצמל ההז הניא איהו תיכרע דח הניא

 םינגרואהו תודסומה לש םנוטלש םייתסמ ,ילמרופ ןועריפ תולדח ךילה חתפנ רשאכש ךכמ עבונ רומאה יונישה

 הרבחה קוריפל לועפל ודיקפתש ,הרבחה לש ןועריפה תולדח יכילה םושייל דיקפת לעב הנממ טפשמה תיב .הרבחב

 101.וילא הרשמה יאשונלו הרבחה לש םינגרואל תונותנה תויוכמסה אולמ תרבעה ךות ילכלכה המוקישל וא

 תוירחאהו הבוחה ,ילמרופ ןועריפ תולדח ךילהל תסנכנ הרבחהו םיכילה תחיתפ וצ ןתינש העשמש איה תועמשמה

  102.הנמתהש דיקפתה לעבל םירבוע תילכתה שומימל

 דיקפתה לעב ןידה יפ לע ןכש ,תטלחומ הניא תילכתה שומימל יארחאה םרוגה אוה דיקפתה לעבש העיבקה ,םרב

 תיב ,ילמרופ ןועריפ תולדח ךילהב היוצמ הרבחה ובש בלשמ ,ירק 103.ויתוארוהל ףופכו טפשמה תיב םעטמ לעופ

 .הנועריפ תולדחלו הרבחל רשקב םייתוהמה םייטפשמה םיניינעב קסופש הז אוהו ךילהב לשומש הז אוה טפשמה

 .ןועריפה תולדח בלשב הרבחה תילכת שומימל הבוחה תלטומ וילע םרוגה אוה טפשמה תיב אקוודש הארנ ,ךכיפל

 לע הליטמה תיפיצפס הבוחב אלו ,טפשמה תיב קוספי ויפלש "ןפצמ"כ התועמשמב תינורקע הבוחב רבודמ ,קודו

 טפשמה תיב ,ךכ 105.טפשמה תיבו םיטפושה יפלכ תיחוליש תוירחא הנידמה לע הליטמ וא 104,תוירחא טפשמה תיב

  .ןועריפ תולדח ךילהב היוצמה הרבח יבגל תוימוימויהו תוילועפתה תוטלחהה תואמב קוסעל תיביטרפוא לוכי וניא

 לע רשא .דחי םג טפשמה תיב לעו דיקפתה לעב לע ירק ,םימרוגה לש םבוליש לע תלטומ הבוחהש ,ךכיפל ,הארנ

 הרבחה תילכת שומימל תוירחאבו הבוחב אשונה םרוגה ,ןלהל וראותיש םילדומב ,תינוידה תוחונה ןעמלו ,ןכ

 םגו ןועריפ תולדח קוחב ותרדגהכ ןמאנל סחייתמ אוהש איה הנווכה ךא ,"דיקפת לעב" םשב ארקי ןועריפ תולדחב

 יאשונ אלא ,הרבחל ינוציח דיקפת לעב הנמתמ אל םהב םירקמה תא םג ללוכ הז םרוגש ןיוצי .טפשמה תיבל

 תוירחאהו הבוחה תא ליטהל ןתינ הלא םירקמב םגש החנה ךותמ תאזו 106,םדיקפתב םיראשנ הרבחה לש הרשמה

 הנמתיש ןפואב טקננה ךילהב היצלקסאל איבהל תוכזהו ,טפשמה תיב ידי לע םיחקופמ םה ןכש ,הרשמה יאשונ לע

  .םישונה ידיב תרמשנ ,הרבחל ינוציח דיקפת לעב

 ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה תילכת רואיתל םימייקה םילדומה .ג

 םישונה לדומ .1

 'א הנש ידימלתל "?לועפל הרומא הרבחה ימ תבוטל" תיסיסבה הלאשה תא גיצמ אוה רשאכש ראתמ ןרטש

 םינווכמ םה ךכבו 107,תוינמה ילעב תבוטל איה םידימלת םתוא לש תיביטיאוטניאה הבושתה ,םיטפשמל הטלוקפב

 תולדחב הרבחה תרטמ יהמ הלאשל תיביטיאוטניאה הבושתהש הארנ וז הלאש לקשמ לע .תוינמה ילעב לדומל

 
 דיקפת לעב 15-01-4213 )א"ת יזוחמ( קרפ ;5 'מעב ,94 ש"ה ליעל ,"הרשמ יאשונ תוירחא" ןאה ;תורבחה קוחל 254–252 ,48 'ס 100
 .)17.12.2016 ,ובנב םסרופ( ןדס 'נ םישונה הרבחה לש תויוכז יוצימל

 ."דיקפת לעב" גשומ טקונ הז רמאמ ךא ,"ןמאנ" גשומ טקונ קוחה .ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 43–42 ,25 'ס 101
 גרבנדלוג 'נ מ"עב ןוחטיבו תינח 7160/06 א"ער ואר הישונו הרבחה יפלכו טפשמה תיב יפלכ דיקפתה לעב בחש ןומאה תובוח ןיינעב 102

 .)26.3.2007 ,ובנב םסרופ(
 .ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 44–ו 42 'ס 103
 .266 ח"כשתה ח"נ ,]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפל 8 'ס 104
 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 3 'ספ ,ביבא לת ףינס םילשורי קנב 'נ רצרטש 06/3568 )צ"לשאר םולש( א"ת ;הטיפשה :דוסי–קוחל 2 'ס 105

19.3.2007(. 
 ואר )Possession)-in-ebtorD הרבחב טולשל הפיסומ הרבחה תלהנה היפל תיטפשמ הפולח תמייק יאקירמאה ןועריפה תולדח קוחב106

Bankruptcy Act, 11 U.S.C §§ 1101–1195 (2019). ינוציח ןמאנ יונימ איה ילמרופ ןועריפ תולדח ךילהב לדחמה תרירב ,לארשיב 
 שבגל ןתינש ךכלו יאקירמאה םגדל תינויער הניחבמ סחייתה ילארשיה קקוחמהש הארנ םהב םירקמ קוחב תוהזל ןתינ ,תאז םע .הרבחל
 36 'סב רומאכ ,ינוציח דיקפת לעב יונימ דצל דיקפת לעבכ הרשמ אשונ יוניממ לידבהל( ללכ דיקפת לעב יונימ אלל ילכלכ םוקישל תינכות
 אלש בוח רדסה" – ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 'י קלחל 'ד קרפב תויוצמ הלא תוארוה .)ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל
 הל הנמתמ ןיאו ,ןועריפ תולדח תביבסב היוצמ הרבח ובש בצמ ונשי ילארשיה ןידב םגש איה תועמשמה ."םיכילה תחיתפל וצ תרגסמב
 .ןמאנ

  .289 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,"תיטפשמ תוישיאכ הרבחה" ןרטש 107
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 וז תיביטיאוטניא הבושתל .םבוח רזחה תאשהב םלוגמה ,םישונה לש יפרצמה סרטניאה תאשה היהת ןועריפ

 ולש ךרעה אשומש הז אוה רתויב ליעיה יטפשמה ללכה היפלש ,תיזוחה הירואתה לע תססבתמה תילכלכ הקמנה

 העיבתה לעבב תודקמתהה בגא ןכש רתויב ליעיה אוה הז ללכ .הרבחה יפלכ תירוישה העיבתה לעבב דקמתמ

 תילכת תא עובקל תנמ לע ,עמשמ 108.הרבחה יפלכ תועיבתה רתי קופיסל יברמה יוכיסה םג חטבומ ,תירוישה

  .תירוישה העיבתה תלעב תידיגאתה ןיינעה תצובק תא תוהזל שי ,ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה

 ,םישונה תצובק איה ןועריפ תלדח איה הרבחה רשאכ תירוישה תוכזה תלעב תידיגאתה ןיינעה תצובק ,ללככ

 היתוינמ ילעב לש תירוישה םתוכז לש הכרע וא/ו היסכנ יוושמ הובג הרבחה לש תובוחה יווש ןועריפ תולדחב ןכש

 לש ףסונ דספה ,תורחא םילימב .יספא ,רתויה לכל ,וא ילילש אוה תרציימ הרבחה ותואש םינמוזמה םירזתב

 רסח אוה םתושרבש תוינמה ךרע ןועריפ תולדח לש בצמבש םושמ ,תוינמה ילעב לש דספהה תא לידגי אל הרבחה

 תוביסנ איצוהל ,רמולכ .םהילע ןגמ תלבגומה תיטפשמה תוירחאה ןורקעו 109,ספאתמ םדיבש תוינמה יווש ,ךרע

 ןומטה ןוכיסה תושממתה ,ךכיפל 110.םיפסונ םידספה ןיגב רתוי םלשל וצלאיי אל תוינמה ילעב ,תוגירח

 ילעב ונהיי םישולקה החלצהה ייוכיסמש דועב ,םישונה לע תשומ הרבחה ילהנמ לש תויקסעה םהיתוטלחהב

 וראשייש םיסכנה תרתי תא ולבקי םה ןכש ,ירוישה חוורל תוכזה ילעבל ,אופא ,םיכפהנ םישונה .דבלב היתוינמ

 תולדח לש בצמבש איה תועמשמה .רתוי ההובג תופידעב םיאצמנש םישונל היתובוח תא םלשת וזש רחאל הרבחב

 ילעב ויה לשמ ירוישה חוורל םיאכזש הלא םה ,םישונה לש אוה היתוסנכהבו הרבחה יסכנב ירוישה ןיינעה ,ןועריפ

  112.תוניינעתהה זכרמב םידמוע רשא הלא םה לעופבו 111תינויער הניחבמ הרבחה ילעב תויהל םיכפוה םה ,תוינמה

 הארנ ,וינפ לע .אישהל שי ותוא םישונה לש יפרצמה סרטניאה והמ איה ,וז אצומ תדוקנמ ,תשקבתמה הלאשה

 הפדעה ילעבכ םיספתנ םישונה ןכש ,םהיפלכ בוחה רזחה אוה אישהל שי ותוא םישונה לש יפרצמה סרטניאהש

 העיבת םתוכזל תדמוע םישונה תניחבמ 113.ירשפאה םדקהבו ,םהיפלכ תובוחה ןועריפ אוה םשקובמ לכש הדיחא

 .תוצמלו םסקמל םישקבמ םה תאזה תוכזה תאו ,הרבחה םע םתורשקתהמ עבונה ,יפסכ םוכס תלבקל תיטפשמ

 ללכה אוה בוחה רזחה םוסקמ ,ליעל 'ב קרפב הראותש ןועריפה תולדח יניד תילכתל תילכלכה השיגה יפ לע םג

 תילכלכה השיגה( "ףתושמה רגאמה" תייעב תא ענמת םישונל ןועריפה תאשה ןכש ,םדקל שי ותואש ליעיה

 תיקשמה תוליעפה ךכיפלו ,)תרחואמה תילכלכה השיגה( קשמב יארשאה יריחמ תלזוהל איבתו )תמדקומה

 114.רבגת תיללכה

 לש םניינע תא אישהל ליעי ;תירוישה העיבתה ילעב םה םישונהש ךכב םכתסמ רומאה ןועיטה וקש ןאכמ

 רגאמה" תייעב תא הרידסמ איה ןכש תילכלכ הניחבמ ליעיה ללכה איה םישונה לש בוחה רזחה תאשהו ;םישונה

 בוחה רזחה םוסקמ איה ןועריפ תולדחב הרבחה תילכת ,ךכיפל .ןומימהו יארשאה תויולע תא הליזומו "ףתושמה

 לדומ לש רישיה וכשמה אוה םישונה לדומש ,אצוי לעופ .)"םישונה לדומ" :ןלהלו ליעל( םישונה יפלכ הרבחה לש

 תוינמה ילעב – תוירוישה העיבתה ילעב תא אישמה הזככ ליעיה ללכה תא םיהזמ הלא םילדומ ןכש ,תוינמה ילעב

 .ןועריפ תלדח הרבחהשכ םישונהו תיטנוולוס הרבחהשכ

 םישונה לדומל תוינמה ילעב לדוממ רבעמה תא ראתמ 1 רויא

 
  .תוינמה ילעב לדומ – 'ב קרפ תרגסמב תטרופמ רתויב ליעיה ללכה איה תירוישה העיבתה לעבב תודקמתהה עודמ הקמנהה 108
 ןידה קספל 16 'ספ ,מ"עב לטיפק גניווספא 'נ )ינמז קוריפב( מ"עב תורבח גוזימ תרטמ לש ינמז קרפמ 15-03-31184 )א"ת יזוחמ( קרפ 109

 ילעב לש תודגנתה ןכלו ,תוינמה ילעב ידיבש תוינמה יווש ספאתמ ,קוריפ יכילהב ,אליממש אוה לנויצרה" :)31.5.2015 ,ובנב םסרופ(
 ".בל םות רסוחב העוגנכ בשחית ,םישונה לש םתלעותל ישילש דצל תוינמה ורבעוי ויפל רדסהל תוינמ

  .450 'מעב ,71 ש"ה ליעל ,"תילכלכ השיגל תיתרבח השיגמ" יחמק 110
 289 ,247 כ םיקסעו טפשמ ,"תוריחס ח"גאב בוח ירדסהל שדח רטשמל העצה :האפקה אלל הארבה" 'ץיבונמלק ףסויו ינדמח ףסא 111

)2017(.  
 – סורג רפס "םינושה םילולסמב תוירחאל הרשמ יאשונ לש הפישח – םישונ רדסה ,הארבה ,קוריפ" בופזוי־ןמרספ האלו ןהכ הרופצ 112
 .)2015 ,םיכרוע יאביל דודו רימז קחצי ,קרב ןרהא( 293 ,291 יקסע טפשמו תורבח ינידב םירקחמ

 .7–6 'מעב ,57 ש"ה ליעל ,ןועריפ תולדח יניד ןאה 113
1141814 (1998) –L.J. 1807, 1812 ALEY, 107 A Contract Theory Approach to Business Bankruptcyhwartz, ScAlan . 
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 םישונה לדומל תוינמה ילעב לדוממ רבעמה :1 רויא

 ןיאש ךכב תוזכרתמ תורוקיבה ,תיצמתב .תויתוהמו תונווגמ תורוקיבל ףושח אוה יכ הלעמ םישונה לדומ חותינ

 תולדח בצמ לש הרדגהב יטנרהניא תואדו רסוח ונשי ןכש ,תירוישה העיבתה תוכז ילעב םה םישונהש תואדו לכ

 ימ תואדו ןיאו תירוישה העיבתה תוכז ילעב םה םישונהש תואדו ןיא ,ךכיפל .ןועריפה תולדח לש הקמועו ןועריפ

 ,תופדעה ןווגמ ילעב םה ,דיחא םקרמ ילעב םניא םישונה ,ןכ ומכ 115.תירוישה העיבתה תוכז לעב אוה םישונהמ

 םירטמרפב הזמ הז םינוש םישונה ,קויד רתיל .בוח רזחה תאשה אוה םהלש יפרצמה סרטניאהש תואדו לכ ןיאו

 תיביטיאוטניאה החנהה .לועפל םהל םימרוגה םיצירמתבו העיבתה תוליעב ,םהלש בוחה דמעמב ,רתיה ןיבו ,םיבר

 הזמ הז םילדבנ םישונה םיתיעלו ,המישי הניא ,ירשפאה םדקהב ,תובוח ןועריפ אוה םישונה לש םנוצר לכש

 ךילה רשפאל םאה הלאשה יבגל אצומה תדוקנב וליפא ,ךכ 116.םהיניב תיתיזח תושגנתה ידכ דע םהיתופדעהב

 לע וא היווש לע הלוע הארבהב )םישונל בוחה רזחה ,ךכמ האצותכו( הרבחה יווש רשאכ קוריפ ךילה וא הארבה

 םישונל םיחטבומה םישונה ןיב רקיעבו ,םישונה ןיב תונוש תופדעהב םיניחבמ ,קוריפב םישונל יופצה בוחה רזחה

 בוחה רזחה תאשהש תואדו לכ ןיא היפלו ,תרוקיב החתמנ תילכלכה תוליעיה דעיל רשאב םג 117.םיחטבומ יתלבה

 אלא ,יארשאה סויג לש תויולעהמ קר תורזגנ ןניא ןוהה סויג תויולע ןכש ,ןוהה סויג תלזוהל אקווד איבת םישונל

  118.ןוהה סויג תלזוהל חרכהב איבת אל יארשאה סויג תלזוה ירק ,םירחא םימרוגמ םג

 יתרבחה לדומה .2

 ,תובשחתה דצל תאזו ,םישונל בוחה רזחה תאשה איה ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה לש התילכת ,הז לדומ יפ לע

 
 והימ תוהזל ךכמ האצותכו ,ןועריפ תולדח עובקל תלוכיה יבגל תויתייעבל השחמה .5–4 'מעב ,57 ש"ה ליעל ,ןועריפ תולדח יניד ןאה 115

 36681-04-13 )א"ת יזוחמ( קרפב ןיינע ותואב טפשמה תיב תטלחהלו 60 ש"ה ליעל ,.יב.יד.יא ןיינעב אוצמל ןתינ ,הרבחב ירוישה םרוגה
 המכ טפשמה תיבל ואצמוה הרקמ ותואב .)30.4.2013 ,ובנב םסרופ( מ"עב תוקזחאל הרבח יב יד יא 'נ מ"עב חותיפל הרבח יב יד יא
 לש םוצע רעפ ופקיש יוושה תוכרעה .חותיפ .יב.יד.יא תרבחל רחא יווש העבק ןהמ תחא לכ רשא ,םינוש םימרוג השולשמ ,יווש תוכרעה

 תיב תוכמתסהבו ירוישה םרוגה יוהיזב ישוקה תא תומיגדמ ןהו הכומנה יוושה תכרעהל ההובגה יוושה תכרעה ןיב ₪ דראילימ 4.85
 .ןועריפ תולדח תעיבק ןיינעל יווש תוכרעה לע טפשמה

 .12–6 'מעב ,57 ש"ה ליעל ,ןועריפ תולדח יניד ןאה 116
 ימשרה םיסכנה סנוכ 'נ מ"עב תוקזחאל הרבח יב.יד.יא 13-06-11478 )א"ת יזוחמ( קרפ ואר םישונ ןיב תונוש תופדעהל המגוד 117

 .)17.12.2013 ,ובנב םסרופ(
 .107–105 'מעב ,57 ש"ה ליעל ,ןועריפ תולדח יניד ןאה 118
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 םידעי םיבצינ תילכלכה תוליעיה דעי דצלש ךכ ,הרבחב ןיינעה ילעב תרתי לש םיפסונ םיסרטניאב ,תרחא וא וזכ

 םה ןכלו הרבחה לש הנועריפ תולדח בקע םירחאמ רתוי םיעפשומ םישונה ,םנמוא ,ירק 119.םינוש םייתרבח

 איבהל שיו ,ךכמ םיעפשומ )הנידמהו הליהקה ,תוינמה ילעב( םירחאה ןיינעה ילעב לכ םג לבא ,םיווש ןיב םינושאר

 ליעל( הרבחה לש ןועריפה תולדח בקע תושרדנה תולועפה יבגל ןויד ךרענ רשאכ םילוקישה לולכמב םניינע תא

 םינומאה תבוחש איה יתרבחה לדומה לש תועמשמה ,ןועריפה תולדח ריצ לע העונתב .)"יתרבחה לדומה" :ןלהלו

 עונת וז הבוח לש הנכות 120.םישונה תצובק רובע קר אלו ,ןיינעה ילעב יפלכ איה דיקפתה לעב לש תוריהזהו

  .ןיינעה ילעב תרתי לש םיסרטניאב תובשחתהה תמרל םאתהב

 דיקפתה לעב לע תלטומה הבוחהמ תעבונ איהו הרורב איה יתרבחה לדומל םישונה לדומ ןיב ,ךכיפל ,הנחבהה

 תאשה איה התאצותש הלועפ לע רוסיא ונשי ,הנושארה הגרדמב רבכ ,יתרבחה לדומב .ול סחוימה תוגהנתהה ףרו

 הבוחה ובש ,םישונה לדומל דוגינב תאזו ,ןיינעה ילעב ראש לש םיסרטניאב העיגפ ןובשח לע םישונה לש םניינע

 לע רוסיא ונשי ,היינשה הגרדמב וליאו ,םישונה לש יפרצמה סרטניאה תא אישהל איה דיקפתה לעב לע תלטומה

 ינידו תורבחה ינידב תוארל העיצמה הסיפתל ךשמהב .ןיינעה ילעב ללכ ןיב תקלחתמ הניא התאצותש הלועפ

 םילדומה ינש ןכש ,ןיינעה ילעב לדומב יתרבחה לדומל רוקמה תא תוהזל ןתינש ירה ,דחא ףצרכ ןועריפה תולדח

  .הרבחה לש התילכת תא ןוחבל םיאב רשאכ יתרבח רדסמ םילוקיש יוטיב ידיל םיאיבמ

 .ליעל ראותש יפכ יתרבחה לדומל ןיינעה ילעב לדוממ רבעמה תא ראתמ 2 רויא

 

 יתרבחה לדומל ןיינעה ילעב לדוממ רבעמה : 2 רויא

 .דרפנב ,ןיינעה ילעב ללכ לש חולש אוה דיקפתה לעב ,הז לדומ יפ לעש ךכמ תעבונ יתרבחה לדומה לע תרוקיבה

 ךכ רואל ,רתיה ןיב ,תוינגומוה רסוחמ לבוס ,םישונה לש םיסרטניאב קר בשחתמ רשא ,םישונה לדומ םא ,קודו

 
119 Warren, 789 'מעב ,79 ש"ה ליעל. 
  .תיטנוולוס איה הרבחה רשאכ ןיינעה ילעב לדוממ תרזגנ ןועריפה תולדח ריצ לע העונתב ןיינעה ילעב ללכל תוריהזהו םינומאה תבוח 120

Morey W. McDaniel, Stockholders and Stakeholders, 21 STETSON L. REV. 121, 136–137 (1991); ןד ,2 ש"ה ליעל ,עבג 
 .תוריהזה תבוח ןיבל הרבחה לש ילכלכה בצמה ןיבש רשקב
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 סחייתהל שקבמה ,יתרבחה לדומהש רמוחו לקש ירה ,תודגונמ תופדעה ילעבו דיחא םקרמ ילעב םניא םישונהש

 רשא תויונמאנה יובירב יוטיב םג תלבקמ הרומאה תרוקיבה .ינגומוהו רורב תויהל לוכי וניא ,ןיינעה ילעב ללכל

 אוה שרדנש המ לכ הרואכל .ליעי ןפואב דקפתל ,השעמל הכלה ,ונממ ענומה ,דיקפתה לעב רובע ביצמ הז לדומ

 סרטניאה תא האישמה הלועפ עצבל ואובב ןיינעה ילעב תרתי לש םיסרטניאב העיגפמ ענמיי דיקפתה לעבש

 שי השוע דיקפתה לעבש הלועפ לכל ,םרב .חוקיפל תנתינו דידמ ןכות תלעב השירד וז ןכלו ,םישונה לש יפרצמה

 רטשמבש ךכ ,ןעוציב דעומב הכרעהל ןתינ וניא ללכ תולועפה תואצותמ רכינ קלח רשאכ ,תובר יאוול תואצות

  .רחא וא הז ויינע לעב לש םיסרטניאב העיגפ ןיגב תובר תועיבתל ףושח תויהל לולע דיקפתה לעב הזכ יטפשמ

 שי ךא ,ןיינעה ילעב ללכ לש םניינע תא אישהל הרומא דיקפתה לעב תלועפ ,יתרבחה לדומה יפ לע ,דועו תאז

 עיצמ יתרבחה לדומהש ןפצמה .הלא תולועפמ םיפדועה תקולח עבקית ויפ לעש דיחאו רורב דדמ תאיצמב ישוק

 ילעב תבוטל רחא ןפואב וללקשמ וא הז סרטניאמ םלעתמ אוה םיתיעל ךא ,םישונל ךרעה תאשהל םיתיעל סחייתמ

 תוינידמ אללו היופצ יתלב ,תיארקא השיג גיצמ יתרבחה לדומהש ,ןאכמ .םירחא ןיינע ילעבו תוחוקלה ,תוינמה

 ךילהב אקווד יוטיב ידיל ואובי םיילכלכ-ורקמו םייתרבח םילוקישש יואר םאה היגוסה הלוע ,ףסונב .תשבוגמ

 אוה ןכש תיללכה תילכלכה החימצב עגופ יתרבחה לדומהשו 121,םיינוציח םינידבו תודסומב אלו ,ןועריפה תולדח

 תרתיב אקווד תעגופ ןוילע סרטניאכ םישונל ךרעה תאשה תעינמ ,רבד לש ופוסבש ךכ ,יארשאה תלזוה תא ענומ

  122.הרבחב ןיינעה ילעב

 םימייקה םילדומל סחיב ילארשיה ןידה .3

 םתואב אוצמל ןתינ ,ךכ .ףידע םילדומהו תושיגה ןמ הזיא תיעמשמ דח הערכה קפסמ וניא ילארשיה ןידהש המוד

 ילארשיה ןידהש ךכל ןיכומיתו יתרבחה לדומבו תיתרבחה השיגב דדצמ ילארשיה ןידהש ךכל ןיכומית תורוקמ

  .םישונה לדומ יפ לע לעופו תילכלכה השיגהמ רזגנ

 ןושארה רוקמהש ירה ,תיתרבחה השיגה תא רכבמ ילארשיה ןידהש דומלל ןתינ םהיפל רשא ןיכומיתל רשאב

 תופידע ןתמ ,ירק 123.הקוריפ ינפ לע הרבח םוקיש לש ךילהל תופידע תתל שי יכ יבקע ןפואב עבקנ הקיספבש אוה

 ,ןועריפ תולדחב היוצמה הרבח יבגל םירבדה בצמ תא ןחוב טפשמה תיבש העשבש דמלמ קוריפ ינפ לע םוקישל

 .יתרבח רדסמ םיפסונ םילוקיש םג אלא ,םישונל בוחה רזחה תאשה לש לוקישה תא קר אל וילוקישב איבמ אוה

 ,םיכילה תאפקהל תילכלכ הקדצהו תלחות ןיאש טפשמה תיבל רורבש ףא לע םהב רשא םירקמ םנשי ,וזמ הרתי

 טפשמה תיב םהב רשא םירקמב רבודמה .הארבה יכילהל סנכיהל הל רשפאמו הרבחה תשקבל טפשמה תיב רתענ

 ילעב םיפוג ,המגודל .םיילכלכ םילוקישמ תוגרוחה תויתוהמו תובר תויוקפנ ןנשי הרבחה תלצהלש םשרתמ

 רשא םיפוג וא 125,בחר רוביצל תוריש םיקפסמה םיפוג 124,ההובג הלכשהל תודסומ ןוגכ ,תירוביצ תובישח

 126.םירחא םייטנוולוס םיפוג לש תוסירק לש הבחר תרשרש תבוגתל איבהל היושע םתסירק

 קוחל 1 ףיעסב ןויע .ול רבסהה ירבדבו פ"לדח קוחב אוצמל ןתינ יתרבחה לדומה תפדעהל םיפסונ ןיכומית

 
121. 75 EV, 74 N.C.L. Ricies and the Limits of the Judicial ProcessBankruptcy Redistributive PolChristopher W. Frost, 

(1995). 
 .126 'מעב ,57 ש"ה ליעל ,ןועריפ תולדח יניד ןאה 122
 ימואל קנב 6418/93 א"ער ;)9198( 68–67 ,57 )3(גמ ד"פ ,מ"עב תועקשהו ןינבל הרבח רסיא תא ץרפ קרפמ 'נ חלאס 673/87 א"ע ואר 123

 רובת תרבח לש דחוימה להנמה 6010/99 א"ע ;)1995( 696–695 ,685 )2(טמ ד"פ ,תורבחה לש להנמו םיסכנ סנוכ 'נ מ"עב לארשיל
 יונ יתוריש 'ב 'א 'ר 'י 'נ דוהי תייריע 10233/04 א"ע ;)2001( 397 ,385 )1(ונ ד"פ ,ימשרה םיסכנה סנוכ 'נ )קוריפב( מ"עב שיש תוישעת

 .5325 )1(2009 לע-קת ,ימשרה םיסכנה סנוכ 'נ בוישילא 4409/08 א"ע ;)2006( 254 )4(ס ד"פ ,מ"עב 1985
  .2911 )3(2005 לע-קת ,תותומעה םשר 'נ קחצי לחנ ,םילחנ אביקע-ינב תבישי 8128/05 א"ער 124
-י יזוחמ( קרפ ;)3.2.2003 ,ובנב םסרופ( מ"עב לארשיל תימואלניב תרודשת לבת 'נ לבת תצובק לע ןמאנה 1361/02 )א"ת יזוחמ( ר"שפ 125
 .)11.2.2014 ,ובנב םסרופ( Hadassah Women's Organization of America Inc 'נ הסדה תיניצידמ תורדתסה 14554-02-14 )ם

 הדרו ;)200513.7. ,ובנב םסרופ( מ"עב קוויש תותשר טקרמבאלק 'נ 1999-ט"נשתה ,תורבחה קוח 1700/05 )א"ת יזוחמ( ר"שפ 126
 תאפקה ךברואו ךישלא :ןלהל( )2010 ,תכרוע ןייטשלוא הבוט ,היינש הרודהמ( 68 השעמל הכלה :םיכילה תאפקה ךברוא ןועדגו ךישלא
 .)םיכילה
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 רועיש תאשה איה היינשה הרטמה יכו םוקיש איה ןידה לש הנושארה הרטמהש עבוק קקוחמהש הלעמ פ"לדח

 עובקל שקיב קקוחמהש דמלל לוכי קוח ףיעס ותואב םילימה רדס לש ינשרפה ילכב שומיש .םישונל ערפייש בוחה

 הרטמהש עבוק קקוחמהש ךכב ,רמולכ 127.םישונל בוחה רזחה תאשה לש הרטמה לע תרבוג םוקיש לש הרטמהש

 בוחה רזחה תאשהמ רתוי הבושח הרטמב רבודמ היפלו ותעד תא עיבמ אוה ,םוקיש איה קוחה לש הנושארה

 ,קוחב תיביטיזופ העיבק הנשיש ירה ,ןתובישח רדס לע דמלל ידכב תורטמה תעפוה רדסב ןיא םא םג .םישונל

 ומוקיש ןכש ,בייחה לש ילכלכה ומוקישל איבהל איה קוחה תרטמש 128,קוחה תעצהל רבסהה ירבדב תכמתנה

 עבק קקוחמה ,ירק .רתוי תובחר תוילכת שומימל םג דעונ אוה ךא ,םישונה תבוט תא תרשמ בייחה לש ילכלכה

  .תיתרבחה השיגה םע הלועה תיביטיזופ העיבק

 "יחרכה ער" אלא ,ירסומ םגפ וא הלווע וניא ןועריפ תולדח עוריא ויפל יתסיפתה יונישה תא ןגעמ ףא קוחה

 129.הלכלכה ייחמ דרפנ יתלב קלח הווהמ יארשאב שומישה רשאכ יארשאה קוש לש ולולכשו ותוחתפתהמ עבונה

 וא עיתרהל ותילכתש ישנוע ילכ תניחבב םניא וב םיראותמה ןועריפה תולדח יכילה ,קוחה לש טבמה תדוקנמ ,ןכל

 לש תיללכה הסיפתה ,עמשמ .ליגרה םיקסעה ךלהממ עבונה יארשא לשכ רידסהל ודעונש םיכילה אלא ,שינעהל

 תויפיצפס תוארוה המכב יוטיב ידיל םג האב וז הסיפת .הפידע איה תורטמה ןיב ןוזיאבו ,םוקיש הטומ איה קוחה

 דעו הארבהה תפוקתב הרבחה תלעפה לע תוליקמ רשא תוארוהה הז ללכבו ,פ"לדח קוחב ונקות וא ופסוותהש

 תבוטל הערכוה ילארשיה טפשמב ןועריפה תולדח יניד תילכת תלאש הרואכל ,ןכ יכ הנה 130.םישונ רדסה שוביג

  .תיתרבחה השיגה

 איה םישונל ךרעה תאשהש ךכבו תילכלכה השיגב דדצמ ילארשיה ןידהש אקווד תדמלמ תרחא תונשרפ ,םרב

 דועבש ךכמ תעבונה הכופה תונשרפ םג תולעל הלוכיש ירה ,קוחל סחייתהב ,ךכ .הלא םיכילה לש הנוילעה הרטמה

 – קוחה לש היינשה הרטמהש ירה ,"רשפאה לככ" יוטיבב תגיוסמ – בייחה םוקיש – קוחה לש הנושארה הרטמה

 תיללכה המרונה תחת שרפל שי קוחה תוארוה תאו ליאוה ,וזמ הרתי .ללכ תגיוסמ הניא – םישונל ךרעה תאשה

 יאשונ לע תולטומה תובוחה לש ינשרפה ןבוציע תא ףא ןווכתו ךירדת וז המרונש ירה ,קוחל 1 ףיעסב העובקה

 תולדח ףקיה תא םצמצל הבוחה איהו ,288 ףיעסב השדח תוירחא עבק קוחהש ךכל סחייתהב .קוחב הרשמ

 )"רשפאה לככ"( בייחה םוקיש לש בכרומה ןפצמל םאתהב שרפתהל הרומא וז הבוח םגש ירה ,הרבחה לש ןועריפה

 288 ףיעס טילבמ ,תשרוד איהש ןוזיאהו הרומאה תורטמה תבוכרת ברקמ .םישונל ןועריפה תאשה םע בלושמב

-יא בקע םישונל םרגייש קזנ אוה הרשמה יאשונ ובוחי וניגבש 288 ףיעס יפל קזנה ןכש ,םישונל ןועריפה תרטמ תא

 דמלת קוחה לש הריבסה תונשרפה אקווד ,ךכיפל .המצע הרבחל םרגייש קזנה אלו ,ןועריפה תולדח םוצמצ

 .םישונל ךרעה תאשה איה ןועריפה תולדח יניד תילכת היפלו ,תילכלכה השיגה תא רכיב קקוחמהש

 הנגה"ה גשומל הרדגהה ןוקית הז ללכבו ,וז תונשרפ םע דחא הנקב תולועה תוארוה ןנשי ומצע קוחב םג ,ןכ ומכ

 ןיינעל קוחל 33 ףיעסב יונישהו טפשמה תיב תעד לוקיש תא תמצמצמה הרדגהל 19 ןוקיתב העבקנש 131,"תמלוהה

 תרתוה תא ,19 ןוקיתב עבקנש המל דוגינב ,רשפאמ וניא קוחהש ךכל סחייתמ הז יוניש 132.דיקפתה לעב תוהז

 ,ףסונ ןמאנ יונימב ךרוצ שי דיגאתב דיקפת לעבל הרשמ אשונ הנוממ רשאכש ךכבו ,דיקפת לעב יונימ אלב הרבחה
 

 .)23.7.2008 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ וקרב 4301/08 )ם–י יזוחמ( ש"ב 127
 תולדח קוח תעצהל רבסה ירבד :ןלהל( 1027 הלשממה ח"ה ,2016–ו"עשתה ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח תעצהל רבסה ירבד 128

  .)ילכלכ םוקישו ןועריפ
 124 ,2015–ה"עשתה ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח ריכזת 129

.www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamHachvarot/Documents/Tazkir2015.doc 
 לכב העבצהה חוכמ תיצחממ רתוי רבטצמב םיקיזחמה םיעיבצמ העצהב וכמת םישונ רדסה תייפכב ויפל יאנתה לוטיב ,רתיה ןיב 130

 תאפקה וצ דעומב םיסכנ לע קר לוחי אוהש ךכ ףצה דובעשה ןיינעל תולבגה ;ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 87 'ס יפל תופסאה
 לוהינ ןיינעל תוארוהה ;ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 244 'ס יפל םיסכנה שומיממ הרומתהמ 75% דע ערפי אוהש ךכו םיכילהה
 םג ימואל חוטיבל דסומהמ םידבוע תלמג םולשתל העשה תארוהו ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 345–337 'סב ןגומ ןתמו אשמ
 .ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 377 'ס יפל הארבה יכילה תרגסמב

 .ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 4 'ס 131
 .)19 ןוקית :ןלהל( 2368 ח"ס ,2012–ב"עשתה ,)19 'סמ ןוקית( תורבחה קוח 132
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 דיקפת לעבכ הרשמ אשונ יונימ היפל השיגל ףסונ לקשמ קינעמ קוחהש איה םירבדה תועמשמ .חקפמב יד ןיאו

 עצומה רדסהל םיקנבה תודגנתהב יוטיב ידיל האב וז השיג .הארבה יכילהב יטסינוטרופוא שומיש דדועל לולע

 133.תוליעי תוארבה םודיקל הפידעכ תיכפוהה השיגב האר קקוחמהו ליאוה התחדנ ךא ,19 'סמ ןוקיתב הז ןיינעב

 תפדעה לע דיעהל איה םג הלוכי תוארבה םודיקל םישרדנכ ודי לע וראותש םימדוקה םירדסההמ קקוחמה תרזח

 ןהיפלו תוצרחנו תורורב תורימא וקפיס תוינוידה תואכרעה םגו ןוילעה טפשמה תיב םגש ירה ,ךכל רבעמ .םישונה

 ןוילעה סרטניאה אוה םישונה סרטניאשו םישונל ערפייש בוחה רועיש תלדגה איה ןועריפה תולדח יניד תילכת

 ךרעה תאשה איה 134 פ"לדח קוח לש לעה תרטמש רמולכ ,תינוידה האכרעה תעיבק תוברל ,הלא םיכילהב

  135.םישונל

 תונשרפה םגו תיתרבחה השיגה תא קקוחמה רכיב היפל תונשרפה םגש ירה ,פ"לדח קוחל סחייתהב ,ןכ יכ הנה

 םירקמב :תיבקעו תחא השיג הגיצמ הניא הקיספה םג .תוריבס תויונשרפ ןה תילכלכה השיגה תא רכיב קקוחמהש

 םרוג הז בצמ 136.תיתרבחה השיגה תא תרכבמ איה םירחא םיבר םירקמבו תילכלכה השיגה תא תרכבמ איה םיבר

 אל ,ןוילעה טפשמה תיב ידי לע ךרענ אל הז ןיינעב יגולודותמ ןויד רשאכ רמוחו לק ,תוליעי רסוחלו תואדו יאל

 תוסיפתה ןיב בשייל תלוכיה יאו חתמהש ,2005 תנשב רבכ ,הנייצ לגס-ביבח .וירחאל אלו פ"לדח קוח תקיקח םרט

 ןוויכ רסח זנטעש" הווהמה יביטיזופה ןידב תבוכרת הרציי ןועריפה תולדח יניד תילכת לש תונושה תויביטמרונה

 137.רתפנ אל הז יתייעב בצמ ,םיתיעה תומדקתה ףא לעש הארנו ,"תונושה תושיגה לש יעמשמ-דח

 

 הרבחה תומייק לדומ .ד

 תוילכלכ ,תויתוהמ תורוקיבל םיפושח ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה תילכת רואיתל ופומש םילדומה

 תילכלכה השיגה ,םילדומהו תושיגה ןיבמ הזיא הרורב היחנה קפסל השקתמ ומצע ילארשיה ןידה .תויביטמרונו

 תולדח ריצ לע הרבחה תילכתל ןפצמכ שמשל יוארה אוה ,יתרבחה לדומהו תיתרבחה השיגה וא םישונה לדומו

 הקיטקרפה םגש הארנ ,וזמ הרתי .לקשמ תווש תימיטיגל תילכת תויורשפאה יתשל סחיימ אוהש ךות ,ןועריפה

 הרבחה תומייק לדומ 138.ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה תילכת רואיתל ינכדעו םאתומ לדומב ךרוצה תא ההזמ

 ררועל ידכ ןהב שי רשא ,ןוידל תולאש תאלעהו הנוש טבמ תדוקנ תעצה ךות היגוסל הנעמ קפסל הסני ןלהל עצויש

 םייטנוולרה םימרוגל קפסל השעמלו ,ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה תילכת תייגוסל רשקב תפסונו תרחא הבישח

 .ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה תילכתל םיאתמ לדומ

 

 
 תדעוול רבעוה ,582 הלשממה ח"ה ,2011–א"עשתה )תורבח תארבה( )17 'סמ ןוקית( תורבחה קוח תעצהל סחיב םיקנבה דוגיא תדמע 133

 .25.4.2012 םויב טפשמו קוח ,הקוח
 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 13 'ספ ,)םיסכנ סוניכב( מ"עב ן"לדנ 'י 'ל 'י 'נ תרבחל םיסכנ סנוכ 'נ מ"עב תויונמאנ ימנ 8417/11 א"ער 134

 אישנה לש וניד קספל 19 'ספ ,ימשרה םיסכנה סנוכ 'נ מ"עב תועקשהל לארשי הקירפא 23117-06-16 )א"ת יזוחמ( קרפ ;)7.5.2013
 .)2.9.2018 ,ובנב םסרופ( ןייטשנרוא

 ערפייש רועיש תאשה לש לעה-תרטמ רואלו - הז הרקמ לש תודחוימה ויתוביסנב יכ הרובס ינא ןכיפלעףא":92 ש"ה ליעל ,ירוד ןיינע 135
 .)"...)קוחל 1 ףיעס( םישונל

 ;123 ש"ה ליעל ,רובת תרבח ןיינע ;123 ש"ה ליעל ,ימואל קנב ןיינע ;123 ש"ה ליעל ,חלאס ןיינע ואר תיתרבחה השיגה יפ לע הקיספל 136
 ש"ה ליעל ,תויונמאנ ימנ ןיינע ואר ,תילכלכה השיגה יפ לע הקיספל .123 ש"ה ליעל ,בוישילא ןיינע ;123 ש"ה ליעל ,דוהי תייריע ןיינע

 .92 ש"ה ליעל ,ירוד ןיינע ;134 ש"ה ליעל ,הקירפא ןיינע ;134
  .251 'מעב ,72 ש"ה ליעל ,"םוקישהו קוריפה יניד לש תורטמה" לגס־ביבח 137
 םילעופה םינקחשה לש תואיצמה תסיפת יוהיזל יריפמאה רקחמה הדשמ ילכב שומיש השענ רבחמה לש טרוטקודה תדובע תרגסמב 138

-תיביטמרונה היגוסה םאהו םילדומל םהיתויוסחייתה ,ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה תילכת תלאש יבגל ילמרופה טפשמה לש ולצב
 ךרענש ןולאשה .תודמע ןולאשל ףפוחה ילכ אוה רקחמה תרגסמב לעפוהש יריפמאה ילכה .תואדו-יאו תוריהב-יאב היוצמ ןכא תיביטיזופ
 תא ואלימ םילאשנ 100( בחר ןפואב ץפוה ןולאשה .ימדקא רקחמ ןולאש תיינב יבגל םילבוקמה םיללכל םאתהב הנבנ רקחמה תרגסמב
 ןיד יכרוע ,ירוביצה רזגמהמ ןיד יכרוע – ןועריפה תולדח ינידו תורבחה יניד םוחתב םילעופה םינקחש איהש ,דעיה תייסולכואל )ןולאשה
 הימדקא ישנא ,ןועריפ תולדח יכילהב טפשמה יתב ידי לע םינמתמה דיקפת ילעב ,)םידבועו םישונ ,תוינמ ילעב םיגציימה( יטרפה רזגמהמ
 הנעמ םיקפסמ םניא הרבחה תילכתל רשקב םימייקה םילדומה יכ םירובס םילאשנה בורש ,רתיה ןיב ,הלוע םיאצממהמ .םיקסע ישנאו
 םיאצממל .ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה תילכת רואיתל ינכדעו םאתומ לדומב ךרוצה תא ההזמ הקיטקרפהשו ןועריפ תולדח יבצמל
 ןליא רב תטיסרבינוא ,"היפוסוליפל רוטקוד" ראותה תלבק םשל רוביח( ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה תילכת ןקז ןב ליא :ואר םיאלמה
 .)2020 ,םיטפשמל הטלוקפה –
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 לדומה תרדגה .1

 םיביוחמ םניא םה רשאכ ןועריפה תולדח ריצ לע לועפל דיקפתה לעבו הרבחה לעש עיצמ הרבחה תומייק לדומ

 :ןלהלו ליעל( ןועריפה תולדח לש תירלוגניסה הדוקנה דע תאזו ,הרבחל ץוחמ אצמנה ידוחיי סרטניא םוש יפלכ

 תתל םיכירצ םניא דיקפתה לעבו הרבחהש איה עצומה לדומה לש תיסיסבה תועמשמה .)"הרבחה תומייק לדומ"

 ןועריפה תולדחל הרבחה תעגה דע תאזו ,הרוכב דמעמ – רוביצ וא םילהק ,תוינמ ילעב ,םישונ – סרטניא לעב ףאל

 בוחה רזחה תאשהמ תילמרופה ןועריפ תולדחב הרבחה לש הרטמה תייצקנופ תא טיסמ הז לדומ .תטלחומה

  .המצע הרבחה לא ,)יתרבחה לדומה( ןיינעה ילעב ללכל ךרעה תאשהמ וא ,)םישונה לדומ( םישונל

 תללקשמה איה המצע הרבחהו הלשמ םיסרטניא הל שי ,תדרפנו תיאמצע ,תיטפשמ תוישיא הרבחה תויהב ,ירק

 הסנכנ הרבחהש ךכ םצע 139.רתויב הבוטה הרוצב התוליעפב תוברועמה תוצובקה לש םיסרטניאה לולכמ תא

 תוחנה תונשל ןיא ,ןועריפה תולדח לש תירלוגניסה הדוקנה תא הרבחה הרבע אל דוע לכו ,ןועריפה תולדח םוחתל

 דעו תילמרופ ןועריפ תולדחב התויהב םג ,הרבחה ,םימייקה םילדומה ןמ ותנחבה ךכבו ,הז לדומב .הלא דוסי

 וניא דיקפתה לעבו ,הל ץוחמ אצמנה ידוחיי סרטניא םוש יפלכ תביוחמ הניא ,תטלחומ ןועריפ תולדחב התויהל

 לע הנגהו האשה( תיללכ החוור לש ,)םישונה לש יפרצמה סרטניאה תאשה לשמל( יהשלכ תיטרפ החוור לש חולש

 לש תירלוגניסה הדוקנה דע תאזו ,המצע הרבחה לש אלא ,םיילאיצוס םידעי לש וא )םילהקה לש םיסרטניאה ללכ

 ילעב ,םישונה ןוצרל טלחומ ןפואב תדבעושמ הניא ,ךכיפל ,ןועריפ תולדחב הרבחה תילכת .ןועריפה תולדח

 לש השוכרש ןאכמ .םהמ ימל תטלחומ תופידע תנתונ וא הטומ הניא איהו םילהקה ללכו םילהנמה ,תוינמה

 לעבו הרבחה לש םסחיו ,ילכלכה ןבומב םגו ילמרופה ןבומב הל ךייש ,ןועריפ תולדחב רומאכ איהש םגה ,הרבחה

  .רחא םרוג לכ לש םיסרטניאל ההז וניאו יאמצע אוה הרבחה תוליעפב םיברועמה םיסרטניאה לולכמל דיקפתה

 תוירוישה תועיבתה ילעב יוהיז – ןועריפה תולדח בצמ לש םיירקיעה םיישקה םע דדומתמ ,ךכיפל ,לדומה

 לדומ 140.יעבט הנעמ םהל קפסמו – המקשל ןתינ םאה ,ןכ םאו ,ןועריפ תלדח הרבחה םאה העיבקב ישוקהו

 דיקפתה לעב דקפומ וילע סרטניאה תטלחומה ןועריפה תולדחל דע ןכש ,הלא תויגוסל שרדנ וניא הרבחה תומייק

 לדומה לש ויתונורתי .יתרבח רדסמ םילוקיש וא תוינמה ילעב סרטניא ,םישונה סרטניא אלו ,הרבחה סרטניא אוה

 יוביר תאו תונושה תוצובקה ןיב םיניינעה ידוגינ תא תיחפמ אוהש ךכב אטבתמ םימייקה םילדומה ינפ לע עצומה

 תא םצמצמ אוהו דיקפתה לעב לש ודוקפתל הרורבו תנחבומ הדימ תמא קפסמ אוה ,דיקפתה לעב לש תויונמאנה

 תונורתיה לע עיבציש ,יטרקנוק ןכות ולבקיו לדומה יביכרמ ורהבוי ןלהל ןוידב .תרזוח ןועריפ תולדחל תורשפאה

 .ליעלד

 לדומה תוימניד )א(

 םודיקל קרו ךא דימת לועפל דיקפתה לעב לעש עיצמ לדומה .ימניד אוה לדומהש רהבוי לדומה תרדגהמ קלחכ

 דבלבו ,תילמרופ ןועריפ תולדחל הרבע הרבחהשכ ךכו תיטנוולוס הרבחהשכ ךכ ,הרבחה לש ימצעה סרטניאה

 לע הזרכהב – תחא ןמז תדוקנב קר שחרתמ תילכתב יונישה ,ונייה .תטלחומ ןועריפ תולדחל העיגה םרטש

 רבעמל תחא תימוטוכיד הדוקנ עבוק וניא לדומה ,םרב .תירלוגניסה הדוקנה תא הרבחה תייצחבו "תוטלחומ"

 לע הזרכהה דעומב תושימג לעב אוהש ךכ ,םירטמרפ ינש תומייקתהב תאז הנתמ אלא ,תטלחומ ןועריפ תולדחל

 לע ,ןועריפה תולדח ריצ ךרואלו ,אצומה תדוקנ רחאלש ךכל איבי לעופב הלא תושימגו תוימניד םושיי ."תוטלחומ"

 ,"תוטלחומ" לע הזרכהל םיעצומה םירטמרפה לומ לא הרבחה בצמ תא ןוחבל םיסרטניאה ילעב רתיו דיקפתה לעב

 הרבחה תרבעהלו "תוטלחומ" לע הזרכהל לועפל ולכוי םה ,םייקתהל םידיתע םה יכ ההובג תואדו תמייקש לככו

 
 .222–213 'מעב ,38 ש"ה ליעל ,תורבחה קוח סורג ;4 ש"ה ליעל ,תיקסעה הרבחה תילכת ןרטש 139
 תוינפההו ליעל .1.ב קרפב םישונה לדומ לע תרוקיבה תא ואר ןועריפה תולדח בצמ יוהיזו תירוישה העיבתה ילעב יוהיזב ישוקה יבגל 140

 .םש תורומאה
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  .קוריפל ליבומה לולסמל

 סרטניאה תא אישהל דיקפתה לעב לע "תוטלחומ" לע הזרכה דע – הדיחא הלועפ ךרד עבוק לדומהש ןאכמ

 תא אישהל דיקפתה לעב לע "תוטלחומ" לע הזרכה רחאל .ןיינעה ילעבמ ימל היטה אלל הרבחה לש יפרצמה

 לש דעומהש ךכב תאטבתמה ,תוימניד רשפאמ לדומה ,תאז דצל .תוירוישה תועיבתה ילעב לש יפרצמה סרטניאה

 רשפאמ אוה ימניד לדומה תויהב .הרבחל הרבחמ הנוש אוה ךכיפלו םירטמרפ יולת אוה "תוטלחומ" לע הזרכהה

 דיקפתה לעב לש ויתולועפמ האצותכ םישונב העיגפה תורשפא םוצמצו תורבחה יגוס לש בחרה ןווגמל המאתה

 תילמרופ ןועריפ תולדח ןיב הדרפה עבוק אוה יכ הדבועהו לדומה תוימניד ,ןכ ומכ .לדומה םושיימ תורזגנה

 וב ןיאו ,תויפיצפסה היתוביסנלו הרבחה לש הבצמל םג םאתומ תויהל ול םירשפאמ תטלחומ ןועריפ תולדחל

 .ךכל תילכלכ הקדצה אלל הרבח תארבהל תכשמתמ הייפכ לש רטמרפ

 ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה לש יפרצמה סרטניאה והמ )ב(

 תלדגה – תובושת המכ תויהל תולוכי הרבחה לש יפרצמה סרטניאה והמ הלאשל ,תיטנוולוס איה הרבחה רשאכ

 ,ךדיאמ 141.תלעופ איה וב קושב הרבחה לש הקלח תלדגה וא הרבחה תודירש ,קוחרה חווטלו םייחכונ םיחוור

 טושפ ,רורב אוה הלש ןוילעה סרטניאה ,ןועריפ תולדחב אליממו ןועריפ תולדח תביבסב היוצמ הרבחה רשאכ

-יא ןכש ,ןוילעה דעיה אוה הז דעי .ןועריפ תולדחמ תוצלחיה אוה הז דעי .יביטקייבואו רדגומ דחא דעיב דקמתמו

 תטסה ,ירק .הרבחה לש רחא סרטניא לכ אליממו הרבחה לוסיח התועמשמ ןועריפ תולדחמ הרבחה תוצלחיה

 םייללכ םייתרבח םילוקיש יפ לע הרבחה תארבהמ וא םישונה לדומ יפל םישונל בוחה תרזחהמ הרטמה תייצקנופ

 הרבחה תא ץלחל ןתינה לככ תושעל דיקפתה לעבו הרבחה לעש התועמשמ ,המצע הרבחל ,יתרבחה לדומה יפל

 ול תונקומה תויוכמסב שומיש תושעל דיקפתה לעב לע .הרוכב דמעמ רחא סרטניא ףאל תתל ילבמ ןועריפ תולדחמ

 הטומ תויהל ילבמ ,ןועריפה תולדחמ הרבחה תוצלחיה תורשפא תא אישהל תנמ לע ותויחמומבו עדימב ,ןידה יפ לע

 ,רוביצה וא תוינמה ילעב ,םישונה ןיבל הרבחה ןיב םיניינע דוגינ לש הרקמ לכב .םיברועמה םידדצהמ ימל שארמ

 הרבחה ץוליח םשל ,םיתיעל .ןלהל ראותתש הדימה תמאל ףופכב – ידעלבה החנמה אוה הרבחה תוצלחיה

 עוגפל ךכבו ,הווש ןוכיס/יוכיס ךרע תולעב תויקסע תומזוי טוקנל וא שדח יארשא לוטיל שי ,ןועריפ תולדחמ

 – םירחא םישונ לש םיסרטניאב עוגפל שי ,ןועריפ תולדחמ הרבחה ץוליח םשל ,םיתיעל 142.םיחטבומה םישונב

 ,הרקמ לכב 143.תוינמה ילעבב העיגפב ךורכ ץוליחהש וא הרבחה תא ץלחל ןתינ אל םיתיעלו ,םידבועה לשמל

 אלא ,תטלחומ תופידע ןיינע לעב ףאל תתל ילבמ ןועריפ תולדחמ תוצלחיה איה עצומה לדומל םאתהב תילכתה

 .דבלב הרבחל

  התועמשמו הרבחה תומייק לדומ יפ לע ןועריפה תולדח לש תירלוגניסה הדוקנה .2

 הדוקנהש ירה עצומה לדומה לש טביהב 144.ןועריפה תולדח לש תירלוגניסה הדוקנה אוה לדומב ירקיע ביכר

 לש תורשפא ענומה ,"רוחש רוח" ותואל תבאשנ איה הירחאל רשא ,הרבחה לש רוזח-לאה תדוקנ איה תירלוגניסה

  .םוקיש

 הלועפ לכ רשאכ ,וז הדוקנל העגהמו ןועריפ תולדחמ תוצלחיה איה הרבחה תילכת ,הרבחה תומייק לדומ יפ לע

 
 .244 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,תיקסעה הרבחה תילכת ןרטש141
 הרקמ ותואב .)25.2.2018 ,ובנב םסרופ( ימשרה םיסכנה סנוכ 'נ מ"עב וינבו ןמגינוה 18-02-30790 )א"ת יזוחמ( קרפ ,המגודל ,ואר 142

 הנגה"ל םתנעט תא לביק אל ףאו הארבהה יכילה ךרוצל םיקנבל דבעושמ היהש הרבחה יאלמב שומיש תושעל טפשמה תיב ריתה
 ."תמלוה

 הקוספה הכלהה" :)26.9.2017 ,ובנב םסרופ( ימשרה םיסכנה סנוכ 'נ קניא פרוקנברוא 16-04-34844 )א"ת יזוחמ( קרפ ,המגודל ,ואר 143
 םא םג הפידע םישונה תבוטל תישענש הלועפש ךכ ,םישונה סרטניא תמועל החדנ תוינמה ילעב סרטניא ,ןועריפ תולדח ינידבש הרומ
 ".תוינמה ילעבב עוגפל הלולע איה

  .ליעל 1 ש"ה דיל טסקט ואר תירוקמה ותועמשמב גשומה שוריפל 144
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 תאזו – הרבחה לע הלועפה תעפשה תא קרו ךא ןובשחב איבהל הכירצ ךכל הרטמב םישוע דיקפתה לעבו הרבחהש

 ,ןועריפה תולדח לש תירלוגניסה הדוקנל העיגה הרבחה ,הלא תולועפ תורמלש לככ .תירלוגניסה הדוקנל דע קר

 דוע ןניא דיקפתה לעב לש ויתולועפ תרטמו תנייאתמ תיטפשמ תוישיאכ התילכת ,קוריפ אוה הרבחה ןידש ירה

 ,הז רשקהב .תוירוישה תועיבתה ילעב לש יפרצמה סרטניאה תאשה אלא ,הרבחה לש יפרצמה סרטניאה תאשה

 הלאשב ןוידהש ירה ,תירלוגניס הדוקנ התוא דע הרבחה יפלכ תונווכמ דיקפתה לעב לש ויתולועפש ךכ רואלש ירה

 רחאל תוירוישה תועיבתה ילעב םהימ וא ,הרבחה לש התוליעפב תוברועמה תוצובקה לש יפרצמה סרטניאה והמ

 םילדומה תרגסמב ןיינע ילעב םתוא לש םידגונמה םיסרטניאהמ קלח ןכש ,רתוי טושפל ךפוה ,הדוקנ התוא

 ,דבלב םישונכ תוירוישה תועיבתה ילעב תא תוהזל רשפא תירלוגניסה הדוקנה רחאל ,השעמל .ןייאתמ םימייקה

  .םצמוצ תוינמה ילעב ןיבל םישונה ןיב םיניינעה דוגינש ךכ

 ןכש ,תטלחומ ןועריפ תולדחל הסנכנ הרבחהש רחאל םיתחפומ םמצע ןיבל םישונה ןיב םיניינעה ידוגינ םג

 תואטבמה ,קוריפ וא הארבה לש ךרדב םאה ירק ,םהיפלכ בוחה רזחה תא אישהל דציכ תונושה תויורשפאה

 תולדח לש תירלוגניסה הדוקנה רחאל .קוריפ – תחא תורשפאל ומצמוצ ,םישונה לש תונוש תופדעה םיתיעל

 היסכנ תריכמ ,הלוסיח אוה רתונש המ לכו ,הרבחה תא אירבהל תוסנל תורשפאו םעט ,תלוכי רתוי ןיא ,ןועריפ

 ודעונש ,הרבחה תומייק לדומ יפ לע ,דיקפתה לעב תולועפ ,הרקמ לכב .היישנה ירדס יפ לע הרומתה תקולחו

  .רדגומו רורב םחתמב תויוצמה תולועפ ןה ,הרבחה לש יפרצמה סרטניאה תאשהל

 לש ילכלכ םוקישל תינכותה תא רשאמ וניא טפשמה תיב וב םוקמב עבקיי תירלוגניסה הדוקנה םוקימש עצומ

 ןועריפה תולדח יאנת" :ןלהלו ליעל( תינכותה רושיא-יאל םיעובק םירטמרפ ינשל תוסחייתה ךות הרבחה

 הסנכנ הרבחה הב הדוקנכ םויכ תומייקה תוסיפתה יפ לע ההוזמה תחא תימוטוכיד הדוקנב אלו ,)"תטלחומה

  145.)ימירזתה ןחבמהו ינזאמה ןחבמה( ןידב םיעובקה םינחבמה יפ לע תילמרופ ןועריפ תולדח לש בצמל

  תטלחומה ןועריפה תולדח יאנת .3

 הרשוא אל הרבחה לש ילכלכ םוקישל תינכותהש .1 :םה תטלחומה ןועריפה תולדח יאנת םויקל םירטמרפה ינש

 ןוזיאה תא הריזחמ הניא ילכלכ םוקישל תינכותה .2 146.הפיכאל תנתינ הניא איהו ןיינעה ילעב תוצובק ידי לע

 רטמרפ" :ןלהל( הובג אוה ןיעל הארנה דיתעב תרזוח תיסנניפ הקוצמל עיגת הרבחהש יוכיסהש ךכ ,ןוהה הנבמב

 .םירומאה םירטמרפב ןודנ .)"ןועריפה תורשכ

  טפשמה תיב ידי לע הפיכאל תנתינ אל איהו הרשוא אל ילכלכ םוקישל תינכותה – ןושאר רטמרפ

 תוצובקמ תחא ידי לע תרשואמ הניא הרבחה לש ילכלכ םוקישל תינכותה םאש ךכל סחייתמה יטפשמ רטמרפ

 היוצמ הרבחה יכ אוה ךכמ אצויה לעופהש ירה ,טפשמה תיב ידי לע הפיכאל תנתינ הניא םג איהו ןיינעה ילעב

 תשרופמ הרוצב הז יאנתל סחייתמ ילארשיה ןידה .לוסיחו קוריפ אוה הניד ךכיפלו ,תטלחומ ןועריפ תולדחב

 147,הרבחה לש ילכלכה המוקישל ריבס יוכיס ןיאש טפשמה תיב אצמיש לככ יכ עבקנ םש ,פ"לדח קוחל 94 ףיעסב

 םוקישל תינכותה תא רשאמ וניא טפשמה תיב רשאכש רורב .הקוריפ לעו הרבחה תוליעפ תקספה לע וצב הרוי

 תקספה הניד ךכיפלו ,וספא םקתשהל הרבחה לש הייוכיסש ירה 148,וידיב הנותנה הייפכה תלוכי ףא לע ילכלכ

 םג איה לוסיחו קוריפ ךילהל הרבחה תא איבמ טפשמה תיב ידי לע תינכותה רושיא-יאש העיבקה .קוריפו תוליעפ

 
 ןחבמל .56 ש"ה ליעל ,earn, Jr.tRobert J. S ;56 ש"ה ליעל ,קי'צרלומס איג ואר ,ןכו .ליעל 56 ש"ה דיל טסקט ואר ינזאמה ןחבמל 145

 .57 ש"ה ליעל ,ןועריפ תולדח יניד ןאה ;57 ש"ה ליעל ,ןויצ ןב ןיינע ואר ןכו ,ליעל 57 ש"ה דיל טסקט ואר ימירזתה
 בייחת רשאו יטפשמ רושיאל תאבומה תינכות – ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 4 'סב "ילכלכ םוקישל תינכת"/"הארבה תינכת" 146
 ,ןועריפ תולדח יניד ןאה ואר הארבה תינכות לש התוהמ לע טוריפל .ולוכ הארבהה ךילה לש תיפוסה הרטמה איהו הישונ תאו הרבחה תא
 .161 'מעב ,57 ש"ה ליעל

 .ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 94 'ס 147
 .ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 87 'סב ןכמ רחאלו גי350 'סב תורבחה קוחל 19 ןוקיתב הרדסוה הייפכה תלוכי 148
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 הניינעב ילכלכ םוקישל תינכותהש תמיא לכ קוריפ ךילהל הרבחה תא ריבעמ טפשמה תיבו ,תגהונה הקיטקרפה

 לע תווצלמ ,בור יפ לע ,ענמיי טפשמה תיבש איה לארשיב הקיטקרפה ,ךכמ הלעמל 149.ודי לע תרשואמ הניא

 רורב םא יכ םעטה ןמ תאזו ,ךילהה תישארב דוע ול םידגנתמ םיחטבומה םישונה םא הרבח תארבה ךילה תחיתפ

 עצותש תינכותל ומיכסי אל םהש רורבש ירה ,ותישארב דוע ךילהל םידגנתמ םיחטבומה םישונהש טפשמה תיבל

 איה תועמשמה 150.קוריפ יכילהל רבעמ לע תידיימ תורוהל שיו הארבה ךילה רשפאל ללכ םעט ןיא ךכיפלו ,ופוסב

 תא ריבעמו ול םידגנתמ םיחטבומה םישונה רשאכ הארבה ךילה חותפלמ 151,ללכ ךרדב ,ענמנ טפשמה תיב םאש

 תרשואמ הניא ןכא ילכלכ םוקישל תינכותה רשאכ קוריפ הרבחה לש הנידש רמוחו לקש ירה ,קוריפ ךילהל הרבחה

  .לעופב

 רבכ הבוחב תנמוט טפשמה תיב ידי לע תרשואמ הניא ילכלכ םוקישל תינכותהש רומאה רטמרפב העיבקה

 אוה ךא ,תינכותה תא ןיינעה תוצובקמ רתוי וא תחא לע תופכל תינורקעה תוכמסה טפשמה תיבלש ךכל תוסחייתה

 תינכות תייפכל ןידב םיעובקה םינונגנמה תלעפה רחאל םא םג ,רמולכ 152.קוחב םיעובקה םימעטמ ןכ השוע וניא

 העיגה איהש ירה ,ןיינעה ילעב תוצובק לע הרבח התואל תעצומה תינכותה תא תופכל ןתינ אל ילכלכ םוקישל

 ,הרבחה תומייק לדומ יפ לע רומאכ ,התילכתו תטלחומ ןועריפ תולדחל הסנכנ איה ,התניחבמ רוזח-לאה תדוקנל

 .תוירוישה תועיבתה ילעב לש יפרצמה ךרעה תאשה – תרחא תילכת תויהל תכפוהו תנייאתמ

 ילכלכ םוקישל תינכותב ןועריפה תורשכ ןורקע – ינש רטמרפ

 םוקישל תינכותב גיצהל הרבחה לע ויפלו ,הרבחה לש ןוהה הנבמל סחייתמה ילכלכ יאנת אוה ינשה רטמרפה

 הארבה תינכות תרבועה הרבח לכ יכ הארנ ,וינפ לע .םישונל תקפסמ "ןוחטיב תירכ"ו ןוהה הנבמב ןוזיא ילכלכ

 םיארשא םילבקתמו ,רדסה ותוא תרגסמב שדחמ םירדסומ רבעה תובוח ןכש ,ןוהה הנבמ תא התרגסמב הרידסמ

 ףא לע ,הרבחה לש ןוהה הנבמ םהבש תורבח לש הארבה ירדסה םימייק תואיצמב ,תאז םע .התוליעפל םישדח

 תורזוח הארבה רדסה ורבעש תורבח םיטעמ אל םירקמב יכ םיארמ םירקמ לש הרושו ,ןזואמ וניא ,רדסהה

 ילכלכה רטמרפה תומייקתה לע הדימע ,ךכיפל 153.תורופס םינש רחאל וא ,רדסהה םויס םרט דוע ןועריפ תולדחל

  .ןיעל הארנה דיתעב תרזוח תיסנניפ הקוצמל עיגת הארבה הרבעש הרבחש יוכיסה תא ןיטקת

 ייוכיס לש םיבושח םיאבנמ תווהל םילוכי הרבחה לש םייסנניפה םיסחיהש יפכש חינהל ןתינ ,ךכמ הלעמל

 ירה ,ואל וא םוקיש ךילהל סנכיהל הל רשפאל םאה הטלחהה דעומב ןועריפ תלדח הרבח לש ילכלכה םוקישה

 תרזוח ןועריפ תולדחמ ענמיהל הרבחה לש התלוכיל םיבושח םיאבנמ תווהל םילוכי ףא םייסנניפה םיסחיהש

 םירקחמב תכמתנ הרבחה לש הייוכיס יובינל ילכ םה םייסנניפ םיסחי היפל החנהה .םישונה רדסה ןמזב

 ,לשמל ,ךכ .םקתשהל הרבחה תחלצהל רחא וא הזכ יסנניפ סחי ןיב קהבומ רשק לע םיעיבצמה ,םינוש םייריפמא

 
 יזוחמ( קרפ ;)14.10.2018 ,ובנב םסרופ( ביבא-לת ימשרה םיסכנה סנוכ 'נ מ"עב תועקשה תליא והוס 17-06-44247 )א"ת יזוחמ( קרפ 149

 יזוחמ( ר"שפ ;)6.2.2019 ,ובנב םסרופ( ןופצהו הפיח זוחמ ימשר םיסכנ סנוכ 'נ הרבחה לש םיכילה תאפקהב ןמאנה 68773-07-18 )'יח
 .)12.11.2002 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 45 'ספ ,מ"עב לוהינו ןומימ-תרושקת יבאז 'נ םילעופה קנב 1397/02 )א"ת

 תאפקה ךברואו ךישלא ;)7.2.2013 ,ובנב םסרופ( הרמס 'נ מ"עב תוימואלניב תועקשה הרמס 13-01-61559 )א"ת יזוחמ( קרפ 150
 ליעל ,תורבחה קוח סורג ;441 'מעב ,57 ש"ה ליעל ,ןועריפ תולדח יניד ןאה לצא הקיספה תריקס ;100–97 'מעב ,126 ש"ה ליעל ,םיכילה
 .124 'מעב ,38 ש"ה

 הניא איהו ןידב העובק הניא ךכל םידגנתמ םיחטבומה םישונה רשאכ הארבה ךילה תחיתפ רשפאמ וניא טפשמה תיבש הקיטקרפה 151
 ,ךכל םאתהב .ול םידגנתמ םיחטבומה םישונה רשאכ םג הארבה ךילה תחיתפ לע תורוהל טפשמה תיב לש יאמצעה ותעד לוקישב תעגופ
 2548/08 )א"ת יזוחמ( ר"שפ ואר .ול ודגנתה םיחטבומה םישונה רשאכ םג הארבה ךילה תחיתפ לע הרוה טפשמה תיב םימיוסמ םירקמב
 .)6.10.2008 ,ובנב םסרופ( מ"עב רומולימ 'נ 1999-ט"נשתה ,תורבחה קוח

 תא באש הייפכה ןונגנמ .ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 78 'סב םויכ רדסומ אוהו גי350 'סב 19 ןוקיתב רדסוה הייפכה ןונגנמ 152
 ןתינו ,ותונשרפבו ןונגנמה תוארוהב ביחרהל ךרוצ ןיא יחכונה ןוידה ךרוצל .125 ש"ה ליעל ,הסדה ןיינעב ואר .יאקירמאה ןידהמ ותארשה
 םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 87 'סב םיעובק םיאנתה( םימיוסמ םיאנת םייקתהב טפשמה תיבלש עבוקה ,ןונגנמה לש ותילכתב קפתסהל
 .ןיינעה ילעב תוצובקמ רתוי וא תחא תודגנתה ףרח תעצומה ילכלכ םוקישל תינכותה תא רשאל תוכמס )ילכלכ

 16-06-23117 )א"ת יזוחמ( קרפ ,)5.06.192 ,ובנב םסרופ( ימשרה םיסכנה סנוכ 'נ מ"עב ורפ סיטנלטא 18-11-32401 )א"ת יזוחמ( קרפ 153
 לארשיל טנוקסיד קנב 39024-12-10 )'צנ יזוחמ( קרפ ,)2.9.2018 ,ובנב םסרופ( ימשרה םיסכנה סנוכ 'נ מ"עב תועקשהל לארשי הקירפא
 .)29.3.2011 ,ובנב םסרופ( מ"עב ףוכתה 'נ מ"עב
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 בוח םייקש לככ הלוע םוקיש לש קיפאב הריחבל יוכיסה הילגנאבש ךכ לע עיבצמ Blazy & Nigam לש םרקחמ

 תלוכי ןיבל )חטבומה בוחה רועיש( יסנניפ דדמ ןיב קהבומ רשק שיש אצמנ ,ירק 155.םיקנבל רקיעב 154,חטבומ

 יוכיסה לע אוה םג עיפשמ הרבחה לש םיסכנה ןזאמ יווש יכ אצמנ ,ןכ ומכ .םוקיש לש ךלהמ עינתהל הרבחה

 לש ךילהב הריחבל יוכיסה רבוגו ,קוריפל יוכיסה תחופ ,רתוי םיבר םיסכנ הרבחל שיש לככו ,קוריפל וא םוקישל

 157.םוקיש לש ךילהב הריחבל יתועמשמ אבנמכ םיעובק םיסכנ לע שגד םשוה הילגנאב רשאכ 156,ילכלכ םוקיש

 לע תקהבומ העפשה םג תויהל הלוכי םירחא םייסנניפ םידדמלש רעשל ןתינש ירה 158,הלא םירקחממ שקיהב

 ילעב םינותנ םה םייסנניפה םיסחיה יכו ,רדסהה ןמזב תרזוח ןועריפ תולדחמ ענמיהלו םקתשהל הרבחה ייוכיס

  .טפשמה תיב ינפל םיאבומש םינותנה ללש ןיבמ בר יובינ חוכ

 ןחבנ אוה דציכו הארבהה תינכות תרגסמב גיצהל הרבחה לעש ןזואמה ןוהה הנבמ והמ

 םנמוא ןכש ,טפשמה תיב ידי לע ןחביי אוה דציכו ןזואמ ןוה הנבמ והמ יבגל הרהבה שרוד ןועריפה תורשכ רטמרפ

 הרבחה לעש ןוהה הנבמ והמ העיבק קוחב ןיא ךא ,הארבהה תינכות לש ןכותה תא )ב( 82 ףיעסב עבוק פ"לדח קוח

 םיכרעה םהמ הלאשל ,תיללכ אלו תיפיצפס אל ,תוסחייתה ןידב ללכב ןיא ,ךכמ הלעמל .וז תינכות תרגסמב גיצהל

 וניא טפשמה תיב םג יכ תדמלמ תילארשיה הקיספה תניחב .ןזואמ ןוה הנבמ ףקשמה ןוהה סחי ןיינעל םייפיצפסה

 וילא ןזואמה ןוהה הנבמ ,ןכ םא והמ .תקפסמה "ןוחטיבה תירכ" יהמו ןזואמ ןוה הנבמ והמ שרופמ ןפואב עבוק

  ?ותוא ןוחבל טפשמה תיב לע דציכו ,לדומה ןווכמ

 םייפיצפסה םיכרעה יבגל העיבק הקיספב ןיא םנמוא ,תישאר .תורוקמ המכמ דמליי ןוהה הנבמש עצומ

 ,ךכ .םייללכ םיכרע רוזגל טפשמה תיב לוכי םהמ םייטפשמ םיללכ ועבקנ תאז דצל ךא ,ןזואמ ןוה הנבמ םיפקשמה

 תואנ סחי םויק איה םישונל "ןוחטיב תירכ" תועמשמש טפשמה תיב עבק ןופצה יחורפא 4263/04 א"ע ןידה קספב

 ןד אוהו ,הרבחה לש התוליעפ ךלהמב ןהו םיקסעב החיתפה בלשב ןה 159,היתויובייחתה ןיבל הרבחה יסכנ ןיב

 ןיינעב םייטפשמ םיללכ תעיבק ךות הרבחה לש ןוהה הנבמו "קד ןומימ" לש תיטפשמה תועמשמה ןיינעב הבחרהב

  .הז

 ,ומעטמ יביטקייבוא החמומ תועצמאב ,טפשמה תיבש עצומ ,הקיספב ועבקנש םייטפשמה םיללכה דצל ,תינש

 חינמה יאנובשח ןחבמ אוהש ,"יחה קסעה" ןחבמ – הרבח לש ןועריפ תלוכי תדידמל לבוקמה ןחבמב שומיש השעי

 ורקיעבש ויבגל עבקנשו 160,וז החנה רתוסה יתועמשמ עדימ ןיא םא ןיעל הארנה דיתעב םייקתהל ךישמת הרבחהש

 
154, dures in England: the uneasy case for liquidationsCorporate insolvency proceRegis Blazy & Nirjhar Nigam, 

47 EUR. J. LAW. ECON. 89, 99 (2019). 
 םהש ,םיקנבהשו ,םוקישה יכילהמ רתוי םיריהמו םיליעי םניא הילגנאב קוריפה יכילהש אוה Blazy & Nigam ידי לע ןתינש רבסהה 155

 תכימתל םירדסהל םמע עיגהל ןתינ ,םוקישל תישממ תורשפא שיש םתוארבש ךכ ,םייעוצקמ בוח ילעב םה ,םיחטבומה םישונה םבורב
 לופיטל תויחמומ ילעב םניא םיליגרה םישונה ,ךדיאמ .םוקישה יוכיס תא ולידגיש ,םיינומימו םיילוהינ םיבאשמב םוקישה ךילה
 .104 'מעב ,םש .רתויב תולבגומ ןה םוקישה ךילהל םורתל םהלש תלוכיהו היצביטומהו ,יתייעב יארשאב

 .111 'מעב ,םש 156
 .םש 157
 ?קוריפ וא םוקיש" ינפג תילדו סדניג דוהא ,םואב ודיע לש םרקחמ ץראב םסרפתהל דיתע ,Blazy & Nigam  לש םרקחמל ףסונב 158

 םיכילה תואפקה לש םינייפאמה תא תיריפמא הניחבמ הפממה ,)םסרופ אל( "לארשיב םיידיגאת ןועריפ תולדח יכילה לש םינייפאמה
 רקחמה תואצות .קוריפב ירק ,ןולשיכב ומייתסהש םוקיש יכילה תמועל ,ליעפ קסעכ התוליעפ ךשמהו ,הרבחה לש םוקישב ומייתסהש
 .26.11.2019 םויב להנימל הללכמה ,ימדקאה לולסמה ,סקירטש םייח ש"ע םיטפשמל רפסה תיבב רנימס תרגסמב וגצוה תוינושארה
 רשאכשו ,ןועריפ תלדח הרבח לש ילכלכה םוקישה ייוכיס לש םיבושח םיאבנמ םה םייסנניפה םיסחיה יכ הלוע וגצוהש םיאצממהמ
 הרבחה לש המוקיש ייוכיס ,יסנניפה הבצמ לע םיססובמ םינותנ טפשמה תיבל גיצהל הלוכי הניא ןועריפ תולדח לש בצמל תעלקנה הרבח
 .רתויב םיכומנ

 .)21.1.2009 ,ובנב םסרופ( הי'צקורפ תטפושה לש הניד קספל 24 'ספ ,מ"עב ןופצה יחורפא קרפמ 'נ קמעה רמשמ ץוביק 4263/04 א"ע 159
 ןחבמ תקידב ךרוצל יכ ןיוצמ 570 ןקתב .)570 ןקת :ןלהל( )2.8.2018( "יחה קסעה רבדב תרוקיב ןקת" 570 'סמ )לארשי( תרוקיב ןקת 160

 :םישדוח 12 אוה ןיעל הארנה דיתעה ,יחה קסעה
icpas.org.il/wp-content/uploads/2018/08/%D7%AA%D7%A7%D7%9F-

%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-570-
.%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99.pdf  
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 161.יבויח םירזתכ הרבחה לש ימירזתה הבצמ תניחב תועצמאב יח קסעכ הרבחה לש יסנניפה הבצמ תא ןחוב אוה

 דומעל םירשפאמהו התונתיאו התוביצי לע םידמלמה הרבחה לש םייסנניפ םיסחי המכ ןחבי החמומהש עצומ ןכ

 ,ןזאמה ךסל ימצעה ןוהה לש סחיה ,יסנניפה ףונמה ,ילועפתה ףונמה ,רתיה ןיב .התוליעפב תוירקיעה תומגמה לע

  .דועו ףטושה סחיה ,ריהמה סחיה

 תוקידבה וסחייתי וילא ןמזה קרפש עצומש ירה ,ןועריפה תורשכ יאנת תניחבל עצומה ןמזה קרפל רשאב

 הפוקתל סחיב קדבנ "יחה קסע"ה ןחבמ םנמוא .הרבחה לש ילכלכ םוקישל תינכותה םויסל דע היהי תויסנניפה

 ןמז קרפל ןחבמה תפוקת תא ליבגהל הביס ןיא ךא 162,)075 ןקת( לחה תואנובשחה ןקת יפ לע תאזו ,םישדוח 12 לש

 רקעת רומאכ הלבגה 163.םישדוח 12 לש הפוקת לע תיתועמשמ הלועה הפוקתל םיכרענ םיבר םירדסה רשאכ הז

 הניא ךא ,םישדוח 12 לש הפוקתל יחה קסעה ןחבמ תא תמייקמ ןכא הרבחה םא ןכש ,יאנתה תוהמ תא ןכותמ

 וגפסי ,תרזוח ןועריפ תולדח שחרתת ןכאש לככש ירה ,רדסהה תפוקת םותל דע יחה קסעה ןחבמ תא תמייקמ

 תא גישי אל ,תרזוחה העיגפה תא םצמצל דעונ רשא ,רומאה יאנתה ,ירק .תרזוח העיגפ ,רבעב ועגפנ רבכש ,םישונה

  .ותרטמ

 רדסה םויס תועמשמ ןכש ,ןכ םג היואר הניא רדסהה תפוקת לע הלועה ןמז קרפל תסחייתמה הקידב ,ךדיאמ

 םישונהש לככ ,ירק .םישונה רדסה תרגסמב ומיכסה ול בוחה םולשת אולמ תא ולביק םישונהש איה הארבהה

 תרגסמב העצובש השדח היישנב רבודמש ירה ,הארבהה רדסה םויס רחאל הרבחה םע רשקתהלו ךישמהל ורחב

  .רבעה תיישנל וז היישנ רושקל םוקמ ןיאו ,תיטנוולוס הרבח לש הליגר תיקסע תוליעפ

 דיקפתה לעב תולועפל הדימה תמא

 סרטניא ףאל תתל ילבמ ןועריפ תולדחמ הרבחה ץוליחל לועפל אוה עצומה לדומה יפ לע דיקפתה לעב לש לעה דעי

 תוטלחה תלבק תעב םיבר םימרוג ןובשחב איבהל דיקפתה לעב לע ,הז דעי תגשה םשל .הרוכב דמעמ ןיינע לעב לש

 תמלוה הנגה ,תורישה יפוא ,תולועפה ןומימ ,הנידמה תויושר ,םידבוע ,תוינמ ילעב ,םישונ – הרבחל תועגונה

 תבורמו הצוחל ,תימניד תואיצמב לעופ דיקפתה לעבש איה תועמשמה .דועו תולבקתמה תורומתה ,תונוחטיבל

 םגה ,קודו .ןועריפ תולדחמ הרבחה תוצלחיה לש דעיה םודיקל תונוש הלועפ יכרד רוזגל רשפא הכותמש ,םינתשמ

 תלבקל הדימה תמא לעש ירה ,ןה םג תובכרומו תוירשפא הלועפ יכרד המכ םע תבכרומ תואיצמב רבודמש

 ,עצומה לדומה יפ לע .ליעי אלכ בשחנו יתייעב אוה םינתשמ הבורמ טרדנטס ןכש ,הרורבו תרדגומ תויהל הטלחהה

 לעב ,ונייהד .דבלב הרבחה לעו ,הרבחה לע היתועפשהב בשחתת הלועפהש וזכ תויהל הכירצ הדימה תמא

 םא קרו ךא הצוליח תבוטל הרבחה לש םיבאשמ תכירצ תרשפאמה הטלחה לבקל םיכירצ טפשמה תיבו דיקפתה

 השעמלו( ןועריפה תולדח לש תירלוגניסה הדוקנל עיגהל אל ריבס יוכיס שיש הנקסמל םתוא ךילומ םתעד לוקיש

 הצוליח תבוטלו הרבחה תבוטל דיקפתה לעב לש הלועפ ,ךכיפל .)רתוי םיבר םיבאשמ הרומתב הרבחה לבקת ךכב

 .תטלחומ ןועריפ תולדחב הניא הרבחה דוע לכ תימיטיגל איה וז הדימ תמאב תדמועה ןועריפ תולדחמ

 הרבחה לדומ ןיב ףיצרה רשקה תאו יחכונה קרפה תרגסמב וטרופש הרבחה תומייק לדומ ירקיע תא ראתמ 3 רויא

 לע םתעפשה תאו הרבחה לש ןועריפה רשוכ יבצמ ןיב הנחבהה תא תוארל ןתינ רויאב .הרבחה תומייק לדומל

 הדוקנהמו ,הרבחה לש יפרצמה סרטניאה תאשה איה הרבחה תילכת ,תירלוגניסה הדוקנל דע :הרבחה תילכת

 
 .)22.8.2017 ,ובנב םסרופ( מ"עב 1995 תוקזחה אבצנ 'נ מ"עב ביבא לתב השדחה תיזכרמה הנחתה 12-01-25351 )'רמ יזוחמ( קרפ 161
   570D7%96%D7%99.pdf ןקת 162
 .160 ש"ה ליעל ,01-25351 )'רמ יזוחמ( קרפ 162
 רשואש יפכ םישונה רדסה םש ,)5.6.2016 ,ובנב םסרופ( ימשרה םיסכנה סנוכ 'נ מ"עב תואנועמק הגמ 16-05-31003 )'רמ יזוחמ( קרפ 163

 )'רמ יזוחמ( קרפב 99 השקבכ םג םינמוסמ טפשמה תיב תטלחהו םישונ רדסה רושיאל השקבה( םינש 5 לש רדסה אוה טפשמה תיב ידי לע
 סחייתמה ,151 ש"ה ליעל ,רומלימ ןיינעו ))5.6.2016 ,ובנב םסרופ( מ"עב לארשי לוחכ עובר ןולא 'נ מ"עב תואנועמק הגמ 31163-01-16

 .םינש 10–מ הלעמל לש רדסהל
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 .תוירוישה תועיבתה ילעב לש יפרצמה סרטניאה תאשה איה הרבחה תילכת ,תירלוגניסה

 
 

 הרבחה תומייק לדומ ירקיע :3 רויא

 ןהל הנעמהו לדומה לע תורוקיב .ה

 הל הנעמהו יניינקה רושימב תרוקיבה

 הרבחה ילעב לש תיניינקה תוכזה תא עיקפמ הרבחה תומייק לדומש ךכ לע תססובמ יניינקה רושימב תרוקיבה

 ףקת יניינקה ןועיטה 164.הרבחה תבוטל אלא ,םהיפלכ טלחומ ןפואב תדבעושמ הניא הרבחה תילכת ןכש ,הב עגופו

 וא/ו תוינמה ילעב וא/ו םישונה ,עמשמ ,םיחוורה םילדומה יפ לע הרבחה לעבכ ומצע תא האורש ימ לכ יפלכ

  .רוביצה

 םיברועמה םימרוגה ןיב רשוע תאצקה לש םילוקישמ תענומ הניא הרבחה תילכתש אוה וז תרוקיבל הנעמה

 תרסחו תיאמצע תיטפשמ תוישיא הרבחה תויהב ,ירק .המצע הרבחה יפלכ תינפומ התילכת אלא ,התוליעפב

 תיניינק "תוכז" יטנוולר םרוג ףאל ןיא ,תטלחומ ןועריפ תולדחב הניא הרבחה דוע לכ תמייקו הרירש החנה ,םילעב

 לעפת הרבחהש תופצל םילוכי םניא הרבחה תוליעפב םיברועמה םימרוגה רתיו תוינמה ילעב ,םישונה .הרבחב

 תולדחב היוצמ הרבחה רשאכ אלו תיטנוולוס איה הרבחה רשאכ אל ,םהמ ימ לש םיסרטניאה ןעמל טלחומ ןפואב

 ןובשח לע ולש םייטרפה םיסרטניאה ןעמל לעפת הרבחהש שקבמ םימרוגהמ ימש לככ .תילמרופ ןועריפ

 הנשמ וניא תילמרופה ןועריפה תולדח בצמ .ךכ ןיגב תילכלכ הרומת תתל וילע ,הרבחה לש םיידוחייה םיסרטניאה

 תולדח בצמל הסינכה רחאל ונעמל לעפת הרבחהש שקבמ ,המגודה ךרוצל ,תוינמה לעבש לככו ,הלא תוחנה

  .ךכ ןיגב הרבחל הרומת תתל וילע ,ןועריפה

 הל הנעמהו ילכלכה רושימב תרוקיבה

 הצובקה היפלו תירקיעה הקמנהה תועצמאב הרבחה תילכת רואיתל םישונה לדומ תא קידצמ ילכלכה חותינה

 תוכזה תא הדיב תתל יואר ךכיפלו ,הניינע תא אישהל ליעי רשא וז איה הרבחה יפלכ תירוישה העיבתה תלעב

 יואר ךכיפלו ,תירוישה העיבתה תוכז ילעב םה םישונה ,ןועריפ תולדח לש תוביסנב .הרבחה לש הלרוג תעיבקל

 תומדב םישונה לש יפרצמה סרטניאה תא אישמ וניאש לדומ ,עמשמ .םישונה לש יפרצמה סרטניאה תא אישהל

 יפרצמה סרטניאה תא אישמה ,הרבחה תומייק לדומ םג ,ךכיפלו ,תילכלכ ליעי וניא ,םהיפלכ בוחה רזחה תאשה

 
 .248 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,תיקסעה הרבחה תילכת ןרטש ואר הרבחה לדומ לע המוד תרוקיבל 164 
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 ואובי םישונה רשאכ ,ילכלכה ןועיטה יפ לע ,רהבויו .תילכלכ ליעי וניא ,ידעלב ןפואב םישונה לש אלו ,הרבחה לש

 תופידעה ילעב םניא םה ,ןועריפ תולדחל תסנכנ הרבחה רשאכש הדבועה תא וללקשי םה ,הרבחה םע רשקתהל

 עגפתש ,יארשאה לע תיבירה תיילעב יוטיב ידיל אובל לולע רשא לולקש ,)תירלוגניסה הדוקנל דע( תטלחומה

 .עגפית התוללכב תיקסעה תומזיה ןכש ,תיללכה תיפרצמה החוורב

 םישונה לדומ לע תרוקיבה וארו( קפסב תויוצמ םישונה לדומב דוסיה תוחנהש אוה הרומאה תרוקיבל הנעמה

 הניאש הנעט איה תוחנה ןתוא תמחמ תילכלכ ליעי וניא הרבחה תומייק לדומש הנעטהש ךכ ,)ליעל .1.ב קרפב

 תאז רושקל ןיינעה תוביסנבו ,יארשאה סויג תולעל תידעלבה הביסה יהמ ןוחבל ןתינש הנעטה ,וזמ הרתי .תססובמ

 ןניאו ,תובכרומ ןה יארשאה סויג תולעל תוביסנה ןכש ,הסיסבמ תישקומ החנה איה ,הרבחה תומייק לדומל

 סויג תולע רוקייל םורגל הלוכי ןכא תילכתה יונישש הנעטה םא םגש ףיסוהל שי ךכל .תידממ דח הטשפהל תונתינ

 יוניש לש הכלשהה תא ללקשל שי ,ךכ .ליעי וניא יונישהש העיבק קידצמ וניא דבלב הז ןועיטש ירה ,יארשאה

  .ןיינעה ילעב תרתי לע םג אלא ,םישונהמ יארשאה סויג לע קר אל תילכתה

 שרדנ דיקפתה לעב רשאכ ,תירלוגניסה הדוקנה דע ןועריפ תולדחמ הרבחה ץוליחב דקמתמ עצומה לדומה ,קודו

 תומייק לדומ ,הלא תוביסנב .ידעלב לוקישכ אלו ,םילוקישה ללכמ קלחכ קר יארשאה סויג תולע תא ללקשל

 תולדחמ ץוליח – תילמרופ ןועריפ תולדחב איה רשאכ הרבחה לש יפרצמה סרטניאה תאשה תא עיצמה ,הרבחה

 לכ ןיב םייטנרהניאה םיניינעה ידוגינב עירכהל שרדנ וניא דיקפתה לעב .םלשו ינללוכ ןורתפ תווהל לוכי ,ןועריפ

 ותרטמ .הרבחה לש טלחומה הנועריפ תולדחל דע הבצממ הרבחה לש הצוליחל לועפל אלא ,ךילהב ןיינעה ילעב

 החוורה לע העפשהה היהת המ הלאשל רשק ילב שמומי הז סרטניאש חיטבהל איה דיקפתה לעב לש הדיחיה

 םורגת וז הלועפ ךרדש ןכתיי ,םנמוא .רוביצהו םידבועה ,תוינמה ילעב ,םישונה – ןיינעה ילעבמ ימ לש תינטרפה

 לש תוימנידבו )תירלוגניסה הדוקנה( ןמזב תמחותמו תלבגומ וז הנצחה ךא ,םיברועמהמ ימ יבגל תילילש הנצחהל

 .לדומה

  ןועריפה תורשכ רטמרפ תועצמאב ןיינעה ילעב לש םתעד לוקישב תוברעתהל הקדצה ןיא

 םייקתי תטלחומ ןועריפ תולדח לש בצמל תילמרופ ןועריפ תולדח לש בצממ רבעמהש עיצמ הרבחה תומייק לדומ

 רושיא-יא .1 :תוירשפא תוביס יתש ךכל תומייק רשאכ ,ילכלכ םוקישל תינכותל טפשמה תיב לש רושיא רדעיהב

 ןוהה הנבמב ןוזיא לש םיאנתב הדימע-יא .2 .)ןידה יפ לע הפיכאל ןתינ וניא אוהו( ןיינעה ילעב ידי לע רדסהה

  .ילכלכ םוקישל תינכותב

 ,ןיינעה ילעב תופסא ידי לע הרשוא ילכלכ םוקישל תינכותה םהב םירקמ ונכתייש איה תיביטרפואה תועמשמה

 לוקישב ברעתמ לדומה ,רמולכ .ןזואמ ןוה הנבמ תללוכ הניא תינכותה ןכש טפשמה תיב ידי לע הרשוא אל איה ךא

 ןוכיסהו יוכיסה ןזאמ תאו רדסהה תויאדכ תא םתעד לוקישב ואיבה םהש םהילע הקזחש ,ןיינעה ילעב לש םתעד

 תאזו ,םתעד לוקישב ברעתהל ןיאש ירה ,םדי לע רשוא רדסההש לככ ,עמשמ .ורשאל וטילחה תאז לכבו ,וב ןומטה

 יפלכ ךכיפל תרוקיבה 165.הנוש האצותל עיגמ היה אוהו ,םתעד לוקישב םישונה ועט טפשמה תיב תעדל םא ףא

 .תיביטמרונו תילכלכ הליעי הניא איהש תוברעתה ,ןיינעה ילעב לש םתעד לוקישב ברעתמ אוהש איה לדומה

 .םירושימ המכב אוה הרומאה תרוקיבל הנעמה

 קלח איהש ,היואר תיטפשמ תוינידמ תייוותה לש םעטהמ תעבונ טפשמה תיב תוברעתהל הקדצהה ,תישאר

 אוה לעופב שממתי אוהש יוכיסהש רדסה רשפאל הלוכי הניא היואר תוינידמש הארנ 166.טפשמה תיב דיקפתמ

 
 םסרופ( ןידה קספל 12 'ספ ,מ"עב תואנועמק הגמ לש םיכילה תאפקהב םינמאנ 'נ מ"עב תוקזחא הרטסקא 'א 'א 'ח 4077/16 א"ער 165

 .)24.5.2016 ,ובנב
 .)6.5.2010 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 5 'ספ ,לאתפ 'נ לארשי םוקלס 8761/09 א"ער 166
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 םייטנוולרה םימרוגה ןומאב העיגפ תוללוכה חווט תוכורא תוכלשה ןנשי תרזוח הסירקל ןכש ,הליחתכלמ ךומנ

 יוכיס/ןוכיסה תא תחקל תונכומ יפיצפס דחא קיתב ןיינעה ילעב תוצובקש ןכתיי ,ירק .תורבחה םוקיש דסומב

 ךותמ תאזו ,לודג תרזוח ןועריפ תולדחל יוכיסהו ןזואמ וניא הב רומאה ןוהה הנבמש הארבה תינכות רשאלו

 הרצ הייארב קפתסהל לוכי וניא טפשמה תיב ,ךדיאמ .דבלב יפיצפס קית ותואל תנווכמה תיטנסרטניא הייאר

 םוקישל תינכות רשאל ןיאש הארנ ,חווט יבחר םילוקיש יפ לע .םיבחר תוינידמ ילוקיש ןובשחב איבהל וילעו

 ןפואב ורשואי הלא תוינכותש לככ ןכש ,התוא ורשיא ןיינעה ילעב תוצובקש םגה ,ןזואמ ןוה הנבמ הגיצמ הניאש

 תולדחל תוסנכנה תורבחה יזוחא תאלעה .תרזוח ןועריפ תולדחל וסנכיי הלאכ תורבחש יוכיס רתוי שיש ירה ,עובק

 ךותמ תאזו ,הארבה ךילהל שארמ ודגנתי ןיינעה ילעב תוצובק םירחא םיכילהבש ךכל איבהל הלולע תרזוח ןועריפ

 םוקיש דסומו ,ועצובי אל ללכ םיליעי הארבה יכילהש ,איה תועמשמה .תרזוח ןועריפ תולדח התוא תא עונמל ןוצר

 העיגפ תעינמ איה ,רומאה ללכה תועצמאב עונמל טפשמה תיב לע התוא ,ךכיפל ,האצותה .ךרוצ אלל עגפיי תורבחה

 .םיליעי הארבה יכילה לוכיס ענמיש ללכ םויקו תורבחה םוקיש דסומב

 ,הרבחה תא םקשל )רדסהה רחאל הרבחב וראשנש םימדוקה וא( םישדחה תוינמה ילעבל תורשפאה ןתמ ,תינש

 םינוכיס תליטנ ךות תיטסינוטרופוא תיקסע תוליעפל םתוא דדועל לוכי ,ןזואמ ןוה הנבמ גיצהל אל ןיידע ךא

 םיעיקשמ לש םתעידי .םירזוחה םישונה לש םמכש לע םוי לש ופוסב לופיל םילולעה ,םיריבס יתלב םייקסע

 יתלב םיכלהמל םדדועל הלולע ,ןזואמ ןוה הנבמ תגצה אלל דיקפת לעבמ הרבח שוכרל םילוכי םהש היצנטופב

 .הישונל היתובוח תא עורפל התלוכיב השק העיגפ ועגפיו תמקתשמה הרבחה תוביצי תא ונכסי רשא םייארחא

 איה תרזוח ןועריפ תולדחל הריבס האצות ןכש ,ןועריפ תולדח תקמעה לש בצמ ענמת רומאכ תוברעתה ,תישילש

 ןוה הנבממ תעבונש ,תרזוחה הסירקה םהב םירקמב ,המגודל ,ךכ .םישונ םתוא יבגל ןועריפה תולדח תקמעה

 אל רדסה ותוא יפ לע םישונל םימולשתה וב ןפואב ןושארה הארבהה רדסהל ךומסב השחרתה ,ןזואמ וניאש

 תרגסמב תלסוחמ התייה הרבחה וליא רשאמ רתוי לודג קזנ םרגיהל לוכי םישונ םתואלש ירה ,םאולמב ומלוש

 ןנשי רומאכ ךא ,לעופב ומות דע שממתי אל אוהש הארבה רדסה לכב ןוכיס/יוכיס םייק ,םנמוא .ןושארה ךילהה

 ןועריפ תולדחל םייוכיסה םילדג ,ןזואמ וניאש ןוה הגיצמ הניא םוקיש תינכות רשאכש תודמלמה תויודע

 םוצמצל הלטוהש תישיאה תוירחאה אוה פ"לדח קוחב םייזכרמה םישודיחה דחאש ירה ,הז רשקהב 167.תרזוח

 לש ןועריפ תולדח תקמעהש ירוגטק ןפואב עבק קקוחמה ,רמולכ 168.ותקמעה וא הרבחה לש ןועריפה תולדח ףקיה

 רמול ןתינ ,וז העיבקמ שקיהב .ךכ בקע ומרגנש םיקזנה יבגל הרשמ יאשונ תוירחאב בויחל הליע איה הרבח

 הלוכי ,םישונל קזנה תא הלידגהשו רדסהה ןמ האיציב ןזואמ וניאש ןוה הנבממ העבנש ,תרזוח ןועריפ תולדחש

 ידכב קקוחמה תעיבקב שי ,ןכ ומכ .ןועריפה תולדח תקמעהל ותוירחא רבדב תונעטל דיקפתה לעב תא ףושחל

 .תישיא תוירחא תלטה ידכ דע ,ןיטולחל יוצר יתלב בצמ איה ןועריפ תולדח תקמעה ויפלו ,ותעד דמוא לע דמלל

 .הרבח םוקיש לש הרטמל ,תוחפה לכל ,הכרעב הוושה הרטמ איה ןועריפה תולדח תקמעה לש בצמ תעינמ ,עמשמ

 ןהב ילכלכ םוקישל תוינכות רשאל אל ךכמ אצוי לעופכו ,הז בצמ עונמל ןתינה לככ תושעל טפשמה תיב לע ,ךכיפל

 .ןזואמ וניא הרבחה לש ןוהה הנבמ

 תונכתסהב רבודמשו האלמ העידימ עבנ רדסהה רושיאב םישונה לש םתעד לוקישש אצומה תחנה ,תיעיבר

 םיללכושמ םניאש םישונו תוכומנ בוח תועיבת ילעב םישונ לע הנגה ןתמל םוקמ שי ,ירק .הנוכנ דימת הניא ,תעדמ

 רשאכ שחרתהל לוכי הז לשכ .ןזואמ וניא הרבחה לש ןוהה הנבמש תוהזל תיעוצקמה םתלוכי יבגל קפס ונשי רשא

 ,םהיפלכ בוחל סחיב תוהובג ןה ץועייה תויולע ןכש ,יטפשמ ץועיי אלל הארבהה תינכות לע םיעיבצמ םישונ םתוא

 תונמדזה ןיא הלא םישונל .הארבהה רדסהל תיוולנה ןוכיסה תדימ לש הקידב יעצמא םתושרל םידמוע ןיאש וא

 ,וז ןיעמ תיתימא תונמדזה לש הרדעיהבו ,םוקישל תינכותה תובקעב ורושאל הרבחה לש הבצמ לע דומעל תנגוה

 
 .153 ש"ה ליעל ,טנוקסיד קנב ןיינע ;153 ש"ה ליעל ,הקירפא ןיינע ;153 ש"ה ליעל ,סיטנלטא ןיינע 167
 .ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 288 'ס 168
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 םגש ןכתיי .תישממ ןוכיס תחיקלו תישפוח הפדעה ףקשמ וניא אוהו ,הרואכל קר ינוצר אוה רדסהל םתמכסה יפוא

 גוצייה תולע תניחבמ ןיידעש ירה ,ןזואמ וניא ןוהה הנבמש הדבועה תא ומצעב ההיז הלא םישונמ דחא םא

 לש ומויק תחנה יכ איה הלא םירבדמ תשקבתמה הנקסמה .הז רשקהב הלועפ טוקנל ץירמת ול ןיא יטפשמה

 תא הרידסמ הניאש הרבח םע םוקיש תינכות רשאמ אוה רשאכ השונה לש תעדמ תונכתסהו אלמ תעד לוקיש

 .תיעמשמ דח תויהלמ הקוחר ,הלש ןוהה הנבמ

 תורישי תויולע תרזוח הסירקל ןכש ,תירוביצה הפוקה לע תויולע תסמעה ענמת רומאכ תוברעתה ,תישימח

 חוטיבה תלמג םולשתמ תעבונה תולעה הז ללכבו ,ףסונה ךילהה תולע היוצמ הלא תויולעב .תירוביצה הפוקל

 חוטיבהמ הלמגה תלבקל םידבועה םיאכז הארבה יכילהב םג 169,קוחל 371 ףיעס יפ לע ןכש ,םידבועל ימואלה

 םהל תינקומה ימואלה חוטיבה תלמג תא ולביק הידבוע ,םוקיש ךילה הרבע הרבח וב בצמ ןכתיי ,עמשמ .ימואלה

  .ימואלה חוטיבה תלמג תא בוש ולבקי הידבוע ךכיפלו ,תרזוח ןועריפ תולדחל הסנכנ הרבחה ךא ,ןידה יפ לע

 טפשמה תיב ידי לע הקידבל םישי וניאו תויטהל ףושח ,רורב וניא ןועריפה תורשכ רטמרפ

 ותפישח ,"םותסש" גשומ ותויה ,ןזואמ ןוה הנבמ לש הרדגהה יבגל חתמיהל הלוכי לדומה לע תפסונ תרוקיב

  .רטמרפה תומייקתה תא ןוחבל טפשמה תיב לש ותלוכי רסוח יבגלו תויטהל

 הלאשל תוסחייתה הקיקחב ןיאש ךכ רואלש ירה ,"םותסש" גשומ ותויהו ןזואמ ןוה הנבמ לש הרדגהל רשאב

 ,רורב וניא ולוכ רטמרפהש ןועטל ןתינש ירה ,ןזואמ ןוה הנבמ ףקשמה ןוהה סחי ןיינעל םייפיצפסה םיכרעה םהמ

 ילארשיה ןידב ןיא םנמואש אוה וז תרוקיבל הנעמה 170.תיביטרפוא תועמשמ ונממ רוזגלו ומשייל ישוק םייקשו

 םינדה םייטפשמ םיללכ עבק ןוילעה טפשמה תיב ךא ,ןזואמ ןוה הנבמ םיפקשמה םייפיצפסה םיכרעל תוסחייתה

 םידדמה םה םייסנניפ םידדמ 172,ןיוצש יפכו ,ןכ ומכ .ןוהה הנבמ תוריבס תא ןוחבל ןתינ םהיפ לעשו 171,וז היגוסב

 איה םייסנניפ םידדמ לע ססבתהל ןתינ אלש הנעטהש ךכ 173,הרבחה לש הבצמ יובינל רתויב ברה לקשמה ילעב

 .השקומ

 ינפ םיפוצ רתיה ןיב רשא םייסנניפ םידדמב היולת ותניחבש ןוויכמ תויטהל ףושח הז רטמרפש איה תפסונ הנעט

 וז תרוקיבל הנעמה 174.תויטהל הפושח וז תעד תווח ,תילכלכ תעד תווח לכ ומכש ךכ ,)לשמל םינמוזמ םירזת( דיתע

 ןיינעל היטהה ענמית ךכבו ,טפשמה תיב םעטמ יביטקייבוא החמומ תועצמאב השעית רטמרפה תקידבש אוה

 לבוקמ ןחבמ אוהש ,יחה קסעה ןחבמב שומיש ידי לע השעית החמומה תקידב ,ןכ לע רתי .תעדה תווח ןימזמ

 תואנובשחה יללכו טפשמה תיב ידי לע ןכות אלומו שרופ רבכ רשאו הרבחה לש ןועריפה תלוכי תדידמל

 יקסעה ןחבמל ףסונב וקדבי טפשמה תיב וא החמומה ,תירשפאה היטהה תא רעזמל תנמ לעו ,ףסונב 175.םילבוקמה

 תומגמה לע דומעל םירשפאמהו התונתיאו התוביצי לע םידמלמה ,הרבחה לש םייסנניפ םיסחי המכ יחה

  .הרבחה תוליעפב תוירקיעה

 חולש איה תולעל הלוכיש הנעטהש ירה ,טפשמה תיב ידי לע םושייל השק איה רטמרפה תקידבש הנעטל רשאב

 תשרדנה תויחמומה תא ןיא טפשמה תיבלשו ,תשרדנה הקידבה תא רשפאי אל םוקישה ךילה לש ףופצה םינמזה

 ומכ ,ינויערה רושימב עיתרהל הרומא הניא םיוסמ ישוק שיש הדבועהש אוה וז הנעטל הנעמה .הרומאה הקידבל

 
 .ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 371 'ס 169
 Sun'נ מ"עב תיחקור הישעת ורת 7414/08 א"ע ואר תיטפשמו תיקסע תואדו ךרוצל םיינכטו םיטושפ םיללכב ךרוצה תובישח לע 170

Pharmaceutical Industries Ltd, 7.9.2010 ,ובנב םסרופ( רואנ תטפושה לש הניד קספל 8–7 'ספ(. 
  .159 ש"ה ליעל ,קמעה רמשמ ןיינע 171
172 Blazy & Nigam, 154 ש"ה ליעל. 
 .ליעל 158 ש"ה דיל טסקט ואר 173
 .60 ש"ה ליעל ,.יב.יד.יא ןיינע 174
 .161 ש"ה ליעל ,תיזכרמה הנחתה ןיינע 175
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 .)היוארה השיגה וז יכ רובס אוהש לככ( היואר השיג טוקנלמ טפשמה תיב תא עיתרהל הרומא הניא איהש םג

 תולדח קוח םרב ,םינמזה דס תניחבמ רגתאמ ךילה אוה םוקישה ךילה םנמואש אוה הנעמה ,יפיצפסה רושימב

 הלבגה( םישדוח העשתל רבעמ םיכילהה תאפקה תפוקת תא ךיראהל טפשמה תיב לש תורשפאה תא ןגיע ןועריפ

 ןליבגהל ןיא ,תוליעי תוארבה םדקל תנמ לעש רבס קקוחמה ,עמשמ .)תורבחה קוחל 350 ףיעסב היונמ התייהש

 .פ"לדח קוח םע דחא הנקב הלוע ,ךרוצ ךכב שיש לככ ,החמומל ןוהה הנבמ רטמרפ תקידב תרבעהש ךכ ,ןמזב

 תוכובסה תוילכלכה תעדה תווח םחתמב תלפונ הניא הארבהה רדסה לש ןוהה הנבמ תניחב יכ המוד ,ףסונב

 ,הרבחה לש ןוהה הנבמ תניחב .)שומיש ןהב תושעלמ טפשמה תיב עתרנ אל ןהיבגל םג רשא( יווש תוכרעה תמגוד

 םייסנניפ םידדמ המכו יחה קסעה ןחבמ ידי לע השעית התניחבו ,הדיחיו תחא הלאשב תדקמתמ ,לדומב עצומכ

 יתועמשמ לקשמ וכשמל ןיא רשא ,רצק ןמז ךות ךרעית רומאכ תעד תווח תנכהש ,ךכיפל ,חינהל ריבס .םיפסונ

 הניחבל תשרדנה תויחמומה תא ןיא טפשמה תיבלש תרוקיבל עגונה לכב .םיכילהה תוכשמתה תלאש יבגל

 החמומבו םירורב םייסנניפ םידדמב רזעיי טפשמה תיב ,עצוהש יפכ ןכש ,הנעמ וז תרוקיבל םגש ירה ,הרומאה

 ןועריפ תולדח לש טפשמה תיב ,ןכ לע רתי .הרבחה לש ןוהה הנבמ – תדקוממו תיפיצפס היגוס תניחבל יביטקייבוא

 176,תוילכלכ יווש תוכרעהב ןודלו םייסנניפ םידדמ ןוחבל ,תחא אל ,שרדנ אוהו תידוחיי תילכלכ תויחמומ לעב אוה

  .תואיצמב הזיחא ןיא שורדה עדיה תא ןיא טפשמה תיבלש הנעטלש ךכ

 םישונה לש קוריפה תפולחמ עורגל הלוכי לדומב תעצומה הדימה תמא

 .דבלב הרבחה לעו ,הרבחה לע היתועפשהב בשחתת הלועפהש תויהל הכירצ הדימה תמא ,עצומה לדומה יפ לע

 ךא הצוליח תבוטל הרבחה לש םיבאשמ תכירצ תרשפאמה הטלחה לבקל םיכירצ דיקפתה לעבו הרבחה ,ונייהד

 ןועריפה תולדח לש תירלוגניסה הדוקנל עיגהל אל ריבס יוכיס שיש הנקסמל םתוא ךילומ םתעד לוקיש םא קרו

 תבוטלו הרבחה תבוטל דיקפתה לעב לש הלועפ ,ךכיפל .)רתוי םיבר םיבאשמ הרומתב הרבחה לבקת ךכב השעמלו(

 .תטלחומ ןועריפ תולדחב הניא הרבחה דוע לכ תימיטיגל איה וז הדימ תמאב תדמועה ןועריפ תולדחמ הצוליח

 תילמרופה ןועריפה תולדח תדוקנ ןיב דיקפתה לעב תולועפש ןכתייש ךכמ תעבונה תרוקיבל הפושח וז הדימ תמא

 ,הנועריפ תולדחמ הרבחה תא ץלחל וחילצה אל הלא תולועפ ךא ,הרבחה לש םיבאשמ וכרצ תירלוגניסה הדוקנל

 תליחתב ןיינעה ילעב תוצובק ינפב הדמעש קוריפה תפולחמ וערג ףא ןהש אלא ,ולשכ הלא תולועפש קר אל רשאכ

 .םינעמ המכמ היונב וז תרוקיבל הבושתה .ךילהה

 הנתמ אלא ,תטלחומ ןועריפ תולדחל רבעמל תחא תימוטוכיד הדוקנ עבוק וניאש ימניד לדומב רבודמ ,תישאר

 הרקמ לכל המאתהו "תוטלחומ" לע הזרכהה דעומב תושימג תרשפאמ וז תוימניד .םירטמרפ ינש תומייקתהב תאז

 תסינכ דעומב רבכ ,תטלחומ ןועריפ תולדחב איה הרבחהו ,םירטמרפה ינש םימייקתמ וב בצמ ןכתיי ,ירק .הרקמו

 ירה ,ךילהה תישארב רבכ תודוקנה יתש ןיב "הדחאה"ה הנשי וב ,הזכ בצמב .תילמרופ ןועריפ תולדחל הרבחה

 ךישמהל הרבחה לעש איה לדומה לש אצומה תדוקנ ,ירק .קוריפה תפולחב עוגפל הרבחה תומייק לדומב ןיאש

 לש םויסה תדוקנ הניא איהו ,ימניד ןפואב תעבקנ וז הדוקנ ךא ,סרטניא ףאל תופידע ןתמ אלל המויקל לועפל

 .הרומאה תרוקיבל הנעמ איה ,אצומה תדוקנ רחאל ,וז תוימניד .לדומה

 םע הארבהה תפולח תמועל קוריפה תפולח תא דודמל ןתינש החנהה לע תססובמ הרומאה תרוקיבה ,תינש

 תוקפס תלעב החנהב רבודמ ,םרב .תרחבנה הלועפה ךרד תא רוזגל האצותהמו ,ןועריפ תולדחל הרבחה תסינכ

 ונשיש ךכמ םיעבונ הלא תוקפס .קפסב איה המצע תרוקיבב המולגה החנההש ךכ ,התומייקתה יבגל םייתועמשמ

 תסינכ םע תעצבתמ הארבה ךילה עוציבל םוקמ שי םאה הטלחהה ,רהבויו .תופולחה ןיב תוושהל יתוהמ ישוק

 יבגל ותרעשה סיסב לע הטלחהה תא לבקל ךירצ טפשמה תיב ,הז דעומב .ילמרופ ןועריפ תולדח ךילהל הרבחה
 

 הרבחש םיכילה תרגסמב ,תחא אל ,שרדנ טפשמה תיב יכ ,ןייצל שי ,הז דצב" :ןידה קספל 6.7 'ספ ,60 ש"ה ליעל ,.יב.יד.יא ןיינע 176
 ."תויופצה ןהו תומייקה ןה ,היתויובייחתהב דומעל הרבחה תלוכי תא ןוחבל ,םהל דצ איה
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 הרבחהש לככ ולבקי ןיינעה ילעב תוצובקש ךרעה ירק ,היסכנ תלזנהו הרבחה קוריפמ לבקתתש הביטנרטלאה

 :ןלהל( רדסהב ולבקי ןיינעה ילעב תוצובקש ךרעה ,ירק ,רדסהה תפולח ןיבל )"קוריפה תפולח" :ןלהל( קרופת

 קר ועצבתי הרבח םוקישו בוח רדסהש חיטבהל דעונ רשא ילכלכ ןורקיעב רבודמ השעמל .)"רדסהה תפולח"

  177.)"ךרעה תלדגה ןורקע" :ןלהל( קוריפ ךילהל האוושהב הרבחה ךרע ךס תא םילידגמ םהש הרקמב

 :ןמקלדכ אוה האוושמ תרוצב רומאה יאנתה חוסינ

 ךרעה תלדגה ןורקע ־ 1 האוושמ

 V)הארבה( ≤ V)קוריפ(

 :רשאכ

 בוח רדסה רחאל הרבחה ךרע ךס תא גציימ V)הארבה( •

 קוריפב הרבחה ךרע ךס תא גציימ V)קוריפ( •

 תא םינחוב טפשמה תיבו ןיינעה ילעב תוצובק רשאכ הקיטקרפב תוסחייתה םג תלבקמ תופולחה ןיב האוושהה

 ןורקיע לעופב ,רומאכש אלא 178.הארבהה רדסהו הארבהה ךילה תונכתיה לע טילחהל םאובב תורומאה תופולחה

 אלא ,םייאדו םניא הארבהה תפולח ךרעו קוריפה תפולח ךרע ןכש ,תיביטקייבוא הרוצב דידמ תויהל לוכי וניא הז

  179.םיניינע ידוגינלו תויטהל תופושח ןהו קיודמ עדמ ןניא ןעבטמ רשא ,יווש תוכרעה לע םיססבתמ

 לע יאדווב ,תילכלכ הניחבמ םתמכלו םכירעהל ישוק שי רשא םיפסונ םיכרע םימולג הארבהה תפולחב ,ןכ ומכ

 תפולחב בוקנ ילכלכ ךרע תתלו םלגל ןתינ דציכ ,ירק .תונושה תופולחה תונחבנ וב דעומב יאדוובו טפשמה תיב ידי

 הרבחה תוחוקלל הגאדל ,תימואלה הפוקה לע לטנה םוצמצל ,םידבועה לש םתדובע םוקמ תרימשל הארבהה

-ורקמ םילוקיש םהב םיכורכש םייתרבח םיכרע םה הלא םיכרע .םיינוניבו םינטק םיקסעב תוינמ ילעב ץוליחלו

 תרגסמב ןובשחב ואוביש יואר אליממו יפיצפס קית לכב בוקנ ילכלכ ךרע םהל תתל ישוק שי ךכיפלו ,םיילכלכ

  .םהב הביקע תוינידמ םשייל תעדויש תרחא תידסומ

 ירה ,קוריפה תפולחמ עורגל תולוכי הרבחה לש יפרצמה סרטניאה תאשהל דיקפתה לעב תולועפש החנהב ,ירק

 ידיל אובל הכירצה תבכרומ האוושמ איה 1 האוושמ רומאכש אלא .הלא תולועפל םוקמ ןיא ,1 האוושמ יפ לעש

 :אבה ןפואב יוטיב

 

 אלמה ךרעה תלדגה ןורקע – 2 האוושמ

 

 
 :)5.2018 ,םשל יעורו ידקפומ לט( 24 "לארשיב ינרצנוק בוח ירדסהל תוינידמ תעיבקב םיילכלכ םיטביה" 177

www.idc.ac.il/he/research/aiep/Documents/debt_settelment_policy.pdf. 
 .66–65 'מעב ,126 ש"ה ליעל ,םיכילה תאפקה ךברואו ךישלא 178
 .60 ש"ה ליעל ,.יב.יד.יא ןיינע 179
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 תלוכיה תאו הארבהה תפולח ךרע והמ ,קוריפה תפולח ךרע והמ העיבקב ישוק תמלגמ האוושמה תובכרומ

 ןה תופולחה ןכש ,המישי הניא תופולחה ןיב האוושההש חינמ הרבחה תומייק לדומ ,ךדיאמ .םהיניב תוושהל

 ישוק שי רשא םימרוג םתוא ןיב םירשקמו םייכרע םילוקישמ עבונ םלקשמש םימרוג תוללוכה תובכרומ תויצקנופ

 לעופכו ,תופולחה ןיב הנחבהל ,אצומה תדוקנב ,טלחומ לקשמ ןתונ וניא לדומה .תיביטקייבוא הרוצב םתוא דודמל

 לדומ לע תירשפאה תרוקיבהש ,איה םירבדה תועמשמ .יוטיב ידיל אב וניא האוושמב םולגה ישוקה ךכמ אצוי

 תפולחמ וערגי הלא תולועפש ןכתיי ןכש ,הרבחהמ םיבאשמ תוערוגה תולועפל הקדצה ןיא היפל הרבחה תומייק

 .קפסב תלטומ ,קוריפה

 היה דיקפתה לעב םא הרוק היה המ" הרבחה תומייק לדומ רשקהבו ,"..םא הרוק היה המ" הרימאה ,ןכ ומכ

 התוא "ףוקתל" ישוק שי ןכלו ,דימת הנוכנו תיטתופיה הרימא איה ,"יתרבחה לדומה וא םישונה לדומ יפל לעופ

 תיביטינגוק היטה לש םינייפאמ תלעב איה הארבהה תפולחל קוריפה תפולח ןיב הנחבהה ,השעמל .ילנויצר ןפואב

 ןימאהל תוירבה לש בטיה תדעותמה הייטנל הנווכה shindsight bia(.180( "דבעידב המכוחה תייטה" – תרכומ

 ותימאלש ףא ,הלשכנ הלועפה יכ ןהל רסמנש רחאל ,הלועפב והשלכ לשכמ ענמיהל תולוכי ויה ןה יכ האלמ תונכב

 תייטה ,תולועפ לש תיטופיש תרוקיבב רבודמ רשאכ .השעמ תעשב לשכה ןמ ענמיהל ןתלוכיב היה אל רבד לש

 תומייק לדומ לע תרוקיב ,רמולכ 181.תולשרתה תעיבקל תורבתסהה תא ידמ לידגהל הלולע דבעידב המכוחה

 ןכש ,העבטמ תיתייעב איה "... םא הרוק היה המ"ו הארבהה תפולחל קוריפה תפולח ןיב הנחבהב הצוענה ,הרבחה

  .הרורב תיביטינגוק היטהל הפושחה "דבעידב המכוח"ב רבודמ

 ילמרופ ןועריפ תולדח ךילהל הרבחה תסנכהל ץירמת ןיא הרשמה יאשונל

 תולדח ךילהל הרבחה תא סינכהל םהל םורגיש ץירמת ןיא הרשמה יאשונלש איה תולעל הלוכיש תפסונ תרוקיב

 ןיא ,הרבחהו הרשמה אשונ ,דיקפתה לעב ןיב גיצנה תייעב ןתניהב ,ירק 182.ילמיטפואה דעומב ילמרופ ןועריפ

 ידי לע אשומ וניא ולש ישיאה סרטניאה ןכש ,יביטקלוק ךילהל הרבחה תא סינכהל ישממ ץירמת הרשמה אשונל

 תטיש רואל רתוי דוע תחפומ ןוכנה דעומב יצוביקה ךילהל הרבחה תא סינכהל ץירמתה ,קודו .דיקפת לעב ותוא

 תעב םדיקפת תא םימייסמ ,םירקמה לש טלחומה םבורב ,הרשמה יאשונ ,וז הטיש יפ לע .תילארשיה טפשמה

 ןיב ,לבקמהו טפשמה תיב ידי לע הנוממה ינוציח דיקפת לעב ידיל הרבחב הטילשה תא םיריבעמו ךילהה תחיתפ

 תיבל םיכילה תאפקהל השקבב תונפל םיזרדזמ םניא הרשמה יאשונש ןאכמ 183.הרשמה יאשונ תויוכמס תא ,רתיה

 הטילשה הנבמ בקע ,וזמ הרתי .םהידיקפתמ וחדוי השעמל םה ,םיכילהה תאפקה וצ ןתמ םע ןכש ,טפשמה

 קר וניא רומאה ששחה ,הטילש לעב לש ומויקב ירק ,תיזוכיר תולעבב ,ללככ ,ןייפואמה ,ילארשיה קושב לבוקמה

 יאשונלש ךכ ,הרשמה יאשונ תא הנממ הטילש לעבש םג ומכ( הטילשה לעב לש םג אלא ,הרשמה יאשונ לש

 
 177 ה טפשמ ירעש "טפושה לש ותכאלמב הרודס הבישחו היציאוטניא – תויטופיש תוטלחהו תויביטינגוק תויטה" ןונ ןב ימח 180

 .)ע"שתה(
 .)2016( 490 ,475 טי םיקסעו טפשמ "הרשמ-אשונ לש יקסע תעד-לוקישו תוריהז יעצמא :דרווה םש" טכיל רימע 181
182the Optimal Initiation of Insolvency  rCarrots and Sticks as Incentive Mechanisms foJaka Cepec & Mitja Kovac,  

Proceedings, 7 DANUBE 79, 82 (2016). 
 .125 ש"ה ליעל ,הסדה ןיינע 183
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 לש םיסרטניאה תבוטל ולעפי הרשמה יאשונ יכ חינהל ריבס ךכיפלו ,הטילשה לעב םע תוהז הנשי ,ללככ ,הרשמה

 םיווהמ ךכמ האצותכ הרבחב הטילשה לעב לש ותטילש דוביאו הרשמה יאשונ תפלחה ,ךכיפל 184.)הטילשה לעב

 ,ףסונב .הארבהל ןהייוכיס תא ןיטקמש רבד ,הארבהל השקבה תשגה דעומ תא תוחוד תורבחש ךכל יזכרמ םרוג

 "הרבחה ייח לע רמהל" הרשמה אשונל םורגל ףא לולע לדומהש הנעט תולעל הלוכי ,ילילשה ץירמתל ךשמהבו

  185.יביטקלוק ךילהל הסינכמ תוענמיה ךרוצל

 תאו הרשמה יאשונ לש םיניינעה ידוגינ תא תיחפמ הרבחה תומייק לדומ אקוודש אוה הרומאה תרוקיבל הנעמה

 דעומה ,רהבויו .ילמיטפואהו ליעיה דעומב יצוביקה ךילהל הרבחה תא סינכהל םהל םורגיש ןפואב גיצנה תייעב

 ןתינה לככ ךומסב תויהל ךירצ אוהו המוד אוה ,םילדומה לכ יבגל ,ילמרופ ןועריפ תולדח ךילהל הרבחה תיינפל

 יטפשמה ךילהה לש ותוליעי תא לידגת רומאה דעומל ךומסב הרבחה תיינפ .הרבחה לש םייפסכה היישק תווהתהל

 םיבאשמ זובזב הרבחה תוליעפב םיברועמה לכמ ךוסחי ךכבו ,יוהיש אלב הרבחה לש תיצוביקה היעבה לע ביגיש

 יצוביק ךילהל הרבחה תסנכהל םיילילש םיצירמת םיקפסמ יתרבחה לדומה ןהו םישונה לדומ ןה ,םרב 186.רתוימ

 .ילמיטפואה דעומב

 קינעמה ,םישונה לדומ יפ לע היהת ןועריפ תולדחב הרבחה תילכתש החנה ךותמ תלעופה הרבח תלהנהל ,ךכ

 וניא לדומה ןכש ,יצוביקה ךילהל הרבחה תסינכ תא םידקהל ץירמת ןיא ,םישונל ךרעה תאשהל תטלחומ תופידע

 לדומה יבגל םג ךכ .םישונל ךרעה תאשה ןעמל אלא – םינומא םה וילע – הרבחה לש יפרצמה סרטניאה ןעמל לעופ

 ךילה עמשמ ,יתרבחה לדומל םאתהב היהת יצוביקה ךילהב הרבחה תילכתש הכירעמה הרבח תלהנהל :יתרבחה

 ךומסה דעומל יצוביקה ךילהל הסינכה תא םידקהל ץירמת ןיא ,םירדגומ יתלב םייתרבח םילוקיש וכותל סינכמה

 לע םינומאה הרשמה יאשונלו ,תיאמצעו תדרפנ תיטפשמ תוישיאכ הרבחל ,עמשמ .םייפסכה םיישקה תווהתהל

 הטומ אלא ,הרבחה לש םיסרטניאה תא אישמ וניאש הארבה ךילה םודיקל לועפל ץירמת ןיא ,הרבח התוא

 ,עצומה לדומה יפ לע ,תילכתה ןכש הרומאה גיצנה תייעבל ןורתפ עיצמ הרבחה תומייק לדומ .םילהק וא םישונ

  .התוליעפב םיברועמה םימרוגהמ ימל תופידע ןתמ ילבמ הרבחה לש יפרצמה סרטניאה תאשה איה

 הסינכה דעומ לע טילחהל ךרטצת הרבחה תלהנה רשאכ ןכש ,רומאה יתייעבה בצמה תא רפשמ עצומה לדומה

 תילכתה ויפל לדומ ,רמולכ .הרבחה תומייק לדומ יפ לע ךילההו הרבחה תילכת תא ללקשת איה ,יצוביקה ךילהל

 יתלב םייתרבח םידעי לעב וא םישונ הטומ היהי ךילהתהש ששחהש ךכ ,הרבחה לש יפרצמה סרטניאה תאשה איה

 וילע סרטניאל ירק ,ןחבומה הרבחה סרטניאל תופידע קינעמש ,הרבחה תומייק לדומ אקווד ,ירק .תחפומ ,םידידמ

  .הליעי הלועפלו םיסרטניא תוהזל איבמ ,הרשמה יאשונ םינומא

 בכעל הרשמה יאשונל םורגל היה לולע רשאו הרשמה יאשונ תא ףילחי רשא הרבחל ינוציח דיקפת לעב יונימ םג

 לש םילוקישה ךרעמב רתוי התוחפ הרוצב יוטיב ידיל אובל רומא ,ופלחויש ששחמ םיכילהה תחיתפ דעומ תא

 לעב ותוא לעופ היפ לע הדימה תמא ךא ,םדיקפת תא ומייסי הרשמה יאשונש ןכתיי ,םנמוא .הרבחה תלהנה

 תויהל ורזחי הרשמה יאשונש יוכיסהש ךכ ,םילהק וא םישונ הטומ אלו ,הרבחה תנווכומ הדימ תמא איה דיקפת

 ךילהל הרבחה תסנכהל ץירמתה הלוע םאתהבו ,הלוע ,הרבחהמ קלח ראשיי הטילשה לעבו ,הרבחה םע רשקב

 .םיישקה תווהתהל בורקה דעומב יביטקלוקה

 ןוכיסמ ענמיהל תיעבט היטה ךותמ לעפי דיקפתה לעב

 ןתינו הארבה ךילהל ןמזב התנפ הרבחה םא םגש איה עצומה לדומה יפלכ תינפומ תויהל הלוכיש תפסונ הנעט

 
 .)2011( 10-15 ,3 3/ח םידיגאת "םישגנתמ םיסרטניא ןיב םינוזיא תכרעמ – תורבח תארבה קוח תעצה" רימז תילד 184
 .)2015( 442–239 ,191 ל טפשמ ירקחמ "יתאוושהו יטרואית ןויד :תוינמה ילעב לש םזיביטקא" ר'גדינא ןואל 185
 .305 'מעב ,57 ש"ה ליעל ,ןועריפ תולדח יניד ןאה 186
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 ענמיהל תיעבט היטה ךותמ לעפי ,ודיקפת ףקותמ ,דיקפתה לעבש ששח ונשי ,הרבחה תומייק לדומ תרזעב הליצהל

  .םינוכיסמ

 יפ לע ,רהבויו .ןוכיסל ילמיטפוא סחי דיקפתה לעבל רזוג הרבחה תומייק לדומ אקוודש איה הז ןיינעל הבושתה

 םישונה לש סחיה תא תרכבמה הרטמ תייצקנופ הרבחל ביתכמ ןוכיסל דיקפתה לעב לש וסחי ,םישונה לדומ

 אנוש לש וניה ןוכיסל דיקפתה לעב לש וסחי עמשמ ,ןוכיס יאנוש לש סחי אוה ןוכיסל םישונה לש םסחי .ןוכיסל

 חקית אל ןועריפ תולדחב הרבחהש ופידעי ,בוחה רזחה תאשה אוה םהלש יפרצמה סרטניאהש ,םישונה .ןוכיס

 סרטניאה ,רבעה תובוחל םימדוק םה ןועריפה תולדח וצ רחאל ורצונש תובוחש עבוק ןידהש ןתניהב ןכש ,םינוכיס

 ןיב בר ןוימד שי םיתיעל םנמוא 187.םמכש לע לופיי לשכית הלועפהש ןוכיסה ןכש ,םינוכיס רעזמל היהי םהלש

 ילעבכ םמצע ידיב םיספתנה ,םישונה רשאכ תאז ,םישונה לש סרטניאה ןיבל ןועריפה תלדח הרבחה לש סרטניאה

 רתויב הובגה אוה הלש יחכונה ךרעהש הלועפה ךרדב רחבת הרבחהש םיניינועמ ,הרבחה יפלכ תוירוישה תועיבתה

 סרטניאה תאשה תועצמאב היהת םהיפלכ בוחה רזחה תאשה יכ םירובס םישונה וב הרקמב ,רמולכ .הרבחה רובע

  .תחקל דיקפתה לעב לעש ןוכיסה יבגל תודכלתה שיש ירה ,ןועריפ תולדחב הרבחה לש יפרצמה

 ,הרבחה לש יפרצמה סרטניאה תאשהל ההז הניא םרובע ךרעה תאשה יכ םירובס םישונה םהב םירקמב ,םרב

 ,רומאכ ,ופידעי םישונה ,תודרפיה הנשי םהב םירקמב .תחקל דיקפתה לעב לעש ןוכיסה יבגל תודרפיה הנשיש ירה

 ילעב םניא םישונה ,.1.ב קרפ תרגסמב רהבוהש יפכו ,קודו .םמכש לע ןוכיסה תא םילטונ םה ןכש ,ןוכיס םצמצל

 לדומ .הרבחה ןיבל םניבו םמצע ןיבל םניב םיניינע ידוגינ רצויה ןפואב תודגונמ תופדעה םהל שיו דיחא םקרמ

 םניבו םמצע ןיבל םניב ,םישונה לש ןוכיסל סחיה ןיב םיניינעה ידוגינ לש םמויק תדבועב ריכמ הרבחה תומייק

 תפדעה תא םולהיש ןפואב ןוכיס לוטיל דיקפתה לעב לע תיביטמרונ הבוח ליטמ עצומה לדומה .הרבחה ןיבל

 לעב לעש ןאכמ .םישונה לש ןוכיסהו יוכיסה תופדעה תא תופפוח ןניא וללהשכ ףא הרבחה לש יוכיס/ןוכיסה

 דוע לכ תימיטיגל איה הלועפ יכ ללכל ףופכב ,הרבחה לש יפרצמה סרטניאה תא אישתש הלועפ לכ עצבל דיקפתה

 תא לידגמש ןפואב הרבחה יסכנ תא קיסעהל דיקפתה לעב לע .הרומתב םיבאשמ רתוי לבקת הרבחהש יפצ שי

 יפ לע ןוכיסל דיקפתה לעב לש וסחימ ,רומאכ ,לידבהל תאז .תוינמה ילעבל םגו םישונל םג יפרצמה םכרע

 .םירחאה םילדומה

 םיטקיורפ ,ללככ .הרבחה לש םיטקיורפה יבגל דיקפתה ילעב לש סחיה תועצמאב רומאה תא םיגדהל ןתינ

 תויולע הרבחהמ ךירצמ דיספמ טקיורפ .הרבח לש תיסנניפ תורדרדהל תיזכרמ הביס תווהל םילוכי םידיספמ

 188.ןועריפה תולדח רוזאל הרבחה תסינכ תא ץיאמו ימירזת ישוק רצוי אוה ,םיחוורה לע תולועש לועפת

 ובש ,הרואכל ןיקת בצממ לחה ,םיבצמ לש בחר ןווגמב אצמיהל םילוכי םהב הרשקתה הרבחהש םיטקיורפה

 דעו םיינמז םידעס תטיקנל ששח שיו הרידס הניא הדובעה םהב םיטקיורפ ךרד ,הרדסכ תמייקתמ הדובעה

 דיקפתה לעב רשאכ ,ךכיפל .189םייטפשמ םיכוסכס קר םהמ ורתונו ,ןיטולחל הקספוה הדובעה םהב םיטקיורפ

 לעבש םעט ןיא ןכש ,םהב הרשקתה הרבחהש םיטקיורפה ןוימ איה תונושארה ויתומישממ תחא ,הרבחל הנמתמ

  190.הלעפה ךשמה קידצמ וניא םבצמש םיטקיורפ וא/ו םיידספה םיטקיורפ ליעפי דיקפתה

 םייקל דיקפתה לעב תא איבי םישונה לדומ םושיי ,עמשמ .דיקפתה לעב לש ןוכיסל וסחי יפ לע עצבתמ הז ןוימ

 .םיווש ןוכיסהו יוכיסה םהב םייחוור םיטקיורפ לע רתוולו ןוכיסה לע הלוע חוורל יוכיסה םא קר םיטקיורפ

 אוה םיתיעל ןכש ,הליעי הניאו הרורב הניאש הלועפ ךרדל דיקפתה לעב תא איבי יתרבחה לדומה םושיי ,ךדיאמ

 
18740 (2013) –39 16,–. 1, 15EV. L. RAN62 U. K ,Insolvency Beyond Buccola, S.J. Vincent. 

 .143 'מעב ,126 ש"ה ליעל ,םיכילה תאפקה ךברואו ךישלא 188
 ,ובנב םסרופ( ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח יכילה לע הנוממה 'נ מ"עב הינבו תויתשת רהס םתרוא 19-12-8847 )א"ת יזוחמ( ת"לדח 189

22.12.2019(. 
 .441 'מעב ,126 ש"ה ליעל ,םיכילה תאפקה ךברואו ךישלא 190
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 תלעפה ךשמה קידצמה הרבחל ינוציח יתרבח דעי םשב תאזו ,יוכיסהמ ןטק וב חוורל יוכיסהש טקיורפב ךישמי

 תולדח ךילהב הרבחש רורב רשאכ( םיווש וב ןוכיס /יוכיסהש וא יחוור טקיורפ ןובשח לע םג תאזו ,ידספה טקיורפ

 עצומה לדומה םושייש ירה ,םירחאה םילדומל דוגינב .)םגישהל תלוכיבו הלש ןומימה תורוקמב תלבגומ ןועריפ

 הרבחה לש יפרצמה ךרעה תא ואישי םה יכ רובס אוה םהיבגל רשא םיטקיורפב ךישמי דיקפתה לעבש ךכל איבי

 טקיורפ ליעפהל ךישמי דיקפתה לעב םיתיעל יכ דמלמ עצומה לדומה םושיי ,קודו .םיווש ןוכיסהו יוכיסה םהבו

 אלו ,ותוללכב הרבחה ךרע אשוי ךכב יכ החנה ךותמ תאזו ,הרבחה לש ישונאה ןוהה רקיע תא קיסעמה ידספה

 הדימה תמא יפ לע דיקפתה לעב לעפי םאש ןאכמ .יתרבחה לדומהמ עבונה הרבחל ינוציח יתרבח לוקיש ךותמ

 .ךכמ ךפהה אקווד אלא ,ותוא תחקל יוארש ןוכיסמ ענמיי אל אוהש ירה ,תעצומה

 ןועריפ תולדח קוחו הרבחה תומייק לדומ .ו

 ןפואב רידסמ אוהו ןועריפה תולדח םוחתב הפיקמ המרופר הווהמ 15.09.2019 םויב ףקותל סנכנש פ"לדח קוח

 ןידה תרדסהל עגונ קוחה הוותמש יונישה 191.םידיגאת לשו םידיחי לש ןועריפה תולדח יניד ללכ תא םלשו ףיקמ

 םירדסהה לש המאתהו לוטיב תועצמאב עצובמ אוהו ןידה םושיי לע תונומאה תויושרב ינבמ יונישלו יתוהמה

 רבסה ירבדבו הקוחה תדעווב םינוידב התוולש ,תיתועמשמ המרופר ךרע ילארשיה קקוחמהש הדבועה .םימייקה

 הז ןוידו ,ויתוארוהו קוחה תרטמ ןיבל הרבחה תומייק לדומ ןיב רשקב קימעמ ןויד םייקל תרשפאמ ,םיטרופמ

 .ןלהל ךרעיי

 פ"לדח קוח תילכתו הרבחה תומייק לדומ

 תא קפסל ,תורבחה קוחב עובקה תילכתה ףיעסל המודב ,ודיקפתו קוחה תרטמ תא עבוק פ"לדח קוחל 1 ףיעס

 .קוחה יפ לע םילעופה לש םהיתולועפ תא ןיווכהלו קוחב תוארוהה תרתי לכ שוריפל ןפצמה תאו תיללכה המרונה

 םקומ אוהו ,קוחה לש יללכה קלחב פ"לדח קוחב תילכתה ףיעס םקומ ,תורבחה קוחב תילכתה ףיעסל המודב

 ןושארה ףיעסכ ומוקימ ,רומאכ ."דוסי תונורקע :א קרפ" ,"תונשרפו תונורקע : 'א קלח"ב קוחל ןושארה ףיעסב

 ושרופי וב העובקה תיטפשמה המרונה יפ לעשו ,קוחה ךשמה לע ריאי ומוקימש תרהצומ הרטמ ךותמ השענ קוחב

 )א( 1 ףיעסב העובקה הנושארה הרטמה .193תורטמ יתש עבוק קוחה תויקסע תורבחל רשאב 192.ויתוארוה תרתי

 תא אישהל איה )ב( 1 ףיעסב העובקה היינשה הרטמהו ,הרבחה לש ילכלכה המוקישל רשפאה לככ איבהל איה

 תא יוטיב ידיל תואיבמ ןה השעמלו הנבומ חתמ ןהיניב םייק רשא תורטמב רבודמ .םישונל ערפייש בוחה רועיש

 וילא יביטמרונה "זנטעש"ה תאו ןועריפה תולדח יניד תילכת רואיתל תיתרבחה השיגל תילכלכה השיגה ןיב חתמה

 המרונ תחת לועפל םירומא ותרגסמב םילעופהו קוחהש איה תועמשמה 2005.194 תנשב דוע לגס ביבח הסחייתה

 הקוקז וז תבכרומ המרונ ."םישונל ןועריפה תאשה" םע בלושמב ")רשפאה לככ( בייחה םוקיש" לש תבכרומ

 ןפואב ,םיביכרה ןיב ןוזיאל רשקב תודגונמ תויונשרפ תולעל תולוכי ,םרב .תונשרפלו היביכר ןיב ןוזיאל רומאכ

 ךכב ןתצמתל ןתינו 'ג קרפ תרגסמב וטרופ תודגונמה תויונשרפה .קוחה שרופי היפל המרונה ללכ לע עיפשיש

 תרזעב תונקהל שקיב קקוחמה דועב יכו ,תורתוס תויונשרפל ןותנ קוחב קקוחמה עבקש בכרומה ןפצמהש

  .העייתסה אל וז הרטמ לעופב 195,ןידל תוביציו תואדו השדחה היצקיפידוקה

 הנקב הלוע ומושיי יכו קוחב עבקנש בכרומה ןפצמה םע דחא הנקב תולעל חילצמ עצומה לדומהש המוד ,םלוא

 תולדח ריצ לע לועפל דיקפתה לעב לעש ירה ,עצומה לדומה יפ לע ,ךכ .וב תועובקה תושגנתמה תורטמה םע דחא

 לש תירלוגניסה הדוקנה דע תאזו ,הרבחל ץוחמ אצמנה ידוחיי סרטניא םוש יפלכ ביוחמ וניא אוה רשאכ ןועריפה

 
 .593 'מעב ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח תעצהל רבסה ירבד 191
 .604 'מעב ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח תעצהל רבסה ירבד 192
 ".םיילכלכה םייחה םקרמב דיחי אוהש בייח לש שדחמ ובוליש תא םדקל" :םש ,תפסונ הרטמ םג עבוק קוחה ,םידיחי יבגל 193
 .251 'מעב ,72 ש"ה ליעל ,"םוקישהו קוריפה יניד לש תורטמה" לגס־ביבח 194
 .594 'מעב ,ילכלכ לוקישו ןועריפ תולדח קוח תעצהל רבסה ירבד 195
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 ןועריפ תולדחב הרבחה לש הרטמה תייצקנופ תא טיסמ לדומהש ירה ,תיסיסבה ותועמשמב .ןועריפה תולדח

 התויהב םג ,הרבחה .המצע הרבחה לא ,םילהקה ללכל ךרעה תאשהמ וא םישונל בוחה רזחה תאשהמ תילמרופה

 אצמנה ידוחיי סרטניא םוש יפלכ תביוחמ הניא ,תטלחומ ןועריפ תולדחב התויהל דעו תילמרופ ןועריפ תולדחב

  .הל ץוחמ

 ריצ ךרואלו אצומה תדוקנ רחאלש רמולכ ,ימניד ותויה רבד ףרטצמ עצומה לדומה לש תיסיסבה ותועמשמל

 תטלחומה ןועריפה תולדח יאנת לומ לא הרבחה בצמ תא ןוחבל ןיינעה ילעב רתיו דיקפתה לעב לע ןועריפה תולדח

 לולסמל הרבחה תרבעהל לועפל ולכוי םה ,םייקתהל דיתע אוהש ההובג תואדו תמייקש לככו ,לדומב עובקה

 ליעל רומאה לש אצוי לעופ .דעומ ותואב ירוישה יפרצמה סרטניאה תא ,ךרוצל םאתהב ,םדקלו קוריפל ליבומה

 לדומה ,דחא דצמ .פ"לדח קוחב עבקנש בכרומה ןפצמה םע דחא הנקב תולעל חילצמ הרבחה תומייק לדומש אוה

 הרטמל םיאתמ אוה ךכבו ,המוקיש עמשמ ,ןועריפ תולדחמ הצוליח איה אישהל שי התוא הרבחה תילכתש עבוק

 תילכת ,תירלוגניסה הדוקנה תייצח רחאלש ךכ ,ימניד אוה לדומה ,ינש דצמ .פ"לדח קוחב העבקנש הנושארה

 היינשה הרטמה תא םאות לדומה ךכבו ,םישונל עמשמ ,תוירוישה תועיבתה ילעבל ךרעה תאשה איה הרבחה

 ןכש ,דחי םג האשהו םוקיש ,ירק ,תורטמה לש דוחיא םג רשפאמ עצומה לדומה ,ךכמ הלעמל .קוחב העובקה

 עבוק ומצע לדומהש ןוויכמ תאזו ,המצע הרבחה לש ןחבומה סרטניאהמ קלח םג איה םישונל ךרעה תאשה

 לעב ילוקיש לולכמב ,עמשמ .)רדסה תייפכ לש תורשפאל ףופכב( תינויח איה רדסהלו םוקישל םישונה תמכסהש

 הז סרטניאמ תומלעתה ןכש ,םישונל ךרעה תאשה סרטניא תא םג איבהל וילע ,עצומה לדומה תרגסמב דיקפתה

 ןמושיי רשאו קוחב ועבקנש תורטמה יתש יכ המוד .ןועריפה תולדח לש תירלוגניסה הדוקנל הרבחה תא רדרדת

 לדומ םע רתוי תיטנרהוק הרוצב רשפאתמ ,םיישקב לקתנ יתרבחה לדומהמ וא םישונה לדוממ קלחכ דחיב

 .הרבחה תומייק

  קוחה תוארוהל סחיב הרבחה תומייק לדומ

 תיטפשמה המרונה .קוחה תוארוה תרתי תא שרפל ךירצ הרואל רשא תיטפשמה המרונה העבקנ קוחל 1 ףיעסב

 הנקב ולעי קוחה תוארוה תרתי םגש חינהל היה ןתינ ךכיפלו ,הרבחה תומייק לדומ םע דחא הנקב הלוע הרומאה

 תא תומאות ןהש הארנ ןכאש תוארוה דצלש דמלמ קוחה תוארוהב קימעמ ןויע ,םרב .עצומה לדומה םע דחא

 תוארוהה תא ראתל ,ךכיפל ,יואר היה הז בלשב .ומיע דחא הנקב תולוע ןניאש המודש תוארוה ןנשי ,עצומה לדומה

 ,העיריה רצוק תאפמ .לדומל קוחה תא םיאתהל שי דציכו םאה תוצלמה קפסלו הרומאה הנחבהה ךות קוחב

  .רומאה תא םיגדי קר ןלהל רואיתה

 ולחי ןועריפה תולדח יכילה היפל ,קוחב השדחה העיבקהש ירה ,לדומה םע דחא הנקב תולועש תוארוהל רשאב

 לדומל ההובג תומיאת תלעב הארוהל המגוד איה 196,הרבחב תיטפשמה לופיטה ךרד עבקית ובש דחואמ ךילהב

 םירדסהה .הרורב הרוצב ,םיכילהה תחיתפ תדוקנב ,הרבחה תומייק לדומ תא תפקשמ השעמלשו עצומה

 197.םינושה הקיקחה ירבדב ורדסוהש םידרפנ םילולסמ ינשב וחתפיי הארבה יכילהו קוריפ יכילהש ועבק םימדוקה

 רצונ ,הרבחב לופיטה ןפוא לע הבר העפשה תויהל הלוכי קוריפ ךילהב וא הארבה ךילהב החיתפב הריחבלש ןוויכמ

 ,ירק .הרבחה לש יטפשמ-יתדבוע-ילכלכה בצמה תא המאת דימת אל לעופב תיטפשמה לופיטה ךרדש בצמ

 ,ךכל םיאתמ וניא הרבחה לש ללוכה הבצמש רורב היהש ףא לע םיכילה תאפקהל השקב השגוה םימיוסמ םירקמב

 198.םיכילה תאפקה לש ךרדב לועפל שי אקווד יכ רורב היהש ףא לע קוריפ תשקב השגוה םירחא םירקמבו

 אקווד אלא ,םיילכלכ םירטמרפמ רזגנ וניא רחבנש ךילהה וב ,יוצר וניאו ליעי וניאש בצמ הרצי הרומאה הדרפהה

 
 .ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 8–7 'ס 196
 .תורבחה קוחל 350 'סב הרדסוה םיכילה תאפקהל השקב .תורבחה תדוקפל 257 'סב הרדסוה הרבח קוריפל השקב 197
  .)23.9.2012 ,ובנב םסרופ( מ"עב לארשיל ימואל קנב 'נ מ"עב ןיעידומ תאצוה – בירעמ 12-09-40721 )א"ת יזוחמ( קרפ 198
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 תולדח יכילהש עבוק אוהו הז בצמ רומאכ הניש פ"לדח קוח 199.השקבה שיגמ טקנ ותוא ילרודצורפה ךילההמ

 ךרדה לע טפשמה תיב טילחי וז הערכה רחאל קר .ןועריפ תלדח הרבחה םא עבקיי ובש דחואמ ךילהב ולחי ןועריפ

 תוריהב רסוח םייק ובש הרקמב .קוריפ יכילה וא םוקיש יכילה – הרבחה לש הנועריפ תולדחב לפטל ןוכנ הבש

 ינושאר ח"וד תשגהל דע הרבחה תלעפה ךשמה רשאל טפשמה תיב יאשר ,םיאתמה ךילהה יבגל ןושארה בלשב

 לעבל תורוהל םא טפשמה תיב עבקי ח"ודה יאצממל םאתהב .הרבחה לש ילכלכה הבצמ יבגל דיקפתה לעב דצמ

  200.הקוריפל וא הרבחה םוקישל לועפל דיקפתה

 החיתפה תדוקנבש ךכל ןווכמ עצומה לדומה .ההובג איה וז היגוסב קוחל עצומה לדומה ןיב ,ךכיפל ,תומיאתה

 היטה אלל תאזו ,ןועריפ תולדחמ הצוליח – הרבחה סרטניא תא אישהל דיקפתה לעב לע ,ילמרופה ךילהה לש

 תופידע ןתנית ילמרופה ךילהה לש החיתפה תדוקנבש ךכל ןווכמ קוחה םג .ןיינעה תוצובקמ וליא יבגל שארמ

 .תטלחומה ןועריפה תולדח יאנת לש הניחבה יטביהב ימניד אוה עצומה לדומה .התלעפהו הרבחה םוקיש ךילהל

 תולדח יאנת – הרבחה לש ילכלכה הבצמ תא ןוחבל דיקפתה לעבל הרומ אוה רשאכ תוימנידל ןווכמ קוחה םג

 ירקיעמ דחאש ,םירבדה תועמשמ .קוריפה וא הארבהה תופולח יבגל ותדמע תא שבגל םהל םאתהבו – ןועריפה

 דצל .קוחה ךרעש יונישל ףפוחו יטנרהוק אוה – םיילמרופה םיכילהה לש החיתפה תדוקנל סחיה – עצומה לדומה

 קוחב תוארוהה הז ללכבו ,הרבחה תומייק לדומ םע דחא הנקב םילועה םיפסונ םיפיעס םימייק הלא םיפיעס

 201.םישונ רדסה שבגל יוכיסה תא תולידגמהו הארבהה תפוקתב הרבחה תלעפהב תושימג תורשפאמה

 ןנשיש הלעמ קוחב ןויעש ירה ,הרבחה תומייק לדומ םע דחא הנקב תולועהו ליעל וראותש תוארוהה דצל

 סרטניא ינפ לע םישונה סרטניא תפדעה תא יוטיב ידיל תואיבמ ןה ןכש ,עצומה לדומה תא תומאות ןניאש תוארוה

 ןפצמהמ עבונ ,םישונל ךרעה תאשה לומ לא הרבחה םוקיש ,תדגונמ תילכת תולעב קוחב תוארוה םויק .הרבחה

 ןיב הנבומה חתמה תא תיחפמ עצומה לדומה םושייש םגה .ליעל ןודנשו ויתורטמ ףיעסב קוחה עבקש בכרומה

 ןתינ הז ללכב .הרבחה תומייק לדומל תויטנרהוק ןניאש קוחב תוארוה רומאכ ןנשיש ירה ,תורומאה תורטמה

  .פ"לדח קוחל 288 ףיעס תועצמאב תומיאתה-יא תא םיגדהל

 ל"כנמהו םירוטקרידה לש םתבוח אוהו הרשמה יאשונ לש תישיא תוירחאל שדח תוירחא סיסב עבוק הז ףיעס

 תוריהזה תבוח לש היצזיטרקנוקב רבודמה ןיאש רובס ןאה .הרבחה לש ןועריפה תולדח ףקיה תא םצמצל

 םיקזנה ןיגב הרבחה יפלכ איה תוירחאהש עבוק ףיעסה ןכש ,השדח תוירחאב אלא ,תורבחה קוחב הרומאה

 התבוט חרכהב וז ןיא םא םג ,םישונה לש םניינע תא אישהל הרשמה יאשונ לע ,רמולכ 202.הרבחה ישונל ומרגנש

 תויוכז דחיימ אוה ןכש ,םישונה תבוטל היטה רצוי 288 ףיעסש ,איה םירבדה תועמשמ .הרבחה לש תללוכה

 ףא תאזו ,םישונה לש םניינע תא םג ללקשל הרומא רשא הרבחה תבוטב אלו ,םהב הרישי תודקמתה ךות םישונל

 איהש םירומאה הרשמה יאשונ לע הלטוהש השדחה תוירחאה .ילמרופ ןועריפ תולדח ךילהל הרבחה תסינכ םרט

 איה ,תילמרופ ןועריפ תולדחל הרבחה תסינכ םרט דוע הרשמה יאשונ לש םניינע זכרמב םישונה תדמעה השעמל

  203.םיישק המכל תמרוג איהו ילארשיה ןידל תידוחיי

 הניא ןועריפה תולדח םוצמצל הבוחה ןכש הדימ תומא לפכל תמרוג השדחה תוירחאה ,תיביטמרונ הניחבמ

 
  .614 'מעב ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח תעצהל רבסה ירבד 199
 .ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוחל 24 'ס 200
 .ליעל 130 ש"ה דיל טסקטב וטרופ הלא תוארוהמ קלח 201
 .15 'מעב ,94 ש"ה ליעל ,"הרשמ יאשונ תוירחא" ןאה 202
 םינומאהו תוריהזה תובוח יכו ,הרשמה יאשונ לע תושדח תובוח ליטהל םוקמ ןיאש עבוק ,תירבה תוצרא ,רוואלד תנידמב ןידה ,ךכ 203

 & Trenwick America Litig. Trust v. Ernst ואר .ןועריפה תולדח ריצ לע הענ הרבחה רשאכ םג תוקפסמ הרשמה יאשונ לע תולחה
Young, 906 A.2d 168 (Del. Ch. 2006) ןכו Quadrant Structured Prods. Co. v. Vertin, 115 A.3d 535 (Del. Ch. 2015). 

 הלא תוטלחה רשאכ ,ןועריפ תלדח הרבח רובע תוטלחה תלבקב םירוטקריד לע ןגמ יקסעה תעדה לוקיש ללכ יכ עבקנ הז ןיד קספב 
 תבוחו תוריהזה תבוח תלחה לש יבקעה וקה לע ,ךכיפל ,םירמוש רוואלדב תורבחה יניד .הרבחה לש הייח תא ליצהל ןויסינ לולכל תויושע
  .הרבחה לש הנועריפ תולדח תעל םג ,הרשמה יאשונ לע תויסלקה םינומאה
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 לבקל הרשמה יאשונ לע השקמ הז לפכ 204.יאמצע ןכות תאשונה הבוח אלא ,תוריהזה תבוח לש היצזיטרקנוק

 הניאשו תננוגתמ הטלחה לבקל הרשמה יאשונל םורגי ,השעמל הכלהו ,ךכל םישרדנ םה רשאכ הליעי הטלחה

 תמא ןמזב תוהזל תלוכיה רסוחמ עבונה ישוק איה םג הפיצמ השדחה תוירחאה ,תישעמ הניחבמ .תילכלכ הליעי

 ,קקוחמה עבקש םיעצמאהש רורב הז ןיא ללכש םג ומכ ,ידיימ ןפואב הילא ביגהלו הרבחה לש ןועריפה תולדח תא

 םה ,)םישונ םע ןתמו אשמב החיתפ וא תורבח תארבהל החמומב תועייתסה( תישיא תוירחא ינפמ הקזח םיווהמה

  .205תיטפשמ תונשרפ םינועט יאדווב םהו ,םירורב

 ,הרבחה תומייק לדומ תא םאות וניא ,טקונ אוה התוא םישונה תפדעהו וב םירומאה םיישקה לע 288 ףיעס ,עמשמ

  .םישונה תצובק לש אל תוברל ,ןיינעה תוצובקמ ימ לש אלו ,הרבחה לש ןחבומה סרטניאה תפדעה תא רכבמה

 םוכיס .ז

 הבושתהש תידממ ברו תבכרומ הלאשב רבודמ .ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה תילכת תלאש תא ןחב הז רמאמ

 דדומתהל הסנמ רמאמה .םייתרבח םייונישלו תונוש תויביטמרונ תוסיפתל הפופכ אלא ,תטלחומו העובק הניא הל

 לדומ" – ןועריפה תולדח ריצ לע הרבחה תילכת תרזגנ ונממ שדח לדומ תגצה תועצמאב הרומאה תובכרומה םע

 ."הרבחה תומייק

 תופידע ןתמ אלל ,ןועריפה תולדח ריצ לע ידעלבה סרטניאכ הרבחה סרטניא תא תוארל ,הנושארל ,עיצמ לדומה

 ןועריפ תולדחל תילמרופ ןועריפ תולדח ןיב ןיחבהל עיצמ לדומה ,וז תרגסמב .רחא וא הז ןיינע לעב לש סרטניאל

 רשאכ ןועריפה תולדח ריצ לע ולעפי דיקפתה לעבו הרבחהש עצומ םיבצמה ןיב הנחבהה סיסב לע רשאכ ,תטלחומ

 הרבחה תויהב ,ירק .ןועריפה תולדח לש תירלוגניסה הדוקנה דע תאזו ,הרבחה םע ביטיהל קר םיביוחמ םה

 לולכמ תא תללקשמה איה המצע הרבחהו הלשמ םיסרטניא הל שי ,תדרפנו תיאמצע ,תיטפשמ תוישיא

 לכו ,ןועריפה תולדח םוחתל הרבחה תסינכ .רתויב הבוטה הרוצב התוליעפב תוברועמה תוצובקה לש םיסרטניאה

  .הלא דוסי תוחנה תונשל ידכ הב ןיא ,ןועריפה תולדח לש תירלוגניסה הדוקנה תא הרבחה הרבע אל דוע

 ובש הרקמב םג הרבחה לש ןפצמכ שמשל הכישממ ,אהי רשא הנכות אהי ,הרבחה תילכת םאה ,ךכיפל ,הלאשה

 לע תרחאו תפסונ טבמ תדוקנ הכותב רבכ תמלגמה הלאש איה ,ןועריפ תולדחל תורשכמ ריצה לע הענ הרבחה

 הרבחה לש הדוסיי םע ליחתמה ,ךורא דחא ריצכ ותוא םירידסמה םינידבו הרבחה לש הייח ריצב האורהו ןוידה

 ןוזיהו רשק לכ םהב ןיא רשא ,םידרפנ םלוע יבצמ ינשכ אלו ,הרבחה לש טלחומה הנועריפ תולדח םע םייתסמהו

  .רזוח

 דע .הרומאה סיסבה תלאשל תרחא הבושת רזוג שדחה לדומהש ירה ,תיתוהמ הניחבמו ,המצע הלאשל רשאב

 הדוקנה תא התצח אל הרבחה דוע לכ ,הרבחה תילכת .הנתשמ וניא הרבחה תילכת ,תטלחומה ןועריפה תולדח

 .ןועריפ תולדחמ תוענמיהו הרבחה יחוור תאשהב יוטיב ידיל האב איהו העובק איה ,ןועריפ תולדח לש תירלוגניסה

 לדומב תומולגה דוסיה תוחנה ,תטלחומה ןועריפה תולדח ףס תא התצח אל הרבחה דוע לכש חינמ עצומה לדומה

 תא הרבחה לש התייצח רחאל ,םרב .יאדו וניאש ילכלכ בצמ תמחמ קר ןנייאל ןיאו תומייקו תורירש ןה הרבחה

 תילכתל הנתשמ הרבחה לש התילכת ,תטלחומ ןועריפ תולדחב התויהבו ןועריפה תולדח לש תירלוגניסה הדוקנה

 הניא הרבחה דוע לכ ,ךכיפל ,הרבחה לש יביטמרונה ןפצמה .תוירוישה תועיבתה ילעב לש םניינע תאשה לש

 .המצע הרבחה יפלכ ןווכמ וגוחמש ,ביציו עובק ןפצמ אוה ,תטלחומ ןועריפ תולדחב

 העובקה הרבחה תילכת יבגל תיכרעה העיבקה םע דחא הנקב הלוע הז יביטמרונ ןפצמ םאה הלאשל רשאב

 
 .7 'מעב ,94 ש"ה ליעל ,"הרשמ יאשונ תוירחא" ןאה 204
 .42 'מעב ,94 ש"ה ליעל ,"הרשמ יאשונ תוירחא" ןאה 205
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 ירה ,פ"לדח קוחל 1 ףיעסב העובקה ןועריפה תולדח יניד יבגל תיכרעה העיבקה םעו תורבחה קוחל 11 ףיעסב

 םינויד רחאל וקקוח הלא םיפיעס .תוידוחייו תומדקתמ תומרונ ןה ילארשיה קקוחמה ידי לע ועבקנש תומרונהש

 םתרטמ יהמו תיקסעה הרבחה תילכת יהמ ,שאר תנכרה אללו סוסיה אלל ,םיזירכמ םהו הבילה יאשונב םיכשוממ

 תולוכי ןכש ,ןהיביכר ןיב ןוזיאל תוקוקזה תובכרומ תומרונ ןה ועבקנש תומרונה ,םרב .ןועריפה תולדח יניד לש

 ,םלוא .קוחה שרופי היפל המרונה ללכ לע עיפשיש ןפואב םיביכרה ןיב ןוזיאל רשקב תודגונמ תויונשרפ תולעל

 ןוזיא קפסמ אוהו קוחב עבקנש בכרומה ןפצמה םע דחא הנקב תולעל חילצמ הרבחה תומייק לדומש המוד

  .תודגונמה תויונשרפל

 ךכבו ,המוקיש עמשמ ,ןועריפ תולדחמ הצוליח איה אישהל שי התוא הרבחה תילכתש עבוק לדומה ,דחא דצמ

 הדוקנה תייצח רחאלש ךכ ,ימניד אוה לדומה ,ינש דצמ .קוחב העבקנש הנושארה הרטמל םיאתמ אוה

 תא םאות אוה ךכבו ,םישונל עמשמ ,תוירוישה תועיבתה ילעבל ךרעה תאשה איה הרבחה תילכת ,תירלוגניסה

 ןכש ,םישונל האשהו םוקיש ,ירק ,תורטמה לש דוחיא םג רשפאמ עצומה לדומה .קוחב העובקה היינשה הרטמה

 עבוק ומצע לדומהש ןוויכמ תאזו ,המצע הרבחה לש ןחבומה סרטניאהמ קלח םג איה םישונל ךרעה תאשה

 לעב ילוקיש לולכמב ,עמשמ .)רדסה תייפכ לש תורשפאל ףופכב( תינויח איה רדסהלו םוקישל םישונה תמכסהש

 הז סרטניאמ תומלעתה ןכש ,םישונל ךרעה תאשה סרטניא תא םג איבהל וילע ,עצומה לדומה תרגסמב דיקפתה

 ןמושיי רשאו ,קוחב ועבקנש תורטמה יתש יכ המוד .ןועריפה תולדח לש תירלוגניסה הדוקנל הרבחה תא רדרדת

 תומייק לדומ םע רתוי תיטנרהוק הרוצב תורשפאתמ ,םיישקב לקתנ יתרבחה לדומהמ וא םישונה לדוממ קלחכ

  .הרבחה

 תורוקיב הכרבב לבקל שי ,םרב .תורוקיבל ףושחו הפרות תודוקנ לעב אוה הרבחה תומייק לדומ ,םירבדה עבטמ

 תועצמאב לדומה לש תוירשפאה תואצותה תגצהל םוקמ שי ,ןכ ומכ .לדומה דדוחיו חמצי ןכותמ ןכש ,הלא

 תוירואת יארב לדומה תניחב ,ןועריפה תולדח ריצ לע תומייקתמה תויפיצפסו תויללכ תויקסעו תויטפשמ תומליד

 ריצ לע הרבחה תילכת יבגל הז רמאמב ןוידה םיבר םינבומב ,ןכ יכ הנה .הרקמ רקח תועצמאבו הוושמה ןידב ,קדצ

 .םלשנ אלו םת ןועריפה תולדח


