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 אובמ

 .םיבכרומ תונויער ריבעמ אוה תזכורמ הרוצבש ןוויכמ רתויב תובושחה תוריציה תחא -יאקפק רופיס
 דציכ :לאשנו הרוחא דעצ חקינ תעכ -יתוהמה טפשמה לע ונדמל וישכע דע םא ;ומצע קוחה ינפל השעמל אוה סרוקה
 ?ונתבוטל םתוא סייגנ וא םיקוחה לא שגינ
 .דיחיה תבוטל קוחה סויג השעמל אוה סרוקה אשונ
 .ילילפה אלו יחרזאה טפשמב םיאצמנ ונחנאש ןוויכ ׳וכו ״לשרתה״ אלא ,״םשא״ חנומב עבתנה יפלכ םישמתשמ אל

 .ינויד-יתוהמה טפשמה ןיבל טרפה ןיבש עגמה תדוקנ :תירקיעה הלאשה

 ומכ םינושה טפשמה יתב לש עבוכה .העפוהב חכנש םדא :הלופעב העפוהה תשרפ -ןיינעמ יטפשמ הרקמ לש השחמה
 םיילהנמ םיכילה -הטלחהה דעו הריתעה עגרמ לשמל ,תונושה תואכרעה ךרוא לע עיפשמ םיילהנמ םיניינעל ש"מהיב
  .םירחא רשאמ רתוי בר ןמז תחקל םייושע לשמל םייחרזאו
 תורמל כ"כ תיתועמשמ הטלחהל עיגהל חילצה ש"מהיב .םישנה תלודש ויה םיילהנמ םיניינעל ש"מהיבל םירתועה
 תקולחמה -ד"הספל ןידה ילעב לש תפתושמ המכסה הנשיש ןוויכמ ילהנמה ש"מהיב תטלחה תא הכפהש הרצוק
 .םמצע םידדצה י"ע הרתפנ
 ךורא ד"ספה ןכל -"ןיד תיב השעמ" איה הב םיקסועש הנירטקודהו ,םיבר םיטפושמ תבכרומה הלודג טפשמ תכרעמ שי
 .)הדירפה רבד לש ופוסב היריעה ךא םינוש תונורתפ היריעל עיצה ש"מהיב( הדרפהה תא ריתמו טרופמו
 הז עיפשמ םיכילהה יוביר המכ ,העיפשמ תואיצמה המכ הארמה רבד -ומצע עוריאה ןמזב הריתעב ןד ןוילעה ש"מהיב
 תויתוהמה תולאשה לע םילכתסמש ינפל ללכב -עיפשמ קיתב םידדצה יובירו טפשמה תכרעמ תובכרומ המכו הז לע
 .סרוקה ךלהמב ביחרנ םהילע .קיתב
 ךכ םע דדומתהל לוכי ש"מהיב ;תורחא תואכרעל וא רחא ךילהל הסינכ רשפאל ןתינ םאה הלאשב ןד ןוילעה ש"מהיב
  .רבד לש ופוסב הדרפה הרוסאש עבק ש"מהיב .םידדצה ןיב הרשפ תועצמאב

 ?תואכרע וליאב ?םידדצה ימ ?םיכילה המכ •
 ?םיכילהה ןיב סחיה המ •

o תויפוס? 
o תואכרעל השיג 

 יטופישה לופיטה ןפוא •
o הרשפ? 
o תויטפשמה תוטלחהב קוסעל ילבמ -?ףסה לע? 
o ויתונעט תא חיכוהל ילבמ םג חצנל דחא דצל המירג ?ןיינע לש ופוגל 

 םירבד םירוק הז ןמזבו םילהנתמ םיכילה ובש ןפואב יתועמשמ דיקפת קחשמ ןמזה -חתפמ ןקחשכ ןמזה •
 םידדצהמ תואדוה ץוליח י"ע ךילהב םהלש היגטרטסאה תא להנל ןידה ילעב לש תלוכיה תניחבמ םג ,תואיצמב
  .'וכו דגנכש

 יסיסבה חתמה

 הלא תוחוכ ינש .סרוקה ךשמהב ונתוא ושמשיש -תורתוס תושיג יתש ,םייטילנא םיטקפסא ינש ןיב חתמה תא ףקשמ
 .הטמלמ דחאו הלעמלמ לעופ דחא רשאכ םילעופ

 הלעמלמ לעופ -הנידמה חוכ ןוגרא .1
 א"דסהו ,השעמל תויושרה 3 .הנידמה לש החוכ תא םירידסמה םייביטמרונה תונויערהמ דחא -תופיפכ •

 םירדסהו תונקת ןייאמ הז רבד .החוכ תאו תטפושה תושרה תוליעפ תא רידסמה הקוחב ףנעה אוה
  .םיבר

 יחרזאה ךילהה תא םילהנמ ךיא .היחרזא ןיב םיבאשמה תא םיקלחמ םינידה ךיא -ירוביצ טפשמכ א"דס •
 תולאשו ,לארשיב יחרזא ךילה להנל ןתינ הפש וזיאב ;םיבאשמ וא חוכ תוחפ וא רתוי םהל שיש הלא ןיב
 ןיב תויונמדזהה תקולחו תויתקולחה תואצותה תכרעהב תוקסועה יתקולח טביה תולעב תופסונ
 תיביטמרונה הלאשה ןכל .)חרזאה תבוטל ןידהו ש"מהיב סויג ,הז הרקמב( הרבחב םינושה םינקחשה
 :תיתקולחה הלאשה איה
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 ß גודל ?תודסומ/תוצובק ןיב םירחא םיבאשמ וא חוכ תקלחמ המרונה ןפוא הזיאב -תיתקולחה הלאשה'- 
 חוכה תא הנבמ הנידמה ךכ ,תולועפ רפסמ תושעלו ףסכ םלשל ךרוצ שי ש"מהיבב ד"ספ קלחל רשאכ
 .הלש יטופישה
 תא םירידסמה הלא םה יחרזאה ןידה ירדס .הנידמה לש החוכ תא רידסמש הז אוה ירוביצה טפשמה
 .היפל םיחרזאה תא להנמ ש"מהיבש תופיפכה
 חוכה יניד ?תוחפ וא ד"וקיש םע רתוי תויהל תרשפאמ ,טועימה/בורה תא תקזחמ המרונה המכ דע -רמולכ
 .תטפושה תושרה לש החוכ תא רידסמה יחרזאה ןידה רדס השעמל םה םייתנידמה

 הטמלמ לעופ -ת/ןיידתמה חוכ ןוגרא .2
 תניחבמ  .ןידה ירדס תועצמאב םתבוטל הנידמה תא ליעפהל םישנא לש תלוכיה -)agency( תולעופ •

 .ותוא שילחמ וא וחוקל תא קזחמ רבדה םאה לאשי ד"הוע ,תויעוצקמ
 תא סייגל לוכי ןידה ירדסב בוט טלושש ימ .םהיתונויער תא םדקל םתוא שמשמה -םילכ זגראכ א"דס •

 .יחרזאה ךילהה תועצמאב ותבוטל תואצותה
o יחרזאה ןידה רדס ךכ ,הנידמה לומ לועפל םילכ רתוי ונל ןתונ ש"מהיבש לככ -יטרקומד טביה 

 הנידמה לע עיפשהלו רתוי םייתועמשמ םיחרזא תויהל ונל רשפאמ
o תויגטרטסאה םהיתופדעה יפל הנידמה ןמ תוליעפ ץלחל םילוכיש םיחרזא -יעוצקמ טביה. 

ß  ילש םייחרזאה םיסרטניאה תא םישגהל ידכ יל קפסמ ןידה רדסש תויורשפאה המ -תיגטרטסאה הלאשה? 
 .םינקחשה תבוטל ותוא לצנל רשפאמה ילכ אוה תובר םימעפ ןידה רדס

 ונרובע ילככ תיביטמרונ בצמה תא ךירעהל שיו ונתבוטל בצמה תא לצנל דציכ בושחל שקבתנ ,סייק לבקנשכ ןחבמב
 .ןיד יכרועכ וא םיחרזאכ

 יתוהמ טפשמו ינויד טפשמ

 :םיגדנ ושטשטל ידכו ,יתוהמהו ינוידה טפשמה ןיב רעפה ללגב שטשטמ תומלועה ןיב רעפה

 -)21 הנקת( עבות ףוריצ :)2019( ירזוע ד"ספ •
 לכל רשאכ העיבת שיגהל ידכ דחי ץבקתהל םילוכי המכ איה הלאשה .ןמית ידלי יפוטח תשרפב קסועה ד"ספ
 השרפכ תועיבתה לכב הריכהש תיטסילוה השיג ןיעמ הרצונש ןוויכ תורתוכל עיגה קיתה .ולשמ הנעט שי דחא
 רפסל םיעבותל הרשפיא וז ךרד .ומצע ךילהב םג תאז ואטיב ןכלו דחא ןיינעכ עודי רבדה תוברתבש ןוויכ תחא
 .ףרוצמ ןפואב העיבתה תא להני ש"מהיבש יואר ןכלו רופיס

o טפשמש יוכיסה ,תודרפנ תועיבת שיגהל םיחלשנ ויה םיעבותהו הדימב -ולרוג תא עירכמכ ךילהה הנבמ 
 רחא ךילהל ךפוה היה םיעבותו םינויד זוכיר לש הטלחה תועצמאב טקייורפכ לבקתמ היה ןמית יפוטח
  .ולש יתוהמה יפואה תניחבמ ןיטולחל

 םידיחי אלו הצובק -רופיס רפסל תלוכיה §
o תויאר איבהל ךרוצ ןיאש תוחכוה תמישר קר הווהמ ומצע העיבתה בתכ -דבעידב אלו שארמ הערכה 

 ךילהל בר עדימ ףיסומ ומצע רבדה -ינש דצמ .העיבתה תחלצהל ירוג בלש הווהמה רבד ,הליבשב
 .רסח היהש םידדצל יתועמשמ עדימ היהש ןוויכ ידיתעה

 )ש"מהיבמ לנגיס( עדימ תפסות ,)דבלב העיבת תונעט( עדימב רוסחמ §
 -תיתוהמה הנעטה תחלצהל יאנתכ םיאתמ ךילה לש ותונימז •

 שממל םיכירצ ןידה ירדסש ןבומ תעכ ,ושממל לוכי וב אצמנש ימכ קר יתוהמה טפשמה תא ונדמל וישכע דע םא
 .םיאתמה ךילהה תא שממל ידכ א"דסה תנווכ תא
 ערה ןושל תא המסרפש IPה תבותכ תא לבקל הצרו -טנרטניאב ערה ןושלל ףושח היהש ןעט םדא ובש ד"ספ
 העיבתה תשגהל יאנת אוה זכורמ ךילה ,ךכ .הז ןפואב העיבת תשגה רשפאמה ינויד ךילה ןיאש ןעט ש"מהיבו
  .יתוהמה טפשמה תחלצהל יטירק יאנת והז םיתעלו

 ?תוגהנתה יניווכמכ ןידה ירדס •
 לע טילחהל םיוסמ ןמז קרפ חקול םא לשמל ,םמצע ש"מהיתבל ץוחמ תוגהנתה ןיווכהל חוכ א"דסל היהיש ךירצ
 המו הזה ןמזה קרפ ךלהמב ועצבי ד"ועה וא חרזאהש תוטלחהה לע שארמ עיפשהל יושע הז ןותנ -ד"ספ
 ךכו ןובשחב וחקיש ךכ תמיוסמ הרוצב האריי יטפשמה ךילההש םיעדוי רשאכ לשמל םיזוחל וסנכויש תוארוהה
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 הסנמ טפשמה תכרעמ .הטנא סקא -שארמ תוריחבה לע עיפשי הז רבד .םתוגהנתה תא ןיווכי רבדה
 :תאז םצמצל

o יתוהמה טפשמה יפל םלועב ולהנתי םישנאש םיצור( ןמזב הלוחת ;ןידה תרירב ;הקיקחה תוכמס 
 ,ןיידע .ןידה ירדס לש תיביטקא הלחה תועצמאב יתוהמהו ינוידה טפשמה ןיב דירפהל םיסנמ ןכלו
 .)םתוגהנתה ךותל ותוא סינכהלו לוקישה תא ןובשחב תחקל םייושע םיילנויצר םישנא
 ללכב שיש ינפל םג שארמ תוגהנתה תנווכה י"ע יתוהמה טפשמה לע םיעיפשמ םנמא ןידה ירדס רמולכ
 .ךילה

 תא תונקתמו ,ףקותל וסנכנש תושדחה א"דס תונקת לע תמתוח דקש תלייא םיטפשמה תרש ,2018 -ןנוכמ עוריא
 תכרעמ רחאל תופסונ תונקת ףקותל וסנכיי הנש יצח דוע .רתוי תורורבו רתוי תומצמוצמ ןה תושדחה .תונשיה תונקתה
 .תוריחבה
 ףקותל סנכיהל תודמוע תושדחה תונקתה םייקה ןידה יפל ,תעב הב .ןתוא דמלנו ,ףקותב ןדוע תונשיה תונקתה ,רומאכ
 ןפואב םינידה תוכרעמ יתשב קוסענ זא .זאמ תולוע קר תוקולחמה יכ הרקי הז םא לודג קפס שי ךא ,רבמטפסב
 .יתאוושה

 ינויע אובמ

 קוח תדעוו לש המכסה שורד השעמל ןטק קלח ,?א"סקתל 106-108 הנקת .ורגסנ ש"מהיתב םינורחאה םימיב -א"דסב
 הלא םיפיעס .ףסונ ךילה שרדנ אל הנקת קקוחמ אוהש עגרבו ודבל קקוחל ישפוח םיטפשמה רש ראשה לכבו טפשמו
 אצמנש רדסהה תא הקקוח תסנכה א"דסה םוחתב .תופסונ תוכמסה ול שיו ,רשה תויוכמס לש הצממ המישר םניא
 .אלמ ןפואב התוא רידסהל יאשר םיטפשמה רש ןכלו תישאר הקיקח ןיא א"דסב .םיטפשמה רש לש ותוכמסל ץוחמ
 חוכמ .םייטירק םיקוח לע המתחו הקקוח םיטפשמה תרש אלא יתועמשמ 'ומד ךילהתב אל וקקחנ תונקתה .תורגא -'גוד
 תא רוגסל הפיקמ תוכמס םיטפשמה רשל תונקמה םוריח תונקת וקקחנ ץרפמה תמחלמב '91ב רבכ הלא תויוכמס
  .ש"מהיתב
 ןושארל תבש ןיבש הלילבו "עבט עגפ" ,2-ו 1'ס ופסונ ;2020 ןוקית -ישימחב איצוה םיטפשמה רשש תונקתה ץבוק
 דע עובש ךשמל רדסהה תא תעבוקה העדוה לע םתח תרחמל רשאכ ,ש"מהיתב לע תונקתה תלחה רבדב העדוה האצי
 .)הדובעל ד"היתב לעו פ"לצוה תוכשל לע םג ואצי תוליבקמ תועדוה( 22.3ה
 :םיגייס םנשי

  ש"מהיתב תונקתל 3'ס •
 תיללכה הזרכהה ףא לע ונודינש םיפסונ םיגוס לש העיבקב יתייעב יטופיש יצח-ילוהינ יצח םרוג •
 םיניינעה יגוס רבדב ש"מהיתב להנמ תעדוה •

 םיזורד ,םייערש ,םיידוהי( םייתדה ד"היתב תא םג תורגוסה תושח תונקת ןיקתה םיטפשמה רש עובשה -19.3 -ןוכדע
 רמולכ .ש"מהיתב ראש תא תורגוסה םיטפשמה רש תויחנהל ףפוח טעמכ ןחסונש תויחנה עבק לודגה ד"היב אישנ .)'וכו
 .רבעש עובש תמועל תפרוג איה ש"מהיתב לש הריגסה םויכ
 .אשונב תוקסעתה הארנ םיבורקה םימיבו םיטפשמה רש תטלחה דגנ הריתע השגוה+
  .16.4 דע ש"מהיתב תלועפ תא וליבגהש תונקתה ומסרופ :24.3ה ןוכדע
  .טטוצ הצרמה לש ורמאמ .תיקוח הארוה םויק יא דגנ הריתע השגוהו ודיקפתמ רטפתה תסנכה ר"וי -26.3ה ןוכדע
 הקיקחב סובליסב תמסרופמ הטויטה .תושדחה תונקתהמ ןוכדע ריכזת םסרפ םיטפשמה דרשמ :23.6ה ןוכדע
  .ףקותל הסינכה תיחדנ םעפ לכבש ןוויכ ףקותל וסנכנ אל ןיידע ךא ורבעוה תונקתה .תירקיעה

 סרוקה תינכת

 ינויע אובמ •
 תכרעמל הסינכה ינפל ךילהה לוהינו םילולסמה ןיב רבעמ .)אקפק( "קוחה ינפל םדאה" -םימסח יניד •

o ש"מהיבב טפשמ להנל תלוכיה תא תועבוקש תוללכהה וא םימסחה המ-ש"מהיבל השיגה 
o ומצע ךילהב -טפשמל השיגה 
o תיגוציי הנעבות דחוימב -םידחוימ םיכילה 

 ןהו ריכזנ תושדחה תונקתה תא .)תונשיה תונקתה( ףקתה יביטיזופה ןידה תדימל -תושדח תונקת+תונשי תונקת •
 ןכתיי -תוינידמ תולאשב .תונשיה תונקתב שמתשנ -יביטיזופ ןידב תוקסועה תולאשב .תונשיה תא ריהבהל ורזעי

 •  
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 .תושדחה תונקתב שמתשהל םג שקבתנש
 .דובענ ךכו תונקתה לש תוחתפתהה יבגל היצקידניאב םיניחבמ תואכרעה לכב -הקיספ לע תולכתסהב

 לא סחייתנ בורלש ןוויכמ )תוינורקע תועיבק( תוכלה הברה ןיא ךא הקיספ שי .תורידנ תוכלה -המגדהכ הקיספה •
 .ש"מהיב לש םיניד םושייו המגדה לש גוסכ הקיספה
 לש האירק תעבו ןוילעה תוכלה( םילעופ ובש ןפואה לש תישעמ הנבה אלא תוכלה טטצל ךירצ אל -ןחבמב
 ימ ,אצמנ ךילהה בלש הזיאבו ינוידה םוקמה תא ןיבהל ךירצ אלא ויצרה תא ץלחל ךירצ אל סובליסב םיד"ספה
  .)'וכו םיברועמה ש"מהיתב ,םידדצה

 .ףקותב אל ןיידע תושדחה תונקתה •

 תיביטמרונ הכרעהל םינוירטירק – א"דס תוילכת

 ,א"דסב םיללכ לש ןווגמ םנשי .םינושה םירדסהה לש תירסומ הכרעהל םינוירטירקה לש יופימ -תיביטמרונ תיתשת
 רדס תועצמאב שממל יוארש םירבדה המ לש הבישח הנבמ י"ע תאז השענ ?םהב ךומתנש םייואר םה םאה -לאשנו
 .ןידה
 .)םלשומ אל ןפואב תוחסונמ( ןכ תושדחה תונקתה ךא תושדחה תוילכתל ףקות תונתונ אל תונשיה תונקתה

 ךילה דוסיב תויתקוח תמשגהו תויתורירש תעינמ ,תינויד תואדו תריצי ,ןיד רדס תעיבק -2+5-1 תושדח תונקת
 יתלבו תיאמצע תכרעמב םייקתמה ןגוהו יואר יטופיש ךילה ;תקדוצו הנוכנ האצות גישהל ידכ ןגוהו יואר יטופיש
 ,תוינויוושב תוידדהה תונעטה יפל ריבס ןמזב העירכמו יעבטה קדצה יללכ יפל ,רוביצל השיגנ ,ןיד יפל היולת
 .הערל שומישו תורתוס תוערכה אללו תולע ,ןמזב ךסוחה ליעיו ריהמ ,קדוצ יטפשמ ןויד ;קומינו תוליעי ,תויתדימ
 .תושדחה אובמה תונקתל תיגשומ הניחבמ םימוד םירבד ורמאנ -FRCPה לש 1 הנקתב
 ?הדימ התואב םיכרעה לכב בשחתהל םיכירצ םאה -הלועה הלאשה

 :תינוציח תילכת+תוקהבומ תוילכת 3

 תונגוה .1
 ךילהכ ספתנ בורל אוה ןכלו ךילהה תאצות תוכיאמ תנחבומ ךילהה תונגוה -due process -"ןגוה ךילה" •

 .יגולוטנואד
 האצותהו המצע הלועפה לש תוירסומה ללכ תכרעה ,ירסומ ןוירטירק -ינתאצות/יגולוטנואד ןוירטירק •

 ךרוצל רתומו ירסומ םאה ,ינורטקלא בקעמ תועצמאב םישנא תויטרפב הרומח העיגפ -גוד .םלועב הלש
 .לוספ השעמהש תנעוטה הדמע לומ הנורוקב קבאמה
 ?תוחפ וא רתוי תנגוה האצותב בשחתהל ילבמ ירסומ תויהל בייח ךילהה םאה איה הלאשה -א"דסב
 האצותה רשאמ רתוי תונגוה תואצותל איבמ םיוסמ ךילהש חיכונ םא ,ינתאצות םג תויהל לוכי ןגוה ךילה
 .המצע

 תוליעי .2
  -יחרזא ךילהמ תוליעיל השירדה תועמשמ .'וכו םיבאשמ ,ריבס ןמז -"תוליעי" •

 חותינה יפל( יסאלקה ינויערה רוקמה רשאמ תרחא הרוצב תרבודמ ךילהה תוליעי םיבר םירשקהב
 .)תיטרפ היווח יפל אלו תיפרצמ החוור ,טפשמה לש ילכלכה

 איה הרטמה .הלוכ הרבחל החוורה לע רבודמ כ"דבש ןוויכמ ,קהבומ -יגולוטנואד/ינתאצות ןוירטירק •
 .תיתימאו הנוכנ היהת האצותהש

 -תמא .3
 תונוכנ תואצותל העגה •
 תירקיעה הרטמה אל וז םיכילהב םיתעל ?חרכהב יוצר רבד איה תמא םאה -?תרכומ תילכת םנמאה •
 .רחא יפל קדצו תמא ויהי אל דחא ןוירטירק יפל קדצו תמא ,1'ס חוסינב – ?קדצו תמא ןיב המ •

 
 תא הנימזמ איהו ותוא תרציימ הנידמהש ןוויכמ ירוביצ עוריא םג אוה תוחרזאה ךילה .תינוציח תילכת -תוחרזא .4

 .םתועצמאב התיא רשקתלו תואכרעה תועצמאב וז הריזל אובל םיחרזאה
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 םינבומ המכ -ןגוה ךילה :תונגוה .1

 :תורפסב תובושת רפסמב אצמנ ןגוה ךילהל םיוסמ יטפשמ ךילה ךפוהה

 .םינפ אושמ אלבו םיניינע דוגינ אלב הטיפש •
o ללכה תא םיקיסעמש םיאשונב ,םינטק םיבושייב ,הנטק הנידמב ירשפא םאה? 

 -םיניינע דוגינ .הלא תוטלחהל םתעגה י"עו תוטלחה תלבקמש תויושרב קסוע ילהנמה טפשמה -'גוד
 םיריבעמ םיטפוש לכ ;תוינמ תקזחה -גוד .ךילהה תאצותבו הטלחהב יטרפ סרטניא שי ומצע טילחמל
 תבשל םילוכי אל םה ךכו םהב םיעקשומ םהש תורבחב םהל שיש םיילכלכה םיסרטניאה לש המישר
  .םיניינע דוגינ לש בצמ עונמל ידכ תוברועמ הלא תורבח ןהבש םיקיתב

 היה עומישהש אדוול תרזוע -תוטלחהה תא קמנל הבוחה( הקמנהה תבוח ,עומישה תוכז -יעבטה קדצה יללכ •
  .)תועמשמ תלעב עומישה תוכז ויפל ןוחטב ןונגנמ ןיעמ ,יתימא

o ףיסומה ינתאצות ןויגיהב ןגועמה יקומינ ךלהמ ,ךילהה תוניגה ךרוצל םישקבתמ -ןועיט גיצהל תונמדזה 
 .ש"מהיבל יטנוולר עדימ

 ינפל "ייס" םהל תתל שי םישנאל דובכ ןתמ םשל -?ד"וע תועצמאב ?ךמצעב ?בתכב ?פ"עב §
 .םניינעב הטלחה תעצבתמש

o תויהל ךירצ ןועיטלש ךכב יעבטה קדצה יללכ ינש ןיב הקיז הנשי -עיפשהל לכוי ןועיטהש תוכזה 
 .העפשה לאיצנטופ

  .)"רייפ אל"( םידלי לצא ןושארה אוה תונגוהה גשומ ;רתויב ינושארה ןויערה -םלוכל ההז סחי -ךילהב ןויווש •
o העיבתב םג .םירחאל ההז הדימב םדאל וסחייתי היעב היהתו הדימבש שארמ העידי -תואדו ,תודיחא 

 .ונלש תויולעה תא ןנכתל לכונש אדוול םיצור ,דיתעל -הטנא-סקא

 הקמנה 'גודל ,םיינתאצות םיחנומב ךילהה תקדצה -ינתאצות .םלוכ ןיב ישונאה דובכה תסיפת -םדאה דובכ :יגולוטנואד
 .)"תנגוה היהת האצותהש ידכ םתוכז יהוז ,ודיגי המ הנשמ אל"( תיטנוולר םג תויהל הלוכי עומישה תוכזל תיתאצות
  .רתוי תובוט תוטלחה

 :םינבומ םיחתמ ,םייתוהמ םיישק ררועל יושע תונגוהה ןויער םהב םיכרד 3

 ?ןיד לעבל יתוהמ לווע םורגי )ינויווש( ןגוה ןפואב ךילהה םויק םא המ -יתוהמ קדצ .1
  .תינויד תונגוה >יתוהמ קדצ -1 תורשפא •

o ירדסב םינקווד תויהל ןיאו ןידה ירדס יבגל םישמגתמ חתמ יבצמב ,יתוהמ קדצ -ךילהה תרטמ 
  .ןידה
o תונגוהל יתוהמה קדצה ןיב חתמב תטבלתמ רואנ תטפושה :)2013 רואנ( יאבג 'נ חמצ א"ער 

 -תינוידה
 לטובמ אל ןויגיה ונשי ויפל רדסה ,הנגה רדעיהב ד"ספ .יתוהמ קדצ – א97 הנשי הנקת 
 ענומ רבדה .קודבל ילבמ עבותה תבוטל ד"ספ תתל רשפא .ןנוגתמ אל עבתנה םא ויפל
 לש תובישחה .יתוהמו גירח אוה הז ללכ .םיננוגתמ אלו הדימב יחרזאה ךילהה לש לוכיס
 .אל וא ןוכנ ד"ספה םאה הלאשה רשאמ רתוי הבושח יטפשמה ךילהה עוציב םצע

 דחא דצ דמעמב הטלחה ןתונ ש"מהיב ובש בצמ לכב תקסוע .ינויד קדצ -201 הנקת §
 ךות תונתינ ןהש ןוויכ הלא תוטלחהמ עתרנ ש"מהיב .)הדגנ ןועטל לוכי אל ינשה רשאכ(
 הנוכנ הטלחההש םיחוטב אלש היעבה ךותמ+דגנכש דצה לש ןועיטה תוכז לש הרפה
 הטלחה םינתונ םא ןכל ßםהינועיטו םינושה םידדצה תודמע יבגל אלמ עדימ ןיאו
 .תאז קידצמ אוהו הדימב הלש לוטיב שורדל לוכי דימת דיספמה דצה ,דחא דצ דמעמב
 .האצמההמ םוי 30 ךות -לוטיבה תשקב תא שיגהל שי וז הנקתמ תונהל ידכ

 ונכות תא ןעמנה תעידיל איבהל ידכ ,ןידה לעבל הריסמ =האצמה -השדח 158 הנקת §
 לע ליחהל םג -שגומה ןושארה תונעטה בתכ ןיינעלו ותעידיב היהיש שרדנש ךמסמ לש
 ול אצמוה םא ךמסמ לש ונכות תא עדויש ימכ בשחיי ןעמנה+ש"מהיב תורמ תא עבתנה
 זאמו הטלחה הנתינש עדי אוה םדאל רסמנ רבדהש עגרמש םיחינמ .הלא תונקת יפל
 .201 הנקת תא שממל תורשפאה תעקופ ןכמ רחאלו ,םימיה 30 תא םירפוס
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 רופסנ ןיידע םאה ,לביק אל אוה ךא עדי אוהש םיעדוי לעופב םא -העידיה ללכ -האצמה
 עגרמ םירפוס רואנ יפל ?העידיה עגרמ וא תיזיפה האצמהה עגרמ םימיה 30 תא
 ונייהו הדימב .יתוהמ ללכ והז .חרכהב ול רסמנש עגרמ אלו הטלחהה לע עדוי םדאהש
 אלו האצמהה עגרמ םימי 30 םירפוסו םיללכה יפל םידבוע ונייה ,ינויד ללכ יפל םידבוע
 .העידיה עגרמ
 הז הרקמב הרפהה .קחמיהל הניד ןכלו ßהעידיהמ םוי 30-מ תרחואמ השגההש עבקנ
 .ינוידה קדצה ינפ לע יתוהמ קדצ לש הפדעהל הליבוה
 ביכר ונשי םנמא .ךראוי דעומה זא ךא -תונעטה תא ןועטל רשפאל יואר ןיידע התנעטל
 .תיתוהמ איה לעופב העיבקה ךא קהבומ ינויד
 ךא ינוידה ןורקעה לע םישמגתמ -טסופ סקא היצקנס -תרחאמה דגנ תואצוה תקיספ
  -םימיה 30 ללכ תרפה י"ע תויולעה תא םינפהל ידכ םולשת לטומ
 אלא הטנא סקא היצקנסמ ענמיהל רחוב היה תוירחא ללכ .)ןיינק ללכ>תוירחא ללכ(
 .דבעידב םלשל ללכה רפמל םורגל ידכ דבעידב היצקנסו תוירחא ללכ תלטה י"ע ןוזיא
 .הטלחהה התואב תינויד תונגוהו יתוהמ קדצ לש םיטביה ןיב לוציפ השענ ךכ
 

 .תינויד תונגוה < יתוהמ קדצ -2 תורשפא •
 תא דימעהש רבד ,ךמסמה תכראהל רתיה+ידמ ךורא ךמסמ השיגהש ICCב תעבותה -'גוד
 .השמגה/הפדעה היהת אלש ךירצ -תיטילופ .ול םיכסהל םיביוחמ םהש רמגומ בצמב םיטפושה

o םישנא אל םה וז השיגב םיכמותהש שיגדהל בושח -יתוהמ קדצ איה )תוינויווש( תודיחא םג 
 תא שמממ םתעדלש תודיחא ןוירטירק םיפידעמ טושפ אלא ,בושח קדצהש םיבשוח אלש
 .ריחמ לכב יתוהמ קדצ גישהל ןויסינה לע רבוגו קדצה

o םיבצמ םנשי .עדומ אל ןפואב ףא הילפא תנמזמ וז השיגש ןועטל ןתינ -הילפהכ ינטרפ קדצ 
 יואר םהב
 המל ןנוכתהל תרשפאמו עדומב אלש וא עדומב ןיב הילפא ענומ אוהש ןוויכ ןגוה םזילמרופה
 .חסונמ אוהש יפכ לעפוי ןידהש םיעדויש ןוויכ ונל יופצש
 לועפל ךיא טבלתהל ךירצ אל יכ ךילהה לוהינ תא םיליזומכ םיספתנ םיללכ -יתקולח טביה+
 .םהיבגל תומימע שי םאו םתוא שי םא

o יתוהמה קדצל הריתח םהבש םיבצמ םנשי -תוקומע תויתוהמ תוקלחמ םע תודדומתה ךרד 
 םיללכל דמצינ םא ןהמ ענמיהל ףידענש תובר תויתרבח תויולע תלעב תויהל הלוכי
 .ןידה לש םייטסילמרופה
 -יתקולח טביה( הז .םיגצוימ אל ןיד ילעבל םינתינ הנגה רדעיהב םינתינש םיד"ספה בור
 ןידה ילעב לכל תודיחא םירציימ .)םיבר םירקמב ימונוקאויצוס בצמ בקע םיגצוימ אל םישנא
 םיתעל .םיללכהמ גורחל םיטפושה תא ענכשל ולכוי אל םה םימכחותמ ד"וע שי םא םגו
 הז רבד ßהנגה בתכ תשגה דעומ לשמל ,םיללכל תייצל השק םיבאשמ אלל םישלחל אקווד
  .םיללכה תא שימגמה ילאודיווידניא יתוהמ קדצ לש הפדעהל םורגל יושע
 לע ןמז ךרואל ולוחיש תולודג תוכלה תעבוקה הקיספמ רשפאה לככ ענמיהל -םזילמינימ
 .םיבר םירקמ

 יטופישה דיקפתהמ -תוקמחתה וא ןורתפ §
 םיילרודצורפה םייחה תולד §

 
 .יתוהמ קדצ ~ תינויד תונגוה -3 תורשפא •

o הנבומ חתמב םייח ,עירכהל ןתינ אל 
 ,השמגה רתוי וב שיו םידדצה לכל שגד ןתונה ןפואב בצוע הז ךילה -תונטק תועיבתל ש"מיב
 .תילמרופ תוחפ האכרע וז
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 תא ליכמ ינוידה תונגוהה םלועש רמוא רבדהו תויורשפאה ןיבמ הנוכנ תחא הבושת ןיא -?ימ/המל סחיב ןויווש .2
 .תונושה תועיבתב בשחתהל חתמה

 .םלוכל הווש סחי -תינויד תוניגה לש םינושה םינבומה •
o םלוה גוצייו ד"ועל השיג -'גוד .יכילה יתקולח קדצ -תוניידתהה יבאשמב ןויווש. 

 רשאכ יכילה קדצ םירצוי דציכ ?םיניידתמ יגוס ןיב םיינבמ םילדבה םינזאמ ךיא :ךא §
 ?םיבאשמל הנוש השיג םע םינוש םיעקרמ םיעיגמ םישנא
 םיילכלכ םיבאשמ רתוי םהל שיש םישנא עודמ לאוש ורמאמב ,1974 -רטנאלג
 ןיב איה ולש תירקיעה הנחבהה .ןיד ילעב לש םיגוס רפסמ ןיב ןיחבמו טפשמב םיחילצמ
 םינקחש לומ ןמזה לכ ש"מיתבב היצגיטיל םילהנמה תודסומ/םיפוג -םירזוח םינקחש
 .)לשמל םייטרפ םישנא( םיימעפ דח
 תויהל םייושע םיינויווש םיארנש תורמלש םיכילה םיבצעמ ךיא -תירקיעה הלאשה
 ?תוניידתה יבאשמ לעב י"ע םילצונמ

o ןמז ותוא תא לבקל םיכירצ םידדצה ינש -'גוד .יכילה קדצ -ךילהה לוהינב םידדצ ןיב ןויווש 
 .תויאיר תגצהל

 ךילהב הנידמה רשאכ 'גודל ררועתמ ?)םינושל הנוש סחי( יתוהמ ןויווש וא ילמרופ ןויווש §
 אלו ןורתיי הל תתל הצרנ םאה ,יללכ סרטניא תפקשמו םיחרזאה לכ תא תגציימ יחרזא
 ?םיירוביצ םיסרטניא תגציימ איהש ןוויכ הוושכ הילא סחייתהל

 םהל תתל םיצורש םיעבות תצובק -רצוקמ ןיד רדס( ?והשלכ דצ ףידעהל הצרנ םא המ §
 ליגר יחרזא ךילהו דחוימב הקזח היאר וא הנעט םהל שיש ןוויכ ליגר עבות ינפ לע ןורתי
 .)הנידמה ,תיגוציי הנעבות ,םליבשב ידמ ךורא היהי

o םיקסועה תונוש תואכרעב םיכילה המכ שי םא המ -םינוש םיכילהב םימוד םיניידתמ ןיב ןויווש 
 .המוד הלאשב
 .דבל דחא לכ אלו וידחי ומייקתי םיכילהה לכש עבקנ ןמית יפוטח תשרפב -'גוד

 רפסמב המוד הנעט שי םא( תיגוציי הנעבות ,ןיד תיב השעמ ,םיקית דוחיא ,ןוידה זוכיר §
 יטרפ ןויד להנל םהל רשפאל אלו תיגוציי עובתל תויוכזה ילעב לכ לע תופכל ןתינ םיקית
 ?השיגב העיגפ -)םהלשמ

 ןפואב חסונמ אוהש םיעדוי הרואכל ?ןויוושב העיגפ -forum shopping ,תויוכמס יצורמ §
 םורופה םג ןכלו ,לשמל תואכרעל הינפב םישנמ רתוי םיריהמ םירבג לעופב ךא ינויווש
 .רבגה י"ע רחבנ בורל להנתמ ךילהה ובש
  .O.J. Simpson -'גוד .ונניינעב ןדה טפושהמ עפשומ ונלש טפשמה המכ דע

o ינויד סחי ולבקי םימיוסמ םיכוסכס יגוסש ןגוה םאה -םינוש םיכילהב םינוש םיניידתמ ןיב ןויווש 
 ?רחא ינויד סחי ולבקי םירחא דועב דחא

 'עמ .תכרעמב העובט תונושה -םינוש םיטפוש ינפב ,םינוש םימורופב םינוש םיקית :ךא §
 .תונוש תויטופיש תודיחי הרצי תילארשיה טפשמה
 דיבעמה לש םיגיצנ םה ,םינטפשמ אל ראשה רשאכ דחא טפוש שי הדובעל ד"יבב -'גוד
 .םינוש םיקית יבגל תונוש לעופב תגציימ תכרעמה ןכל .םידבועהו
 .)הרגא שיבכ( ריהמה ביתנה -'גוד
 ;הלא םיקיתב לופיטה תא ץיאהל ןוצר ךותמ המקוה א"ת יזוחמב תילכלכה הקלחמה
  .םידיגאת יניינעב טופישל ריהמה ביתנכ הקווש

o ןידה ירדס היפל היולג הנעט תגצה ?יעצמאכ ךילהה -תוניידתהה תואצותב יתקולח ןויווש םודיק 
 םימוחתב -'גוד .הרבחב יתקולח ןויווש םודיקב יתוהמה ןידה תמישמב קלח וחקי יחרזאה
 תוצובק ןיב םיבאשמב הקולחה לע תוכילשמה תויחרזא היצגיטיל תוצובק ןנשי םימיוסמ
 ,ירדגמה ןויוושב םג םיקסוע החפשמה יניד תא םיבצעמה םהב ,החפשמ יניד ומכ( היסולכואב
 ף.)םישנל םירבג ןיב איה הקולחה

 טפשמה לש ודיקפת אל והז השעמל .הרודצורפה לש תוילארטינה רסוחב היולג האדוה §
 ןידה ירדסמ םג היפיצ שי יתקולח ןויווש םודיק איה ותרטמש ןוויכמ ךא ,ךכב קוסעל
 .ךכב קוסעל יחרזאה
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 ?ותוא םיווח ךילהב םיפתתשמש םישנא ךיא ?היווחב תונגוה וא לעופב תונגוה .3
 םע םיעיגמ םהש ןוויכמ .ךילהה יפואל הבר תובישח םיסחיימ םישנא -procedural justice -"ינויד קדצ" •

 -'גוד .האצותה תאו ךילהה תא םתסיפת תלוכי לע עיפשמ רבדה -ךילהב תושממתמ ןה םא ,תויפיצ
 םישנא יכ הארמ רבדהו תובשחתה לע דבועל הארמ ,ןירוטיפ ינפל עומיש תבוח ןתמ -2003 ,רלייט
 .עומיש אלל ורטופש םישנא רשאמ הטלחהל סחיב רתוי בוט ושיגרה עומיש ורבעש

o ךילההמ תפכא םישנאל ß הרודצורפ תועצמאב היצמיטיגל. 
 ?היואר תילכת איה היצמיטיגל םאה •

o םהיתוטלחהש ידכ יכ תורחא ןוטלש 'עמ תמועל טפשמה 'עמל דחוימב בושח אוה -רוביצה ןומא 
 היתוטלחהש בושח תורחא תויושרמ הנושב .ןומא ךירצ ךכ םשלו ,ןהילע ךומסל םיכירצ ומייוקי
 הנושב הפיכא יעצמאל הרישי השיג טפשמה 'עמל ןיא תורחא תויושר תמועל יכ -ומייוקי
  .)"ברחהו קנראה"( רישי םויא תלוכי הל ןיא ,לשמל תעצבמה תושרהמ

o םירתוימ וא םיינעגופ םיכילה םע המ? 
 תוחפ דחא הרוה םהיפל םינועיט אורקל םידליל םורגל לולע ;תרומשמ יכילהב הקמנה §

 וחקלש ושיגרי םידדצהש ידכ ץמאתהל םיכירצ המכ דע -יוכיס רסח ןועיט .רחאהמ בוט
 ?ש"מהיב ןמז תא זבזבמה רתוימ ןועיט שי רשאכ ןובשחב םהינועיט תא

 תויתוברת תוינבה -תונגוה תושוחת •
o תויוברתו תורבח ?םישנא לש תונגוה תושוחת לע עיפשהל רשפא םאה ?תרחא ךנחל רשפא 

  .הנוש ןפואב תונגוהל תוסחייתמ תונוש
 

 םייטרפ םיטביה – "תוליעי" .2
 .זובזב םורגל אל -תוניידתהה תולע •

o ויתוילכת תא שממי ןיידעו ןתינה לככ תולבגומ ויהי ויתויולעש ךילה ןונכת. 
o וב ףתתשמה תניחבמ ליעיכ ספתיהל לוכי ידמ לוז ךילה םיתעל .תילכלכ ליעי=לוז דימת אל -ליעי~לוז 

 טביהל תוליעיה ןיב רעפ רצוי הז רבד ,ידמ תוהובג תויהל תולולע הרבחה לע תולטומה תויולעה אלא
 .םירתוימ םירבד תשגהמ ענמיהל ידכ וא םינפהל ידכ רתוי םלשל םישנאל םורגל ףידענ םיתעל .יתרבחה
 .תוליעיה תלדגה ,הרבחב םישלחב העיגפמ ענמיהל איה הרטמה

  .ליעי=ריהמ דימת אל .ךיראהל אל -תוניידתהה תוכשמתה •
o Justice delayed is justice denied, גוד .ללשנש קדצ השעמל אוה רוחיאב קדצ .תיגולוטנואד הדמע'- 

 ךופהל םילוכי םייחרזא םיכילה םג ךא ילילפ טפשמב אצמנ םנמא ןיד יוניע .קילאיב/הטיחשה לע
 ולש ןיטינומה לע עיפשי העיבתל ףושח דיגאת ,תויפסכ תואצוה ,ץראה ןמ האיצי בוכיע וצ י"ע -הלאכל
  .'וכו

o ליעי~ריהמ( ?תורחא תוילכתל סחי -ןגוה ךילה(. 
 תלוכיה לע ביעמ רבדה ךשמהב ותוא חותפל לכונ םא ,ןמז חקולש ךילה .תוכמתסה רשפאל -תואדו ,תויפוס •

 תויפוסה ךרע תא םיקחוש ßםיכילהה תואצותב תויפוס םדקמ אל טפשמהש לככ .טפשמה לע ךמתסהל
 .טפשמב תואדווהו

o האצותהמ ןמזה לכ ששח תננע םע בבותסי אל םדאהש ,יגולוטנואד ןבומ ,םדאה לש -תוריחו דובכ 
 הרוק( וז הדרח םע ןמזה לכ דדומתמ אלא ןירוח ןב אל םדאה -םהיתויוגהנתהל סחיב תיטפשמה
 .)תורוטטקידב

o דדומתהל ידכ חוטיב תויולעב עיקשי ילנויצר םדא .ילכלכ טביה ;)ילנויצר זובזב( חוטיב תויולעב ןוכסח 
 תוליעפב םדאה יבאשמ תא עיקשהל רשפא יאש ךכב העיגפל םרוג הז רבד .םייופצ אל םירבד םע
 םיבאשמה תא עיקשהל לכונש ידכ םירצק ויהי םיכילההש השירדה ןכל ßזובזב הווהמ רבדה ßתינרצי
 .זובזב עונמלו רהמ רתויש המכ תינרצי תוליעפב

 .תילמיטפוא תוגהנתהל םיצירמת תנתונ אקווד תואדוו יא םיתעל ,ליעי ~ יאדו -דגנ ןועיט §
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 תיתרבח תלעות םוסקמ – תוליעי

 .תיפרצמה תיתרבחה תלעותה תא םומיסקמל איביש המ .טפשמל תילכלכה השיגהמ רזגנה חנומכ תוליעי

 התואל עיגהל איה הרטמה ;תולע לזוג ןמז -היצגיטילל םיילמיטפוא םיצירמת תריציל תוניידתהה תולע ןונכת •
 טפשמה תטישב  הרבחב היצגיטילה תא תמסקממש ,תיתרבח הניחבמ תילמיטפוא איהש היצגיטיל לש המר
 .הדמע שבגל שי ןכל ,הבושת הל ןיאש תוינידמ תלאש =היצגיטיל לש תוילמיטפוא .ונלש

 היגולותפ איה היצגיטיל םאה .תיפרצמ החוור לבקל ידכ היצגיטיל הקיפסמ הבש הדוקנה -?םומיטפואה המ •
  .הצקה תופולח תא םיווהמ תווצקה ינש .םיוסמ חווטב אצמנ םומיטפוא ?יתרבח בוט וא ,)תיתרבח הלקת(

o ךרד םיאצומ ויה םישנא( הרשפל עיגמ היה ךוסכס לכ ,עדימ ירעפו הקסע תויולע אלל םלועב -היגולותפ 
 הצק תדמע יפלו רתויב בוטה םלועה תא םיניימדמ ךכ .)ש"מיבל תשגל ילבמ םהלש היעבה תא רותפל
 םהל תתלו ,וילא עיגהל אל םיקזח םיצירמת ויהי םישנאלש רשפאה לככ עיתרמ ךילה אוצמל ךירצ וז
 .היצגיטיל ילב הרשפל עיגהל םיקפסמ םילכ
 ובש םוקמל םתוא איבהל שי ןכלו ,ש"מיב ילב םהלש םיכוסכסה תא ורתפי םישנאש ףידע :הצקה תנעט
 .וילא עיגהלמ וענמי

  ?עדימ ירעפ םיתיחפמו הקסע תויולע םימצמצמ ךיא :תילכלכה הלאשה §
o יוצר אלו ער םלועה היה הז םייחרזא םיכילה רתוי ויה אל ובש םלועל םיעיגמ ונייה םא -יתרבח בוט 

 .תיתרבח תלעות שי םייחרזא םיטפשמ לש םמויק םצעב .תיתרבח הניחבמ
 יושע .םייתקולח םירעפ ןוזיא ,)רתוי שיגנל יטפשמה ןכות תכיפה( םיירוביצ םיכרע לש הרהנה ,העתרה
 .תיתרבח םייואר אל םישעמ תושעלמ םישנא עיתרהל
 הלוכ הרבחל תולעות קפסמ םג אלא םיטרפ ןיב םיכוסכס םייסמ קר אל יחרזאה ךילהה :הצקה תנעט
 םידדצה םא םג םייחרזא םיכילה לש תמיוסמ הדימ רמשל יאדכ ןכל ,ומצע ךילהה ךותב םניאש םישנאלו
 .היצגיטילל םיעיגמ םיכוסכסהמ קלחש ךכב בוט שי .םהמ ענמיהל םילוכי

  ?היצגיטילל םיעיגמ םימיאתמה םיקיתהש םיאדוומ ךיא :תילכלכה הלאשה §
 ועיגיש הצרנש םיקית ןיבל תכרעמל ועיגי אלו הרשפב ומייתסיש ףידעש םיקית יגוס ןיב םיניחבמ
 .)תננסמ םיצירמת 'עמ תריצי( .ליעל תושורדה תורטמה תא ונל וקפסיו תכרעמל

ß תלאש - .יתרבחה בוטל היגולותפה ןיבש ךוותב תומקמתמ תורבחה בור .ילכלכה חותינל תינוציק -תוינידמ תלאש 
  .תושיגה יתשמ תחא לכב תולועה תוילכלכה תולאשה יתש לע הנוע תוינידמה
 תכלל םישנאל םרוגש יגולוכיספה ןונגנמה לש הנבהב ךרוצ שי ?תועיבת תולהונמ עודמ :תושיגה יתשל דוסיה תלאש
 .יחרזאה ךילהל םישנא לש םתיינפב ילכלכה לדומה והמ ןיבהל שי .ש"מהיבל

 ?םיננוגתמ םיעבתנ המלו םיעבות םיעבות המל ,תוהובגה תויולעה ןתניהב •
 ?םירשפתמ םלוכ אל המל -תורחא םילימב •
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 ?תועיבת תושגומ עודמ

 בורל .רדסהל העגהל םסח תווהמ הקסע תיולע -זוק דנלור .תורשפ תוענומ ידמ תוהובג הקסע תויולע -1 רבסה •
  .יחרזאה ךילהל תשגל םישנאמ תוענומה תויעבב קסוע רבדהש ןוויכמ יחרזאה ךילהל ינוציח ףנע הז

o תיתילכת היצקארטניא לוהינב םיישק :רוקמה 
o ומל םינימזו םילוז םילולסמ תריצי :ירשפא ןורתפ"N- וכו ,א79 ,רושיפ ,רושיג'.  

 םידדצה לש דספההו חוורה תולחות בושיח ןיב רעפ -2 רבסה •
 םירעפ שי םא .היצגיטילב חילצהל וייוכיס תא הנוש הרוצב ךירעמ םהמ דחא לכו ךוסכסל םיעיגמ םישנא ,רמולכ
 :ש ןוויכמ הרוק .לשמל הרשפב םייסל ולכי לעופבש תורמל היצגיטילל עיגהל םהל םורגל םיושע םה םיוסמ גוסמ

o ש"מהיבל וא טפשמל ,תודבועל דחיב עדימ ירעפ :1 רוקמ 
o ןימאהלו תינוציח הלואגב ןימאהל וא ידמ םיימיטפוא תויהל םייושע םישנא( תוילנויצר יא :2 רוקמ 

 .)םתקדצב

 תילנויצר תוגהנתה חותינ

 .הלא תופדעה י"פע לעופ + )םיסרטניא גוריד לעב( ויתופדעהל סחיב הדמע ול שיש םדא = ילנויצר םדא
 .םיילנויצר םה םישנא דימת אל .דימת הלא תופדעה י"פע לעפי םדא

 :תוביס המכמ ךרע לעב אוה הז חותינ

 תואיצמה בור תא סופתל לק ךכו עדומ ןפואב אל םא םג ילנויצר ןפואב םילעופ םישנא תובר םימעפ •
 בורלש תלעות-תולע ילוקישל דואמ ןותנ אוה תישונאה תוגהנתהב םירחא םיכילהל סחיב -יחרזאה ךילהב •

  .ד"הועל םלשל םהילעש ןוויכמ םישנאה י"ע םילקשנ

 :חותינה תרוצ

 :)חוורה תלחות( תעבותה בושיח •
 תעבותהש בושיחה .ש"מהיבל העיבת שיגהל םאה טילחהל םדאה לע .וב עגפש רחא םדאמ יוציפ הצור םדא
  :סיסב לע היהי עובתל ךישמהל וא קזנה תא עולבל הל יאדכ םא השעת
 ידיצל םאה( תודבוע( העיבתה ייוכיס X )יאדוו יא םוכס ,ךילהה ףוסב ש"מהיבמ לבקל םייושע המ( העיבתה םוכס
 תויולעב תאשל שי( תויולע – ))בתומב יתבוטל ןיידה םאה( ןיידו )ידיצל ןידה םאה( ןיד )ןתוא חיכוהל רשפאו
 תויולע םיבשחמ( ד"ספה תא לבקל ידכ הטנא סקא םיפוצ ולא תויולע .תויאיר ףוסיאו תורגא ומכ תומיוסמ
 .0 >< ))ןהב תאשל וכרטציש לככ דגנכש דצה לש ,יטפשמה ןבומב( תואצוהו )יסיכמ איצוא המכ( תוישיא
 -ילנויצר חותינ לש תילכלכה השיגה יפל
 .)םיחיוורמ זא יכ( םיעבות = )יבויח רפסמ( ספאמ לודג םא
 .)םיחיוורמ אלו תויולעה לכב תאשל ךירצ היהי זא יכ( םירתוומ =)ילילש רפסמ( ספאמ ןטק םא
 
 
 
 
 
 

ß תעבתנה בושיחל םירבוע ,עובתל טלחוה םאß  
 :תויצפוא יתש :)דספהה תלחות( תעבתנה בושיח •

o דימ העיבתה תא םלשל 
o הנגה בתכ שיגהל( ןנוגתהל( 

  .דספהה תלחות תא בשחל תעבתנה לע לועפל ךיא טילחהל מ"ע
 .)תואצוה+תוישיא( תויולע + )ןייד+ןיד+תודבוע( דספהה ייוכיס X העיבתה םוכס
 ןנוגתהל =ספאמ ןטק םא
 םלשל =ספאמ לודג םא
 

תויולע העיבתה םוכס  העיבתה ייוכיס   

?ןייד ?ןיד 

ןי  

?תודבוע ?תוישיא  ?תואצוה   
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  .םלשל יאדכ זאו תעבתנ התייה םא תולעהמ רתויב תאשל םיכירצ ויהי םלשל אל ידכ
 
 
 
 
 
 

 ?הרשפ היהת יתמ

 = 10,000 תויולע - 50% העיבתה ייוכיס X 100,000 העיבתה םוכס :תעבותל חוורה תלחות •
 0 לעמ םילבקמ דוע לכ העיבת שגות דימת ß  ₪ 40,000 היהת תיללכה חוורה תלחות
 .חוורהמ תוחפ תויולעהו
 סכנ תלעבכ הילא םיסחייתמ הטנא סקא .₪ 50,000 תלעבכ תעבותל סחייתמ ילכלכה חותינה
  .)שארמ הז םוכסל םיסחייתמו העיבת תויוכז רוכמל ןתינ םיתעל יכ יטנוולר( הז

 

 
 

 = 10,000 תויולע + 50% דספהה ייוכיס X 100,000 העיבתה םוכס :תעבתנל דספהה תלחות •
 םוכס תא םלשל אל ידכ ןנוגתת תעבתנה דימת ß ₪ 60,000 היהת תיללכה דספהה תלחות
  .)100K רשאמ 60K םלשל ףידע( דספהה תלוחתמ רתוי לודגש העיבתה

 

 

  :רושיג עצבל ןתינ ,ןנוגתהל הטילחה תעבתנהו עובתל הטילחה תעבותהש רחאל
 רתוי תוכומנ הקסעה תויולע .20,000 לש חווטב םוכס לכ הווהמ אוה 60,000ל40,000 ןיב הרשפה םחתמ ןתניהב
 .רתוי תמלתשמ הרשפה ןכלו הרשפה םחתממ
 .הרשפה םחתמ לש חווטב רשפתהל לק ךכו םיתעל רתוי לבקל חמשת תעבותהו תוחפ םלשל הפידעמ תעבתנה

 :אוה הרשפה לע עיפשמה

 תחיש -'גוד( ידמ הרקי היהת אל וז היצפואשו םהיניב רשקתהל היצפוא תויהל הכירצ םידדצל -הקסעה תויולע •
  .)ןופלט

  .מ"ומה לוהינל ןמזה ,בוט בושיח ,תויגטרטסא -םידדצה לש חוקימה חוכ •

 ?ש"מהיבל םירבוע ןיידעו םירשפתמ םיקיתה לכ אל המל ,תוכומנ הקסע תויולע ןתניהב

 ?םירשפתמ םלוכ אל עודמ

 = 10,000 תויולע - 70,000 70% העיבתה ייוכיס X 100,000 העיבתה םוכס :תעבותה בושיח •
 .םולכ ינפ לע 60,000 ףידעש ןוויכמ העיבתה תא שיגת .₪ 60,000

 

 
 

 = 10,000 תויולע + 40,000 40% דספהה ייוכיס X 100,000 העיבתה םוכס :תעבתנה בושיח •
50,000. 

 

העיבתה םוכס דספהה ייוכיס  תויולע   

?ןייד ?ןיד 

ןי  

?תודבוע ?תואצוה  ?תוישיא   

העיבתה םוכס העיבתה ייוכיס  תויולע   

100,000 50% 10,000 

400,000 

העיבתה םוכס דספהה ייוכיס  תויולע   

100,000 

60,000 

10,000 50% 

 םחתמ
הרשפה  

20,000 < הקסע תויולע  

חוקימ חכ  

העיבתה םוכס העיבתה ייוכיס  תויולע   

100,000 70% 10,000 

60,000 

 םחתמ
 הרשפ
ילילש  

העיבתה םוכס דספהה ייוכיס  תויולע   

100,000 50,000 10,000 40% 
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 היהי אל תעבתנלו 60,000ל תחתמ לבקל לנויצר היהי אל תעבותל -ילילש הרשפה םחתמש ןוויכמ הרשפ היהת אל
 .50,000 לעמ םלשל לנויצר
  .הז הרקמב הרשפל עיגת העיבתהש ידכ םינוכנ אל עדימ ירעפ ויהיש וא םיילנויצר אל ויהי םידדצהש ךירצ

ß תורשפ דודיעל / תועיבת תעינמל תונורתפ: 

 )טפשמב םהלש החלצהה ייוכיס תא ןוכנ ךירעהל ולכוי םישנאש ידכ( תויאר ,ינויד ,יתוהמ -רורב ןיד •
 תודבועה תפישחל -יוליג תובוח •

o תונעט יבתכ חוסינ יניד 
o םדומ יוליג 
o מ"ומל דודיע 

 .)תורגא תלטה -'גוד( ךילהה תא רקייל שי ,היצגיטילל ילילש ץירמת רוציל םיצור םא -ךילהה תויולע רוקיי •

  .ש"מהיתבל ץוחמ תורשפתה עונמלו היצגיטיל דדועל ידכ םיכופהה םידעצה תא השענ
  .ויתוכרעה תא ןמזה לכ ןכדעמ ילנויצר ןיד לעב :בושח

 ?תודספנ תועיבת תוכישממ עודמ

 :תוביס רפסממ ןקיספהל ילנויצרשו ךומנ החלצהל ןהלש יוכיסהש תועיבת להנל םיכישממ םישנא

  -(sunk cost) העוקשה תולעה לשכ •
o וייוכיס לע עדימ רתוי שי ,ךילהה םדקתמש לככ 
o ועקשוה רבכ תויולעה בור יכ ,תתחופ דספהה תלחות ךא. 
o תוכישממ -)אלמ עדימב( תושגומ ויה אל שארמש תועיבת :האצותה.  

 העיבתה .20,000 = 50,000 תויולע – 70,000 70% העיבתה ייוכיס X 100,000 העיבתה םוכס -'גוד
 .תמלתשמ
 העיבתה .20,000- = 50,000 תויולע – 30,000 30% העיבתה ייוכיס X 100,000 העיבתה םוכס םא
 .תמלתשמ אל
ß וראשנש ןתניהב ,ד"וע ימולשתו תורחא תורגא לעו תויאיר ףוסיא לע םדוק תורגא ואצוה רבכ םא ךא 
 תויולעהש ללגב רמולכ .10,000 לבקנו תויבויח ןיידע חוורה תלחות -50,000 אלו 20,000 לש תויולע
 .העיבתה תא שיגהל וכישמי ועקשוה רבכ

ß תואצוהה רוזיפ( תומדקומ תויולע םיתיחפמ ןכל = .)העיבת ייוכיס( תואדווה תא רפשנ תודספנ תועיבת רעזמל ידכ 
 .)הלחתהב דימ הלודג העקשה תעינמו ךילהה לכ ךרואל
 דצמ ;עדימ תרבעה י"ע היהי םייוכיסה רופיש .הנבומ חתמ -הרקי איה עדימ לש תמדקומ הרבעה -וז הדמעב ישוקה
 רתוי שי ךכ הלחתהב ףסכ רתוי םיעיקשמש לככ ינש דצמ ךא תואדוו רצייל ידכ הלחתהב ףסכ עיקשהל ופידעי דחא
 .תודספנ תועיבת לוהינו העוקש תולע

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

העיבתה םוכס העיבתה ייוכיס  תויולע   

100,000 50,000 70% 

t0 - השגה  t1 - ןוכדע  

i 

 ןידה לעב
 יבתכ( דגנכש

 יוליג ,תונעט
 ,םדקומ
'וכו ,מ"ומ  

תואיצמה  טפשמה תיב 
 ,קוליס ,םדק(
)'וכו ינמז דעס  

t0 
t1 

30% 20,000 

20,000 

10,000 
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 תיתרבחה טבמה תדוקנ – תוליעי

 תלעות תולעב םג קוסענ תעכ ;תויולעב םיאשונ םה קר אלו ,םמצע ןידה ילעב לש תלעות תולעב ונקסע וישכע דע
 ןידה ילעב לש תלעות תולעל חרכהב תופפוח ויהי אל וילע ךילהה תוכלשהש ישילש םרוג( המצע הרבחל רציימ ךילההש
 .)םמצע

 ןהב םיבשחתמ אל ןידה ילעבש ,תונצחה יחרזאה ךילהל •
o ךא והשלכ ךוסכס בשייל ידכ םילעופ ש"מיתב -םיירוביצ םיכרע לש הרהבה( הרהנה ,העתרה -תולעות 

 תיבמופ הריזכ יחרזאה ךילהה( תוחרזא ,)טפשמה חותיפ וא תוגהנתה תנווכה ומכ םירבד דוע םישוע םג
 תונעט הנידמה יפלכ ןועטל םילוכי םיחרזא ובש שיגנ םוקמ והזש ןבומב 'ומד תוחרזא שומימל תינבומ
  .)טפשמה ןכותל סחיב

o הקוזחתה תויולעב םיאשונ )רוביצה( םיסימה ימלשמ .הקיקח ,הפיכא ,םיטפוש ,ש"מיתב -תויולע 
 .ש"מהיבב ךילהה תויולעל הקיז ןיא ילארשיה טפשמב תורגאה בושיחל .ךילהה לש תופטושה תויולעהו

 םא םייטרפ םישנאל חוכ שי ,רחוב םדאה -ירוביצה סרטניאל תוניידתהב יטרפה סרטניאה ןיב לוציפ אופא שי •
 .םהלש ךילהה לש לוהינ תכרעמה לע תופכל

o Steven shavel- םירקמה .ירוביצה סרטניאה ןיבל תוניידתהב יטרפה סרטניאה ןיב ןנוכמו ידוסי לוציפ 
 לש תונצחהה ןתניהב ש"מהיבב ולהנתיש םיצור ונייהש םירקמל םיפפוח אל ש"מהיבל םיאיבמ םישנאש
 אוה טילחמהו -העיבתל ןוניס ןונגנמ ןיא -בר חוכ שי םייטרפ םישנאל יחרזאה ךילהב .יטפשמה ךילהה
  .ש"מהיבב וא הרבחב ץעייתהל ילבמ ,אל וא ןנוגתהל םא טילחיש עבתנה
 ןיבל ןידה ילעב לש סרטניאה ןיב ךרוצה יפל ןזאל לוכי ש"מהיב ויפל ןויערה תא אטבמ -5 השדח הנקת
 .יטרפה םדאה תא םיניינעמ אלש תירוביצה )תלעות -תולעה( תונצחהה ילוקיש יפל ,ירוביצה סרטניאה

 הרשפלו ,היוצר היצגיטילל םייביטקפא םיצירמת רוציל :רגתאה •
o םיכילה םג תוננסמ ןה השעמל .תויולעה תמנפהל איבהל תורמייתמ אל -הנידמה תבוטל תואצוה ,תורגא 

 .םייוצר
o ויהי אלש ידכ עדימ תרבעה ירדסה רוציל םיסנמ .העוקש תולע םיררועמ ,םירקי -עדימ תרבעה יללכ 

 .תכרעמל םירקי םה לבא םידספנ םיכילה
o תולעותה בושיחשכ .תוכזכ תואכרעל השיגה לש תיגולוטנואד הסיפת םע חתמ  

 ילמיטפוא ןפואב ולצוני היבאשמש ךכ תכרעמה ןונכת •
o תעש ינפ לע םולש טפוש תעש םלשל ףידע ,'גוד -"רתויב ה/לוזה ת/טפושה" לצא קיתה תא םקמל 

 .האצות התואל עיגהל רשפא םא רתוי הלוז האכרעב ךילהה תא םקמל ףידענ ,יזוחמ טפוש
o תויולע רצוויהל תויושע הנתמה שיש עגרב -םיחוור וא םיקקפ ורצווי אלש ךכ ש"מיתב ןיב םיקית בתנל 

 .סמועה לע לקהל ידכ תונוש תואכרעל םיקית תבתנמ איה ןכלו ßהמצע 'עמל
o תויחמומה תונורתי תא וצמיש םיבכרהו תודיחי רוציל-  

ß תואכרעל השיגה תוכזמ םינועיט :דגנמ 
o תכרעמה לש תואצותה המ תוארל הצורש ,ילכלכ( ינתאצות חיש 'נ יגולוטנואד חיש(.  

 תא ןווכל םה ןידה ירדסב הרטמה -ש"מהיבל ץוחמ תוגהנתהל םיילמיטפוא םיצירמת ורצוויש ךכ ךילהה ןונכת •
 עוריא לש תונכתיהה תא קודבל םייופצ םה םיילנויצר םישנא רובע אלא ,ךילהה תליחתב קר תוגהנתהה
  .)היצגיטילל יוכיסב בשחתהל םיזוח יחסנמ ד"וע לע -'גוד( לחהש ינפל דוע היצגיטיל

o ול הצוחמש םלועל ךילהה ןיב "תיטסוקא הדרפה" ןיא :תיטירק הנבות 
o םהלש תויקסעהו תוישיאה תוריחבב היצגיטילה ינוכיסב םיבשחת םישנא 
o Oliver Wendell holmes,- םדא" לעכ וילע לכתסהל שי טפשמה תא תעדל םיצור םא ,ויפל .םזילאיר 

 ןיבהל עגר לכב הסנמו תיזחתב קסוע אוה ;וישעמ לש תוישחומה תואצותה לע קר בשוחש םדאה -"ער
 םג היהי ךכ ,ךכב רתוי חלצומ היהיש לככו ,ורובע ותוגהנתה תואצות ויהי המ רתויב תקיודמה הרוצב
 קוחהש ןוויכ ,ןופצמו קדצ ימעטמ ענומש "בוטה םדא"המ הנושב תאז .םלועב ותוגהנתהב רתוי חלצומ
  .תוילנויצרב קסוע

o meir dan cohen- יללכ ןיב הנחבה .טפשמה תרותמ ינשל ןושאר רדסמ םיללכ ןיב הנחבההל המוד 
 .ןוידה יללכל הטלחה
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ß םיללכ ןיעמ ,םיעיפומ םה ךוסכס ררועתי םא קרש םייומס ןיד רדס יללכ םיצור ונייה ?הדרפה רוציל ןתינ םאה 
 רציימ הז םומע ןיד .םימדקומה םילוקישה תא תושעל םירשפאמ אלו וינפל םייולג םניאש ומצע ךילהל םיימינפ
  .ותוא ליעפהל השק יכ תופסונ תויולע
 איה ןמזב הלוחתה תניחבמ יתוהמה טפשמב לדחמה תרירב .תונקתה לש הלוחתה ללכ -180 השדח הנקת
 ףקשמ הז רבד .)וילע ולוחי ןיידע םישדחה םיללכה ,רבעב לחה ךילהה םא םג -ךליאו הז עגרמ( תיביטקא הלוחת
 אלו( תויוושכע תויוגהנתה לעו ךילהה לע עיפשהל םייושע םייונישהש ןוויכמ תיטסוקא הדרפהל ץמאמה תא
 .)ומייתסה רבכש םיכילה לע העיפשמ
 תחת וליחתהש םיכילה לע םג תידיימ הלוחת -תיביטקפסורפ הלוחת העבקנ ובש הנקתל 'א קלחב אוה גירח
 .ןידב תוכמתסהל ילילש ץירמת רוציל ץמאמה ףקתשמ .םדוקה ןידה
  .להנתמ ךילהה ובש םורופה תעיבקל תולרגהב שומיש -ןוסנורהא ירוא לש רמאמה

 תונוכנ / תמא .3

 .הרדגה ןיא ?טפשמב תונוכנ/תמא לש ןויער שיש ךכל יביטקייבוא ןוירטירק שי םאה :תיטפשמ תרות הלאש

 ?היוצר תילכת םנמאה •
o הפישחל הרקי וא תינעגופ תמא םע המ? 
o תועטה תולע תתחפה וא תועטה תתחפה )error cost(?- תויועט תוחפש המכל םצמצל הצרנ םאה 

 ?)תועטה תולע( תונוש תויועט ןיב ןיחבהל וא )תועטה תתחפה(
 ןניגב תויולעהש תויועט ןנשי ?טילחנ ךיא -הדימ התואב תורומח/רבד ותוא תולוע תויועטה לכ אל §

 ₪ 1000 לש העיבתב תועטב תולעה -'גוד .הכומנ תולע תוקפסמ תורחא דועב תוהובג הרבחל
  .₪ 1,000,000 לש העיבתמ רתוי הכומנ

 :תוירשפא תויפולח תוילכת •
o ךוסכסה בושיי / םויס 
o םניאש םירבד דיגהל םישנאל תתל ףידענ םיתעל .יתימא וניא םא םג ,ביטרנ תגצה – תופתתשה / לוק 

  .ופתתשהו ועמשנ םהש ושוחיש דבלבו םינוכנ
 

ß תונוכנ תואצות םדקמש ךילה םיבצעמ ךיא?  
 .תירוטזיווקניאו תירסרבדא הטיש ןיב :תינבמ תרזגנ •

 תירסרבדאה הטישה :תמא

 .תוילקידר תויטס ללוכ ,םינוכדע םע ,common lawה תרוסמ -לארשיב

 :תוירקיע תויועמשמ שולש .םידדצה ידיב ךילהה לוהינ :הרדגה

 תולאשה המ העיבקב םיטלושש הלא םה ,תמאה יפל חרכהב אל -תקולחמה רדג תא םימחותו םימזוי םידדצה •
 .ש"מהיבב וררבתיש

 תמאה תפישח תועצמאב חרכהב אל ,הרחתמה ביטרנה תכרפהל םילעופ -הזל הז םיבירי םידדצה •
 .ילרטיינו יביספ ש"מהיב •

 :תירסרבדאה הטישל תרוקיבו תוקדצה

o ססובמ ,הנוכנ האצותל העגהל ךילהה תלבוהב ידוחיי ןורתיי -הזת-יטנאו הזת :יטקלאיד ךילהתב תמאה תפישח 
 הדותמכ תוספתנ דעב תונעטה לומ דגנה תונעט ,תורתוס טבמ תודוקנ המכ ןיב תומיע שי רשאכ ויפל ןויערה לע
 תמאה תא ףושחל סרטניא שי ינשה דצלש ןוויכמ ,תחופ תורתסהו םירקשש יוכיסה .תמאה תפישחל הפידע
 .תמאה ךרע םודיק .הזתיטנאכ

o דחא לכו הדימב .תמאה תפישח לע תושקהל יושע .תורחתה בקע תמאה שוטשטו הנצקה -דגנ ןועיט 
 גישהל וסניש הנכס שי ,תמאה תפישח סרטניא ךותמ אלו םהלש יטרפה סרטניאה ךותמ ךילהה תא להני
 .תמאה תא ףושחל חרכהב אלו ךילהב גשיה
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o םיעיגמ םיטפושש םיששוחו הדימב -שקבתמ ביטרנ לש היינבה ךילהת ךוביס ,טפושה לש תומודק תועד לורטנ 
 חותיפ לע השקמ דגנה תדמעלו הדמעל ת/טפושה לש העובקה הפישחהש ירה ,ךילהה יבגל המודק העד םע
 .תונגוהה ךרע םודיק .שארמ הנכומה המודקה העדה

o טפושה תייטהל תויורשפא רתוי -דגנ ןועיט. 
o לעב םדאב ךרוצ שי רתויב הבוטה הרוצב ךילהה תא ןיבהל ידכ -רתויב ברה עדימה ילעב ידיב ךילהה לוהינ 

 ןיא טפושל רשאכ ,טפושו םירוטגיטיל ינש םימייק רתויב טושפה היצגיטילה שלושמב .עדימ רתויש המכל השיגה
 ךרע םודיק .םמצע ןידה ילעב םה עדיה ילעב .ןוכנ טילחהל ידכ קיתב עדיה רעפ תא םצמצל םהילעו ללכ עדי
 .תוליעיה

o תכרעמלו םידדצל םיבאשמ זובזב -דגנ ןועיט.  
o י"ע טפשמה תמצעהל םינכוסל םתוא םיכפוהש ךכב םישנאה תמצעה -תופתתשההו עומישה תוכז שומימ 

 .םיינקילבופרו 'ומד םייטילופ תונויערל תרבוחמ וז הטיש ךכ ,הנידמה לומ םילעופ םה ,םהיתונעט תגצהו םתעגה
 .תוחרזאה ךרע םודיק

o םיבאשמה תומכ לע הטילש ןיא .יתקולח טקפסא .תלוכיה ילעבל קר תיתימא תונמדזה -דגנ ןועיט 
 תילכת תא שממל ידכ הנתשמ תויולעה תעקשה ךכ ,ןידה לעב תלוכיל םאתהב ךילהב םיעקשומה
 .ןויווש יא רצווייו ךילהה

 תירוטזיווקניאה הטישה

 .תירסרבדאל הזתיטנא ןיעמ

 טפושה ידיב ךילהב הטילשה •
 )טפושהמ תויחנה םילבקמ( םידדצה לש הלועפה שפוח לע תולבגמ •
 םידדצה ומכ עדימל שיגנ אל ךילהה תא להנמש ימ יכ עדימ תוחפ םג ךא ßתויטה תוחפ •

 +בלושמ לדומ :לארשיב

  .הלאדע ץ"גב .1 תיתקוח תוכזכ השיגה .א ש"מהיבל השיגה .2 -האירק .אבה עובשב םסרפתת הדובעה

 םיקהבומ םיירוטזיווקניא םיביכר םע בלושמ לדומ תבוטל תוירסרבדאה תקיחש לש תכשמנ המגמ •
o טפשמה םדק תיילע ,תולועפ תמזויכו ךילהה תלהנמכ תטפושה 
o השקמ( תובחר יוליג תובוח ,)הזל הז ןיטולחל םייטסינוגטנא תויהל םידדצה לע רוסיא( בלה םות ןורקע 

 )ךשמהב הרתסה לע
o תוביריה ןויער תא הנבומ ןפואב דגונ( תורשפ דודיע(. 

 ךכ םשל ;תונקתה דוסיבש תורטמה תמשגה םשל יטופישה ךילהה לוהינ לע יארחא ש"מהיב -השדח )א(3 הנקת
 יואר ךילה לש ותולהנתה תא םדקל הרטמב הלא תונקת יפל הטלחה לכ טילחהלו שרדנ םא םוזיל וילע
 ...ש"מהיבל עייסל םחוכ יאבו ןידה ילעב תבוח+ןגוהו
 תא םצמצל ידכ םהיניב רשקב תויהל םידדצהמ שרוד הז ךילה .ןידה ילעב ןיב ימדקמ ךילה -השדח )א(35 הנקת
 ךלהמב .תירסרבדאה תויגשומה תא תינויער הניחבמ דגונ הז רבד .תיברימ תופיקשב גוהנל ידכו םהיניב רעפה
 ךרוצל ץוחנ ןהל הנעמהש תולאש לע הזל הז ובישיו םיצוחנה םיכמסמב ןויע ורשפאי םידדצה ימדקמה ןוידה
 .ןוביל

 תוילכתה חתמ :םוכיס

 'ומד/תונגוה/תמא תמלוה דימת אל -תוליעי •
 הז תא הז םימלוה דימת אל -ןויווש/תונגוה לש םינוש םינבומ •

o ינויד קדצ 
o יתקולח קדצ 
o יתוהמ קדצ 

 תא שממל טפשמה 'עמ לש התלוכיל קר עגונ אל ךילהה בוציע .תיזכרמ הנבות -יתוהמ טפשמכ ינוידה טפשמה •
  :ינוידה טפשמה ;היתוילכת

o תויוכז הצקמ 
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o םיבאשמ קלחמ 
o םיצירמת רצוי 
o םיטפשמ עירכמ 

 

 ש"מהיבל השיגה

 תואכרעל השיגה תוכז

 .רז לש תואכרעל השיג :)2018( םיטפשמה תרש 'נ הלאדע ץ"גב

 .הבורע תדקפה איה הדובע ינידב לדחמה תרירב -תואצוה םולשתל הבורע :הדובעל ד"היב תונקתל א116 'קת •
 בשות אל( רז עבות עבותה םא יכ תעבוקו ללכה תא הביחרמ .תועיבת תשגה ינפמ יתועמשמ םסח הווהמ
 רטופ ש"מהיב ןכ םא אלא ,דיבעמה תבוטל םלשל יושע אוהש הבורע דיקפהל הלחתהב רבכ שרדיי -)לארשי
 .הבורעהמ ותוא
ß הבורע םולשת איה הדובעל ד"היבב םירז םידבוע אשונב העבקנש לדחמ תרירב. 

 אלו הטנא סקא םג חרכהב עיפשמ הז רדסה .םיעבות יבגל תלטומה הנקת .הבורע תדקפה -519 השדח הנקת •
 ןיד לעב לע ליטהל ךמסומ ש"מהיב הז הרקמב ךא ,ךילהה ףוסב עיגמ יללכה רדסהה כ"דב ;טסופ סקא קר
 ןידה לעב לע ליטהל ש"מהיב תא הכימסמ וז הנקת .)היצקנסכ םג שמשמ( ינשה דצל טפשמ תואצוה םולשת
 םולשתל דגנכש ןידה לעב סרטניא לע הנגמה החוטב הווהמה הבורע םולשת -שארמ ךילהה תליחתב ,שארמ
 .ךרוצ היהי רשאכו םא תואצוה
 .תוניצרו ןועריפ ,יוכיס :םיניינע 3 םנשי םוכיסל .ךירצש ומכ להנתי אל עבותהש דחוימ ששח שי רשאכ תאז השענ
 תרשפאמ וז הנקת .הנקתה םויקל םורגיש ששחל איבהל לולע רז עבות לש ותעיבתב תורזה םצע -'גוד
 .יואר אל ןפואב להנתהל יושע ךילהה םהבש ,םייפיצפס םיניינעב ד"וקיש ש"מהיבל
ß הליחתכלמ הדקפה חרכהב אל איה לדחמה תרירב.  
 

o יוכיסה תורסח תועיבתה רועיש םוצמצו קרס תועיבת תעינמ -תילכתה 
o הנתשמ -לדחמה תרירב. 
o הניחבמש )הדובע ירגהמ( םירז םידבועו םייניטסלפ םידבוע דגנ רקיעב לעפת הנקתה -יפלכ תלעפומ 

 .דחוימב םישלחומ םידבוע םיווהמ תיתקולח
 ?יתקולחה טביהב םג בשחתהל הכירצ תואכרעל השיגה תוכז םאה :הלאשה

 
o השיגה תא דודמל תטלחומ ךרד ןיאß םוקמ לע ןמיהמ ןפואב עיבצהל ונלש תלוכיה רסוח לע הארמ 

 .םומע אשונה ,םיבר םיביכרמ םנשיש ןוויכמ העגפנ תואכרעל השיגה תוכז ובש
o תוריבס תועצמאב איה )תויתקוח/תוריבס( השיגה לש תיטופיש תרוקיבל הנוכנה תיטפשמה הירוגטקה 

 לש קוח לטיבו הקיקחה ךילה תויתקוחב קסעש -יקסניטנווקב גרבלוס יפל .ןהמ תחא אלו תויתקוחו
  .תיטנוולר אל ךילהה תוכיא ונקות תונקתהש עגרמ תסנכה

 הנקת לש הלעפה תשרדנ .הנידמה דגנ רז תעיבתב הבורע -)2004( םיהרביא ןובזע 'נ לארשי תנידמ 2146/04 א"ער
 תיחרזא הנידמה תא עבותה הזע בשות אוה עבותה .רז עבותב רבודמ יכ הבורעל התשירדו הנידמה קפס ררועתמ ,519

 .הנידמה יחרזא לכ לע תרזפתמ וז תולעו ,ל"הצ ול םרגש קזנ לע
 .שארמ הבורעה תא הבוגו ןיד לעב לככ תואצוה שורדל תיאכז הנידמהש עבוק ש"מהיב

 עבותה לע ?קוחה ןוטלשכ הנידמה דגנ תיטרפ העיבת .ביוא לש תואכרעל השיג -)2014( ינאריד 'נ לארשי תנידמ א"נד
 ילהנמ רצעמב קזחוה אוה .םיביוא םהש םירז תועיבת :רתוי ידוחיי בצמב קסוע סינורג .519 יפל הבורעה תא דיקפהל
 הנידמה תא עבת םייובש יפוליח תקסע תרגסמב רזחוהש רחאלו ,דרא ןור תשרפב תוברועמל דשחב ןכ ינפל תובר םינש
 .רצעמב קזנ ול םרגנש ךכב
 םילבקמ אלש הנירטקוד הנשי לבוקמה טפשמה יפל ?ביואכ אוה רשאכ דומעל הלוכי תיטרפה ותעיבת םאה :הלאשה
 .םיביוא תועיבת
 הנידמה תוללעתהל ןותנה רתויב שלחה םדאה לש העיבת :םינבומה ינשב הצק הרקמ -ריצע/ריסא תעיבתב המלידה
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 .השיג ול רשפאל ןיאש ,לבחמ -ינש דצמ ,האכרעל השיג רשפאל ךירצמ אקוודש רבד ,)תינחוכ םיסחי 'עמ(
 .העיבת תלוכי ונממ עונמל שי ןכא יכ סינורג יפל עבקנ

 םייביטמרונ תורוקמ :השיגה תוכז

 :תיטרפ תוכז •
o תוכז ;תחפסנ הווהמה הנידמב םיטרפל תנתינה תיטרפ תוכז איה תואכרעל השיגה תוכז -תחפסנ תוכז 

 .תויתוהמה תויוכזה םויקל יאנת ,תחפסנ ,תרזגנ
 ינתאצות ןבומ §

o םהיתויוכזל סחיב ןועטל םישנא לש תלוכיה םצע .)ןועיטה תוכז( םדאה דובכ -תיאמצע תיתוהמ תוכז 
 ןועטל תוכז שי םישנאל -לארה ןולא/"תיטופיש תרוקיבל תוכזה" רמאמה יפל .םדובכ לש יוטיב הווהמ
 .אל וא טפשמה יכרע תא םימדקמ םה םאל רשק אלל םהיתויוכזל סחיב

 ןוויכמ ,אל וא תורחא תויוכז תמדקמ איה םאל רשק אלל המייקל יוארש תוכז -יגולוטנואד ןבומ §
 .ןועטל םישנאל תתל הבוח שיש

o תואכז )entitlement( השקב תשגהל תוכזה ומכ איה תואכרעל השיגה תוכז -תלהנמה החוורה תנידמב 
 לאכ אלא ,א"ז הניינעש תרגסמ לאכ אל איה תויחרזאה תואכרעל סחיה ;הלטבא ימד וא סמ םואיתל
 תא העיקשה םג ךכ ,החוור יתוריש ומכ( םייחרזא םיתוריש קפסל ידכ תמייקמ הנידמהש ךרעמהמ קלח
 .)הלא םילכב שמתשהל םילוכי םישנאש םיניד 'עמ תריציו ש"מהיתב בוציעב היבאשמ

 :ינוטלש סרטניא •
o השיגה .)תיביספה( תטפושה תושרה םויקל יאנת ,תויושרה תדרפהל יוטיב איה תואכרעל השיגה תוכז 

 )תוליבס( תויביספ לש ידוסי ןייפאמ הל שיש ןוויכ תטפושה תושרל רתוי הבושח ךא םישנאל הבושח
 .םיטפשמה לוהינב
 תיתשתהו ,ש"מהיב לש םייחה רוניצ הווהמו יחרכה תוכזה לש המויק -םוינימולא לפרא ד"ספב ןישח
 .קוחה ןוטלש לשו תטפושה תושרה לש םמויקל
 תדקפתמ תושר אוהש יללכ ירוביצ סרטניא שומימ .'ומדה ןורקעב ירוביצ ןויער םג תאטבמ וז תוכז
 .'ומדה םושייו

 .טפשמל תיתרוקיבה השיגה :םייתרוקיב םירבסה •
o ךוכישו םיחרזאה תעגרה .תיטילופ היגרנא לורטנ ,הטקשה ,רורוואכ ךילהה -היצמיטיגלו הינומגה 

 .םיסעכה
o תועצמאב תאז ונישע דועב קדצ רתוי ונגשהש םשור רצונ ךכ .םילימל תומילאמ לועית -היצמילבוס 

  .תלהנמ הנידמהש םיכרדב םיללכ

 תויביטמרונ תולאש :השיגה תוכז

 .תואכרעל השיגה תא ןגעמה םיוסמ קוח ןיא -הקוחב ןוגיע •
o תעמתשמ תוכז :קרב יפל 
o לע העפשה( י"וח לע םג רבוגה הטישה לש דוסי ןורקע הווהמה לע תוכז ןיעמ ,דוסי ןורקע :ןישח יפל 

 )םיתעל תיטופיש תרוקיב
  -)Justice( "תואכרע" ןהמ ?המל השיגה תוכז •

o רוערע ?תמיוסמ האכרע וא ש"מיב לכ? 
o תוררוב ?ררע תדעו ?ריכב םשר ?םשר ?טפוש? 

 ?ימל השיגה תוכז •
o רז לומ בשות 'גוד ?הדימ התואב הנממ םינהנ םלוכ םאה -)תוריש/תוכז( ?חרזא ,בשות ,םדא לכ. 
o עבתנה טבמ 'קנמ םג וא העיבתה ימזוי לש קר איה תוכזה םאה -ביגמ/םזוי? 

 ?םיאנתב השיג •
o ןידה ירדסב תולבגה ליטהל ימיטיגל המכ דע -?פ"ע/בתכ ?גוציי ?ןיד ירדס? 
o ובש ןפואב הטילש( ךילהב תוריח תויהל הכירצ םישנאל -?האצותל תוכז וא )?תוריח( ךילהה לוהינל תוכז 

 י"פע ךילהה תא להנל תלוכי וא ד"ספ ופוסבש ךילה ליחתהל תוכז איה השיגה תוכז םאה .)להונמ ךילהה
 ?ןידה לעבל תוחונה תופדעה
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 םימסח לש תואיצמ :השיגה תוכז

 וא םוצמצ לש תונוש תומר הווהמ ןידה .םימסח לש תואיצמ איה ךילהה תואיצמ ,הבושח תיארנ השיגה תוכזש תורמל
 :השיגה תוכזב ךרוצ תעב םהב דומעל ונילע ,םימסח ןווגמ ןתניהב .השיגה תוכזב העיגפ

 :)ex ante( שארמ םיילכלכ םימסח •
o תורגא( ש"מהיתב תונקתל 83'ס -תורגא( 
o רוערע ,ינמז דעס ,519 'קת -תויוברע 

 )שארמ םיעיתרמ ,ex post( דבעידב םיילכלכ םימסח •
o 514 ,ב512 ילהה לוהינ ןפואב תובשחתה ללוכ ,517-511 'קת -תואצוה 

 :םיינויד םימסח •
o ןיד תיב יבתכ ךרוא ,םידעומ ,תויוכמס( ךילהה לוהינ ןפוא לע תולבגה( 
o תולשב ,תוטיפש ,הדימע ,יוהיש ,תונשייתה ,ד"יב השעמ( ףס תליע( 

 ש"מהיתב הנבמ :םייתכרעמ םימסח •
o וכו ררע תודעו ,םיילהנמ ד"יתב ,םייתד ד"יתב( םייטופיש ןיעכ םילנובירט'( 
o תופולחל הינפה)ADR(- וכו ת"והמ ,תושיג ,תוררוב'( 

 :םיישעמ םימסח •
o תישפנ תולע ,הדובע ןמז ,גוציי( תולע( 
o קחרמ 
o תובכרומ 
o היגולונכטל השיג שי םלוכל אל -היגולונכט 
o תלעב תיברעו הנידמה תפש איה תירבע -םואלה קוחל 4'ס .יוארכ הפשה תא םיניבמ םלוכ אל -הפש 

 םיכילה םילהנתמ אל לעופב .תיברעב הנידמה ינפב םיכילהל תדחוימ הרדסה ןיא ךא ,דחוימ דמעמ
 עיפשמ הז רבד .ןידה לעב לע איה םוגרתה תולעש ךכ ,םוגרתל תורשפא ןיא יחרזאה טפשמבו תיברעב
 .תואכרעל השיגה לע

 תויוכמס :טפשמה תיבל השיגה

 תוכפוהה םילימ רמול תורשפאה .קוחה תא רמול חוכה .)טפשמ+רוביד =jurisdiction )juris+diction =טופיש תוכמס
 .הנידמה לש בייחמהו םילאה החוכ אוהש קוחל
 .)הנידמה תפיכא( טפשמב ולש תישעמה האצותב ןיבל םילימה תרימא לש הקיטקרפה ןיב רבחמ הז רוביח

 "?החוכ תא ליעפהל הלוכי תטפושה תושרה םיאנת וליאב" :הלאשב םיקסועה םינידה -יטופישה חוכה יניד •
• Robert m. covert- באכ לש הדשב תשחרתמ תיטפשמ תונשרפ" ,םילימו תומילא ןיב רוביח =טפשמה ,ותעדל 

 תונשרפה לש תבאוכהו תישחומה האצותה תא הריתסמ ותעדל תונשרפ .חוכל םילימ םגרתל תלוכיה ,"תוומו
  .)תוומו באכ(

• Ronald dworkin- תונשרפ=טפשמ ,ותעדל.  

 תועמשמה -טופיש תוכמס

 ליעפהל הנידמה יפוג תא איבהל תלוכיה( ש"מהיב תטלחה יפל הלועפ בייחל חוכה :ינוציח-יתוהמה ןבומה •
 .)תומילא

o תומילאל ומגרותי טפושה תולימש םינכומ ונא -היצמיטיגל לש הלאש. 
 דחא ןוטלימהש םיאקיטילופ 3 תיאקירמאה הקוחה חוסינ תעב -78 טסילרדפה( -ןוטלימה רדנסכלא
 תא םיראתמו ,הקוחה תא ןנוכל יאדכ עודמ ריבסהל ידכ תונותיעב םיטלפמפ לש הרוש םיבתוכ םהמ
 לש םילימש ידכ .)תיטופיש תוכמס םג רידגמה הנידמה הנבמב בושח טסקט .ןוטלשה הנבמו הקוחה
  .היצמיטיגל ןהל תויהל ךירצ תומילאל וכפהי טפוש
 :ויפל
 .ףסכה תא תקלחמ ,תקקוחמה תושרה -קנראה
 .קקוחמהמ ותוא תלבקמ אל איה דוע לכ הלשמ חוכ הל ןיא ,תעצבמה תושרה -ברחה
 ךא םילימב הלש קוסיעב אוה תיטנרהניאה התשלוח ,תעצבמה תושרב היולת -תטפושה תושרה
 .תורחאה תויושרה יתשב יולת םישעמל הלש םוגרתה
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 עצבמש ימ ןיבל םילימה תא רמואש חוכה ןיב לוציפ( .פ"תשל יאנת -חוכהו הלימה לש לוציפכ הטיפשה :רבאק •
 םיפכואה תאו םיטפושה תא ררחשמ אוה יכ ßתויושרה ןיב פ"תש רשפאתמ םייקתמ אוהשכש ,םתוא
 .לוציפ תבייח תומילא תלעפה לע תססובמה הטיש .תוכמסה תועצמאב תירסומה םתוירחאמ

o יתב תושרל רשפאמ המ לשמל( ?תומילאה תא ליעפהל תעצבמה תושרל םרוג המ -תונכומ לש הלאש 
 .)?םירחא יפלכ תומילא ליעפהל ךישמהל רהוסה
 רבסהה ?וילע טילחמ אל אוה דוע לכ רחא םדאל לבס םורגל ךישמי םדא המכ( םרגלימ לש יוסינה -'גוד
 םירחא לע תוירחא ךילשהל םישנא לש תלוכיה תולק .)תוארוהה תא ולביק םה אלש -ךכל םינתונ םהש
  .)םינעדמה וא םיטפושה( הנוילעה תוכמסה יפל תנתינ
   .)קודיצ תמחמ ישנוע רוטפ( תודוקפל תייצש התייה תיזכרמה הנגהה תנעט -ןמכייא טפשמ

o היצמיטיגל ןיא םאß טופיש תוכמס ןיאß ןמויקמ רוטפ ןענמהו םילימ תורתונ םילימה. 
 יונימב אוה ילארשיה טפשמב היצמיטיגלה רוקמ ßירוביצה ןוצרה תא אטבמה ןונגנמ שי הנידמ לכל
 .)ןוילע יטפוש 3 ,ד"וע 2 ,םיכ"ח ינש ,םירש ינש -םירבח 9 ,הדעוו י"ע יונימ( םיטפושה

 וניא ש"מהיב םא .םייוויצ תוגהל ,טפשמ םייקל ,קיתב ןודל תושרה ש"מהיבל םאה -ימינפה-ישעמה ןבומה •
 ?וב ןודל ךישמהל וא דימ העיבתה תא קלסל וילע םאה ךמסומ

o הטיפשה יבאשמב שומיש תושעל תוכמסה 
o ול ןיאש ןעט ש"מיב דועב ,ררובכ לועפל ינבר ד"יב תוכמס -)2006( רימא המיס ץ"גב -תויקוחה ןורקע 

  .יטופיש ןמז זבזבמ ךכו תילהנמ תוכמס
 .ומצע ש"מהיבל איה תלבוקמה המכסומה ?תוכמסה לע טילחהל תוכמסה ימל •

 ןכל ßתוכמסה לע תקולחמ שיש םעפ לכב ךילהת ולומ להנתי ףסונ ךמסומ םרוג היהי םא -יתוליעי לנויצר
 .ש"מהיבל קר ליבגהל טלחוה

 :תויוכמסה יגוס ?המל סחיב תוכמס

 יטרפו ילאודיבידניא טביה :)תעבתנה( םדאה לע תוכמס •
o ודגנ חוכ תלעפה לע תורוהל תוכמס שי ש"מהיבל םאה( ?םדאה תא טופשל תוכמס שי םאה?( 
o לבקמכ ספתנ ש"מהיבל םיקיתה תא איבהש ימ ,תוכמסל םיכסהל הלוכי תעבתנה :תונתהל ןתינ -ללככ 

 .ש"מהיבל ותונקהלו תוכמסה תא ומצע לע לבקל לוכיש ימכ קזחומ ןכלו הליחתכלמ ש"מהיב תוכמס
 .המיכסמ תקזחב -תעבותה

o טופישה םוחת"( ילאירוטירט סיסב -ללככ"(: 
 "טופיש רוזיא" איה םלועב הנידמ לכ -ל"ניב טופיש תוכמס §
  .הנידמה ךותב תוזוחמ -תימוקמ  טופיש תוכמס §

 יתכרעמו ירוביצ טביה :ןיינעה לע תוכמס •
o הרקמה גוסב טופשל תוכמס שי םאה :תיניינע טופיש תוכמס 
o וניינעב קוסעל תוכמס ינבר ד"יבל לשמל תתל ךכו םיכסהל םילוכי אל םישנא .תונתהל ןתינ אל -ללככ. 
o היצמיטיגל שי ימל ,תויתוירחא ,תורישכ יטביה -םיידסומ םינבמ ,הנידמה לש החוכ ןוגראב תקסוע 

 .המ תושעל

 םיניינעה רדס :טופיש תוכמס תקידב

 :םיקדוב .ל"נה תויוכמסה יתש םייקתהל תוכירצ העיבת שיגהל לכוי םדאש ידכ

 תטיפש לע תוכמס היהת תונידמ הזיאל ,העיבתה תא םישיגמ הפיא ?עובתל ןתינ הנידמ וזיאב -ל"ניב תוכמס .1
 .תיחרזא העיבתב עבתנה

 .תרחא הנידמל םיכלוה ßל"ניב טופיש תוכמס ןיא לארשיל •
 :2 הלאש םילאוש ,ןכו הדימב ßל"ניב טופיש תוכמס שי לארשיל •

 תובתנמו הנוש ןפואב היונב תונוש תונידמ לש טפשמה תכרעמ ?עובתל ןתינ ש"מיב גוס הזיאב -תיניינע תוכמס .2
 :3 הלאש םילאוש ,ןכו הדימב ßהאכרעה גוס יוהיז רחאל .הנוש הרוצב םיקיתה תא

 ?עובתל ןתינ )תיניינע ךמסומ ש"מיב םייק ובש( טופיש זוחמ הזיאב -תימוקמ תוכמס .3
 יתד ש"מיבב םג השיגהל ,ליבקמב תונידמ יתשב עובתל ןתינ 'גוד :םיבלשהמ דחא לכב הלבקה/הפיפח ןכתית •

 .'וכו הרירב ללכ/םידדצה דחא/קוחה י"ע םיעבוק .תוזוחמ ינשב וא ,ליגר םגו
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 הסירפ תוכרעמהמ קלחל ,תחא הפולחמ רתוי שי םירקמה לכב אל -תיצרא תיניינע תוכמס :תודכלתה ןכתית •
  .)םיילארשיה םימה יפוגל תורושקה תוקולחמל תידוחיי תוכמס -תואמיל הפיחב ש"מיב וא ץ"גב -'גוד( תיצרא

 יזוחמב תילכלכה הקלחמה -'גוד( .םיוסמ טופיש זוחמב קר תמייקה -תימוקמ תיניינע תוכמס :תולצפתה ןכתית •
 זאש ןוויכ 3-ל 2 ןיב ךופיה רוציל לוכי .)םימיוסמ םיקיתב ןודל קוחב ךמסומה תידוחיי תיניינע תוכמס תלעב א"ת
 .)תימוקמה תוכמסה לע תרבוג תיניינעה תוכמסה( וב קר העיפומ תיניינעה תוכמסה יכ םיוסמ זוחמב ןודנ
 .עבצא ללכ אל והז ךא יביטמרונ לקשמ רתוי שי םנמא תיניינע תוכמסל

 :טופישה תויוכמס תקידב לש דומילה רדס

 .ןוכנה אוה ליעלש רדסה -תישעמ הניחבמ ךא ,תידומיל הניחבמ הנוש הדימלה רדס

 ל"ניב תוכמס .1
 תימוקמ תוכמס .2
 )םילשהל( תיניינע תוכמס .3

 תימואלניב טופיש תוכמס

 ילארשיה םורופה לש תילאירוטירטה תוכמסה תלאש •
 .ל"ניב יפוא תולעב יטרפה טפשמה לש םיכוסכסב תוקסועה תומרונה ץבוק -יטרפ ל"ניב טפשמ •
 :תולובג יצוח -םידיינ םה םיסכנו םישנא •

o העיבתב ןודי םורופ הזיא -טופיש תוכמס? 
 )?רתוי וא תחא( ךוסכסב ןודל תכמסומ תוברועמה תונידמה לש ש"מיב 'עמ וזיא

o העיבתב וב ןודי םורופהש לוחי יתוהמ ןיד הזיא -ןיד תרירב? 
 .)לארשיב ירוטדנמ תלחה ומכ( תרחא הנידמ לש ןיד ליחמה תמיוסמ הנידמב ש"מיב
  .תיגול תודרפומ הלא תולאש יתש

o םיחמומ ד"ווח םילבקמ .תרחא הנידמ י"ע תמיוסמ הנידמב ןתינש ד"ספ תפיכא -םירז םיקספ תפיכא. 
  .טופישה םוחתב םיאצמנש םיסכנו םישנא לע תוכמס :החנמה ןורקעה -תיזיפ תילאירוטירט הסיפת :סיסבה •

o טופיש תוכמס היהת תרחא הנידמלש ךכב היתולובג תא תדבכמ הנידמ .יטילופ -)ל"ניב םיסחי( תונוביר 
 .היחרזא לע

o ובש םוקמל השיג ךירצ ומיוקי ולש ד"הספו יביטקפא היהי םורופהש ידכ .ישעמ -)הפיכא( תויביטקפא 
  .תילאירוטירט הניחבמ ,ולש הפיכאה תויוכמס תא ליעפהל לוכי אוה

 :וז הסיפתב תויעבה
o הל ןיא ךא לארשיב םיכוסכסב טופשל םיצור םיתעל ,םייוצר םיכוסכס לע תוכמס רדעיה -רסח תסיפת 

 .םהילע תוכמס
long arm statute- םייקל( קדצומ רבדהו הדימב םורופל ץוחמ םג תוכמס ליעפהל םירשפאמה םיקוח 

 .)רחא םורופב היהת הפיכאה ךא ד"ספ תתלו ךילה
  .םורופב אצמנ אלש םדא לע תוכמס תלעפה -הנשי 500 הנקת
 .500 הנקתל המוד -השדח 166 הנקת
 ךרוצל הלוגב תוליהק תשקבל קקוח .ץראהמ םידוהי אל ז"ינב שרגל תוכמס -2018 ר"דבשחל 'ב4'ס
 .טג ינברס דגנ הפיכא

o לארשיב הטיפשה יבאשמ תא לצנל םילולע םירז םישנא ,םייוצר אל םיכוסכס לע תוכמס -רתי תסיפת.  
forum non conveniens- אלש רחבי אוה ךא תוכמס תויהל לוכי ילארשיה םורופל .תואנ אל םורופ 

 .רחא םורופל רתוי המיאתמ היצגיטילהו םיאתמ אל אוהש ונעטיש ןוויכמ ד"וקיש ךותמ הליעפהל
 .הקיספהמ אלא הקוקח אל וז הנירטקוד
 ש"מהיבל -ל"וחב םינואיזוממ םיגצומ תאבה ךרוצל ,2007 תוברת יסכנ תלאשה קוח -תוכמס לע רותיו
  .ץראל ואבוהש םיסכנה לע תוכמס היהת אל
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 ל"ניבה ךוסכסה ירגתא

 ןונגנמב רוריב רשאמ רתוי הלוע וז הלאשב תכמסומה האכרעה יהמ הטלחהה -)דבעידב( תוכמסה רוריב תויולע •
  .תונוש תונידמ לומ איה תולהנתההש ןוויכ ל"ניב וניאש ימינפ
 .שארמ ךרעיהל שי ,תונידמ 2ב םייקתהל הלוכי היצגיטיל םא -תופולחה יוכיס ינפמ חוטיבה תויולע +
  .תוביסהמ דחא אוה תואדווה ןורקע

o ךא ,םיזוחמ םיעבונ םיכוסכסה לכ אל ל"ניב יפוא םע תויזוח םיסחי 'עמב .תויזוח טופיש תוינת :ןורתפ 
  .)להנתי אוה ןכיה םיעבוק ,םוקמה יבגל ךוסכס היהי םא( טופישה םוקמ תיינת תא וללכי ןכש הלא

 ןיא ,ךוסכסה לע העיפשמה הלועפ השוע וא תוכמסל ןעוטה דחא םורופמ רתוי שי םא -םימורופ ןיב םואית יישק •
 תחא לכש ןוויכ םינוש הריתס יבצמ םירצונ ßםיוקי הנידמ וזיא לש ד"ספ הזיא טילחתש רתוי ההובג האכרע
 .ןתכמסהל תונעוט תוירוטירטהמ

o דמועו יולת ךילה :ןורתפ )lis alibi pendens(- התוכמס תא ליעפהל תרחא הנידמב האכרעמ ענומ. 

 ל"ניבה תוכמסה תלעפה

 :םיבלש ינש

 תוירקיע םיכרד 2 .הירוטירטה ךותב אצמנש עבתנה לש ילאירוטירטה ןורקעה םייקתמש אודיו -תוכמסה תשיכר .1
 :לארשיב תוכמסה תשיכרל

  -האצמה •
o ילאירוטירטה ןורקעה ךכ .לארשיב עבתנהו העיבתה תא רצויש ךמסמה ,העיבת בתכ לש -ץראב 

 .םלוגמ
 לארשיב אצמנ עבתנהש עדוי םורופה -הירוטירטב תוחכונה ןויערל )בוריק( יסקורפ §

 עגר םא .לארשיב תיזיפ עבתנה תא ספת העיבתה בתכ םיוסמ עגרבש ךכ תועצמאב
 תשירד יבגל קפוסמ ילארשיה םורופה ,תילארשיה הירוטירטב שחרתה הז ףלוח
 ץראה תא בזע אוהו הדימב רתוי רחואמ םיבשחתמ אלו ץראב עבתנה לש תוחכונה
  .הקיפסמ וז תננוכמו תימעפ דח האצמהו
 !תוכמס שי ßץראב עבתנה ßץראב )ןתינ=( אצמוה העיבתה בתכ
  .ד"וע/ןיד תיב יבתכ תלבקל השרומ/ופוג ד"עבל האצמה -הנשי 478-477 הנקת
 )םיכוביס( תואצמה יניד -הנשי א503-475 הנקת
 לע ליחהל םג איה ןושארה תונעטה בתכ לש האצמה לש התרטמ -א158השדח הנקת
 .ש"מהיב תורמ תא עבתנה

 ןיב ינוציק ןוזיא תמלגמה 'עמ .האצמהה ךרוצל דדוב עגרה -תויעגרו תויזיפ לש בוליש §
 ומכ( תופולח םג שי המשלש הפוצר תוחכונ ןיבל שורדה יסיסבה ילאירוטירטה ןורקעה
 אשונב ד"ב יבתכ תלבקל האשרה תללוכ ד"הועל האשרהה םא -ד"וע תפולח
 יוצמ םדאהש הארמ =רחא ןיינע לכב םדאה תא גציי ד"הוע היפל הרמא+םיוסמ
 .)ד"הוע תועצמאב לארשיב

  .)לגיינ ,רלקניו ד"ספ( תונווגמ תויתדבוע תולאש §
o ל"וחב-  

 -תיביטקורטסנוק האצמה §
v ותחפשמ ינבמ דחאל םג םדאל ד"יב בתכ האצמה הריתמ -הנשי 481 הנקת 

  .)וילא רבעוי בתכה ,ץראל רוזחי םדאה רשאכש אוה החנהה( ומע םירגה
v וא קסע ןיינעב איה העיבתהו הדימב ."השרומל וא להנמל" -השדח 482 הנקת 

 וא להנמל בתכה תא איצמהל קיפסמ ,טופישה רוזיאב רג אלש םדא דגנ הדובע
 .טופיש רוזיא ותואב הדובע וא קסעה תלהנהב םדאה י"ע קסעומש ,השרומל
 ףוקעל ןתינ ךא ,ל"וחב הידרשמל איה ל"וחמ הרבחל הנוכנה האצמהה כ"רדב
 :םיללכה וז הנקתב .500 הנקת תועצמאב

 הדובע וא קסע ןיינעב הנעבות -
 טופישה םוחתל ץוחמ עבתנה -
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 אלא ןיד תיב יבתכ תלבקל אל -"םדאה םעטמ" השרומל האצמה -
 םדאה י"ע םיקסע תיישעל השרומ

 "הרבח התוא וא קסע ותוא" תלהנהב קסועה -
ß לע לקהל םיצור המכ דע ?השרומה/להנמה אוה ימ :הנקתה יבגל 1 הלאש 
 .'וכו קסעומ ,השרומ תויהל לוכיש םינעוט .םירז םיקסוע תעיבת
ß השרומ והימ :הנקתה יבגל 2 הלאש? 

 םדאל םא -"רשקה תויביסנטניא" ןחבמ יפל עבקנ -טקרייד למרכ א"ער יפל 
 תא ול ריבעיש חינהל ןתינ ל"וחב אצמנש םדאה םע יביסנטניא רשק שי עשרומה
 .העיבתה בתכ
  .א"ערב תעבוקה וז השיג .עבתנל העיבתה ריבעיש ימ -הביחרמ השיג -
 אשונל השרומה לש תיניינע הקיז תשרדנ .הקיספב -תמצמצמ השיג -

 םילהנמה םישנאל קר רוסמל ןתינ םהיפל 482ב םילימה תפסוה( העיבתה
 .)"הדובע התוא"/"קסע ותוא" תא
 ןחבמל ותובישחב ינשמ הז ןחבמ רתונ ןוקיתה רחאל םג -גרבלוס יפל
 .רשקה תויביסנטניא

 אל איה האצמהה םהבש םירקמב המיאתמ היהת אל 478 -םוחתל ץוחמ האצמה רתיה §
 .םייטרפ םישנאל אלא קסע יתבל

v ל"וחב םג העיבת בתכ לש האצמה רשפאמ -הנשי 500 הנקת. 
 אל ךא( יאשר ש"מהיב םייקתמ םהמ דחא םאש םיאנת לש םינוש םיגוס תעבוק
 .ל"וחב האצמה תתל םאה טילחהל )בייח
 :ילארשיה םורופל הקיז תונתונש תוליע ןווגמ

 לארשיב תויאר §
 לארשיב היהת ד"ספה לש הפיכאהש יפצ שי םא -לארשיב הפיכא §
 תדחוימ תושיגנ רצייל םיצור םיתעל -םילארשי/לארשי לע העפשה §

 לארשיב טפשמה תא להנל איה הפדעההו םילארשיל
 רבכ שי םא .קהבומה תוקיזה טביהמ תגרוח .10 הליע -לארשיב ךילה §

 ותוא רורגל ןתינ ,ל"וחב אצמנ העיבתל ליעויש ןידה לעב רשאכ העיבת
 עיגהל ךכו ל"וחב יוצמה ילארשי עבתנ דגנ העיבת שיגהל רשפא זאו המינפ
 .ילארשי אלה עבתנל
 .רבע ינותנב אלו תעכ תשגומש העיבתב תקסוע איהש אוה הדוחיי

v שי .םוחתל ץוחמ האצמה ריתהל "יאשר" ש"מהיב -השדח 166 הנקתב העובק 
 יפל ,רז עבתנל האצמה ךרוצל תונובירה ימוחת תא ץורפל ש"מהיב תא ענכשל
 .תונובירה תצירפ רואל גירחו רקי ,בכרומ ךילה .ש"מהיב ד"וקיש
 .החילשל רושיא איצמהל קר שי םש -482מ הנוש

 דצ דמעמב תלהונמ התרדגהב -)ex parte( דחא דצ דמעמב ינושאר ךילה §
 .ץראב אצמנ אל אוהו השכרנ אל דוע ודגנ תוכמסה יכ דחא
 .דבעידב דגנתהל ןתינ

v לארשיב אצמנ אל וליאכ םדאל םיסחייתמ ,היצקיפ לש עגר -הנשי א503 הנקת; 
 לארשיל העגה הרקמל קר אוה הז רוטפ .הנירטקודה לש יזיפה יפואה תא רתוס
  .500 הנקת לש תוכמסב הריפכ ןיינעל

  -תיזוח טופיש תיינת •
o צ"נקת ,ל"ות ,םימגפה יניד ללוכ .םיזוחה יניד תרגסמב תפכאנ -טופישה םוקמ רבדב הינת, 

 .'וכו םידיחא םיזוח
 תוכז קפסל הנקמה וא טופיש םוקמ רבדב ןיד תארוה לע הנתמה יאנת -םיזוחה קוחל 9'ס
 הארוה לכ" עבקנש ךכב רמחוהו ןקות הז יאנת .תוררובה וא טופישה םוקמ תריחבל תידעלב
 טופיש םוקמ תריחבב שומישה דגנ הפיקת הדמע ."תחפקמ -דיחא הזוחב יאנתב תקסועה
 .םידיחא םיזוחב



 

 

 

פ"שת | יחרזא ןיד רדס לט גשיבא   

23 

 .לטב -תויטפשמ תואכרעל תונפל חוקלה תוכז תא ליבגמה וא ללושה דיחא הזוחב יאנת -5'ס
 
 ררועל שי :תועמשמה ßהמכסהכ הומכ ךילהב תופתתשה :םיכסהל ןתינ -תונתהל ןתינ םא
  !הנושארה תונמדזהב ל"ניב תוכמס רסוח תנעט
 רחואמ הלאשה תא ררועל ןיד לעבל ונתי אלש ;תונשרפב איה תויתייעבה -השדח 29 הנקת
 .רתוי
 .תיזיפ גנוקגנוהב קר עובתל ןתינ סרפסקאילע תא עובתל ידכ :םיזוח -'גוד
 הנעבות -הז 'ס הלטיב רפוהגנילק תכלה( רופגניסב קר עובתל ןתינ לאפייפ תא עובתל ידכ
 -קובסייפ .)לטב ןכלו חפקמ הז ףיעסש ןעט ש"מהיבש ןוויכ הרשפב םייתסה ךילהה .תיגוציי
 לש טופישה תוכמסל הפופכ תויהל הנכומ קובסייפ םויכ .הינרופילקב קר ועצבתי תועיבת
  .םוקמ לכב ימוקמה ש"מהיב
o תונשרפ תלאש( םייסופיט םיגוס(: 

 ןודל ךמסומ ילארשיה םורופהש הזוחב ועבק םידדצ םא .X הנידמב קר תוכמס -תידוחיי §
 .ץראב אצמנ אל עבתנה םא םג תוכמס לש הינקהכ וז חקיי ש"מהיב ,העיבתב

 .דחא יתנידמ םורופמ רתויל תוכמס הנקמ .X הנידמב םג תוכמס -הליבקמ §
o םג ןודיי קיתהש ןכתיי :רמולכ -)האצמה( ןידכ השכרנש תוכמס לולשל הלוכי אל טופיש תיינת 

 רחא םורופ לע ומיכסה םידדצה םא תוכמס תלעפהמ העיתר ךא םכסוהש הזמ רחא םורופב
 .הזוח תרפהב תופתוש וז לעופבש ןוויכ
 טפשמל םעט קפסמ ףיעסה ךא ילארשיה םורופהמ תוכמסה תא לולשל םילוכי אל םנמא
 .ותוכמס תא ליעפהל םא לוקשל ילארשיה

 םידדצה ןיב ךוסכס לכ .ידנליאתה קוחה יפל קר להנתמש הדבועה םצעב ןיד תרירב -Nantucket ד"ספ
 .ידנליאתה ש"מהיב ינפל אבוי
 תא םייקל ןתינש ךכ הליבקמ הינתכ שרפמ ßחסנמה דגנ שוריפל ןעוטו דיחאכ הזוחה תא ןיבמ -יזוחמה
 .לארשיב םג ךילהה
 .לארשיב להנתהל ךילהל רשפאמ ןיידע ßינשרפ חתפ רשפאמ ןוידה לוציפ ןיידעו תידוחיי הינתה -ןוילעה
 .תויניינעהו תואדוה ןיינעל איה תרוקיבה
 

 תא ליעפהל הצור םורופה םאה .ליעל תולבגמה ןתניהב ,תוכמסה תלעפהל סחיב .תואנה םורופה -תעד לוקיש .2
 ?ליעל תונירטקודה ןתניהב תוכמסה
 :)םינחבמה( םילוקישה

 ?)500'קתל המוד( ןידהו הפיכאה ,תויאירה תיברמ תא שי םידדצהמ הזיאל -תוקיזה ברימ •
 תיקיזנה הלוועה וא תיזוחה םיסחיה 'עמ תורצוויה תעב םאה -)ante-ex( םידדצה לש תוריבס תויפיצ •

 .םיילארשי םיחרזא דגנ יקרוט תוריית קפס -'גוד ?לארשיב היצגיטילל ופשחייש ופצי םידדצהש היה יואר
 )?( תוידדה ,ימוקמ קוש ,ירוביצ ןיינע -םורופה סרטניא •

 ןפואב לאושש ןוויכ רתויב םומעה ןחבמה ?הלאכ תועיבתב דחוימ ירוביצ ןיינע שי ילארשיה םורופל םאה
  .םילארשיל בוט המ יללכ
 לש םמולש תחטבה לע דוקשת הנידמה -א6'ס .רוקמכ םואלה קוח -)2018( ןאדייז 'נ רס'צ ןובזע א"ת
 ירורד טפושה יפל .םתוחרזא לשב וא םתודהי לשב היבשבו הרצב םינותנה היחרזא לשו ידוהיה םעה ינב
 העיבתה ןיידע םיילארשי ויה אל םיעבותהש תורמל .רורט יעוריא ןיגב תועיבתב לקהל סרטניא ול שי
 .הביחרמ השיג ,השחרתה
ß יפולח םורופ לש ומויק :דצ לוקישß לש תואכרעל השיגה לע עיפשת תילארשיה השיגה המכ דע 
 הנירטקוד וז )?תרחאה טפשמה 'עמב ןימז יפולח םורופל ותשיג לע עיפשי רבדה המכ דע( עבותה
 .שיגנ אוה םאהו רתויב םיאתמה אוה םימורופהמ הזיא םינחוב הבש ,תיתאוושה
  .עבותה לש םשאה תלאש -רלקניו ,לגיינ ד"ספ
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 םוכיס :ל"ניב טופיש תוכמס

 :ד"הוקיש יבצמ ןיב רכינ םימוחת שוטשט •
o 482'קת( השרומל האצמה( 

 -482 הנקת ךרד לארשיל ץוחמש עבתנ יפלכ השכרנ תוכמסה םא :החכוהה לטנ תלאש -תואנה םורופה
 השרומ תועצמאב לעופ אוהש הדבועה םצעב לארשיב אצמנ אוהש ןוויכ תיטנוולר אל ל"וחב האצמה
 עבתנה לע -תואנ אל םורופ תחכוהל לטנה :החנההו

o 500'קת( םוחתל ץוחמ האצמה( 
 השרומ ןיאו לארשיל ץוחמש עבתנ יפלכ השכרנ תוכמסה םא :החכוהה לטנ תלאש -תואנה םורופה
 עבותה לע -תואנ אל םורופ תחכוהל לטנה :החנההו -500 הנקת ךרד וכרד וילא עיגהל רשפאש

o קיתב ןיינועמ ילארשיה םורופה םאה( תואנ םורופ?( 
 ?תיטנוולרה העיבתל תואנ םורופהש ש"מהיב תא ענכשל לטנה לטומ ימ לע -החכוהה לטנ תלאש
  .םיבצמה ןיב ליעל הנחבהה

 ןגהל םיצור ?חוכ רתוי קינעמ רדסהה ימל .ל"וחב תוניידתהה תולע לטות ימ לע :תיגטרטסא/תיתקולחה הלאשה •
 תולע םיתעל הרז הנידמבש ןוויכ ,הלוכ העיבתה לרוג תא רזוגה גשיה גישמ הז בלשב חצנמה .ןידה ילעב לע
  .הב דומעל לכוי אל אוהו ידמ הלודג היהת עבתנל תוננוגתהה

o ךבוסמ כ"כ אל רבכ ל"וחב עובתל םג יכ תושידאל ליבומ הרואכל -םייגולונכטה םיתעה יוניש 
o תיביטקטורפ השיג -)םילארשי )לש( םיסרטניא לע ןנוגמ( שידא וניא ש"מהיב לעופב :לבא 
o וניחרזאב העיגפ עונמל ידכ תונידמה לכ ןיב תמכחותמ תורחת וא פ"תש שרדנ 

 תוכמס( םישגינ האכרע וזיאל ררבל שי ßתואנה םורופה איהש טלחוהו ןידכ לארשיב תוכמסה תא שוכרל וחילצהשכ
 .םדוק תימוקמה תוכמסה לע דמלנ לעופב ךא )םוקמ הזיאב ש"מיב הזיאל תכלל( תימוקמה תוכמסל זאו ß)תיניינע

 

 תימוקמ טופיש תוכמס

  ?הנעבותה שגות טופיש זוחמ הזיאב :הלאשה •
  :לארשיב תוזוחמ 6

o ןופצ -תרצנ 
o ש"ב -םורד 
o ביבא לת 
o הפיח 
o םילשורי 

 .6ל םיקלוחמ םלוכ לעופבש ךכ ,םיקלוחמ םה םהילא תוזוחמל םיכייש םלוכש -םולש ש"מיתב 29
 לש בוליש יפל אלא תימוקמ תוכמס יפל השענ אל פ"שרב םיקסועה םייחרזא םיניינעב טופיש ולסוא םכסה זאמ
 .ל"ניבו יאבצ קוח

 .תוזוחמ ןיב קר -טופיש תוכמס •
o יפל ריבעהל לוכי אישנה ,שיגהל זוחמב םיפינסה ןמ הזיאב רחוב עבותה -זוחמה ךותב םולש ש"מיתב 

 .ש"מיתב קוחל 49'ס
 .תימוקמה תוכמסה תרדגה :8-7 תושדח תונקת ?הנעבות שיגהל ןכיה -7-3'קת :תימוקמה תוכמסה יניד •
 םא םג רג עבתנה ובש םוקמב תוכמסה השכרנש עגרמ .תויזיפו תויעגר -ןידכ השגהה עגרב תשכרנ תוכמסה •

  .)ל"ניב האצמהל המודב( םוקמ ותואב השכרנ רבכש ןוויכ תעקופ אל תוכמסה רובעי

 תודוסי -תימוקמ טופיש תוכמס

 :תימוקמה תוכמסה תא םיעבוקה םייפולח םיאנת רפסמ

 ןיעקרקמל 4'קת ,3,4,5 ,2)א(3 'קת :הנעבותה תוקיז •
 םיתעל ,טופישה תוכמס תא עבוק דימת אל עבקנה לש וקוסיע/וירוגמ םוקמ -1)א(3'קת :עבתנה רחא הכילה •

 )לשמל קזנה תמירג םוקמ םגו םירוגמה םג( תוזוחמה ינשב היהת תוכמסה
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 ןתינ ויפל ללכ ונשי וחוקל תא עובתל הצורש קסע אוה עבותה םא -1)א(3'קת :)ינכרצה( עבתנה רחא הכילה •
 :רוקמה ,עבתנה לש וירוגמ םוקמב קר עובתל
 היתובקעבש ןוויכ תרוקיב הררוע וז הכלה .ל"נה ןורתיה תא הקחמ וז הטלחה -1995 גלופ 'נ יול 6920/94 א"ער
 וניאש םוקמב עובתל ושקיב יצרא ןפואב םישורפה הלאכו ,וירוגמ םוקמב עבתנה תא עובתל וטילחה םידיגאת
 .עבתנה ירוגמ םוקמל בורק
 .וב רחב עבותהש דועב עבתנה לע הפכנ ךילהה יכ ,םיעבותל חוכ תתל אל ידכ גלופ 'נ יול תלבגה -תינרק ד"ספ
 איה הקיזהש עבוק תימע .ביבא לתב ןה תוקיזה ברימ הרואכל .ביבא לתב הריד תרכושו םילשוריב הרג תעבות
 .העיבתב הכזת תעבותהו הדימב תובייחתהה עוציב םוקמ
 חוכמ אלש םירחא םיבויח לע םג תולח יללכ קלח םיזוחה קוח תוארוה -םיזוחה קוחל ב60'סב קסוע לקריט
 םוקמב םייוקי הזוח ßיחרזאה טפשמב םירחא םירשקה לע םג לח ל"הות ןורקע ךכ .ןיינעל תויטנוולרה הזוח
 .ימידקת .עבותה ירוגמ םוקמב םלשי עבתנה ןכלו בויחל יאכזה השונה לש וירוגמ

 השחרתהש היצקארטניא .תיזיפה תואיצמה לע עיפשמ דציכ -2)א(3 'קת :עבתנ וא עבות -"טנרטניא תועיבת" •
 ןתינש עבק הנשמה קקוחמה ןכלו ,תושיכר וא הביד ןה הלא תועיבת בור .יטפשמ ךוסכס הררועו ןווקמה בחרמב
 .לארשיב םוקמ לכב עובתל

 םיוסמ טופיש זוחמב ןוידל ןיינעה תא הליבגמה הזוחב הינת 'גודל -)א"ח ;ק'"ת טעמל( 5 'קת :טופיש תיינת •
  .)ןיד תרירב(

 .םילשוריב םישיגמ ,תומדוקה תוליעה יפל ךמסומ אל תוזוחמהמ דחא ףא םא -6 'קת :םילשורי -תירויש תוכמס •
 .ם"יב הרחבנ םהב תימוקמה תוכמסהש קזח ל"ניב יפוא תולעב וא םיחטש תועיבתל יטנוולר

 .רוחבל חוכ שי עבותל תחא הקיז וא עבתנמ רתוי שי רשאכ .עבותה תריחב :תוקיז/םיעבתנ יוביר •

 תוילכת -תימוקמ טופיש תוכמס

 הקיז שי ךוסכסל םא .)'גודל תילרדפ ,תיתנידמ תונוביר+( תימוקמה הליהקה ידיב הטיפש :תיתרוסמה תילכתה •
 .תוימוקמה תומרונה ילעב םישנא אוה וב טופשיש ימ םיוסמ םוקמל

o םיעבשומה תטיש :היגולנא-jury of one’s peers, םתומכ םישנא ידי לע וטפשיי םישנאש םיצור. 
o היצמיטיגל 
o שומישל איבת ש"בב תטפשנ ש"בב תיקסע תוגהנתהש הדבועה םאה ?לארשיל תויטנוולרה תדימ 

 ?םורדה רוזיא לש םינייפאמב
 ןידה ילעבל+תכרעמל תלעות .ילוהינ ןונגנמ :תוינרדומה תוילכתה •
 .סמועה רוזיפו םיקית בותינ :תכרעמה תולעות •

o ידכ תימוקמה תוכמסה יניד תא ררבל שי קסע םיחתופ רשאכ .תיקסעה תוליעפה םוקימ -ךוסכס םרט 
 )רוואלד -'גוד( תיקסעה תוליעפה תא םקמל

o דחא עבתנ/הקיזמ רתוי שי םא ,דחא זוחממ רתוי ןיב הריחב יבצמב .גניפוש םורופ -ךוסכס ירחא- 
  .לוהינל רתויב לוזה םוקמב ותעיבת תא םקמל רחבי ילנויצרה עבותה

o הניחבמ רתויב ליעיה זוחמב םיקיתה תא ומקמיש םיעבותה לע םיכמוס -"המלענה דיה" יקוש ןונגנמ 
  .םינושה תומוקמה ןיב ונזאי םיילנויצר ןיד ילעבש הווקתב םיקיתה תא רזפמ קושה .תיתרבח
 ןיבמ םתעיבת תא םקמל ןכיה םירחוב םיעבותהש הדבועה םצעב .תויתקולח תויטה -קוש ילשכ
 עבצא ללכב אוה רבדה םאה ךא לוז ול היהיש ידכ טופיש םוקמ רחוב עבותה( תולולע תופולחה
 גניפוש םורופב עבתנל לוז היהיש היצלרוקב

o הלרגהו )הנידמה( יזכרמ ןנכתמ יפל ךלוה ילארשיה טפשמה -תופולח 
o םוקמב םקומי ךילההש םיפידעמ תיטרפה תוחונב םיקסועש לככ .ןוידה )תולוז( תוחונ :טרפה תולעות 

 תא שיגהל רתוי לוז היהי םידדצלש םיווקמ -ןיעקרקמה םוקמב/הקסעה השחרתה ובש/עבתנה ירוגמ
  .העיבתה

 

 

 



 

 

 

פ"שת | יחרזא ןיד רדס לט גשיבא   

26 

 תומגמ -תימוקמ טופיש תוכמס

 הנטק הנידמהש ןוויכ ,תימוקמה תוכמסה תונחבה לש תובישחה תדימל סחיב תכשמנ תוטבלתה •
o םידיחא םיזוח קוחל )9(4'ס 'גוד( םייתקולח םילוקיש+השיגה תוכז :דחא דצמ( 
o הנטקה ונצראב" טופישה םוקמ לע תימדקמ היצגיטיל תעינמ -תיתכרעמ תוליעי ילוקיש :ינש דצמ" 

  .ותרפהמ תומלעתה וא ;ןידה תפיכא י"ע תושעל ןתינ תאז תא :ךא
 .קויד ןובשח לע תוטשפ :תושדחה תונקתה •

o תורחאה תוקיזה ללכ -א7'קת -טנרטניא/ןיעקרקמ/עבתנה רחא םיכלוה :תיסחי םיריהבו םיטעמ םיללכ 
 טנרטניאל גירח םע קסעה םוקמ וא )םירוגמ( ןיעקרקמה םוקמ קר ראשומו תוקחמנ

o טופישה םוקמ יבגל תוטבלתהה תא םצמצל ידכ ,טופישה םוקמל רשאב תמדקומ תואדוול הפיאש 
 .ףסכ זבזבמה

 תימוקמ תוכמס רסוח תנעט לש תרחואמ האלעה

 הבשחמה וק תא םיצמאמ ,ל"ניבה טופישה תוכמס םוחתל תינויערה הקיזה תניחבמ -ל"ניב תוכמסב ומכ •
 .תוכמסה תא םמצע לע םילבקמ םישנאש

 .תוכמס הנקמש ßהמכסהל הלוקש ךילהב תופתתשה :ללככ •
 תימוקמ תוכמס תייעבב ידמ רחואמ רכזנ ד"הוע םא .הנושאר תונמדזהב ררועל שי !עבתנה רהזיי :תועמשמה •

 תימוקמה תוכמסב הלקתה תא תוהזל לטנ לטומ עבתנה לעו יוצרה זוחמב אל םקומת העיבתה העיבתב
 .הנושארה תונמדזהב
 :תונקתב ןגוע ול שיו ,לבוקמה טפשמהמ עבונ הז ללכ

o בתכב תונעט תאלעה ןמזב בורל( הנושארה תונמדזהל םיסחייתמ אלא ,ריהב ללכ ןיא תונשיה תונקתב 
 ידכ ש"מהיבל השקב תשגה( הנגהה בתכ תשגה ינפל תואצמנ רתוי ףא תמדקומ תונמדזה .)הנגהה
 )הליחתכלמ םיאתמ וניא םוקמהש הנעטב ג"התכ תא ףושחל ילבמ ףסה לע העיבתה תא גייסל

o העיבתה בתכ תשגה רחאל הנושארה תונמדזהב -השדח 29 הנקת. 
 תועצמאב ןכ ינפל םג ןתינש וא הנגהה בתכ תעב קר איה הנושארה תונמדזהה םאה :הלאשה תררועתמ
  .הנושאר תונמדזה הווהמ ג"התכ תשגהש לבוקמ ?תדקוממ השקב
 תימוקמ תוכמסב תויועט היפל ןידה תדמע תא אטבמ הז ללכ .דבלב תושרב רוערע -השדח 150 הנקת
  .)ןוידה תא הנשמ אל ןוכנ אל זוחמ( כ"כ ןהמ תפכא אל ןידלו תולבסנ ןה
 םהמ תשרדנה תוניגהה תדימו םיעבתנ יגוס ןיב הנחבה .2013 -םיסמה תושר 'נ סבולג )א"ת 'חמ( מ"תע
 .תימוקמ תוכמס קוח יפל
 תעבתנה איה הנידמה םאש תנעוטו םינוש ןיד ילעב ןיב הנחבה לע ססובמ ןידה ,ןנוג ןומגא תטפושה יפל
 לכו הנושארה תונמדזהב הנעט תאלעה לש רבגומ לטנ הילע ליטהל ןתינ -ילהנמה ךילהב )הבישמה(
 םייעובש תבשחה .)הנידמל סחיב תרבגומ תוניגה תבוח( יטרפ ןיד לעב רשאמ רתוי הדגנ ספתיי בוכיע
 הריתעל .)judge shopping( .ןיע תיארמ ,ל"ותב ,ס"שקב ,רבודמ ימב היולת הנושאר תונמדזהכ
 תא ךפוה סינורג -ןוילעל רוערעב .רהמ להנתהל שי ןכלו )הריתע( ריהמ רוריב לש יפוא שי תילהנמ
 ךילהה תא ריבעהל א"תב ומצע ש"מהיב לעש ש"מהיתב קוחל 79'ס יפל תיטסילמרופ ןעוטו הטלחהה
  .םיילשוריב ש"מהיבל

 תורבעה

 :תוכמס רסוח •
o תיניינע/תימוקמ תוכמס רסח ש"מיב -ש"מהיתב קוחל 'א79'סß"תרחאה האכרעל ריבעהל "יאשר. 

 ריבעהל תכמסומ הניא האכרעל םירשפאמ ןאכ ,ןייאתמ קיתה תוכמס רדעיהב היפל הדבועל יללכ גירח
 .הנוכנה האכרעל קיתה תא
 השגה לש שדוחמ ךילה אלל הנוכנה האכרעב שדחמ שיגהל ךרוצה ןוכסח -תוליעי אוה הז 'סב ןויגיהה
 .האצמהו
 .יביטנרטלאה םורופל עידוהל ךרד ןיאש ןוויכ ל"ניב תוכמסל יטנוולר אל ןכלו ימינפ יתנידמ ןיינע והז

o םא תוכמס רסוחמ היחד תשקבל רתעיי אל ש"מהיב היפלו 'א79 תארוה תא הבעמ -)ס(101 הנקת 
 ש"מהיתבמ תמיוסמ הדימב ללוש .'א79'ס יפל רחא ךמסומ ש"מיבל ןיינעה תא ריבעהל שיש ול הארנ
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 אצמנ ,ולש םשא בקע תכמסומ אל האכרעב העיבת שיגהש עבות -'גוד( םיינלשר םיעבות שינעהל
 .)ש"מהיב תויולע תא וילע ליטהל םיכרד

 :םיניינע דוחיא •
o ש"מהיב אישנ -הקיז םהיניב שיו םימוד םיאשונ יבגל םינוש תומוקמב ושגוה תועיבתו הדימב :7'קת 

 .דחא זוחמב םיקיתה לכ תא דחאלו תוזוחמ ןיב זכרל ךמסומ ןוילעה
 .תושדחה תונקתב הארוהה התוא -השדח )ב(40'קת

o זוחמה ךותב טפשמ יתב ןיב זכרל ךמסומ םולש ש"מיב אישנ -520 'קת 
 ש"מהיתב קוחל םיפיעס :םיקית תרבעה •

o אוהו אישנל תונפל ןתינ ריבעהל המכסה ןיא םא .תוזוחמ ןיב ריבעהל ךמסומ ןוילעה ש"מהיב אישנ -78'ס 
 .קיתה תא ריבעהל לוכי

o סמוע -ךומס זוחמל ריבעהל ךמסומ טפשמה יתב להנמ -א78'ס 
o זוחמה ךותב ש"מיתב ןיב ריבעהל ךמסומ םולש ש"מיב אישנ -49'ס.  

 םג )הקיפסמ תחא הרבעה( האלה ותוא ריבעהל לכוי אל וילא רבעוהש קית לביקש ש"מהיב -"דוע ונריבעי אל" •
 .תויולעב ךוסחל ידכ ,רחא זוחמב ותוא להנל ףידעש ןכמ רחאל ררבתמ םא

 .תימוקמ תוכמס הנקמ המכסהה םצע ,םוכיסל
 תונושה טופישה תודיחי ןיב םיקיתה בותינל ילוהינ יתכרעמ סרטניא ןיב היצרגטניא תעצבמ תימוקמה טופישה תוכמס
 ךילהה תויולע תלזוה ךות ,ךילהל ררגנה עבתנה לע שגדב ןידה ילעב לא היצגיטילה תא ברקל ץמאמה ןיבל דחא דצמ
  .םידדצה רובע

 תיניינע טופיש תוכמס

 הזיאל םיכימסמה םינידה יפל קודבלו ,םורופב ש"מהיתב יגוס ןיב ןיחבהל שי -ש"מיתב לש םיגוס ןיב הנחבהה •
 המיאתמ העיבתה םיגוסהמ

 :ש"מהיתב •
o םייחרזאה טפשמה יתב -תיזכרמ הרדש: 

 ןוילע §
Ø ץ"גב 
Ø םירוערע 

 יזוחמ §
Ø ביחרנ וילע -יחרזא 
Ø םיילהנמ 
Ø ילכלכ 

 םולש §
Ø ביחרנ וילע -יחרזא 
Ø תונטק תועיבת 
Ø החפשמ 

o םייחרזאה ש"מהיתבל תוליבקמ תוכרעמ: 
 הדובעל ןיד יתב §
 םייתד ןיד יתב §
 םיילהנמ ןיד יתב §

 יזוחמה ש"מהיתבב תפפוח תימוקמה תוכמסהש ןוויכ םולשה+יזוחמה ש"מהיב לש תיחרזאה תוכמסב דקמתנ •
 םהש ןוויכ םהלש הרקמב תימוקמה תוכמסה ןוידל הקיזה תא טשפמה רבד ,םיהז םהיבגל םיללכה ןכלו םולשהו
 .ההז ןפואב םיסורפ
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 תיניינע טופיש תוכמס

 .)תימוקמ תוכמסמ הנושב ,םידדצה אלו( תוכמסה תא עבוק ןידה -הנידמה לש הפוכה החוכ ןוגראב תקסוע •
 .תישאר הקיקחב תרדגומ ןכלו הקזח תיתקוח הקיז תלעב

 :תוינורקע תויועמשמ •
 תחא האכרע ךימסמה הזוחב יאנת בותכל ןתינ אל -'גוד .תיניינע תוכמס לע תונתהל וא םיכסהל ןתינ אל •

 .אשונב ונודיש ינברה/יזוחמה ומכ ךוסכס הרקמב ןוידל דבלב
 הלגתהש ילהנמה טפשמב דיקפ -'גוד -(sua sponte) ותמזוימ תוכמסה תלאש תא ררועל לוכי ש"מהיב •

 .ותוכמס תא רריבש רחאל קיספהלו ךכ לע חוודל ךירצ תוכמס ול ןיאש
 -םדאה לע תוכמסב רעפ .ומצעב תוכמסה תלאש תא ררועל בייחו ,םג ךכ גוהנל ךירצ ש"מהיב ,הרואכל
 .םמצעב הלאשה תא ררועל םיכירצ ןידה ילעב תימוקמ תוכמסב

 .ל"ות יישק ררועמ .םידדצה ןיבו ש"מהיב ןיב -ךילהב בלש לכב תוכמסה תלאש תא ררועל ןתינ •
 ישוק ררועמו תוכמסה תלאש רוריע יבגל ליעל רמאנה תא רתוס הרואכל -ישוק -השדח 29 הנקת
  .)ר"דבשח ומכ( הכימסמה תישארה הקיקחה תא תרתוס הרואכלש הנשמ תקיקח ;יתקוח
 תעגונ הנעטה םאו העיבתה בתכ תשגה רחאל הנושארה תונמדזהב תוכמס רסוח תנעט הלעי ןיד לעב
 ךכל זמור ßתויאירה תעימש לש הנושארה הבישיל דע תולעהל ןתינ האכרע לש תידוחיי תוכמסל
 .הנושארה תונמדזהב קר ררועל ןתינ יזוחמל םולשה ןיב ש"מהיתב 'עמ ךותב תונעטש
 לוכי ש"מהיב דועב םיוסמ בלש דע תונעט תולעהל םילוכיש ןידה ילעבל קר תינפומ 29 הנקת -ןורתפ
 .בלש לכב תונעט תולעהל דימת

 :ןתינ יתקוח אל אוה םיוסמ 'ס/קוחש ןועטל ידכ -הפיקע הפיקתב תוכמסה תלאש תא ררועל ןתינ •
 .רוערע -הרישי הפיקת §
 םינעוט אלא המרונה דגנ ךילה םימזוי אל .יתקוח וניא אוהש ןועטלו ץ"גבל רותעל -הפיקע הפיקת §

 .ףיקע הז ןכלו המרונה םויקמ םלעתהל התרטמש רחא ךילהב הנעט
 וא ,תיניינע ךמסומ היה אל ש"מהיבש ןועטלו פ"לצוהל תכלל ןתינ יחרזא ךילהב דספהב -'גוד
 .הפיקע הפיקת הלא לכ .תוכמס רסוחב ןתינש םינעוטש ד"יב השעמ

ß יזוחמו םולש ןיב רקיעב תיניינעה תוכמסה תמצועב הקיחש -לעופב. 
 לולע תוכמס רסח ש"מהיבש דספהה רחאל תרחואמ תורכזיה( ל"הות :הקיחשה תא תופקשמה תונירטקודה
 .)29 ומכ( תושדח תונקת ,ןוידה תוליעי ,תיסחי תולטב ,)חילצמ תטיש ןיעמו ל"ות רסוחב ןידה לעב תא םישאהל

 ראשה לכ+םהינשל ףתושמ 29'ס -תימוקמל תיניינע תוכמס ןיב הלבט

 תוילכת -תיניינע טופיש תוכמס

 ךכ תיטנוולרה תיתשתב החמתמ האכרעה םא .תוחמתמל תויללכה תואכרעה ןיב סחיב רקיעב -תויחמומ •
 .)ילכלכה ש"מהיב -'גוד( רבגת תוליעיה
 עדיה ימוחתש החמומה טפושה( טסילאישפסה ןיב עובק חתמ ?generalistל תונורתי ?רתי תוחמתה לש תויולע
 םהמ דחא לכלו ,)םימוחת רפסמ ןיב בלשמש( טסילרנ'גה ןיבל )םתוכמסב םימחותמה ש"מיתבב ,םיחמתמ ולש
 קר אלו טפשמה ימוחת לכב םיאיקב ויהי םיטפושש בטומש אוה קרב יפל יטופישה לאדיאה ;תונורסחו תונורתי
 .דחאב

 ש"מהיתב ןהבש םייפיצפס םימוחתכ תורדגומ ןניא תויוכמסה .יתכרעמה error costה תתחפה -תורישכ •
 .ידסומ םואית טביה .םיקסוע
 רתוי םיבוט םיטפוש שי יזוחמב( תואכרעה יטפוש ןיב תורישכה רעפב אוה יזוחמ+םולש ש"מיב שיש ךכל עקרה
 לצא םתוא םקמל רחבנ ßרתוי ההובג תועט תולע םירציימה םיקית רתוי הובג םקמנ םא ß )םולשל סחיב
 .יזוחמב ,רתוי םירישכו םיבוט םיטפוש

o ומכ( תורחא תוביס שי אלא העיבתה יוושמ קר תרזגנ אל תועטה תולע ?תובישח ?תובכרומ ?םוכס 
 םולשל גוויסה ןיב םיניחבמה םיללכה .)תמיוסמ האכרעב תיטפשמ ןוכנ התוא להנל ףידענש החפשמ
  .הקיחש םירצויו םייתורירש יזוחמלו

o םולש יטפושמ רתוי םירישכ יזוחמה יטפוש םאה? 
o קתו םינש 5 -םולש טפוש ,קתו םינש 7 -יזוחמ טפוש ,קתוו םינש 10 -ןוילע טפוש( ?ףס יאנת(. 
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o Selection effects- םולש יטפוש רתוי 3-יפ שי( םיטפוש תוחפ שי האכרעב םילועש לככ ;תננסמה 
  .)רתוי תיתוכיא איה רתוי הנטק הצובקהש ןוויכמו ,יזוחמב בורל ינש ראות שורדנ ןכלו יזוחממ

 ןוויכ תואדו רתוי רצייל לוכי ןידה ךכ ßרתוי ההובג האכרעב קית םימקממש לככ( תואדו ,תויבמופ -תוארנ •
 רתוי שי ךכ ßץראב רתוי טושפו רתסנ םוקמב םקוממ אוהש לככ .ותוא םיריכמו ןידה ירחא םיבקוע םישנאש
 .)ןידה לש תואדוה טקפאב התחפהו תוארנ רסוחל לאיצנטופ

 תרחא לע תמיוסמ םיטפוש תצובקל חוכ רתוי תתל יושע ,הקיטילופכ טופיש תוכמס -חוכ •

 .תורישכהו תויחמומה תא םסקמל איה הרטמה

 תיניינעה תוכמסה תורוקמ

 .םימיוסמ םיניינע יגוסל X ש"מיב ךימסמה והשלכ קוח שי םאה םישפחמ -תיתדוקנ הכימסמ הקיקח .1
o םימיוסמ םיאשונ תרדסהב םיקסועה םיקוחב העיפומ כ"דב 
o אשונ וא הליע ןחבמ תרוצב תחסונמ: 

 יניינעל ש"מהיבב ונודיי הז קוח יפל החפשמ יניינע" -החפשמ יניינעל ש"מיב תוכמס )א(3'ס -'גוד
 יניינע" -ר"דבשחל 1'ס ;"...ןיב תונעבותב ןודל תידוחיי תוכמס היהת ירוזא ןיד תיבל" -)א(24'ס ;"החפשמ
 ךמסומכ םולש/יזוחמ רידגמ -פ"לדח קוחל 4'ס ;ד"יתב לש ידוחייה םטופישב ויהי ...ןישוריגו ןיאושינ
 .םידיחי/םידיגאת םהש םיבייחב קוסעל
 .ש"מהיתב קוחל םיפיעסב םג קלח אלא םייאמצע םיקוחב תועיפומ תוכמסהה לכ אל
 יפיצפס קוח ןיב הריתס התייהו רידשת הלספ תוריחבה תדעו .2003 -תוריחבה תדעו ר"וי 'נ תוריח ץ"גב
 :יכ עבק קרבו תיטופיש תרוקיב הנושארל הלעפוה .י"וחל

2. ß תיתדוקנ הכימסמ הקיקח ןיא םאß הנפמה )ש"מהיתב קוחל 40+51'ס( תיללכ הכימסמ הקיקחל םינופ 
 :םיבלש ינשמ דחאל

o תויוכמס .םולש ש"מיב: 
 .ח"שמ 2.5 דע "העיבתה םוכס"שכ -תויפסכ תועיבת §

 2)א(51'סב ב תוכמס
 יווש הל שיש ,ףסכ אלו תוכז/סכנ תרבעהל תועיבת ,ח"שמ 2.5 דע -"אשונה יווש" יווש תועיבת §

 .)'וכו ,ינחור ןיינק ,םריחמ תא ךירעהל ןתינש םיריחס ע"ינ 'גוד( םיוסמ
 2)א(51'סב ב תוכמס

 קר קסוע םולשה ךא ןיעקרקמב קסוע יזוחמה םג( -הקולח ללוכ ןיעקרקמב שומיש וא הקזחה §
 ;)possession     presumption ,שומיש וא הקזחהב
 היהי רשא יוושה היהי -ןיעקרקמה לע יווש תלבגה אלל 3)א(51'ס ב םולש תוכמס
 ."ןיעקרקמל תועגונה תורחא תועיבתו" תורודל הריכח ללוכ אל -תשרופמ הגרחה

 ותוא עבות םג אלא עבותה ינפמ ןנוגתמ קר אל עבתנה -תוביסנ וא אשונ ותואב דגנכש העיבת §
 .דחא ךילה תרגסמב תוידדהה תונעטה לכ תא רשפאל איה הרטמה ,הנגהה בתכל ליבקמב
 .תורשפ תעב םיסרטניא ןוזיאו תוליעי ילוקיש ךותמ םיכילה זכרל הפידעמ תכרעמה
 לש תורחא תוילכתל ןוזיא אוצמל ןתינ תוכמסה יניד לש תוידוסיה תורדגהב רבכ ,רמולכ(
 .)יתוליעי ןורתי תגשהל הרומתב תורישכה תייעב לש תוליבסו רותיו אטבמה תכרעמה
  .היהי רשא יוושה היהי ,4)א(51'ס תוכמס

  ß :יזוחמה לש תירויש תוכמסל םינופ םינושארה תוכמסה ישאר 3מ דחאל תסנכנ אל העיבתה םא

o הנפנ םולש ש"מיבב אלו הכימסמ הקיקחב אל תוכמס ונאצמ אל םא( תירויש תוכמס :יזוחמ ש"מיב 
 :תויוכמס .)יזוחמל

 )1(40'סב תוכמס .םולש ש"מיב לש ותוכמסב ונניאש ילילפ וא יחרזא ןיינע לכ -תירויש תוכמס §
 :רמולכ ,אשיר

 ח"שמ 2.5 לעמ םוכס •
 יוציפל השירדה םיתעל .)'וכו ערה ןושל ,תויטרפ ומכ( ןויווש תא םושל ןתינ אלש תועיבת •

 ומכ דיתע ינפ הפוצה ייוויצ דעסל השירד -'גוד ,התוא םושל ןתינ אל זאו תיפסכ אל איה
 .תויטרפב תעגופה העדומ ריסהל השירד
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 )'וכו תורודל הריכח ,תולעב( שומישו הקזחה טעמל ןיעקרקמ •
 עבותה דגנ רבד לכ דגנכש העיבתב ןועטל לוכי עבתנה -אתעיצמ )1(40'ס -דגנכש העיבת לכ §

  .ודגנ העיבתה וב השגוה אלש תואכרעהמ תחא לכב

 םיכוביס -תיניינע תוכמס

 :ךוביסל תורוקמ 2

 םולשה לש תוכמסה ישאר תא חסנל ורחב .תוכמסה ירדג תעיבקל תונורקעב אלו( םיללכב שומיש -יביטמרונ .1
 .)םוכס תועיבתב דחוימב( םיללכ תועצמאב יזוחמהו
 לש ןורקיע יפל םידבועו הדימב םגש ןוויכמ היהת ררועמה םושייל לקו טלחומ ףר עבוק ללכ ,ןורקעמ הנושב

error cost- תויתורירש תייעב הנשי ןיידע. 
  .רוריבה תויולעב ןוכסח :םעטה
 -'גוד( רסח תסיפת ,)םולשב ונודיי יזוחמב ויהיש יוארש םיקית( רתי תסיפת -תועטומ error cost תוסיפת :היעבה
 תוקולחמו תויצלופינמ ,)ויווש תא םושל רשפא יאש ןוויכמ יזוחמב ןודיי תויטרפב העיגפ תרסהל וצ לע תקולחמ
 .)ןודיי קיתה ובש האכרעה תא רחוב עבותה( הצק ירקמב

 'עמ לש תרבוגו תכלוה הריפכ הנשי .ויטפוש תורישכבו םולשה לש תויוכמסה םוחתב תכשמנ הבחרה :ידסומ .2
 םולש יטפושל תוסחייתהה ןמזה םע ,יזוחמה לומ םולשב םיטפושה ביט( תירוקמה תורישכה תנחבהב טפשמה
 .)הלדג רתוי םירישכ לאכ
 ?תואכרעל הקולחב ןויגיה שי םאה ,תקזחתמ וז המגמ םא :הלאשה
 הלוז תולעהו םיטפוש רתוי שי םולשב יכ הטמל םיקית רתוי ףחוד ש"מהיתב לע סמועה תעדות( סמוע :םעטה
 םייתוכיא םיטפוש רתוי רוחבל ןתינ ךכו רתוי לודג םיטפושה רגאמ( הטיפשל םידמעומה רתאמ תלדגה ,)רתוי

 .)יזוחמה יטפושמ םתוכיאב םילפונ אלש
 םולשל יזוחמה ןיב ינושה תא םיאור אל םיטפוש םויכ( יזוחמה לומ תויורישכה רעפ יבגל רבוג קפס :היעבה
  .)הב תרפוכ תואיצמה דועב הנחבהה לע שקעתמ ןידה -ישוק ררועתמו

 :תושיג יתש .םולשה תמצעהב הבולש ,)קפס יבצמב( יזוחמו םולש ןיב הנחבהה תמצועב תכשמנ הקיחש :האצותה

 תמיוסמ האכרעב המוקימו -העיבתה תובישח יבגל קפס •
 רשאמ רתוי תוחפ היהי אל קדצה ךרע ןיידעו רתוי הלוז היהת לוהינה תולע ךכו ,םולשב היהיש ףידע -קפס שי םא •

  .יזוחמב ןתנייש הז

 העיבת םהבש םירקמב וא ,םש ראשיהל הלוכי םולשב רבכ הליחתהש העיבת רשאכ -תודכלתמ תושיגה םיתעל
  .)תאז לכב םולשל הדרוה/ןודי יזוחמהש הפדעה( יזוחמל רבעות םולשב הליחתהש

 .תואכרעה 3 ןיב תויוכמסה תקולח יבגל תולאש הנחב -השמומ אלש תילקידרה הצלמהה -)1997( רוא תדעו ח"וד
 תוילילפו תויחרזא תועיבת לש תירוקמה תוכמסה לכ תא טעמכ ריבעהל התייה השמומ אלשש ובש תילקידרה הצלמהה
 הנושאר האכרעכ יזוחמה תוכמס םוצמצ( ןוילעה ןיבל םולשה ןיב םייניב רוערע תאכרעל יזוחמה תא ךופהלו םולשל
  .)םלועה יבחרב תובר תונידמל המודב ,תועיבת רוריבל

 :)גוויסה ,םידעס יוביר ,ןמזה ,ןחבמה( תיניינע תוכמסב תויזכרמ תולאש 4

 ?)םיוסמ םוכס( "רבדב" העיבת יהמ וא ,"העיבתה םוכס" המ ,"אשונה יווש" המ םיעבוק ךיא :ןחבמה •
 .ןוכנה ךמסומה ש"מהיבב התוא םקמל ידכ העיבתה לש תיתוהמ תינכת ש"מהיבמ שורדל םילוכי ונייה

o הנעבותה תשגה תעב שקובמה דעסה יפל עבקית תוכמסה -ןוילעה ש"מהיב תעיבק. 
 לש ויווש" ,"שקובמה דעסה" תא ליכי העיבת בתכ -)9(10 השדח הנקת ,)9(,)7(9 הנשי הנקת §

  .הלא תושקב ליכהל ןיקת העיבת בתכ לע  ."ועבקל רשפאש לככ ,הנעבותה אשונ
 לש תיניינעה תוכמסה המ תעדל ידכש תעבוק הכלהה -)1977( ילאפר 'נ יבוט 27/77 א"ע §

 .העיבתה בתכב שקובמה דעסה ףיעס לע לכתסהל שי ,ש"מהיב
 דעסה תאו העיבתה בתכ תא חסנמ אוהש ןוויכ תיניינעה תוכמסה לע טילחמה אוה עבותה(
  .)וב םייקש
 ינכט ןחבמ לע תססובמה ותריחב תא ריבסמ ש"מהיב .הנורחאל רשוא -)2013( רטס 'נ זוע רב
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 תוכמסה ףקותב תינבומ הקיחש ß)העיבתה יווש( יתוהמ ןחבמ יפל אלו )העיבתה בתכ חותינ(
 תעבותה דצמ )גניפוש םורופ( היצלופינמ ןימזמ ßהעיבתה בתכ תוהמ םינחוב אל -תיניינעה
  .רעפה לע קחשל ןתינ םהבש הצקה ירקמב

 תא איבהל ידכ דעסהמ קלח לע רתוול יאשר עבות העיבת תשגהב :אפיס )א(44 'קת •
 יבויח םורופ( םילוקיש ןווגממ ודי לע תרחבנה האכרעה לש הטופיש םוחתב העיבתה
  .)קחרמ וא ,לשמל העיבתל

 .)ןוכיסה רודיג( תעבתנל לנגיס ,הרג ,ףדעומ םורופ :םילוקיש •
 ?"אשונה יווש" תא ףקשמ וניא שקובמה דעסה םא המ •

 ,העיבתה בתכב יתוהמ ןויע ז"כב םיתעל שרדנ -)three D )2017 'נ םיסמה תושר א"ער
 ןיב חתמ שיש העיבתה הנבממ רכינשכ העיבתה בתכב יטמגרפ ןויע םיבייח םיתעל
 .ףקתשמה יתימאה ךוסכסה יווש ןיבל שקובמה דעסה

 ומכ ?ךילהה תליחת ירחא םינתשמ תוכמסה יאנת םא המ ?התליחת ירחא העיבתב יוניש לח םא הרוק המ :ןמזה •
 יוליג היהש רחאל ךא םיוסמ ךס לע םולשב העיבת השגוה -'גוד .תוכמסה ףסב יוניש ;העיבתה םוכס ןוקית
 העיבתה בתכ ןוקית תא ריתמ ש"מהיב ßרתוי הובג עבותה לש קזנהש ררבתה -החמומ אבוה וא םדקומ
 .האכרע קיתה תא םיריבעמ ßיזוחמל םולשהמ הנתשמ תוכמסהו

o תוכמסב ."ד"וע תחרט רכשו טפשמ תואצוה ,תיביר ,הדמצה ,ךורעש" לש הגרחה -אפיס )2(א51'ס 
  .ללכיי אל 'לימ 2.5ל רבעמ .ןכ ןאכ ךא ,הנשמ אל -תימוקמ /ל"ניב

o ןוילעה ש"מהיב תעיבק- 
 2992/98 א"ער יפל יזוחמל ריבעהלו ןידל תייצל ךירצ םולשה .םיריבעמ ßיזוחמל םולש §

 )1998( לדגמ 'נ רוטקפס
 :)2003( םיובלפא 'נ ןיבור 60/03 א"ער יפל .םיריאשמ ßםולשל יזוחמ §

 םולשה לש םימוכס קוספל ךמסומ יזוחמ •
 םולשה לע רוערעב ןודל ךמסומ יזוחמ •

 םולשה תושעל לוכי יזוחמש המ לכ אל ךא תושעל לוכי יזוחמה תושעל לוכי םולשהש המ לכ
 .תושעל לוכי

o םולשה תא םיצעהל וא ,תורבעה ךוסחל :תוטבלתהה? 
 הבש האכרעב קיתה תא ריאשהל ףידע ןכלו תולודג תויולע תרצוי הרבעהה םצע -םיובלפא 'נ ןיבורב
 .תעבוקה וז הכלה .אצמנ אוה
 .םש ראשייש ףידע יזוחמב ליחתמ קיתה רשאכ דחוימב -לדגמ 'נ רוטקפסב
 ןכתייו םולשה תויוכמס תבחרה לש המגמ שיש ןעוט ךא ןיבורב ךמות -רארעב םיחא 'נ חאבר א"ער
 .םש היהיש ףידע ,םולשב תויהל לוכי קית ובש בצמ לכבש

 בקע םייפסכ םידעס המכ תללוכ העיבתה םא וא תונוש תואכרעל םירומ םינוש םידעס םא המ :םידעס יוביר •
 ?םיעבתנ וא תוליע יוביר

o םיעבתנ ףוריצב ל"נכ -ןוילעה תעיבק -דחא דעסמ רתוי תשקבמ תעבתנה רשאכ. 
 .דחא לכמ םישרדנה םידעסה לכ תא םימכוס -)1994( הביצפח 'נ הנשוש 590/94 א"ער

o ןורקע -השדח 24 הנקת ,הנשי )ג(46 הנקת -תוליע רפסמ ללגב םיכוסכס רפסמ לע עבתנ עבתנה רשאכ 
 יאשונ ללכ לש יוושב וא םוכסב יולת הנעבותה התואב ש"מהיב לש וטופיש ,תוליע דוחיא .המיכסה
 .תוכמסה האכרע וזיאל עבוק כ"הסהו הנעבותה ימוכס תא םימכוס .השגוהש םויב הנעבותה

o השדח )ב(25 'ת ,הנשי 45 הנקת -?יזוחמל ןהו םולשל ןה םיכיישש םידעס תללוכ העיבתה םא המ- 
 :איה העיבתה לשמל םא ךא ;תחא העיבת התוא תרגסמב םלוכ תא עובתל םיבייח ףאו םיאשר
 םייוציפה ךא םולשב הנודינ הקזחההש די קוליס תעיבת -םיהובג םייוציפ+ןיעקרקמב שומישו הקזחה
 ;יזוחמב םינודינו םולשל ידמ םיהובג
 םינודינו יזוחמל ידמ םיכומנ םייוציפה ךא יזוחמב הנודינ תולעב( םיכומנ םייוציפ+ןיעקרקמב תולעב
 ;םולשל
 ךא ויווש תא םושל ןתינ אל יכ יזוחמב ןודינ העינמ וצ( 'וכו םיכומנ םייוציפ+)ןיעקרקמב אל( העינמ וצ
 .)םולשב םינודינו יזוחמל ידמ םיכומנ םייוציפה
 :לצפל :ןוילעה ש"מהיב תעיבק
 תחאו יזוחמל תחא( תועיבת יתש שיגהל ;תועיבתה תא לצפל אלא הרירב ןיא -)1958( שירקע 'נ יול יפל
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 .האכרעה התוא תוכמסבש דעסה תא עבתנ ןהמ תחא לכבו )םולשל
  .שירקע 'נ יול תא הקזיח .הנורחאל רשוא -)2013( רטס 'נ זוע רב
 טפושה .היתויעבו הישוק ,הנכ לע ןיידע הרתונ םידעסה לוציפ תכלה רעצה הברמל -)2014( זומרו 'נ לגס
 להנתהל םיקיתל רשפאתו שירקע תא תרתוסה השדח הכלה עובקל שי יכ ןויע ךירצב ריאשמ תימע
 .ומצעב תאז ןקתל קקוחמה לעש וא תחא האכרעב
 .ךשמנ ןיידע לוציפו ןוילעה תואירקל תונעיה ןיאש ןוויכ ,בצמה הזש ןעוט :קקוחמה
 7589/98 א"ער יפל ינחור ןיינק יניינעל דחוימ רדסה עבוק ש"מהיתב קוחל )4(40'ס -גירחה :ךא
 םא ,תישילש הירוגטקל תוסנכנ יסופיט ןפואב -)1999( ץרווש 'נ תוטלקו םיטילקתל תילארשיה היצרדפה
  .ינחור ןיינקב םייוציפה יניינעב תוכמס םג ול שי וצה לע תוכמס יזוחמל
 יווש" :לוציפ בייחיי )4(40 יפל רדסההש עבוק ףפוקסורג -20207.5. דשא 'נ לאירבג א"ער תכלה
 51'סב ,ללככ .ויפל עבקנ )רורב רוחמת ןונגנמ( העיבתה יווש תא םושל ןתינ םהבש םיבצמ -"אשונה
 םיתעל ךא ,)םולשב םינד םא עבוקה 2.5ל תחתמ/לעמ -העיבתה םוכס( תוכמס ישאר ינש יפל םידבוע
 .םוכסה תא םושלו יווש לע עיבצהל ןתינ
 םישרדנה םייפסכה םידעסה=העיבתה יווש( ףפוקסורג יפל .אשונה יווש תשיג תא הביחרמ וז הכלה
 םהילע םיסרטניאל סחייל ןתינ ותוא ילכלכה ךרעה =םייפסכ םניאש םידעסה יוושו ,העיבתב םיעבתנה
 .)ןגהל שקבמ עבותה
 ףא עובקל ןתינ אל ךא יפסכ אל דעס שרדנ םהב םיבצמב הכרעהל ןתינ אל העיבתה יווש יכ עבקנ
 תוכמסה -סרטניאה לש ילכלכה ךרעה תא תוסגב ףא ךירעהל ןתינ אל רשאכ =העיבתה יווש תא ןדמואב
  .יזוחמה ש"מהיבל הנותנ העיבתב ןודל תיניינעה
ß תוכמסה תא ררבל הפידעהו םיללכה תא הצמיאש םויה דע תלבוקמה השיגה ןמ היטס הנשי ,רמולכ 
 .םולשל םיקית ריבעהל הפידעמה תיטופיש הקיקח וז :לוזו טושפ ןפואב
ß ןוילימ 2.5מ ךומנ יפסכ אלה דעסה יוושו ,₪ ןוילימ 2.5מ ךומנ העיבתה םוכס םא ₪ß לע לטנה 
 .םולשל הניא תוכמסהש חיכוהל עבותה
 :הרורב הניא ד"הספב הבושתה
 היצגיטילל/םולשל ßךומנ יוציפ+השע/העינמ וצ ?תישעמה תועמשמה -
 ?דבל השע/העינמ וצ -

o תולפט סחי תוהזל ןתינ ןיעקרקמ תועיבתב -לפטה דעסה תכלה :לוציפה תייעבל )קיתו( ףסונ ןורתפ 
 -רחא ש"מיב תוכמסב יוצמו ונממ רזגנו יחרכה ןפואב 1מ שקבתמ 2 רמולכ -1 דעסל לפט 2 דעס םא
 .2 דעסל סחיב םג ךמסומ ש"מיב
 יזוחמ ש"מיבל ריתהש ד"ספה .לפטה דעסה תכלה תא חסינ -)1959( דגא 'נ הדוקלק 125/58 א"ע
 .לפט דעסכ ולש הרדגהה בקע די קוליסב םג ןודל תולעב תעיבתב קסועה
 

 ?לפט 2 דעס 2 דעס 1 דעס
 ,ןיקיזנ( העינמ וצ
 )ערה ןושל ,תויטרפ
 יזוחמ

  ₪ 'לימ 2.5 < םייוציפ
 םולש

X 
 אוה ןיקיזנ יכ לוציפ
 'נ יול( ףסונ קזנ שאר
 )שירקע

 ןיעקרקמ רכמ תפיכא
 )תולעב םושיר(
 יזוחמ

  ₪ 'לימ 2.5 < םייוציפ
 םולש

X 
 'נ יול יפל םג( לוציפ
 )שירקע

 ןיעקרקמ רכמ תפיכא
 )תולעב םושיר(
 יזוחמ

 תרבעה( די קוליס
 )סכנב הקזחה
 םולש

V 
 דעסל תיסאלק 'גוד
 לכ תא להננ ,לפט
 .יזוחמב היצגיטילה
 דגא 'נ הדוקלק יפל

 תוריכש הזוח תפיכא
 חווט ךורא
 םולש

 תוריכשה םושיר
 יזוחמ

V 
 היצגיטילה תא להננ
 דעס אל .םולשב
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 השע וצ אלא ןיעקרקמ
  .יסאלק

 ךשמה דגנ העינמ וצ
 הינב
 

 המ דגנ הסירה וצ
 הנבנש
 

? 
 .ןיעקרקמב םידעס
 אוה הסירה וצ םאה
 ןיעקרקמב שומיש
 ךכמ אצוי וא )יזוחמ(
 תירויש תוכמסב זאו
 ?יזוחמה לש

 ןיעקרקמב קר אל -לפטה דעסה תכלה •
 רכמ הזוח לוטיב דעסמ "יטנרהניא קלח" אוה הבשה דעס ,2015 תימע -שובאד 'נ רידא א"ער
 דעס לע םג ךמסומ אליממו יזוחמה תוכמסב ןודית ןיעקרקמ רכמ הזוח לוטיבל הליע .ןיעקרקמ
  .הבשהה
 ?תיתוהמ תולפט ,2018 לדנה -ינולפ 'נ תינולפ א"ע
 תינימה הפיקתה לע הלפטכ רדגות ןתובישח תינימ הדרטה תועיבתב -"תיטננימוד הנעט"
 -תויחמומ יפל הערכה ,תינימ הדרטה תמועל סנוא( .יזוחמב ולהנתי םיכילהה ינשו רתוי הרומחה
 .םיינוציח תוינידמ ילוקישל היצקידניא .)יזוחמ/םולש אל

  ?"שומיש וא הקזח" אל הז המ ,"שומיש וא הקזח" הז המ :ןיעקרקמב גוויסה תלאש •
o ןאגלב -ןוילעה ש"מהיב 

 הערפה" ןיקיזנה 'קפל 'א44'ס יפל הליע ןחבמ .םולשל -דיחיל דרטמ תועיבת -1956 יניס 'נ אולימ א"ע
 .)םולשל ßןיעקרקמב שומיש( .דעסה ןחבממ הטוס הליעה ןחבמ ."ןיעקרקמב ריבס שומישל שממ לש
 דועב ןיעקרקמב עבתנה לש שומישה לע רבודי כ"דב ןיעקרקמב שומישו קזחה לע תועיבת ,ינש דצמ
 דעסה גוס המ הנשמ אלש ךכל ליבוה ßןיעקרקמב עבותה לש שומישה לע רבודמ ןיקיזנה 'קפב
 .םולשב ןודיי דיחיב שומיש דוע לכ שקובמה
 וב ןיאש דעסל תועיבת .יזוחמל -הסירה תועיבת .הלטוב -1959 ס"פכ םימה לעפמ 'נ שמש א"ע
 ßםולשב היהי אל ßשומישו הקזחאב םיקסועש רמול ןתינ אל יפוסוליפ ןיינקב( "סכנה ףוג לע הרימש"
 .תוקמחתה יליגרתו הכובמ לש םינש ררג .)יזוחמל ךלוה
 דועב תואכרעב םיטפושה תונמוימ ןיב רשק שיש החנההמ הרצונ וז הכלהש ןעוט ןילביר -יול 'נ לימ'גב
 ןוידה לוברסל תמרוג ßןיעקרקמב ןודל םולשה תוכמס לש םימחותה םיללכה לכו יטנוולר אל רבדה םויכ
 יתלב תואצותל םיאיבמש ךכל המגוד שמש תכלה( .תוליעיב לועפל תיטופישה 'עמה תלוכי לע הדבכהלו
  .)error costה תניחבמ תוריבס
 יווצ .ןוילעה תכלה תא לטיב יזוחמה .שמש תכלה תא לטבמ תימע טפושה -)2003( םאחל 'נ ןאדעקב
 .םולשל ורבעוי ßשומישו הקזחאב םיקסוע ןיעקרקמב הסירה
 ךותמ יכ עבוק גרבלוס .םולשל -ןיעקרקמב הסירהל תועיבת :שמש תכלה לוטיב -)2013( רטס 'נ זוע רב
 .םולשה תויוכמס תבחרה איה תוינידמה ,הכפהתה הדימריפה יכו תוטשפ
 תונוילעל עיגמ תוכומנה תואכרעהמ ץחלה ךכו ,הלעמ יפלכ הטמלמ םורזל לוכי חוכ םיתעל -וקופ לשימ
 .הלעמל ראשיי חוכהש יוצרש תורמל םרזה םע תכלל אלא הרירב ןיא סינורג יפלו

 תופסונ תושמגה :תיניינע תויוכמס

 וב ןדש ןיינע ותוא ךרוצל" תיבגא הערכה עירכהל ךמסומ ש"מיבש עבוק ש"מהיתב קוחל 76'ס :תררגנ תוכמס •
 .תרחא האכרע לש תידוחייה התוכמסב הלאשה םא ףא ,"ןיינעה רוריבל השורד התערכהש הלאשב

o היעבא :)הרקיה( הפולחה, renvoi 
o דעסב אל ,הלאשב עירכהל תוכמס 
o ד"יב השעמ המיקמ אל הערכהה 

 די קוליס תעיבתב הלאשב עירכהל םולש תוכמס -'גוד
  :תוכמס רסוח לש האצות •

o תוכמס רסוח לש הנעבות ףסה לע תוחדל יאשר ש"מהיב -)2(א101'קת 
o ש"מהיתב קוחל 'א79'ס יפל ,תכמסומה האכרעל ריבעהל ףידע -'ב101 'קת 
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o רבעוה ,א"תב םולשב שגוהש קית( תיניינע תוכמסל םג תעגונ תועמשמה -"דוע ונריבעי אל" -'ב79'ס 
 תוכמס תניחבמ יזוחמב תויהל ללכב רומא רשאכ ,הפיחב םולש ש"מיבל תימוקמ תוכמס רסוח תנעטמ
 תאז שריפ ש"מהיב .קיתב ןודל םולשל תוכמס הנקמ הרבעהה םצע .)ותוא וריבעי אל ןוילעה יפל -תיניינע
 .תוחפש המכ הרבעהכ

o תוחפל( תיניינע תוכמס הנקמ תימוקמ תוכמס ימעטמ הרבעהש ןעוט ןיול -0012 תג רקי ןב 'נ רוש א"ער 
  .)יזוחמהו םולשה ןיב

   :תיסחי תולטב ,תועינמ ,בל םות •
o תונעט לש תרחואמ האלעה םירקבמ -תוכמס רסוח לע תונעט תאלעהב םידדצה תוגהנתה לש הרדסה 

 םא םג החדית הנעטהו ל"ות רסוחכ תספתנ וז תוגהנתה .ןידה ילעבמ דחא י"ע תיניינע תוכמס רסוח לש
 .הנוכנ איה הפוגל

o רחואמ תיניינע תוכמס רסוח תנעט תולעהל ןכוסמ :רסמה 
 ררועמה רבד ,תיניינע תוכמס רסוח תנעט ןועטל רכזנ עבתנה םיתעל םימוכיסה בלשב( םימוכיס §

 .הפיקע הפיקת ,רוערע ,)בוט אל ךילההש םשור םילבקמשכ חילצמ תטיש ,םזינוטרופואל ששח
 -'גוד( תוירחא ללכ תועצמאב ןזאל לוכי ש"מהיב ,)תואצוה/היחד( תרחואמ האלעה תואצות §

 .)הנעטה תא הלעהש ןידה לעב תואצוה תישהל
 תוכמס רסוח תנעט תאלעה ;תימוקמה תוכמסה ןיינעב יתייעב טקפא תלעב -השדח 29 הנקת
 .העיבתה בתכ תשגה רחאל הנושארה תונמדזהב תויהל הכירצ ß תיניינע/תימוקמ
 הבישיל דע היהת ß הנעטה תאלעה ,ינוציח לנובירט לש תידוחיי תוכמס יבגל רבודמ םא םג
  .תויאירה תעימש לש הנושארה

 םוכיס :תיניינע תוכמס

 ףקות תולעבו תומייק ןיידע יזוחמו םולשה ןיב תונחבהה -תורירש תוכמסה תונחבה •
 תונעט ררועל םאה ,ןכיהו עובתל המ( ךילהה תליחתב ןידה ילעב תוגהנתה תנווכהל רקיעב ןתובישח :תעב הב •

 יזוחמהו םולשה ןיב תורישכ ירעפ לע תינורקע הדמעל יוטיב תוחפ ,)דגנ
 בותינל ןונגנמכ רקיעב התסיפת ,יזוחמהו םולשה תויוכמס ןיב הנחבהל הקדצהב רבוג קופקפ :ןוילעה •

 תא הכימסמה תיטופיש הקיקחל תקהבומ וז המגמ .תימוקמ תוכמס הריכזמ וז השיג .םולשה תמצעה+םיקיתה
 םיתעל רשאכ ,)ליעל תוכלהה( יזוחמה ינפ לע ךמסומ היהי םולשהש רחוב ןוילעה תקולחמ יבצמב ;םולשה
 ןורקעל סחיב לשמל( תיניינעה תוכמסה לש הלעפהה תולק שוטשטו תואדוו רסוח תריצי ריחמב ףא השענ רבדה
 ,םולשב תויהל םיקית רתויל םורגל ידכ הז ריחמ לבקל ףידעמ ש"מהיב .רתוי םומע תויהל ךפוהש ,אשונה יווש
  .יזוחמהו ןוילעהמ סמוע תיחפהל ידכ ,םולשל םיקית תרבעה יבגל הפיקת איה וז הדמע

 ש"מיתב -)לכה השעי םולשהש ףידע ןיידעו ,יזוחמהו םולשה ןיב ינוש ןיא( ?וז המגמ רקבל ןתינ םאה -תרוקיב •
 .זוחמה ירעב םולשהמ םינוש הירפירפב םולש
 ירעבש תואכרעה רשאמ רתוי םישיגנו םינימזכ ספתיהל םילוכי םינטקה םולשה ש"מהיתב אקווד :הקדצה
 .םהיניב קלחל שי ,הלא םינייפאמ רמשל ידכ .זוחמה

 ןיד תיב השעמ

 ערכוהש אשונב םידדצ םתוא ןיב תפסונ תוניידתה ינפב ינויד םוסחמ םיקמ ךמסומ טפשמ תיב לש יפוס ןיד קספ :הרדגה
 .ןידה קספב

• Res judicata- שדחמ ותוא טופשל רשפא יא ןכלו רבעב טפשנ רבכ ןיינע. 
 estopppel- םדוק טפשמב הערכוה רבכש ןוויכמ הנעט ררועל םדאמ םלובה ;רוצעמ. 

 :םיסחי תכרעמ הנשי הבש היצאוטיסב רצונ •
o ןיד קספ ויבגל ןתינש ןושאר טפשמ, 
o העיבתה תשגה עגרב חתפיהל דמועש ינש טפשמו.  

 העידיה םצע .)דגנכש דצה לש תונעטה בתכ שגומ רשאכ בורל( 2 טפשמ ינפל הארנ ןיד תיב השעמ כ"דב
 ex( ןושארה טפשמה תא ולהני ובש ןפואה לע עיפשי רבדה ß ד"יב השעמ תנעט ררועל לולע ףסונ טפשמש

post(.  
 ;לבוקמה טפשמהמ חתפתהש ןוויכמ -ינויד םסח הווהמ •
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o קיספי ינויד םסח םיתעל .ש"מיבב היצגיטיל להנלמ ענומ קר אלא -תיתוהמה תוכזה תא עיקפמ אל 
 .תוכזה לע עיפשמ אל ד"היב השעמ ןכלו ,)רחא אלו יפיצפס םדא יפלכ הנפומ אוה רשאכ 'גוד( לועפל

o אלש ימו ,הנושארה תונמדזהב וררועל שי ד"יב השעמ ןורתימ תונהל ידכ -הנושאר תונמדזהב הנעט 
 -ד"יב השעמ תנעט ררועמ אל דגנכש ןידה לעב םא הז הרקמב .הילע רתיווש ימכ ספתנ -התוא ררוע
 תוירחא ןידה ילעב לעו ,)תומדוק תויצגיטיל לע העידי ןיא יכ( ד"יב השעמ לע חרכהב עדי אל ש"מהיב
  .םהל הליעומ איהו הדימב הנושארה תונמדזהב וז הנעט ררועל

 .הקיספ ריצי ,הקיספב אוה ד"יב השעמ לש יביטמרונה רוקמה ;תעד לוקיש -יתקיספ ןורקע •
o קוקח רדסה ןיא 
o 45'קת ,ב44'קת ,527'קת ,101'קת :תונקתב תועמתשמ/תושרופמ תויוסחייתה. 

 

 

 

 

 

 תוקדצה -ןיד תיב השעמ

 :יתכרעמ •
o םעפ קר עצבתמ יחרזא טופיש ובש תקהבומ תיתוליעי תילכת .םילופכ םיכילה תעינמ :הטיפשה תוליעי 

 .םירחא םידדצ יפלכ ןגוה אל ,רוביצ יבאשמ םיזבזבמה םיבוביס רפסמ תושעל ילבמ תחא
o התואב םיימעפ קוספל אלש תכרעמה תפדעה תא אטבמ .תורתוס תוקיספ תעינמ :הטיפשה תוניגה 

 עגופו תוניגהו ןויווש יישק ררועמ רבדה .הריתסל ועיגי םינוש םיאנתב םינוש םיטפושש ששח ךותמ הלאש
 .תינש ןיינעל שרדיהל םיצור אל ןכל ;םלוכל השיג לעב ןידה תויהב

 :יטרפ •
o דגנכש דצה רוטרט תעינמ -תויפוסה ןורקע. 
o יפל לועפל םילוכי םישנא יפוס ןוידה רשאכ .תיפוס איה םא קר תישממ תוכז :םדא תויוכז לש יתוהמ ןבומ 

  .הילע םיכמתסמה םישנא יפלכ תנגוה הניא שדחמ התחיתפו ,הטלחוהש תיפוסה הטלחהה
 .ששחב תויחל אל :םדאה דובכ

 :םיגוס 2 -ןיד תיב השעמ

 .תיטפשמה הליעב קסוע .ןיד קספב המייתסנו העבתנש הליע ןיגב תינש עובתל ןתינ אל :הליע קתשה .1
 .תיטפשמה העיבקב קסוע .םדוק ךילהב הערכוהש תיתדבוע תקולחמ תינשב ררועל ןתינ אל :אתגולפ קתשה .2

  .תוביסנב יולת םהמ דחא לכו ,יגול סחי םהיניב ןיא

 :םיפתושמ םיאנת -ןיד תיב השעמ

 .קתשהה יגוס ינשל םיפתושמ םיאנתה

  .1 ןיד קספל יטנוולר .ךמסומ טפשמ תיב .1
 י"ע תוכמס ול הנתינש עמשמ ßןיד קספל עיגהש טפשמב םיקסוע םא יכ ,תיניינע תוכמס :רקיעב •

 .האכרעל עיגהל םידדצה
 .)יחרזאה טפשמב( יפוס ןיד קספ .2

 תכפוה הטלחההש עגרב יפוסל ךפוה ןיד קספ -ותונשל הלוכי אל ותוא הנתנש האכרעהש ןיד קספ •
 תיפוס

 ןיד קספ דועב ,ותוא הנשמ אל תרחא האכרעש דע הזכ אוה יפוס ןיד קספ -טולח ןיד קספ :מ לידבהל •
 ךופהי יפוסה ד"הספ ,רוערעה תשגהל דע ןמזה רבע םא .ותונשל הלוכי אל האכרע םושש הזכ אוה טולח
 רוערעה רחאל ד"ספה ,רוערעב הנוש ד"הספו הדימב .החדנו שגוה רוערעה רשאכ וא ,לשמל טולחל

T1 – קספ 
 טפשמ ןיד

1 

T2 – תשגה 
2 העיבת  

2 טפשמ  
1 טפשמ  

ןיד תיב השעמ  
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 אל רוערעה תאכרעש ןמז לכו ,רוערעב אל םג ותוא תונשל ןתינ אל .יפוסל ךפוהו םדוקה תא ףילחמ
 ןתונ ךילהה תא להנמש ש"מהיב -םייניב תטלחה וא .קתשה רצוי ןיידע אוה ,ןידה קספ תא התניש
  .ד"יב השעמ תורצוי אל ןכל ß תויפוס ןניאו ,ד"הספ ןתמ ינפל ךילהה לוהינל הטלחה

 םידדצה תוהז תשירד .3
 התייה 'א םא קר םדקומ ךילה תואצותב 'ב תא בייחל לכות 'א( רשוי/תוניגה -*תוידדהה ןורקע :סיסבה •

 .ינשב םג תויהל םיביוחמ ןושארה טפשמב ויהש םידדצה םתוא .)הדגנ ולעפ וליא ןהב תביוחמ
 קר -םידדצה ןיב תיביטיאוטניא תונגוה ,היצלוגר הווהמ םידדצ םתוא ןיב קר לוחי ד"יב השעמש השירדה
  .ינשה דצה תא קיתשהל לוכי אוה ךכ ,קתשה וילע לבקמ היה קיתשמ דצ ותוא םא

 ןודל אל הפידעמ תכרעמה םנמא -)יתכרעמ סרטניא תוחפ( םידדצה ןיב סחיה לש היצלוגר לע שגד •
 תוליעיה .תוניגהב ךרוצ שי -בוש הלאשה תא םיררועמ םידדצ םתואו הדימב ךא ,הלאש התואב םיימעפ
 .ומצעב קתשהל ףושח תויהל ךירצ קיתשמה דצה ,והשלכ דצ םיקיתשמו הדימבש תנעוט תיתכרעמה
 םיסרטניאב תיטפשמ תוהז וא )privity( תיטפשמ הברק םע ןיד ילעבל הבחרה -תוהזה תושמגה
 הזל תיטפשמ הניחבמ ההז םדא עיפומ טפשמב רשאכ םג לוחל לוכי תוידדהה ןורקע -םייטנוולרה
 ,רכומ ילענב הנוק ,שירומ ילענב שרוי ומכ םירחא םישנא לש םיפילח -'גוד .ןושארה טפשמב עיפוהש
 .תוביסנ יוניש ןיא ,תוידדה ,םיסרטניא תוהז םהינשל .חטובמה ילענל תסנכנה בוביש תעיבתב תחטבמ
 ßחצנמו לובג תגסה ללגב ןכשה תא עבות תחא לש םילעבה .ןיעקרקמ תוקלח יתש ויה :הרקמ -
 הנוקהש ךכ בוש לובגה תא גיסהל לוכי ןכשה םאה :הלאשה ßרחא הנוקל סכנה תא רכומ םילעבה
 ?ד"יב השעמ ןיאש ןועטל לוכי ןכשה םאה ß ?בוש ןכשה תא שדחמ עובתל ךרטצי )םישדחה םילעבה(

ß העיבתב רכומה תחלצהמ תונהל לוכי הנוקה םגו( ךשמנ ד"היב השעמ ןכלו םילעב=הנוקה :עבקנ 
 עבקנ היהו הדימב םג( תוידדהה ןורקע* בקע ,2-ל 1 ךוסכס ןיב תיטפשמ הניחבמ לדבה ןיא .)הנושארה
  .)ךכמ תונהל םג וירחא אבה ןכשל םירשפאמ ויה ,רדגה תא תונבל רתומש
 
 

 הליע קתשה .1
 ךמסומ ש"מיב .1
 יפוס דספ .2
 םידדצה תוהז .3
 העיבתב "הצמתמ" הליעה .הליע התוא ןיגב תינשב עובתל ןתינ אל .הליע קתשהל ידוחיי יאנת -הליעה תוהז .4

 .הנושארה
 .ותעיבתב תאז אטבמ עבותה רמולכ ,רחא דגנ םדא לש תוכז תנעט =הליע -עבתנה לש הנגה תנעט •
 1 טפשמב עבתנה אוה 1 טפשמב עבותה -2018 ףפועמה חיטשה 'נ Air via א"ע -"הנגה קתשה" :גירח •

 .1 טפשמב הנגהכ התולעהל ןתינ היהש הנעטב ;1ה טפשמה תאצות תא ןייאל איה וז הנגה תרטמו
 ןייאת איה -לבקתת םא יכ הינשה העיבתה תשגהמ חוקלה תא קיתשהל שי ,ההז אל הליעהש תורמל
 .ןושארה ד"הספב םלשל וילע היהש ףסכה תא םלשל עבתנהמ ענמתו הנושארה העיבתה תא

 ךכ רחא שיגי אל ,וילע רתיו וא דעסהמ קלח הנעבותב ללכ אלש עבות -השדח א25 'קת/הנשי ב44 'קת •
 דיחיה דעסה הזש םיעידומ ,דבלב םיוסמ דעס םישקבמש עגרב -רותיו .הז קלח לשב הנעבות
 -הנושארה העיבתב וליבשב דעס ונשקיב אלש םרגנש ףסונ קזנ לע םיעבות ךכ רחא םא ןכל ;םישקבמש
 .הליע קתשה היהי

 אל ,יאכז םהל םידעסה לכ תא עבת אלש עבות .םילשמ רדסה -השדח ב25 'קת/הנשי אפיס 45'קת •
 ועבתנ אל םידעסה לכ םא .ועבותל אלש ש"מהיב ול השרה ןכ םא אלא ,ועבת אלש דעס לכ ירחא עבתי
 ןכ םא אלא ,ףסונ ךילהב ןושארה ךילהב םתוא עבת אלש הלא תא עובתל לכוי אל אוה ,הליחתכלמ
 .דחיב ול םיעיגמש םידעסה לכ תא שארמ עובתל אל ול השרה ש"מהיב
 םתוא עובתל ןתינ אל 1 טפשמבו הליע התואב ףסונ דעס עובתל הצרנ דיתעבש םיששוח םא ,רמולכ
 .ש"מהיבמ תאז שקבל שיו ,םידעס לוציפל )1 טפשמ תליחתב( שארמ רושיא שרדנ  ßתונוש תוביסמ
 :םימעט

o םייתכרעמ 
o םיישיא 

 

ןכש םילעב   

לובג תגסה  

קתשהה יגוס ינשל םיפתושמ םיאנת  
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  :יפל םיעבוק :רשאכ ההז הליע
 :יתוהמ ןחבמ •

o ןחבמ ,דעסה יפל הרדגהמ הנושב .העיבתה תא םימיקמה -הקסעה/עוריאה/תודבועה 
 תא םיקהש המ םא םיעוריאה ינשב ההז היהת הליעהש ןעוטו השרפה ףוגל דרוי הז
 .תועיבתה יתשב השרפה התוא אוה העיבתה

o ןגהל םיצור הילעש ,העיבתה תא המיקמה תוכזה תדמוע הליעה סיסבב 

 .וידחי ןיקיזנבו םיזוחב עובתל שי -ינלשר ןפואב הנבש ןלבק -׳גוד
 .ןיינע ותואב עובתל םיעבותה זוכיר לש המגמו יתוהמ ןחבמ ץומיא -)2015( אתלד ׳נ קרב
 הסנמ הוולהש ינוקרד האוולה םכסה היהש עבוק ףפוקסורג ,םיינשה ןיבמ ןושארה טפשמב
 תא החוד ש״מהיב ß )פ״לצוה ,םיזוח יניד( התירכב םימגפ בקע העיבת השיגהו ונממ ץלחיהל
 ßםירחא םיניד חוכמ תוכזל הלוכי איהש ע״צב ריאשמ רמולכ -״תוללוע״ בתוכ ךא ß תונעטה
 ינפב םוסחמ םושמ הז ד״ספב תוארל ןיא ךא השקיבש דעסה ךרוצל יטנוולר אל הז ןיינעש בתוכ
  .םימיאתמ םיכילהב הלא תונעט תולעהלמ תעבותה
 תיטפשמ תרגסמ קיסהל )שרדנ ףא וא( יאשר ש״מהיב ;תיטסילמרופ השיגמ רהזיהל שי -הרעה
  .תושרופמ ןעטנש המל רבעמ

  ?הליע קתשה המיקמ הליעה ףוגב ןויד ילב העיבת תייחד םאה -ףסה לע הייחדב הליע קתשה •
 ןושארה טפשמב ד״הספ םא הרוק המ -הקיקחב דבלב יקלח הנעמ תלעבו תררועתמה הלאש
 לע העיבת( ?רזוח ךילה לוהינמ עבותה תא םוסחל ןגוה םאה ?)ףסה לע היחד( הקמנה אלל ןתינ
 ?תיטפשמ תונגוה תניחבמ ןיקת םאה ,הנכות לש יניינע רוריב היהיש ילבמ התצומ הליעה =ףסה

o ב41 השדח ,527 הנקת -ןכש זמר ß תיב השעמ הניא הנעבות תקיחמ .ילילש רדסה 
 התוא לשב השדח הנעבות שיגהלמ עבותה תא עונמל ידכ ,המצעל איהשכ הב ןיאו ןיד
 .העיבתה תקיחמל יטנוולר ףסה לע קוליס -רמולכ .הליע
 :ףסה לע העיבת יקוליס לש םיגוס ינש .היחד    הקיחמ -43-41 תושדח ,101-100 ׳קתב

 העיבת ,העיבת תליע הארמ אל בתכהש הרקמב .100׳קת -העיבתה תקיחמ §
 בשחנ .העיבתה חוסינב תויועט ומכ -הרגא/המוש תויעב ,תינרטנק/תינדרוט
 .)ילילש רדסה( תשדוחמ השגה החוד ףסה לע התחדנש העיבתש

  .השדח 43 ׳קת/101׳קת- העיבתה תייחד §
o הליעה לש קתשה המיקמ הליעה ףוגב ןויד ילב העיבתה תייחדש ףסונ זמר: 

 חוסינ ומכ םתוא ןקתל ןתינש םירבד םהש -100׳קתב ומכ אל ,ךיפה יתלב =תויפוס
 ןהל םיאור אלש תועיבת לש יפוס קוליסל ילככ תספתנ .המלוש אלש הרגא וא העטומ
 :תוליע יתשב ,100 ׳קת רשאמ רתוי םייפוס םימעט .דיתעב האייחה לאיצנטופ

 -)ד״יב השעמ ,תונשייתה( ״תויפוס״ תוליעב ףסה לע היחד -)א(101׳קת •
 םדוק טפשממ האצותכ

 העיתר הנשיש תורמל -ףסה לע תוחדלמ ריבעהל ףידע -)ב(101׳קת •
 םיריבעמ -ירשפא רשאכו ,עבותה תויוכזב העיגפ בקע ףסה לע תויחדמ
 .תפסונ תכמסומ האכרעל

o תוכמס רסוח 
o תוחדל ןתינש רובס ש״מהיב וי״פעש רחא קומינ לכ -לס ףיעס 

 .הליחתכלמ
o יולת ןכלו ,העיבתה תייחד תלאשל הבושת ןיא לעופב !יולת -הנותחתה הרושב: 

 .ךמסומ םורופל העיבתה תא ריבעהל ןתינ אל -ל״ניב תוכמס רסוח §
 קומינ לכ( לס תנקת -))3(א101׳קת( היצקנסכ ףסה לע היחד -עבותה לש ומשא §

 ותואל עגונב הנעבותה תא הליחתכלמ תוחדל ןתינש רובס אוה וי״פעש רחא
 תושעל הצור ךא ףסה לע העיבת קוחמל לוכי ש״מהיב םהבש םירקמ .עבתנ
 -)םעפ לכ הלחתהמ שיגמו עבתנ דירטמ עבות רשאכ לשמל( תויביסירגאב תאז
 רשפאמ .תרזוח השגה עונמל ידכ ßד״יב השעמ רוציל ידכ ßהחוד ש״מהיב
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 המיקמ אלש ףסה לע הקיחמ( שמתשהל ילכ הזיאב ד״וקיש לש הדימ ש״מהיבל
 .)תרזוח השגהל רתוי ףיקת םסח תרשפאמה היחד וא ,תרזוח השגה תרשפאמו

 ןוויכמ )?תויפוסה ןורקעל דוגינב הרואכל תפסונ העיבת רשפאנ יתמ( :רשאכ לוחי אל הליע קתשה
 : תויצאוטיס 3-בב לוחי אל .תולובגב תומימע הנשי ,ד״וקיש יפל איה וז הליעש

 תויוכז .)םידליל םירושקה ,החפשמ יניד בורל( תרומשמ ,תונוזמ -תויפוס דגנ םיירוביצ םימעט •
 ד״יב השעממ רתוי תובושח םידלי

 תועיבת יתש שיגהל תעבותה לע הפוכ ומצע ןידה( תיניינעה תוכמסה יניד חוכמ םידעס לוציפ •
 םידעסה תא לצפל אלא הרירב ןיא -םולשל שארו ,יזוחמל שאר -)שירקע ׳נ יול( ,)הליע התוא ןיגב
  .הליע התואמ םישורדש
 .ל״ות רסוח בקע -תבקוע השגהב בוט תוחפ חירמ .תינמז-וב השגהב ינויגה
ß תוגהנתהכ בשחיהל לולע םיתעל .ב25 השדח הנקת ;רוזעל לוכי אתגולפ קתשה 
 .ל״ות תרסח תיטסינוטרופוא

 לשמל ,יטפשמ םיניינע בצמל סחיב ש״מהיבמ השקב( יתרהצה דעסל העיבת :1 טפשמב רשאכ •
  .)יטפשמה בצמה לע הרהצה( יביטרפוא דעסל העיבת :2 טפשמבו ;)לטב הזוחש הזרכה
 יביטרפוא דעס ,ךשמהב תיתדבוע תקולחמ ענומ אוה ךא ףוכאל רשפא יא יתרהצה דעסש ללגב
 ןוויכ קיפסמ םיתעל ,הרגא םולשת( :תוביס יתשמ יביטרפוא לע יתרהצה ופידעי .ףוכאל רשפא
 .)םלשל ףידעיו אתגולפ קתשהב םיואי ינשה דצהש
 םאה ,םלשמ ןיידע עבתנה ךא יתרהצה דעסל קר העיבת שיגהל עבותל םירשפאמ םא :הלאשה
 ?הפיכא ךרוצל יביטרפוא דעסל עובתלו בושל לוכי עבותה
 ,יביטרפוא דעסל ליבות דבלב יתרהצה דעסל העיבת םיתעל -תלעות תולע ןיב ןוזיא שיש עבקנ
  .ךוסחת -םיתעלו

o יטפשמ/יתייאר ישוק ,תופיחד( תדחוימ הקדצה תשרדנ ,תרתוימ תוליפכ :דחא דצמ( 
o אתגולפ קתשה( יביטרפוא דעסל ךילה רתייל לוכי יתרהצה דעסל ךילה :ינש דצמ, 

 )הגיסנ ,הרשפ
 הפיקת השיג .טפושה תמזויב םג ,זכרל ץמאמ תושעל שי :2015 אתלד ׳נ קרב
ß אל יתרהצה ד״ספש עבוק גרבלוס .תעבוקה הכלהה -2017 רוכרכ הנח סדרפ ׳נ ןמיחא א״ער 
 זוכיר לומ ןיינעה תא םייסל הבוחה :תושיג יתש ןיב חתמ ףקשמ גרבלוס .הליע קתשה םיקמ
 תעיטק יבגל ,תיניינע תוכמסב תוטבלתהל המוד( םיכילה יוביר רשפאל אל ידכ םיניינעה
 .)םירקמה לכל היואר הכלה לעב יואר ךילה עוציב ןיבל תוימדקמ תויצגיטיל
 .ןכמ רחאל עובתל ןתינו ד״יב השעמ םיקמ אל יתרהצה ד״ספש עבקנ

 

 אתגולפ קתשה .2

 ךמסומ ש"מיב .1
 יפוס דספ .2
 םידדצה תוהז .3
 .קתשה המיקמ הפיפח ß)1 טפשמ( ןידה קספל )2 טפשמ( תונעטה יבתכ ןיב םיוושמ ךכ םשל  -אתגולפה תוהז .4

 :תינשב ררועל ןתינ אל
 .הנואתה תעש ומכ יתדבוע טרפ -׳גוד .םדוק ךילהב הערכוהש -תיתדבוע תקולחמ •
 .רפוה הזוחה -׳גוד .םדוק ךילהב הערכוהש -תיטפשמ תקולחמ •

 :אתגולפל סחיב םידדצה ןיב תוניידתה המייקתה -תוניידתה םויק .5
 ןועטל תונמדזה התייה םידדצלש אדוול שי .ש״מהיבב ״ומוי ול היה״ קיתשהל םישקבמש ןידה לעב •

  .לעופב
o רמול קיפסמש וא לעופב תוניידתה תשרדנ םאה ?״ומוי ול היה״ רשפ המ -תונמדזהה ןחבמ 

 ?התוא לצינ אל םא םג תונמדזה ול הנתינש
 1 טפשמב ןועטל תונמדזה קתשומה ןידה לעבל הנתינש ךכב יד-)2009(ןייטשניו ׳נ םילעופה קנב

קתשהה יגוס ינשל םיפתושמ םיאנת  
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 הנגה רדעיהב ד״ספ לש םיבצמב תיחרכה האצות §
 ןיא הידעלבש ,הנושארה תוניידתהה אשונ ,תירקיע אתגולפב הערכה :םיאנת §
 ?״תונמדזה״ התייה ןידה לעבלש רמאנ יתמ :תוינידמה תלאש §

o בל םישל םהילע( 1 טפשמב ןיד ילעב תוגהנתה לש היצלוגרל ןונגנמכ ד״יב השעמ 
 זוכירב אטבתמ -הליע קתשהב .)2 טפשמב םמצעב ועגפי אלש ידכ 1 טפשמב םהיתולועפל
 .םכמצע ומסחת אלש ידכ תונעטה תא וזכר ,אתגולפ קתשה ,םידעסה

 הליע קתשהמ )םיתעל( הנוש •
 התואל סחיב והשמ ןכא עבוק ש״מהיב ד״הספבש תוארהל ךירצ .אתגולפל סחיב עבקנש -יביטיזופ אצממ .6

 הביסנב רפוה הזוחה ,תמיוסמ העשב השחרתה הנואתה -׳גוד( ש״מהיב תעיבק לש תשרופמ הרימא .אתגולפ
 .העיבק התואל קיתשמ לקשמ תתל ידכ ןושארה טפשמב עדומב עבק ש״מהיבש אדוול שי .)תמיוסמ
 טפשמב קתשה הנממ רוזגל ןתינ אל ,הדבוע עבוק ןושארה ד״הספב ש״מהיב םא -תועמתשהב קיתשהל ןתינ אל
  .תרחא הדבוע יבגל ינשה

 ץוחנ היה ש״מהיבלש םירבד קר -תיפוסה האצותל תינויח התייה 1 טפשמב אתגולפב הערכהה -תינויח הערכה .7
  .תיפוסה האצותל עיגהל ידכ רמול

 ש״מהיב לש ההובג תונווכתה תמר אודיו •
 םא הלאשה -׳גוד ?דמוע אוה םאה ,ןידה קספמ הערכהה תא םיאיצומ םא -ןיא הידעלב הביס :ןחבמ •

 קדצומו תינויח תויהל היושע רחא רשקהב הלאשה התוא ךא ,תיטנוולר אל הנואתב אל וא םלב עבתנה
 .קתשה םיקתש
 

v םיכוביס -אתגולפ קתשה: 
 -2012 ןיזירד ׳נ טסטוזיא א״ע ?םיהז אל ךא םימוד םיכילה

 הנעט בקע הפוגל התחדנו ץ״גבב תילהנמ הריתע היה 1 טפשמ -תיקיזנ תוריבס תמועל תילהנמ תוריבס §
 קזנה יבגל תונלשר תנעטב תיקיזנ תיחרזא העיבת :2 טפשמ ßתוריבסה רסוח תנעט תמייק אלש
 אל תואכרעה שירקע ׳נ יולב ומכ ;)םידעס לוציפ בקע( הליע קתשה ןיא ß .ןוישירה ןתמ רסוחב םרגנש
 קתשה שי םאה ß .)םיוצ תתל קר אלא םייוציפ קינעהל ךמסומ אל ץ״גב( םידעסה תא תתל תוכמסומ
 תקולחמה( אתגולפ קתשה ןועטל הלוכי ןכלו ריבס ןפואב הלעפ הנידמהש עבק ץ״גב םנמא ?אתגולפ
 חרכהב אל ילהנמה רשקהב הריבס תולהנתה :ישוקה .)רבכ הערכוה תוריבסב התלועפ יבגל תיתדבועה
-יחרזאה לש דחא ותוא חרכהב אל ילהנמה טפשמה לש תוריבסה טרדנטסו ,תיקיזנ תונלשר תרתוס
  .יקיזנ

 ריבעהל ןתינש ןושארה טפשמב האלמ תוניידתה המייקתה םאה -יחרזא ךילה תמועל ץ״גבב ךילה §
 ברקתמ אלו ךר יתדבועה רוריבה ךילה ;םידע ןכוד ןיאו תויודע תייבג ןיא ץ״גבב ?הינשה האכרעל
 .)תידגנ הריקח -׳גוד( תויחרזא תואכרעב קוידלו תופיקתל
 טפשמב עישרמ טולח ד״ספ ןיב גירח ד״יב השעמ רצוי .ילילפ ךילה -תויאירה תדוקפל א42׳ס -׳גוד
 2ה טפשמב הטולחה העשרהה לע ססבתהל ןתינ .עשרוהש םשאנה דגנ תיחרזא העיבת ןיבל ,ילילפ
 איה ילילפב הערכההש אוה ןורקעה .בוש םחיכוהל ךרוצ אלל סיסבה ויהי םייתדבועה םינותנהו ,יחרזאה
 הרדגהב תמייקמ תילילפ העשרהש רמוחו לק ןכלו -50% קיפסמ יחרזאב דועב ,ריבס קפס לכל לעמ
  .יחרזאה תוכיא תא
 תויתדבוע תועיבק םג .םיחטשב םייאבצ ש״מיתבב תוטולח תועשרה לע םג לחומ ללכה -)1(א42 ןוקית
 ועשרוהש םיעגפמה ׳נ תויחרזא תועיבתב ןוחטב תועיבתב תונברוקה תא שמשל תולוכי הלא תועשרהב
  .)ריבס קפס יבגל ל״נכ(

v ידדה אל אתגולפ קתשה: 
 םנשי םאה קודבלו םידדצה תוהזל תיסיסבה השירדה תא ץורפל תומיוסמ תוביסנב ןכומ ןידה םהבש םיבצמ
 .הקיספה תא ץמאל הקידצמ םימיוסמ םיאנתב הערכהה ,םידדצ םתוא רבודמ אל םא םג םהבש םיבצמ
 הרכש ןלבקה תא עבותו הנגה רדג םש אלש ןלבק היה רוזיאבש הלגמ אוה .רובל לפונו בוחרב ךלוה םדא :׳גוד
 .התוא םג עבותו רובה תיירכב תברועמ התייה היריעה םגש רבתסמ ,ךשמהב .הליפנב ול םרגנש קזנה לע ותוא
 .)הליע קתשה וא( םידדצה תוהז השירד תמייקתמ אל ןכלו ,תונוש תוליע ושגוהש תועיבתהמ תחא לכלש ןכתיי
 :תועיבתה תא םידירפמ ßתונוש תוליע ונל שיו רחאמ
ß ןלבקה ׳נ הנושארה העיבתהש רחאל .הלבקתה הנעטה .םרות םשא -ןלבקה לש הנגהה תנעט :1 העיבת 
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 .ןלבקה ׳נ הינש העיבת שיגמ ßתמייתסמ
ß היה אל היריעל ,אתגולפ קתשה ןיא .הלבקתה אל הנעטה .םרות םשא -היריעה לש הנגהה תנעט :2 העיבת 
 .)ןלבקה ילענב תסנכנ אל היריעה( privity ןיאו המוי תא
ß אתגולפ קתשהל ןועטל ןתינ אל. 

v יתנגה ידדה אל אתגולפ קתשה:  
 .ירוקמה 1 טפשמב רתוי הבוט הרוצב גוהנל ד״יב השעמ תנירטקוד .ויעבתנ תא זכרל 1 טפשמב עבותה ץורמת

 :עבותל סחיב הנגה תונעטֿ §
 לשרתה עבותהש ינויחו יביטיזופ אצממ עבוק ש״מהיבו ןלבקה אוה הנגהה תנעטב הכוזה 1ß טפשמב
 .םרות םשא שיו
 רבכ םדוק ךילהבש ןוויכ חיכוהל הכירצ אלש תנעוטו ,םרות םשאל בוש תנעוט היריעה 2ß טפשמב
 .ש״מהיבב ומוי ול היה רשאכ 1 טפשמב עבותה דגנ םרות םשא קספנ

ß ומוי ול היהו םיטפשמה ינשב חכנש םדאה תא םיקיתשמש ןוויכ( אתגולפ קתשהל ןועטל ןתינ 
 האצותהו הדימבש ןוויכ םרותה םשאה תנעט לע בוש קחשל עבותל רשפאל ןיא .ינויגה רבד ,ש״מהיבב
 )יתכרעמ סרטניא( תוליעיב העיגפו ןמז זובזב היהי ותבוטל לעפת
ß וקיתשהל רדסב -ןועיט תוכז רבכ עבותל הנתינש ןוויכמ. 
 הנגה תנעט התואל ףושח םיטפשמה ינשב עיפוהש עבותה םא -ןיעקרקמה םשר ׳נ םואבנטכיפ ד״ספ
 .ינשה טפשמב שדחמ וז הנעט ררבלמ ותוא םסוח ןושארה טפשמב ולש דספהה ßםינןש םיעבתנ ינשמ
 גשיה לצנל שדח דצל םירשפאמו ,תוידדהה תשירד תמייקתמ אלש תורמל אתגולפ קתשה ליעפהל ןתינ
 .עבותה תא קיתשהלו ןושארה דצב
 קר לעופ יכ ,ידדה אל ןכל( .עבות קיתשהל לוכי שדח עבתנ ךא שדח עבתנ קיתשהל הלוכי אל עבות
  .)דחא ןוויכב
 עיפשהל הלולע ,היצגיטילה תא להנל רחוב אוה וב ןפואה םגש ןובשחב תחקל עבותה לע :ןוילעה תדמע
 איבת הערכההש ןכתיי יכ ,םדוק םיעבות עבות הזיא( םיידיתע םיטפשמב החלצהה תונכתיה תא
  .)=(ינשה טפשמב אתגולפ קתשהל

 :עבתנ ותוא דגנ םינוש םיעבות לש תועיבת §
 םישנאה -ימדקמ רשק אלל ויה םיעוריאה ינש .רובל תלפונו בוחרב תכלוה ׳ב .רובל לפונו בוחרב ךלוה ׳א
 ?לשרתה ןלבקה םאה ß .עובש לש שרפהב ושחרתה םיעוריאהו ינשה תא דחא םיריכמ אל
 .תולשרתה ןיאש עבקנ ßעבותו ןלבקכ עבתנה תא ההזמ ׳א
 א טפשמ יפל תולשרתה שיש עבקנ ß׳א לש ותעיבת רחאל תעבותו ןכ םג ןלבקכ עבתנה תא ההזמ ׳ב
 הל היה אלש ןוויכ הריכמ וניאש םדא לש דספה לע הקיתשהל ןגוה אלש תנעוט ß אתגולפ קתשה יפל
 .ש״מהיבב המוי

ß הז הרקמב הינשה תעבותה תא קיתשהל ןגוה אל.  
v יפקתה ידדה אל אתגולפ קתשה- 

 :אוה ינושה .ןורחאה ומכ הרקמ ותוא
 .לשרתה ןלבקהש עבקנ ,ןושארה טפשמב חצנמ ß׳א עבות
  .תולשרתה לש עוריא היה רבכש תנעוט ß׳ב תעבות
 .)תוננוגתהכ קר אלו( ?עבתנ ותוא דגנ הפקתהב םיעבות שמשל לוכי אתגולפ קתשה םאה
 םיילאיצנטופ םיעבות לש תיטסינוטרופוא תוגהנתהל ששח ?םואבנטכיפ תכלה תא ןאכ םג ליחהל ןתינ םאה
 וניתמי םיעבות וללגבש םלוה אל ץירמת( ״לגה לע בכרל״ ולכוי זאו ןלבקה דגנ הקיספ היהתש דע וכחיש ,םיידיתע
 .)יוצר רבד הניא הנתמה ,ויבאשמ תא זבזביו חילצי רחא עבותש

 ;םמצע םיעבותהמ הנושב םיעבותה םה ימ אדוולו תימדקמ הקידב עצבל לוכי אל ןלבקה §
 .םיעבותה תא זכרל לוכי אל ןלבקה -םתוא זכרל לוכיו ונוצרכ ויתועיבת רדס תא ןגראמה עבותל דוגינב §

 ןלבקהמ שורדל ןתינ אל ןכלו םיקזנב ינושה בקע ןיטולחל תונוש תויהל תולוכי תונוש תועיבתב ןוכיסה תלחות
 םיעבותש ףידענ -תמא איה ונלש לעה תרטמש ןוויכ .)םיבאשמ זובזב( תועיבתה יתשב הרוצה התואב ןנוגתהל
  .קית לכב םהיבאשמ םיברמ תא ועיקשי אל

 םיעבתנ דגנ תנגוה הרוצב דבוע אל םואבנטכיפש עבקנ .יפקתהה ןוויכב םואבנטכיפ -לארשי תנידמ ׳נ ןפסא א״ע
 .יפקתה ידדה אל אתגולפ קתשהב םיריכמ אל ןכלו ,םיעבות דגנ קר אלא )ךופהה ןוויכב(
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 וא םידבוע הברה יפלכ לשרתהש ןרצי( םימוגפ םירצומ -גוד ;הזכ קתשהב ריכהל יואר היהי םיתעל -גירח
 זכרל תוסנל ידכ םיעבותה תא עדייל לכוי ובש ץירמת רוציל םיצור ןכלו ץמאמ תושעל היה לוכי ,םיבר םירקמב
 .)םתוא
 הנושב תחא תבב סנכתהל ויעבות לע תופכל לוכי אל אוהש ןוויכ םתוא זכרלו ויעבות ימ תעדל רתוי השק עבתנל
 .סנכתהל םיעבתנ בויחמ

o הילפא רצויש ןוויכ ןגוה אלו יוצר אל .םיטסיפמרטכ גוהנל -תוכחל םירחואמ םיעבותל ץורמת 
 .הז גשיה לע םיכמסנש הלאכו ודיספהש םיעבות דגנ תיתורירש

o םירחואמל םימדקומ םיעבות ןיב הלפי הרדסב ירקמ ךופיה 
o יתמ( םירידנ םיגירח ךא ,תטלחומ הלילש אל -ןפסא :ןוילעה?( 

 םיבר םיעבות לש הפפכה םיצור רשאכ .)?ץ״גב ?תיגוציי הנעבות( ידסומ :ףידעה ןורתפה
 יפלכ הפוכ קתשה תרצוי תיגוציי הנעבות( הלא ןיעמ םיפוכ םירדסה רציינ ,תמיוסמ הקיספל
  .)עבתנ ותוא

  ?״ומוי ול היהי״ בושח המכ דע :תיביטמרונה דוסיה תלאש

 תורשפו ד״יב השעמ

 .העיבתה ףוגב ד״ספב הערכה אלל רמולכ ?הליע קתשה השעמ המיקמ הרשפ םאה •
 .הרשפל סחיב ש״מהיבמ השקבתנש הלועפה המ יולת ?תויוכז תרימש ?שרופמ רותיו ?הקיחמ וא היחד :יולת

 :אתגולפ קתשה המיקמ הרשפ םאה •
 םידדצהש רמאייש ןכתיי ,הרשפה ןכותב יולת -ןיידעו .יתוהמ ד״ספ ןתנ אל ש״מהיב יכ ,רוריב ןיא -אל הרואכל
 .ןיד קספ לשל המוד תויהל יושע הפקותש המכסה -םיוסמ ךסב אוה םרגנש קזנה הבוגש םימיכסמ

 םוכיס :ןיד תיב השעמ

 .2 טפשמ חתפב םסחכ -הנירטקודה לש התלועפ •
o העיבתה בתכ תא חסנלו םייארחא תויהל ןידה ילעב לש ד״הוע לע ,העיבתה בתכ לש ןוכנ חוסינל ץירמת 

 .וערכוהש םיניינעב העיבתל תודגנתהלו ,םסח הווהת אלש ךרדב
 .1 טפשמב תיגטרטסא תוגהנתהל ץירמת -תעב הב •

o 1 טפשמב( תונעטו םידעס ,תוליע זוכיר תדדועמ(. 
o הלאכ םג ,קתשהכ ענמיהל ידכ 1 טפשמב דעסו אתגולפ לכב תוניידתהל רתי ץירמת תרצוי :תרוקיב 

 .םירתוימכ םיררבתמ ויהש
 .תונמדזה זובזבב ספתיהל אל ידכ ,תינויח תוניידתהמ תוענמיה ץירמהל היושע ,דגנמ §

o ףסאיהל תויארלו שבגתהל םידעסל רשפאל ידכ ,תועיבת לש תרחואמ השגה תדדועמ -ינייחד טקפא. 

 

 םיפסונ םימסח :טפשמה תיבל השיגה
 

 :יטופיש קתשה

 ,רחא ךילהב תדגונ הנעט ןועטלמ קתשומ ,האנה תבוט הנעטה ןמ ול החמצנו ,דחא ךילהב הנעט ןעטש ןיד לעב •
 .רחא בירי דגנ םג

 :לע רומשל ידכ ףירח אוה לוצינה םהב םירקמב קר םסחה תא םימיקמ .ש״מיב-ןיידתמ יסחי לש היצלוגר •
o יטופישה ךילהה ״רהוט״: 

 ךילהה לש הערל לוצינ יא ,ל״ות §
 תורתוס תוקיספ תעינמ §

o טפשמה תכרעמב ״רוביצה ןומא״ 
 תעד לוקיש •
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 :דמועו יולת ךילה

• Lis alibi pendens 
 :רשאכ ,העיבתב ןוידמ ענמיי ש״מהיב •

o םידעס לוציפ חוכמ רחא ש״מיבב/תרחא הנידמב( רחא ש״מיבב ליבקמב תלהנתמה ההז הליעב העיבת 
 וא ;הליע קתשה רוציל יושע – )יופכ

o קתשה רוציל יושע -רחא ש״מיבב ליבקמב תלהנתמ יחכונה ךילהה תא רתיית התערכהש העיבת 
 אתגולפ

 תורתוס תוקיספו םילופכ םיכילה תעינמ •
 (comity) תואכרע ןיב דוביכ •
 תעד לוקיש •

 היצגיטילל םסחכ המכסהה

 :היצגטילל עיגהל ילבמ ךוסכסה םויסל תויפולח םיכרד

  .ADR- alternative dispute resolution -תויפולח םיכרדב םיכוסכס בושיי •
 ש״מהיבל ץוחמ הערכה/הרשפ :הרטמה •
 .םידדצה תמכסה :םסחה רוקמ •

o היצגיטילה /ךוסכסה ץורפ ירחא( דבעידב וא )הזוחב ,ךוסכסה ינפל( שארמ( 
o יסאלקה יטופישה לדומהמ קחרתמה יגולונורכ יטמכס רדסב( סופיט-תובא המכ(: 

 רתויב המודה הפולחה .ש״מהיב וניאש ינוציח םרוג י״ע הערכה םישקבמ םידדצה -תוררוב §
 :איה תוררוב ךרוצל תשרדנה הלועפה .םידדצה שלושמ לע תססובמ -והומכש ,יטפשמה ךילהל

o םכוסכס תא תחקל םיטילחמ םידדצה ובש ,תוררוב םכסה י״ע אטובמ -המכסה ביכר 
 הזכ וא ,םידקמ הזוחב -שארמ המכסה תויהל הלוכי .ש״מהיבל אלו תיפולח תרגסמל
  .ex ante/ex post -)תקולחמה רוריב ברע( ךוסכסה ץורפ רחאל השענש

o אוה בויחה רוקמ .טילחמ ישילש םרוג שי יטפשמה ךילהל המודב .ררוב קספ :רצותה 
 רורגל לוכי ינש דצ ובש ,יטפשמ ךילהמ הנושב( תוררובל הינפל תירוקמה המכסהה
 .)דחא דצ אוה םידדצה בויח רוקמו ,דחא דצ ךילהל
 .םיזוח ףכוא אוהש ןוויכ = ררוב יקספ ףכוא ןידה 
 .םיזוחה שפוח יניד וילע םילח ßםידדצה תמכסהב השענ הז ןיד לכש ןוויכמ
 רשפאמו ,הז ךילה ילארשיה ןידב תדדועמה הדמע אטבמ .םירדסה עבוק -תוררובה קוח
 םידדצה דחא ובש הרקמב ררוב קספ תפיכאל ריהמ לולסמ תוררוב יכילהב םיכוזל
 .ומייקל ברסמ וא ופקותב רפוכ

 תילמרופ תוחפ תויהל הלוכיש( המכסהל עיגהל םידדצל תעייסמ )תרשגמה( ישילש םרוג -רושיג §
 .)אשונב הקיקח תוחפ שיש ןוויכ ,תוררובב רשאמ

o םידדצה ןיב )הזוח( םכסה איה רושיגה תאצות -האצותב אוה תוררובל רושיג ןיב לדבהה 
 האצותה הבש תוררובמ הנושב ,ןורתפל עיגהל םידדצל רזוע רשגמה םהבש םמצע ןיבל
 .תבייחמ ׳ג דצ תטלחה איה

 םרוג ןיא .תומכסהל עיגהל ידכ םמצע ןיבל םניב תילרטליב היצקארטניא םילהנמ םידדצ -מ״ומ §
 םע הז םירשקתמ םידדצה ןהב תויצאוטיסה ללכ .ךוסכסה תא םייסל םידדצל עייסמה ישילש
  .םנוצר שורד ךכ םשלו ,הז

o הזוח/םכסה( תחלצומ האצותל עיגהל ידכ המכסה תשרדנ ,רושיגל המודב(.  

 

 

 

 

תוררוב םכסה  

ב דצ א דצ   

ררוב  

הזוח=ררוב קספ  

רושיגל הינפ  

רשגמ  

ב דצ א דצ   

הזוח  

א דצ ב דצ   

מ״ומל הינפ  

הזוח  
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 ?תופולחה 3ל סחיב ןידה תדמע תאטובמ דציכ
 טפשמה תכרעמ םויה ךא ,םיטפשמה םלואל ליבומ היה דחא ןורדסמ רבעבש שיחממ -תותלדה הבורמ ש״מהיב יומיד
 .תורישי ש״מהיבל אלו םהל תומיאתמה תותלדל םיכוסכסה תא תבתנמ
 :ומצע יטפשמה ךילהה ךותל ןהיביכר תמנפה ידכ דע תופולחה תא בהלנ ץומיא לש תקהבומ הדמע

 ןיב תוררוב םכסה גיצמש עבתנה דגנ ש״מיבל העיבת שיגמ םדאו הדימב .םיכילה בוכיע :תוררובה קוחל 5׳ס •
 .תוררובל םידדצה תא חולשלו העיבתה תא בכעל ß ד״וקיש אלל טעמכ ש״מהיבל הרומ ףיעסה ,םידדצה
  .דימת טעמכ ופכואי ש״מהיב ,ףקת תוררוב םכסה שי םא .תוררובה ןויערב הכימת לש ףיקת ץומיא אטבמ

 ךילהל םידדצה תא תונפהל יחרזאה ךילהב ש״מהיב תא ךימסמ .תוררובל הינפה :ש״מהיתב קוחל ׳ב79 ׳ס •
 להנל ןתינ יכ םשרתמ אוהו ש״מהיבב ליחתמ ךילהה ,םידדצה ןיב םייק תוררוב םכסה ןיא ובש בצמ( תוררוב
 ex post םג ß)ל״ניב יפוא ילעב/תוידוס יניינע וא תיעוצקמ תקולחמ לשמל( תוררוב י״ע רתוי הבר תוליעיב ותוא
 .תוררובל םידדצה תא הנפי ש״מהיב ,ררועתמ ךוסכסהו הדימב

 ןוויכ בייחמ אל ,רושיגל םידדצה תא תונפהל ש״מהיב תא ךימסמ .רושיגל הינפה :ש״מהיתב קוחל ׳ג79׳ס •
 ,םיקסע( תכשמתמ םיסחי תכרעמ ילעב םיכוסכסב דחוימב .עיצהל ןתינ ךא -םידדצה תמכסה תשרדנש
 רשפאת אל ךא םידדצה ןיב חתמ רצייתש תיפוס הקיספ קוספלמ עתריי ש״מהיב הלא תויצאוטיסבש -)החפשמ
 .הרזעו םכסה איביש רושיגל תונפהל םיפידעמ ןכל ,םיצור ויהש יפכ ףתושמב ןיינעה תא להנל ךישמהל םהל

 ,ADRה ןויער תא םינפמה ןוקיתה תרגסמב .)טולייפ( הבוח ת״והמ תשיגפ :השדח 37/תונשי אי99-א99׳קת •
 םיבייוחמ םידדצה ß)קית שי( הנגה בתכ שי ßתיחרזא העיבת תשגומש רחאל .םואיתו תורכיהה ישגפמ וצמוא
 ש״מיתבמ קלחב קר םשוי .אלמ יטפשמ רדסהב אלו רושיג תועצמאב תקולחמה ןורתפ תורשפא תא קודבל
 :םירבד 2ב ישוק .ףקותל וסנכייו הדימב אלמ ןפואב ץמואמ תושדחה תונקתב .םולשה

o ת״והמ תועצמאב הרשפל םיעיגמה םיכילהה גוס 
o ת״והמה תשיגפ ילב םג הרשפל עיגהל םילוכי ויה םידדצה םאה -תיפולחה תואיצמה יהמ? 

 תתחפה ךרוצל םידדצ ןיב דימת להנתה מ״ומ .הבוח מ״ומ ךילה .הבוח ימדקמ ןויד :36-34 תושדח תונקת •
 לע הבוח .)םימייק םיניד שדחמ וחסינ תורחאה תונקתה דועב( שדח ךילה ואיצמהש ךכב אוה שודיחה ךא ,תויולע
 םהילע ימדקמה ןוידה תרגסמבו ,הנושארה טפשמה םדק תבישי ינפל דוע הז םע הז רשקב תויהל םידדצה
 תושרדנה תויארה יבגל המכסהל עיגהל ידכ םיביריה םידדצה ןיב תקולחמה רדג תא םצמצל ץמאמ תושעל
 שי ךא םיכסהל הבוח ןיא .םידדצה ןיב מ״ומ דוסימ ןיעמ .ש״מהיבל איבהל שי ראשנש המ תא קרו -החכוהל
 .ימדקמה ךילהה םע הלועפה יפתשמ יא םע תויצקנס ןנשיו ,לולסמה םע הלועפ ףתשל הבוח

 םיטפושה םג ,ליעל םיכרדה 3 לש םיילמרופה םינבמל רבעמ .םידדצל תוצלמה :ן/םמצע תו/םיטפושה תלועפ •
 ךופהל םילוכי ךכ .תונוש תושרופמ תומרב ,םידדצה ןיב תורשפו תומכסה לש םייטננימוד םינכוס םמצע
 .הרשפה ךילה דודיעב םיליעפ םינקחשל

 ןוויכ ,יטפשמ תוחכוה ךילה םותב יפוס ד״ספל עיגמ וניא לארשיב םייחרזאה םיכילהה לש רתויב עירכמה בורה ,לעופב
 םיבלשב םיקוליס( תוחכוה רחאל יחרזאה טפשמב תורחא םיכרד שי ,)ילילפה טפשמב( ןועיט ירדסה םנשיש ומכש
 .)םירחא וא םימדקומ

 :יזכרמ ןקחש ש״מהיב ADRב ,םוכיסל

  תשרופמ הרכה -)ג-ב79׳ס( ש״מהיבל ץוחמ םיכוסכס בושייל הינפה •
 )ת״והמ( רושיגה תורשפא לש הקידב תבוח •

o השדח 38 הנקת( תויצקנס -תיטופיש הפיכאו ימדקמ ןויד תבוח( 
o יחרזא ןיינעב ןדה ש״מיב .ילארשיה טפשמל ידוחיי ףיעס -הרשפה ךרד לע ד״ספ -)ןטק אל( יתבר א79׳ס 

 .הרשפ לש ךרדב ,ותצקמ וא ולוכ ,וינפלש ןיינעב קוספל ןידה ילעב תמכסהב יאשר
 ש״מהיב תא המכסהב םיכימסמ םידדצה םהבש םיבצמב :ןורתפ .הרשפ ןיבל הקיספ ןיב הריתס :ישוקה
 תטלחה תובקעב( .יחרזאה ךילהב םינועיט+תוחכוהה לולסמב רובעל ילבמ םתקולחמב קוספל
 היפל הרצק הטלחה טילחמ ש״מהיב ßםיכמסמ ש״מהיבל םיריבעמ םידדצה .)ש״מהיב דודיע/םידדצה
 םידדצה ןכל ;תקולחמה חווטב םישרדנה םימוכסה ינש ןיב( לשמל x םוכס עבותל םלשי עבתנה
 םינועיט ,תידגנ הריקח ,תוחכוה ךילהב רסוחה אוה הלא םירקמ דחיימה .)ןוכיסה תא םמצע לע םילבקמ
  .המכסההו קומינב רסוחה ןיגב ,רוערע לע השקמ ןכל ß .קמונמ ד״ספ ןיאו ,)ושקיב םא אלא( םייטפשמ
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o תורשפל ןיד קספ ףקות ןתמß ןיד תיב השעמ 
 לוכי אל ש״מהיב .צ״נקת -)2019( 5120/16 א״ע -׳גוד ,האנתהל ןתינ יתלב יטופיש ד״וקיש §

 אדוול ידכ ,הפקות תא ןגעיש ד״ספ ןתמ ךרוצל הרשפה תא אורקל שרדנ ןיידעו תיטמוטוא לועפל
 .םיזוחה יניד חוכמ רוביצה תנקת תא דגונה רבד הרשפב ןיאש
 םלישש הרגאהמ קלח לע רתוול םיכסי ש״מהיב םא קר ףקותל סנכיתש רמאנ הרשפב ,הז ןיינעב
 דגונה רבד ßהרשפל ףקות ןתמ ךרוצל תמיוסמ הטלחהל ש״מהיב תא לבוכ הז םכסה .עבותה
 יטופישה ד״הוקיש לע האנתה/הלבגה לולכל הלוכי אל הרשפ .ירשפא יתלב ןכל ßצ״הנקת תא
 .ומצעב
 שורדל ןתינ ןכלו ,טלחומ ןפואב תבייחמ היהתש םיצורו הרשפל םיעיגמ ןיד ילעב תובר םימעפ
 .)ד״יב השעמ םיקמ( הרשפה םכסהל ךשמהב ןיד קספ תתל ש״מהיבמ

o תניתנ .16)ב(63 השדח הנקת וא ,ש״מהיתב קוחל 9)ב(א79׳ס( שמתשמב וא שרופמב -תורשפ תעצה 
 .םהיניב ושע םידדצש הרשפ רדסהל ד״ספ לש ףקות
 .םהיניב ושעש הרשפ רדסהל ד״ספ לש ףקות ןיד ילעבל עיצהל םיטפושל קוחב תשרופמ הכמסה

o ש״מהיב .ןייטשרבלא לכימ לש הרמאמ :תקולחמל רבעמ טפשמה תרות לא -יטופיש םיכוסכס בושיי 
 .ןיד יקסופ קרמ רתוי םה םיטפוש ךכו ,המצע היצגיטילב םג ברועמ

ADR- תוינידמ ילוקיש: 

 ?תואכרעל השיג רתוי רשפאמ וא ביחרמ adr םאה ?חתפ וא םוסחמ -תואכרעל השיג •
 .)תוילילש תולחות המגודל( להנתהל יחרזאה ךילהב להנתהל ולכי אלש תויצגיטילל רשפאמ אוהש ןוויכ ,ןכ
 השיגה תא תמצמצמ םייפולח םילולסמל םידדצה תחילשו ,תינויד תוניגה תוחטבה ללוכ ךילהה -ינש דצמ
 םיקיתו ש״מהיבל תירוביצ םימיאתמ םיקית חלושו קיפסמ יתוכיא בותינה ןונגנמ םאה( תוניגהה באשמל
 .)multi- door courthouse( ״תותלדה הבורמ ש״מיב״ )?תופולחל םייתרבח םימיאתמ

 ?םיריהמ םיביתנ -סמוע •
 יבמופ ןויד ךסחנ ףסונבו ,הלא םייפולח םילולסממ תונהל לוכי ימ רורב אל ?ש״מיב ףקוע לולסמ ךילהה המכ דע
 .ןידב
 חותיפ ןיא זאו( הז קית ומכ טפשמה ׳עמ לש תיללכה תוגהנתהה תלאש ןובשחב תחקלנ המכ דע :הלאשה
 ?)ןידה לש יבמופ

 ירסרבדא םיכוסכס בושיי :היצגיטילה תא רקבמו ADRה דעב יתוהמ ןועיט -ירסרבדא אל םיכוסכס בושייל ךוניח •
 בושיי תמועל -תויטסינוטרופוא דדועמו ביואכ אתגולפה רב לע בושחל ,תוביריל םישנא דדועמ )ירוטגיטיל(
 .היגולותפכ היצגיטילה לע לכתסמו ןוכנ ךוניח רשפאמ )תופולח( ירסרבדא אל םיכוסכס

  .ADRה תמגמל תודגנתה .Against settlement :רתויב םסרופמה יתרוקיבה ךלהמה :)1984( סיפ ןווא •
o תויהל שי תיתרבחה המרב ךא תילאודיבידניא המרב תובוט תורשפ -ירוביצ וא יטרפ עוריאכ טפשמה 

 הפדעהה המ שארמ יתכרעמ ןפואב בושחל שי ךא ,היוצר היהת הרשפ םיתעל( ךילהה בוציעב םיריהז
 .)ללכב טפשמה ׳עמל תמרוג תורשפל

o תיירוטסיה לע תולכתסהב .וקיתשהל שיו עירפמ ךוסכסה ןיקת םלועב -תונמדזה וא היגולותפכ ךוסכסה 
 תיתרבח הלקת ףשוחה ןולח אלא ,הילידיאב הערפה אל וז -ש״מהיבל עיגמ אוה רשאכ ,היצגיטילה
 ןוקיתל היצגיטילב שומיש ß הרבחה רסומה בצמ תא רפשלו וז הלקת ףושחל טפשמה תרטמ ßהקומע
 םיקית דחוימב( תורשפל םיקית תחילש לש םזגומה ץורמתב רהזיהל שי ןכל ß .תוקומע תויתרבח תויעב
 תובושח תוילנידרק םיסחי ׳עמ תופשוח ןה ךא הכומנ םהב חוורה תלעות ילואש ,תירוביצ תובישח ילעב
 .)הרבחב ןקתל שיש

 :םיינבמ םימסח

 .)תיחרזאה טפשמה ׳עמב דחוימב( ?רתוי םיחילצמ םהל שיש הלא המל -)1974( רטנאלג קראמ :יתקולח םסח •
 .ול םלתשמש המ יפל ,רזוחה ןקחשה לש תויטרפה תופדעהה יפל היצגיטיל לוהינל םסח
 תורבח ומכ היצגיטילב םירזוח םינקחש( םיבאשמ רתוי םהל שיש הלאש ךכ הנבומ יטפשמה ךילהה ,ותנעטל
 םדא ,טושפ חרזא( תוחפ וחילצי םיימעפ דח םינקחש .רתוי וחילצי ß)רתויב לודגה עבותה -הנידמה ,תולודג
 .וייחב עצוממב תחא היצגיטיל ולהני -)םינטק םיקסע ,יטרפ
 ןיא םרובעו ,ןותנ ןמזב דחא קחשממ רתוי םיקחשמ םה ותנעטלש ןוויכ ßבורל וחצני םירזוחה םינקחשה
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 ןפואב ,הבורקה הנשה ךרואל תועיבת יפלא ול ויהיש עדוי קנב -׳גוד( םיוסמ עבתנ לומ תיטרפ היצגיטילל תובישח
 םירחא תוחוקלו תובוט תויאיר לעב ןיד לעב שיש האריו הדימב .)וידחי תויצגיטילה לכ תא להנל ףידעי יגטרטסא
 ראש תא .םלעיי קיתהש דבלבו -הרשפה חוורמב הרשפ י״ע העיבתה תוכז תא ונממ תונקל ףידעי קנבה ,אל
 דספהה יקיתו ןוחצינל ועיגי ןוחצינה יקית ךכ :םהב ודיספי םיעבותהש עדוי אוהש ןוויכ להנל ךישמי קנבה םיקיתה
  .)קנבה תבוטל דובעיש םידקתל איבהל ףאו( עיפשהל אל וכישמי

o םימידקת לע הטילש רשפאמ 
o יתמו ותשקב לכ תא לבקי עבותה יתמ טילחהל ןתינ ,הרשפה תלאשב םיטלוש םא -רסח ייוציפ רשפאמ 

 דסומ לש הנבמהמ תונהל ול תרשפאמ רזוח ןקחש לש םיקחשמ המכב קחשמה ךכ ßהנממ תוחפ
 .םיטפשמב תוחלצה ךשמהל םכרד תא רישכהלו היצגיטילה

 :םיבר םיקית ינפ לע היגטרטסא להנל תלוכיה §
 הנבומ רסח יוציפ -הרשפל ינשה דצה תכישמ •
 יגטרטסא ןורתיכ סמועה •
 םידקת היהי םא הריחב -ןידה ןכות לע העפשה •
 םיעבותה לכ יפלכ היצגיטיל להנל בייחמ רזוחה ןקחשה לש ד״הוע -ןידה ךרוע דיקפת •

 .רזוחה חוקלה לומ ולש הקיתאב עוגפל אל ידכ

 

 טפשמל השיגה

 וניתונעט תא ןועטלו וניתויאר תא חיכוהל ןמדזי ובש( ומצע הצקה עוריאל עיגהל ידכ להנל שיש םיבלשה םהמ :הלאשה
 ?)ד״ספ לבקל ידכ ש״מהיב ינפב

 קלחו ,םימסחה בקע )השיגה( ינשה בלשב ולפי קלח .הז בלשל םיעיגמ אלו ךרדב םיננוסמ םיקיתה לש עירכמה םבור
 .םייחכונה השיגה יבלשב ךשמהב ולפי

 )יטמכס( ךילהה הנבמ

 :םינוש םיבלש םהמ דחא לכלש םיירקיע םיבלש 2ל יחרזאה ךילהה תא קלחל ןתינ

 :טפשמל הנכהה •
o בתכ שיגמ ךילהה םזוי עבותה .םיננוכמה תונעטה יבתכ תשגה .ךילהה חתופ בלשה -תונעטה יבתכ 

 אל תעבתנה רשאכ( ולוכ ךילהה תא םיננוכמ הלא םיטסקטו הנגה בתכ םישיגמ םיעבתנה ,העיבת
 .)העיבתה בתכ יפל קספייו ריהמ היהי ךילהה הנגה בתכ השיגמ
 .םידדצה י״ע להונמ הז בלש -

 עדימה לש ףוצר ןוכדע םע וזככ תילנויצר תוגהנתה ונייפא -עדימ תרבעה לש ךילהת תליחת §
 הלעתש הנעט תויהל הלוכי ינשה דצלש הלגמ םידדצהמ דחאו הדימב .)תולחות בושיח( םייקה
 .תונעטה יבתכ יחסנמ לע תלטומה תוירחאה תדימ תא םיניבמ ,התלעה אלש

 -׳גוד( תונעטה יבתכ ךרד םייומס םירסמ תרבעה -םימויאו םישושיג ,ינוכיס םייוכיס תפישח §
 לש רסמ -ךפהל וא ,)ש״מהיבל ץוחמ רשפתהל ףידעש רסמ הארמ הובג םוכס לע ת״תכ תשגה
 .רתוי ךומנ םוכס ןויצב םולש

 חוסינה תנווכה אשונב תוינידמ תלאש .תמאה/טוריפה תדימ -״םיחותפ םיפלק״ ׳נ תוירסרבדא §
 םיחותפ םיפלק לומ תיטסינוטרופוא תוגהנתה ,הז חתמ תועצמאב תחסונמ תונעטה יבתכ לש
 תא תדדועמ םינידה תכרעמ ,וז השיג ץומיאב .)תמאה תפישחל םיפתושכ ןידה ילעב לש היאר(
 .תורתסה םצמצלו םדקומ בלשב םהלש עדימה תא ףושחל ,םייולג תויהל םידדצה
 :תולאש 2 תונעטה יבתכב ןכל
 ?םהמ תשרדנה תותימאה תדימ ?ןידה ילעבמ תשרדנה טוריפה תדימ
 קר בתכב ןועטל וא דחא יתדבוע ךלהמל בייחתהל ןידה ילעבמ תוחפ שרוד ירסרבדאה דצה
 .םיחותפה םיפלקב תודדוצמ תורחא תושיג .תואדווב תונוכנש תונעט
 השיג הל ןיאש הדובעה רוקמב םישנל םירבג ןיב הילפא תובקעב תעבותמ שורדנ המ -׳גוד
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 הלש העיבתה בתכב הליעה תא ססבתש ידכ ,דבלב םשור תלעב ךא םידבועה לש רכש ישולתל
 :תושיג יתש ?ףסה לע קלוסת אלו
 רתוי ולביקש םירחא םישנאמ עדימ הל שישו רכשב הלפמ קיסעמהש ןעטתש ךכב קפתסנ -
 ,שארמ הריקחל השירד( הילפאל סחיב קיסעמה לש תוינידמ הנשיש שרופמב ןעטתש שורדנ -
 .)תושדח 5-1 ׳קת( וז השיגל הטונ ילארשיה ןידה .)תוימדקמ תויאר ןיעמ
 ,בתכב תודע =ריהצתב םהלש תונעטה יבתכ תא תובגל םישרדנ ןיד ילעב םיתעל ילארשיה ןידב
 .רקש תודעל וריהצמ תא ףשוח יוגש ריהצת .תידגנ הריקחל ףשוח ,פ״עב תודע ומכ תבייחמ

 ßג״התכ שיגהל תיאשר תעבתנה ßת״תכ תשגה רחאל -הבושת בתכ ,הנגה בתכ ,העיבת בתכ §
 .הבושת בתכ שיגהל הלוכי תעבותה

 .ךרוא ,הנבמ -תושדחה ׳קתב םיינרוצ םישודיח :םייזכרמה םישודיחה §
 .ךרואהו הנבמה לש היצלוגרל ינכט ןויסינ .יתדבוע ןועיטו ,רקיע ,תרתוכ -9 השדח ׳קת

 רתוי תוזכורמ תושדחה -33-24 ,18-9 -תושדח ,136,216 ,127 ,96-44 ,27-א7 תונשי ׳קת §
 .םאתהב רתוי ריהבו זכורמ ןפואב תונעט חסנל ןידה ילעב תא ןווכל איה ןהב היפיצהו

  -העיבת בתכ

 לדחמ תרירב ,ךילה גוס תרדגה ןיא םא -)דחוימ ךילה ןיאב( ךילה תחיתפל ירויש יעצמא §
 .העיבת בתכב ליחתי יחרזאה ךילההש

 .)39(11 ,3ג9 -תושדח .9,71,74 תונשי ׳קת -תויטפשמ תונעט אלו תויאר אל ,תודבוע §
 ,רתוי רחואמ תיתדבוע תכסמב ותוא חיכוהל חילצנו הדימבש רופיס רפסל בתכה דיקפת
 אלו תויארה תא םיגיצמ אל הז בתכב ןכל .ונל עיגמה דעסב ונתוא הכזי יתוהמה טפשמה
  .םייתוהמ םינועיט םינעוט

 :םיננוכמה םיביכרה ינש §
o שקובמה דעסה ןויצ 
o הנגה בתכל םג יטנוולר( ונתנעטל שקובמה דעסה תא תומיקמה תודבועה לש טוריפ 

 )העיבתה בתכל םגו
 בורל .לקהל ידכ ,תיאופר ד״ווחו םיכמסמ ףרצל תובייחמ -תונשי 127 ,75 ׳קת -ןיידעו §

 ךכ .ומצע העיבתה בתכב תורכזנה ,תויזכרמ )דבלב תובותכ( תויאר ויהי הלא םיכמסמ
 רחא בתכ לכו יתוהמ ךמסמ ףוריצ תשרוד ,הביחרמ -השדח 15 ׳קת .םיכילהת םירצקמ
 בתכב תושרופמ םירכזנה םיכמסמ קר אל רמולכ( תונעטה בתכב ןעטנה דוסיב שמשמה
 .)העיבתה

 המ אוה העיבתה בתכב בתכנה .תונעטנה תודבועה ,שקובמה דעסה :תקולחמה רדג תעיבק §
 עבתנה וילעש ןוויכ העיבתה בתכב שקבתה אלש דעס לבקל ןתינ אל .ש״מהיבב ררוביש
 .תולחות בושיח י״ע וילא ןנוכתה אל עבתנהש שדח דעס ףולשל ןתינ אלו ,שארמ רהזוה

 ךילהה תא בצעלו תקולחמה רדג ףקיה תא שארמ רוחבל הלוכי -תעבותל הלודג תוריח §
 :םימיוסמ םינוכיסל התוא ףשוח .ןידה תולובג ךותב

 :חסנמה רהזיי §
o ידמ בחר ןפואב חוסינ -ידמ ביחרהל אלß לע תורבגומ תויולע( תואצוהל איבי 

 .תויצקנסכ תואצוה תותשומ תויהל תולולעו ,)טועפ טפשמ
 1 םוסרפש עבוק םולשה .םימוסרפ לע ערה ןושל תעיבת -2013 ןרטשנגרומ ד״ספ
 .םולשת 115,000 =25,000 תואצוה +40,000 -2 םוסרפ+50,000 ךסב קזנ םרג

ß תואצוה +10,000ל התחפה -2 םוסרפ+תואצוה 0 -1 םוסרפ -יזוחמל רוערעב 
45,000= -35,000. ß התייה אל העיבתהש ףידע -עבתנל ףוסב םליש עבותה 

 .יתעתרה ד״ספ .ערה ןושל בקע קלסל היה ןתינ אל ךא ,הליחתכלמ תשגומ
 םילולע םהש ןוויכ םינלשר תויהל אל םיעבות לע ךא -הטנא סקא ליטהל ןתינ אל
 התייה םתעיבתש ררבתי םא ךילהה ףוסב טסופ סקא היצקנסל םיפושח תויהל
 .םינפהל םיעבתנל םורגל לוכי ש״מיב ,דבעידב .תמזגומ
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 םיכומנ רבד לש ופוסב וקספנש םימוכסה יכ עבקנ -לאנור ףסא ׳נ זפ יפש ד״ספ
 אשיי דצ לכש ךכ העיבתה בתכב גצוהש העיבתה םוכסמ תרכינ הדימב
 .גירח ןפואב תעבותה תואצוה תא םלשי אל דיספהש עבתנהש ךכ ßויתויאצוהב

o ידמ בחר ןפואב חוסינ -ידמ םצמצל אלß רותיול איבי. 
 הובגה קזנ חיכומ עבות .עבתנש הממ רתוי חיכוהל רתומ -2012 לדגמ ד״ספ
 םיחיכומ םינוש םיחמומ ךא 1M םיעבות -׳גוד .רוקמב עבתש העיבתה םוכסמ
 תואצוה יפל וייוכיס תא בשחמ עבתנה .)ךומנ קלחו הובג קלח( םינוש םימוכס
 בתכב בותכהמ רתוי םיהובג תוננוגתה תויולעל ףשחנ אוה ךכו ;ידגנ החמומ
  .הנעטה תא החוד ןוילעה ß .העיבתה

 ןועטל ןתינש הנעט הנשיש ךילהה ךשמהב רבתסמ םהבש םיבצמל דעונ -תונעט יבתכ ןוקית §
 .ןקתל ןתינו ,םדוק הילע ונעדי אלו

o תקולחמה קוריפל איבי ש״מהיבש םיצור המכ דע .46 השדח ׳קת -תילרביל השיג 
 .רתוי ריתי ש״מהיב ßוז הרטמל רוזעי רתוי ןוקיתה רשאכש לככ ,םידדצה ןיב

o תוירחא תחכוה רחאל ןוקית -2008 סיילפ טקרמ ד״ספ -הערל לוצינ לש היצלוגר. 
 רועיש תאלעהו העיבתה בתכ ןוקיתל השקב שיגה עבותה זאו תוירחא שיש עבקנ
 םיבאשמ חקול אוה תוירחאה תבחרהל סחיב ןנוגתמ עבתנהשכ .שקובמה קזנה
 העידי רסוחב ךילהה תא להינו וילא ףושח אוהש ןוכיסה רועישב םג םיבשחתמה
 אוהש ןוויכ הערל לוצינכ ספתנ רבדה ,הנוכנ הבחרהה םא םג ןכל ;ןוכיסה תלדגהל
  .טסינוטרופוא

o המכ דע .ידמ רחואמ ןוקית -2014 טייהטנוזג ד״ספ -תועוקש תויולעב תובשחתה 
 לע .תוחכוהה רחאל העיבתהמ םילודג םיקלח לש שדוחמ רוריב בייחי ש״מהיב
 רבכ תכרעמהו תונמדזהה תא לצינ אלש ןוויכמו רתוי םדקומ ררועתהל היה עבותה
 .הרוחא םירזוח אל ,םיבאשמ העיקשה

 דחא -׳גוד( תוגהנתהב ת״תכ ןוקית .48-46 תושדח ,תונשי 96-91 ׳קת -תיזח תבחרה §
 יבתכב וללכנ אלש םייתדבוע םיאשונ לע תולאשב ש״מהיבב רקחנ דגנכש דצה לש םידעהמ
 רדג לש תיזח תבחרה וז .דהנתה אל ד״הועו ,תירוקמה תקולחמה רדגב ויה אלו תונעטה
 םייתדבוע םיביכר תפסוה י״ע עמתשמ ןפואב ונקית ךכו םידדצה תוגהנתה םצעב תקולחמה
 .)תקולחמה רדגל םיפסונ

 :םידחוימ םיכילה
 םייחרזאה םיכילהה 3 .תורחא תורודצורפל םירבועו הליגרה תיחרזאה העיבתה לולסממ םיטוס
 :םה םייפולחה םייזכרמה

 .214-202 ׳קתב רדסומ .קיתו ךילה .ןיידע -םויכ -רצוקמ ןיד רדס §
o ןויוושה ןורקע תא רפמ אוה :ינוידה ןויוושה ןורקעמ הטוס אוהש אוה ותוא דחיימה 

 .תעבותל ןורתי קינעמו ינוידה
o לוהינ הכירצמ אלש הטושפ החכוה( .החכוה תולק+םיהובג העיבת ייוכיס :תוביסנה 

 .)בכרומ
o עבתנה לע דחוימ לטנ ליטמ -ךילהה: 

 בתכב ״רצוקמ ןיד רדסב העיבת״ םילימב העיבתה תא הריתכמ תעבותה §
 העיבתה

 לוכי אל עבתנה .ריהצתב הנגהה תפישח :ןנוגתהל תושר הכירצ -תעבתנה §
 .ןנוגתהל תושר תשקב שיגהל אלא דימ הנגה בתכ שיגהל

 ןיידע .הליגר העיבת לש םיספל םירבוע -ןנוגתהל תושר הנתינו הדימב §
 ןוויכ ליגר ךילהב עבתנ תמועל תותיחנ תדמעב אצמנ וז העיבתב עבתנה
 עבתנו ,ריהצת שיגהל ךירצ היה עבתנה ןנוגתהל תושר לבקל ליבשבש
 תא ףושחל השקבה .ריהצתב ולש ג״התכ תא תובגל ךירצ אל ליגר ךילהב
 .הליחתכלמ ותוא תפשוח הנגהה בתכ
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 ןנוגתהל השקב םישיגמ םיעבתנהש ינפל -״תרתוכ תקיחמל השקב״ §
 שקבל םילוכי םה -)תושרה תשקב תרגסמב םתנגה תא םיפשוחו(
 זאו ,רצוקמ ןיד רדס גוסל המיאתמ העיבתהש םדוק אדווי ש״מהיבש
 תא הנשיש רבד ,)״רצוקמ ןיד רדסב״ תרתוכה תקיחמל( וז השקב םישיגמ
 עבתיי אל ßלטובת תרתוכה םאש ןוויכ עבתנה לש יביטמרונה ודמעמ
 .הנתשת ותנגה ßרצוקמ ןיד רדסב
 .םדקתמ -ןנוגתהל תושר ןתמל השקב תשגהל דעומ תכראהל השקב +
 רדסהה -2005 ימואל קנב ׳נ בוקידזמ ץ״גבב וז הקיטקרפ ריתה ןוילעה
 םיזוח תולעב תויושר( םימיוסמ םיעבות יבקע ןפואב שמשמש עבקנ .יתקוח
 ידכ הז ךילהב שמתשהל ןכ אוה לנויצרה .)םיבויח דועית תולעבו םיעובק
 .ךוסחל
 אל ולש רכושהש סכנ לעב .ריהמ רדסב תוללכנ -רכזומ יוניפל תועיבת
 ילעבל ןורתי ןתמ ךות יוניפה דעומ םע הזוח גיצהל לוכי ,סכנה תא הנפמ
 .הליגר העיבתל ורבע ראשה ךא ,תושדחה ׳קתב רדסומ םויכ .תורידה
 

 .258-248 ׳קתב רדסומ .ןיידע -םויכ -החיתפ תצרמה §
o וניא םהב שקובמה דעסהש םייחרזא םיכילהב קסועה דחוימ יפוא לעב ךילה 

 ,תונשרפ ,הארוה ןתמ ,הלאשב הערכה אלא -)השע ,םלש( יסופיט יביטרפוא
 .הלאמ דחא שקבל הרטמב הנופ ךילהה םזוי .הרהצה

o רתוי םינייפואמ .םיריהצת רקיעב -תיתייאר תונחבומו תוטושפ תיסחי תונעבות 
 תויאר לע רקיעב םיססובמ .םיבכרומ םייתדבוע םינוידב אלו תויטפשמ תולאשב
 .תובותכ

o תויארה בור ,ריהצתב תונעט יבתכ תועצמאב ותוא םיבגמ הז ךילהמ תונהל שקבמה 
 תיפיצפס הלאש שי( בתכב קר אלו פ״עב יזכרמה ןועיטה תא ןועטל תונוכנו ,בתכב
  .)וצוויכו ךילהה זוכיר ,פ״עב התוא םייסל ןתינ ןכלו אדוול םיצור התואש

o םיליגר םיספל רבעמ -הצרמהה לוטיבל השקב. 
 .)רצוקמ לוטיבל השקב ומכ( .םדקתמ -הבושת תשגהל דעומ תכראהל השקב +

 תושדח ׳קת .זט214-א214 ׳קתב רדסומ .תושדחה ׳קתב ריהמ ןוידב ףלחוה -ריהמ ןיד רדס §
82-78. 

o םימיאתמ ךכ .תוכבוסמ ןניאש ,)תונטק תועיבת לעמ( ךומנ יוושב תונעבות לע ססובמ 
 רתוי הלעי אלש ידכ ךילהה תא םיליזומ ךכ .םייווש יפל ןידה ילעב רובע םיכילהה תא
 .ח״ש 750,000 :םוכסב לבגומ .םלתשמ היהי אל אוהו הרבחל ידמ
 האיגש היהת םא םגש ךכ ,הכומנ איה הלא םיקיתב )error cost( תועטה תולע
 .הרבחל םלתשת ךכ ßידמ ההובג היהת אל הרבחל תולעה הלא תועיבתב

o םיביכר: 
 םידדצה ןיב תובחר יוליג תובוח §
 תוכיא ןיבל תואכרעל השיגה ןיב םינזאמ .ש״מהיבל תובחר לוהינ תויוכמס §

 .ךילהה
 .)םוי 14 ךות יתיצמת ד״ספ ;דחא םויב ןויד( םינמז רוציק §

o ךילהב עגופש ןוויכ יתקוח אל רדסההש עבקנ -2002 דמחמ ׳נ םילשורי תייריע 
 .תיטופישה תואמצעבו תואכרעל השיגב ,ןגוהה
 .תעבוקה הכלהה .יתקוח רדסההש עבקנ -םיילשורי תייריע ׳נ ש״מעויה

o תובישי תועצמאב ש״מהיב י״ע חקפמה בלשה ,150-140 ׳קת .יטופישה חוקיפה בלש -טפשמ םדק 
 ךילהת לש היצלוגרה תא עצבמ ש״מהיב םהבו םשר/טפוש ינפב םימייקתמה םיעוריא .טפשמ םדק
  .)םיינמז םידעס ,תויאר ,ףס ינועיטב ןד ,תונעטה יבתכ תותואנ תא קדוב( הנכהה
 י״ע תקולחמה רדג תקידב וא ,רתיה ןיב הרשפ י״ע( ומצע טפשמל העגהה תא עונמל איה הז בלש תרטמ
 :תורטמה .ש״מהיבל העגה וענמיש םירחא םיימדקמ םימסחו תונעט לש םג רוריב+ .)ש״מהיב

 תויתדבוע תוקולחמב המכסהל העגהו ןורתפ -תואתגולפ לש הרדגהו םוצמצ §

תושדחה תונקתב ולטוב  

תושדחה תונקתב ולטוב  
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 )םיינמז םידעס ,םדקומ יוליג ,ףס תונעט( הנכהה בלש לש היצלוגר §
 )ןתאבה רדסו תויאירה ,ןוידה רדס( תוחכוהה בלשל תוכרעיה §
 .)הנגה רדעיהב ד״ספ ןתמ ףא וא ,הרשפ ,קוליס( תוחכוה ילב ךילהה םויסל תורשפאה תניחב §

 ומויסו ןוידה לועיי תומישמב רתויו רתוי תדקמתמ תיטופישה היגרנאה בור -Judith resnik לש הרמאמ
 המגמ .ומצע ךילהה לוהינו יתוהמה טפשמב םיטפושה תקמעהב תוחפו ,הליחתכלמ טפשמל העגה אלל
 )?יטופישה לאידיאה והמ( .תיתוהמ אלו תילוהינ איה םתויחמומש םיטפושב תיארנ וז
 גוס הזיא איה הלאשהו ,ידמ בר ןמז םילהונמה םיקית יבגל םיטפוש ןוכדע ומכ םידחוימ םיצירמת ךירצמ
 .םייתוהמ וא םיילוהינ :םיטפושל ליחנהל םיצור םירושיכ

 ןתינש הארוה לכ תורוהל -)10(143 .)ב63 תושדח ׳קת( טפשמ םדקב תויוכמס -הנשי 143 ׳קת §
 .וילע לקהל וא ןוידה תא הב טשפל

 רדסה -״ןיד לעב תשקבב ךרוצ אלל״ מ״דקב טילחהל יאשר ש״מהיב -הנשי 144 ׳קת §
 .קהבומ ירוטיזיווקניא

 יושע ש״מהיב -תלעות/תולע תויעב ררועמ .ופוג טפשמב ןודת מ״דקה תטפושש העינמ ןיא §
 םייקתי אוהו הדימב ומצע טפשמה לש תודמעהמ קלח תויהל םירומא אלש םילוקישל ףשחיהל
 תמיוסמ היארש עובקל לוכי ש״מהיב ßתוררועתמ תויאיר תוליבק תולאש םג .)תודמע תפישח(
 .הילא ףשחנש רחאל רבכ קיתב ןודל ךא הליבק הניא
 .רתוי הלעי שדח טפוש תסנכה ,ןוזיא ונשי -לועייה איה תאז תורמל הקדצהה

 הליע ולעה אלו הדימב .״ימינפ הליע קתשה״ ,״ימינפ אתגולפ קתשה״ :מ״דקה תואצות :149 ׳קת §
 .ךכ רחא התוא ררועל ולכוי אל םדוק
 בלש לוהינמ קלח הווהמה ,תושקבה אשונ ,טפשמ םדק ינפל -תושקב תמישר -49 תושדח ׳קת
 .תיתוזח תודעוויהב םג טפשמ םדק תובישי םויק -61 ׳קת .הז
 לע רערעל ידכ -רוערע תושר ß .)ךילהה תא להנמ ,יביטקא( ש״מהיב י״ע להונמ הז בלש -
 .)ע״רב( רוערע תושר תשקב שיגהל שי הז הנכה בלשב ש״מהיב י״ע תונתינה תוטלחה
 

o ןידה י״ע רדסומה םמצע ןיבל םידדצה ןיב היצקארטניאה בלש -םדקומ יוליג. 
 יוליגה בלשל ליבקמבו תונעטה יבתכ בלש רחאל םייקתמה ימדקמה ןוידה ךילה -תושדח תונקת
 .הרשפ יבגל םידדצה ןיב החיש רשפאמה םדקומה
 .םידדצה י״ע להונמ הז בלש -

 )ןויעו יוליג( םתושרבש םיכמסמה תא ריהצתב הזל הז ףושחל ןידה ילעב לע תיללכ הבוח §
 .)םינולאש( תולאשל בישהלו

 לע סוסיבה תא רתוסש ןוויכ -תועתפה תעינמ ,הלועפ ףותיש :ירסרבדאה ןויגהל תקהבומ הריתס §
 םדקומה יוליגה ,תאז תמועל .יוסח עדיל םידדצהמ דחא לכ תשיג לוצינו םידדצה ןיב תוביריה
 .טפשמה בלשל םיעיגמש ינפל עדימ תפישח יבגל הלועפ ףתשל ןידה ילעבמ הפצמ

 ומכ( תובר תויתקוח תויוכז דבאל םרוג טפשמה .תויטרפהו הטילשה ןדבוא ßךילהל הסינכ §
 סנכיהל הרחב איהש ןוויכ ,תעבותל רתוי לק .)ביריל םהלש יוסח עדימ ףושחל םיבייחה םידיגאת
 .)תררגנ איהש( תעבתנהמ הנושב -ךילהל

 הלאכ ומכ תויטרפב העיגפמ תועבונה תויולעה( :ולוכ ךילהב בכרומהו רקיה בלשה תחא אל §
 איה דגנכש דצל םתרבעהו םיכמסמ רתאל שי ,יטרפ עדימ לש הפישחמ האצותכ תועבונה
 )תיתייעב

 יוליגה םהבש םיבצמ+ךילהב העוקשה תולעה ?יגטרטסא קחשמ וא הנכה בלש •
 ץחל ליעפהל לוכי אוה ךכו ,ץלחל הסנמ ןידה לעבש דיחיהו ירקיעה גשיהה אוה םדקומה
 .םינוכיס רצוי ,הרשפל ליבויש רבד ßולש עדימה תא הלגיש רחאה דצה לע

 ?ךילהה תילכת :םיתעל •
 :תוינידמ ילוקיש §

 .)תועתפה תעינמ ,תקולחמה תעירי םוצמצ( טפשמה תויולעב ןוכסח •
o ךילהב םדקומ בלשב תוהובג תויולעו לוברס -דגנמ. 
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 םהל םלתשמ אלש וניבי ןידה ילעב .תולחותה תכרעהב םירעפ םוצמצ -תורשפ דודיע •
 .הרשפל וצרמותי ךכו ,עדימ תולגל אלש ופידעי וא ךילהה

 -)םיחותפ םיפלק( תינויד תוניגה •
o יוליג םשל העיבת ,הרתסה ,הסמעה( תויצלופינמל הנמזהכ שמשל הלוכי :דגנמ( 
o ״ורבחמ איצומה״ ללכ לש לעופב ךופיה :ןכו 

 תמא״ תנגהב שומיש .ערה ןושל תעיבת -2012 םימע ריע ׳נ דעלא ד״ספ
 דעלאל התנפה םימע ריע .יתימא אוה ךא יתבידכ ןעטנש ןוכנ םוסרפ ,״יתרביד
 .וז הנעט תועצמאב ץלחיהל םהל רשפאיש ןולאש

 האצותב םג ךכו ןידה ילעב לש םידגיהב תויועט תעינמ -תמאה תפישחב עויס •
 .תיטופישה

o תא עבות חטובמ -׳גוד ,רקשל םידדצל רוזעל יושע -שובישל הנמזה :דגנמ 
 יוליגה תרגסמבו םייוציפה אולמ תא ול המליש אלש ךכ לע חוטיבה תרבח
 תועצמאב וילע השענש בקעמה ח״וד תא ול איצמת הרבחהש שקבמ םדקומה
 רבדהש הנעט חוטיבה תרבח .םניחל םיעבות אל םהש קודבל ידכ יטרפ רקוח
 .עצובי אל יוליגה הלא םיבצמב -גירח ונשי זאו ,תויאיר שבשל ול רשפאי

 םידדצה דחא ןהבש תועיבת תוירוגטק ןנשי .יתקולחה לנויצרה -)עדי( תוחוכ ירעפ ןוזיא •
 יוליגהו -)רוציי יכילהת ומכ( וז השיג רדענ רחאהו יטנוולר עדימל הבוט השיג לעב אוה
 .רתוי ינויווש ךילה רשפאמו םידדצה ןיב חוכה ירעפ תא הוושמ םדקומה

o עיגהל ידכ בר עדימל ותשיג תא לצני השיגה לעב .תויצלופינמל הנמזה :ךא 
 קרש אדוול ידכ םידדצה תוגהנתה לע היצלוגר ליטמ ש״מהיב .יטנוולרה עדימל
 .וגשוי תויבויחה תוילכתה

 :הטנא סקא םיצירמת §
o ש״מהיבל ץוחמ תוגהנתהל םיצירמת 
o עדימ לוהינß ליבותש ןכתייו םינוכיס תרצויה תיקסע תוליעפ להנמ ?תויאיר תדמשה 

 תא להנל ףידעי ,תוליעפה לע עדימ קפסל ךרטצנ הארנכ הבש תידגנ היצגיטילל
 תקזחה תוינידמש וטילחי -׳גוד ,הרואכל רתוי םימת( הטנא סקא ןפואב ולש עדימה
 .)הנש יצח רחאל תמלענ איהש איה תריינה
 לע םישקמה םימרוג לע -יתוירחאה ,יתוהמה םוחתב תולע ליטמ( יתייאר קזנל המוד
 .)םהיתועיבת תא חיכוהל םיעבות

o ךכ ךוסכסה תא להנל ךיא יבגל שארמ תוטלחה םיטילחמ -םיימינפ םיריקחת עוציב 
 .ונב עגפי אל םדקומה יוליגהש
 קזנ םרגנש רחאל תודסומ לש תוגהנתהה תלאש -1995 דעלג ׳נ הסדה א״ער
 תא ושקבי רשאכ איה תויתייעבה .)םיימינפ םיריקחת( היצגיטיל שיש ינפל ךא והשלכ
 וא םיעבותה ינפב םייוצר אל תודוס ףושחל לולעה רבד ,םיימינפה םיריקחתה תוח״וד
 םהילע תודסומה לש ל״ות ךותמש עבוקו הנעטה תא החוד ןוילעה .םיינוציח םימרוג
 .תוח״ודה תא ףתשל

o ןויסיח םירצוי הרובעש תנגומ תילכת -ךילהל הנכה: 
o ןויסיח םירצוי הרובעש תנגומ תילכת -הרשפל מ״ומ: 

 ןיכה דגנכש דצהש םיכמסמ םישקבתמ םדקומ יוליגב -2006 יריש ׳נ טנוקסיד ד״ספ
 הלא םיכמסמ .)םינוכיס תוכרעה ,היגטרטסא תוריינ ומכ( ומצע ךילהל הנכהכ
 וענמיי םידדצ ךכו ,ךילהל תונכומה לש הרפהל םינעוט םה ךא הרואכל םייטנוולר
 יכמסמ יכ ןעטו ןויסיח שיש עבק ןוילעה .עגפיי יטפשמה ךילהה ßםיכמסמה תנכהמ
 .יטפשמה ךילהה לש ןיקתה לוהינה תובישח בקע ןויסיח תחת םיהוש ךילהל הנכה

 :ךילהה §
o 60-56 תושדח ,תונשי )170 ,66-65( 122-102 ׳קתב עיפומ 
o ׳קתב עיפומ ,דגנכש ןידה לעבל תרבעומה תולאש לש המישר( םינולאש ,תוידוה 

 ול שי םאה ןידה לעב תא לואשל ןתינ ,ךילהה בל( םהב ןויעו םיכמסמ יוליג ,)תושדחה
 )יפיצפס ךמסמ

םייטפשמ םיכילהל הנכה יכמסמ  
תונויסח  
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o דצהמ םיכמסמ שקבמ דחא דצ הב המוזי היצקארטניא לע ססובמ יחכונה ךילהה 
 .ריהצתב יוליג תבוח ßב דצל א דצ לש המוזי הינפ .ינשה
 תורזוע הלא תופולח יתש .ןויע תרתהו ,)יפיצפס/יללכ( םיכמסמה טוריפ :םיכמסמ
 םג איה ינש דצמ ךא ,םיתעל הליעומ אל רמוחב הפצה םגש ןוויכ( ינשל וא דחא דצל
 םא יולת ,ךרוצל םאתהב יללכ וא דקוממ ןפואב שקבל ורחבי ןכל .)דואמ הליעומ
 .םאתהב הנתשמ םיכמסמה לש השקבה חוסינ ןפוא .יללכ וא יפיצפס רבד םישפחמ
 וז השדח הנקת ,יוליג תשקב תונפהל ךירצ תונשיה תונקתב םא -57 השדח ׳קת
 םייטנוולרה םיכמסמל עגונב יוליג ריהצת דגנכש דצל קפסל תיטמוטוא הבוח תעבוק
 .)ןידה ילעב ופילחי( םתושרבש

o יוליג יא- 
 םיכמסמ יוליג ריהצת תרבעה יא וא ותרזחה יאו ןולאש תלבק -אלמ §
 םירמוחהמ קלח לש קר הרבעה וא תולאשל הריהב הרוצב הנעמ יא -ןיקת §

ß תושקבה תמישרב( םדקה בלשב הפיכאל ש״מהיבל םינופ הלא םיבצמב 
 .תויצקנס/יוליג וצ ß)וז השקב םג םיפרצמ

o לוכי ש״מהיב )!( שקובמ ויוליגש ךמסמב ןייעל תוכמסה ללוכ -ש״מהיבל בחר ד״וקיש 
 םהלש הרבעה םירשפאמ םדקומה יוליגה יניד םאה טילחהל ידכ יוסח ךמסמב ןייעל
  .םיליבק אל/תמיוסמ תוניסח ילעב םהש וא

 ?יוליג וצ ןתניי יתמ §
o םיקדוב .)ב120׳קת( ״תואצוה ךוסחל ידכ וא ןגוה ןויד רשפאל ידכ +תויטנוולרה ןחבמ 

 שבגמ ש״מהיב ןכלו ידמ רתוי םיעדוי אל ןיידע וב ימדקמה בלשב תקולחמה רדג יפל
 םידעסה תועצמאב לשמל -רוא ךופשל לוכי יוליגב שקובמה עדימה גוס םאה( הנבה
 .)׳וכו תונעטה יבתכ ,םישקובמה
 ךילה לש ומויקל יסיסב יאנת םיווהמ םיתואנ ןויעו יוליג יכילה -א60 השדח ׳קת
 .ןגוהו יואר יטופיש

o אשונב תוחסונמה תונירטקוד רפסמ: 
 לכונ תויללכבש תווקלו יללכ העיבת בתכ חוסינ -״גיד תועסמ״ל תאצל אל §

  .העיבתב ונל ורזעיש תויאיר אוצמל
 תלבק לש הינתה לשמל ,ןגוהה ןוידב הרורב העיגפ -שוביש רשפאל אל §

 םייקה עדימל םאתהב םדוק תודע ןתמב דגנכש דצה לצא לילפמ עדימ
 ןורקע .תואצוה+תונגוה ילוקישמ -םיכמסמה תקפהב הלגמה לע דיבכהל אל §

 דחא םיכמסמה יוליג בלש תרגסמב םהבש םיבצמב ררועתמה םומע
 עדימ רתאל ונממ שקבמ דגנכש דצהו םיוסמ עדימ ול שיש עידוה םידדצה
 תוינובשח זגרא ול שיש עידומ א דצ לשמל( הזה עדימה ךותמ יפיצפס דואמ
  .)תבש ימימ תולבקה תא קר איצוהלו תחא תחא רובעל ונממ שקבמ ב דצו

 עדימ תשקב תובר םימעפ -)ישילש דצ/עבתנ/עבות( תויוכזב עוגפל אל §
 עדימ םישקבמשכ לשמל( ישילש דצ לש עדימ ףושחל לולע דחא דצל עגונה
 .)ףשחיהל לולע םירחאה םידבועה לש םרכש דחא דבוע לש רכש יבגל

 ןויסיח הילע שיש היאר .תונויסחה יניד -)םיקוספ/םיקוקח( תונויסח רפהל אל §
 ןוויכ טלחומ אל( םדקומ יוליג חוכמ תולגתהל ךרטצת אל תויאירה יניד חוכמ
 ןפואב תונויסחב שמתשהל שי .)הלש יוליגה תא ובייחי ןכ םיתעלש
 .יגטרטסא

o יוליג תבוח תרפהß תויצקנס: 
 תואצוה §
 התיא עיתפהל ידכ הרתסוהש םיבצמב -הרתסוהש היאר תשגה לע רוסיא §
 )!( תונעטה בתכ תקיחמ §

 הנגה רדעיהב ד״ספ שי -עבתנל קחמנ הנגהה בתכ םא •
 ןתינ ןכלו ד״יב ישעמ המיקמ אל -עבותל קחמנ הנגהה בתכ םא •

 בוש השיגהלו רוזחל

2019-  דע  יצראה ד״היב ׳נ תינולפ ד״ספ
 ןיב הנחבה תושעל יואר )םאהו( המכ
?םדקומה יוליגה בלשב םיעבתנו םיעבות  
 עדוי ןכלו העיבתל תשגל רחובה אוה עבותה
 עבתנהמ הנושב ,םדקומ יוליגל ףושח אוהש

ß .ונוצרמ אלש העיבתל ררגנש  תולע 
.עבותה תמועל עבתנה תפישחב תירסומ  

-  :תיליבקמ )ץנימ ,תימע( בורה  
ןויסיח      תויטנוולר  

- םיגירח+״תיליג יד( תעבת״ :)ןייטש( טועימה
 תחקל דצה לעש ךכב עובתל תרחבש ךכב
 יאכז עבתנה ךא ,ףושח אוהש ןובשחב
.)תורבגומ תונגהל  
 תלאשב לפוטמ לפטמ ןויסיח לח יכ עבקנ
 םדאש עגרבש( הז בצמב ןויסיחה תלחה
 תא איצוהל ךירצ םיישפנה ויקזנ לע עבות
.)םייאופרה םימושירה  
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 :דיתעה -םדקומ יוליג §
o discovery-E: רשפאמ ינורטקלא יוליג: 

 תילטיגיד הידמ תועצמאב םירמוח רתוי לש הרבעה §
 תומוצע תויומכ :דחא דצמ •
 -״אטאד גיב״ה תכפהמ( דוביעו חותינל תומדקתמ תולוכי :ינש דצמ •

 .יטנוולר עדימ תרתאמו ונליבשב ״תארוק״ היגולונכט .)ונלצא םג
 ןליא רבב יטפשמה הטאדה ךרעמ תמקה §

 םיינמז םידעס

  .ןמז תחקול היצגיטילש הדבועה םע תודדומתהה ילכ §
 :םיכילהת ינש םנשי הנעבותה תשגה עגרמ §

o הנתשמ תואיצמה( הנתשמ ישממה םיסחיה בצמ( 
o הנתשמ אל יטפשמה םיסחיה בצמ 
o וריצ לע בוסל ךישממ םלועה 

 םיסחיה יריצ ינש לש שדחמ תודכלתה :היצגיטילה םויס §
 :םהש -t2ל t1 ןיב םיעבות לצא רצונש ששחה יבגל םיישק 2 ררועמ לוציפה §

o י״ע םויסה וקל הנגה וענמיש עבתנה דצמ תויצלופינמ -1 עבותה ששח: 
 ועוציב וא ךילהה לש ןיקתה ומויק תחטבהל ןתינש דעסכ רדגומ -״ינמז דעס״ -תויאיר שוביש §

 ד״הספ לש ליעיה
 היקשה תקספה ,הרבחה לש ינלשר לוהינ ,לגר תטישפ ומכ )קספיי םא( ד״הספ לש ומויק תעינמ §

 בוט אל בצמב ותוא לבקי אוה ול שורדה דעסה תא לבקי עבותהו הדימבש ךכ סדרפה לש
o ךילהה תרטמ ובו ןמז םיחקול םיכילה םיתעל -ךילהה תילכת תא לכסיש תואיצמב יוניש -2 עבותה ששח 

 ןמז חקיי ולש אלמה לוהינהש ויפואב ףוחד ךילה -׳גוד .עבתנה תולועפל רשק אלל תלכוסמ תויהל הלוכי
 רשאמ וישכע םיכירצ םהש האצות ץלחל ידכ ינמזה דעסב ושמתשי םיעבות םיתעל ךא .ינמז דעס שורדי

 :׳גוד .התוא ולבקיש דע ןמז וכחיש
 ובש קית .ןוילעב זוזמ טפושה לש תולספה תשרפ .2740/20 -םיטפשמה רש ׳נ ד״וע ירדא תיריע ץ״גב
 ינפלש ןוויכ ומצע לוספל זוזממ שקיב הנחוא ,)רבעשל םיטפשמה רש( הנחוא רשה היה םידדצה דחא
 ןוויכ םיניינע דוגינל התייה הנעטהו -״יוצר וניא טפשמה ׳עמב יתמועל רש״ש רמא זוזמ סנכב םישדוח המכ
 םייניב וצ )ץ״גבל הריתע( יחרזא ךילהב .וניינעב טופשל לוכי אל ןכלו הנחוא רשל דגנתה השעמל אוהש
 אלו תיתנידמה הלועפה תא איפקיש הריתעה תשגה עגרב ידימ דעס לבקל ותרטמש ,ינמז דעס הווהמ
 שגומ םייניב וצ .לבקתת הריתעה רשאכו םא יפוסה ד״ספה ןתמ תא לכסתש הלועפ עצבל הל רשפאי
 .בתומה ןוידל םג כ״חא רובעל הלוכי איה רשאכ ,ןרותה טפושה י״ע ינושאר ןפואב הנודינו הריתעה םויב
 תעינמל הרק רבדהש ןעטנ( םירשה יפוליחל םיברקתמה ,םייעובש אוה הנידמה תבושתל ןתינש ןמזה
 הנחוא ß .)ןהכל קיספי הנחואו ופלחתי םירשהש דע הנחוא י״ע הנידמה טילקרפל דדלא ןד לש ויונימ
 זוזמ ׳נ תויח ןוילעה תאישנל תולספ רוערע שיגמ הנחוא ßתיחדנ השקבה ßזוזמ תליספל השקב שיגמ
 תויחו דעומ תכראה םישקבמ םיבישמה 15.5ßה דע הכיראמ תויח ß)זוזמ ׳נ םיטפשמה רש ץ״גשב(
 ןרוקנסינ 17.5ב ßדדלא לש ויונימ תא רשפאמ אלו ופקותב דמוע םייניבה וצ וז הפוקת לכב ßהכיראמ
 .ןמז ריבעהל התייה תיגטרטסאה הרטמה .תקחמנ הריתעה ןכמ רחאל םוי ßהנחוא תא ףילחה
ß םירשה יפוליח דע דדלא לש ויונימ תא עונמל התייה ינמזה דעסה לשו הריתעה לש תירקיעה הרטמה. 
 דדומתהל התסינש םינש שמח ינפל תוידרחה םישנה תגלפמ תמיקמ -תודתי ׳נ ןאילוק תור ד״ספ
 תעדומ םסרפל התצרשכש ןוויכ ,תידרחה תרושקתל הגלפמה ןיב ךשמנ ךוסכס היה .תסנכל תוניחבב
 תודסומב הילפא קוח ג״ע ןמקר זכרמ תועצמאב העיבת השיגה ßבוריסב הלקתנ -ידרח ןותיעב תוריחב
 .)ןותיעב םוסרפ תארוה -תירקיעה העיבתה ערכותש דע( ינמז דעס ןתנ יזוחמה .)םיבאפה קוח( רוביצ
 .הב ךרוצ ןיא ךכו םייתסת העיבתה ,שקובמה ינמזה דעסה ןתניי םאש ןוויכ יתייעב דעסה
 םוסרפ רשפאיש דבלב ינמז דעס אלא ,המצע הריתעה התייה אל הריתעב תיגטרטסאה התרטמ ןכל
 .ידיימ
 ע״רבהו תבשה תסינכ ברע ישיש םויב הנתינ הטלחההש ןעטנ הבש -ןוילעל ע״רב ושיגה תודתי ןותיע
 עבונ םינמזה ץחל ßתועש 3 ךותב ביגהל ןאילוקל הארוה הנתינ .ישילשב תוריחבה רשאכ ,ןושארב שגוה

םייחה  

ךילהה  

T1- תשגה 
העיבתה  

T2- תשגה 
העיבתה  
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 ,עבותה לע אוה החכוהה לטנ .רחואמ ןפואב העיבתה תשגה ינמזב הלשרתהש ןאילוק לש המשרמ
 .בוש עובתל תורשפאה הנממ הענמנ אל ןיידע .ןמזב הקפיס אל ןכלו ״היארה וילע ורבחמ איצומה״

 יביטקפא ךילהב תעבותה סרטניא ןיב :תויתועמשמ תויוכז/תוילכת ןיב תואדו יא יאנתב ןוזיא :יביטמרונה חתמה §
 דועב ,תונוילעה ןיב איה העיבת שיגהל תוכזה .)תוריח ,ןיינק( תעבתנה לש הרירשה התוכזו )תואכרעל השיג(
 :בכרומ ןוזיאה .תעבתנה תויוכז תא תללוש הניא השגוהש הדבועהש

o היארה וילע ורבחמ איצומה 
o תויתדימ חותינ שקבתמ 
o ינמז דעסל השקבו תונעט יבתכ קר שי ובש ךילהה תליחתב בורל( םיאנתב ןהו ךילהב ןה םלוגמ ןוזיאה( 

 :תעבותל תיטירק תיגטרטסא תונמדזה §
o לשמל םא .לודחל וא תויהל ,םיתעל -ךילהה תויביטקפא תא חיטבהל לוכי ינמזה דעסה לש ןוכנ לוהינ 

 .העיבתה תילכת לכוסתש ןכתיי תיחדנ ינמז דעסל השקבה
o םוטמיטלוא רשפאמ .רשפתהל ,בכעתהל אל -עבתנה לע ץחל 
o ךילהה ייוכיס לע היצקידניא 

 

 :םיינמז םידעס יגוס

 ישילש םרוגל ןעוממ תויהל לוכי לוקיע .108-102 תושדח ׳קת ,תונשי 382-374 ׳קת .סכנ/ףסכ -ינמז לוקיע §
  .הרהזא תרעה תועצמאב עצבתמ ןיעקרקמ סכנ לע לוקיע .קנב ומכ ,עבתנה לומ ףוכאל ךרטציש

 ןפואב בצמה תא ונשיש תולועפ עצבל אל עבתנל םירומ .110-109 תושדח ׳קת -ינמז השע וצ/ינמז העינמ וצ §
 -׳גוד .תומיוסמ תולועפ עצבל ןכ וא ,עיגי רבדהו הדימב ךילההש ומימ וא ד״הספ תלבק תורשפא תא לכסיש
 הלאכ םירקמב לוקיע ףידענ םיתעל .ל״וחל הרבעה לע רוסאיש העינמ וצל איבי ל״וחל םיפסכ תרבעהמ ששח
 .םוסרפ תבוח וא ,יביטקפא היהי רבדהש ןוויכ

o םיידועיי םיסרוק -לארשי תנידמ ׳נ םישנה תלודש ;ןאילוק ׳נ תודתי -יפוסה דעסה םע תודכלתהה תייעב 
 תאכרעו ןוידה תאכרע ןיב תקולחמה .םידרח םג בלשל וצרש ןוויכ םירבגו םישנ ודירפה הרטשמה לש
 דיגהל ןתינ דחא דצמ .ווק סוטטסהמ היטס הווהמ סרוקה םצע ׳גודלש ןוויכ ,תודכלתהל האיבמ רוערעה
 ןועטל ןתינ ינש דצמ ,וידחי םירבגו םישנל רשפאמ אוהש ןוויכ בצמ תאפקה שרוד ווק סוטטסהש
 שקובמה דעסה םע דכלתמ קר אל אוהש ןוויכ יטסיביטקא ינמז דעס והז .הדרפה אוה ווק סוטטסהש
 .הרשפב םייתסה הרקמה .וילע רבוג ףא אלא

 תיזיפ שורד םדאה םיתעל .ופוג שורד עבתנ .128-124 תושדח ׳קת ,387-384 ׳קת -ץראהמ האיצי בוכיע §
  .העיבתה תרטמ עוציב ךרוצל הנידמב

 לוהינ ךלהמבש ששח שי ןהבש תויצאוטיס .122-111 תושדח ׳קת .392-388 ,ב387 ׳קת -ינמז םיסכנ סוניכ §
 איצוהל םיצור ןכלו ,ולש יוושב וא תקולחמב עגפיש ןפואב תקולחמה אשונב יהשלכ הלועפ עצבי עבתנה ךילהה
 .ולוהינמ סכנה תא

 שורדה והשלכ סכנ םילעי עבתנהש ששח שי רשאכ .123 השדח ׳קת ,א387 ׳קת -)״רליפ ןוטנא״( םיסכנ תסיפת §
 .ש״מהיב תפוקב הרימשל והשמ איבהל ידכ םירצחל הסינכ םג רשפאמ .)תויאיר רוריב רקיעב( העיבתה רוריבל

 לש הרפה .סכנב יהשלכ הלועפ עצבל ןידה לעב לע רסואה יזיפ לוקיע .383 ׳קת -)״הוורמ״( סכנב שומיש תלבגה §
 תושפוח ךרוצל הב שמתשהל ונממ ענומ ךא ותסנרפ ךרוצל הריסל קוקז עבתנה -׳גוד .תילילפ היהת הז וצ
 .סכנב שומישה תא תיקלח ליבגהל ןתינ ןאכש אוה הרהזא תרעהמ ינושה .)שומישה ןפוא תלבגה(

 -תיביטמרונה תרגסמה :םיינמז םידעס

 תינוטלשה העיגפה לש םיאנתב דומעל םהילע ,דוסיה תויוכזב םיעגופ םיינמז םידעסש ןוויכמ -הובכ :י״וחל 8׳ס §
 תשרופמ הכמסה חוכמ היהת תוכזב העיגפש איה הלבגהה תקספ לש םיאנתה דחא .הז ףיעס ןכות יפל תויוכזב
 .ינמזה דעסה לש הלעפה ךרוצל תישאר הקיקחב ןגוע אוצמל שי ןכלו קוחב

  .וז תוכמס תעבוקה תישאר הקיקחב תשרופמ הארוה .דעס תתל תיללכ תוכמס -ש״מהיתב קוחל 75׳ס §
 ןתינ ותועצמאב ךילהה תא עבוקה )יללכ רדסה( ינמז דעס תלבקל ךילהה .101-94 תושדח ׳קת -360-373 ׳קת §

  .ינמז דעס לכ לבקל
  .םיינמזה םידעסהמ קלחל םייפיצפס םירדסה .128-102 תושדח ׳קת -392-374 ׳קת §

םייחה  

T1- תשגה 
העיבתה  

T2- תשגה 
העיבתה  

ךילהה  

קדוצ עבתנה  
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 :םיינמז םידעס תלבקל םיבלש 2 §
o םייחרכה םיאנת ינש .ב95 תושדח ׳קת ,א362 ׳קת -ינמז דעס תלבקל )םייתוהמה( םיאנתה תחכוה 

 :םיינמזה םידעסה הדשל הסינכה ךרוצל
 םדקומה בלשב ש״מהיב תא ענכשל שי -הרואכל תונמיהמ תויאר ב״ע העיבת תליע לש המויק §

 לש רתוי ההובג המרב עונכש .חילצהל והשלכ יוכיס שי העיבתלש וישכע דע גצומה סיסב לע
 םיבייח רבכ תילרודצורפ רמולכ .הליע הלגמ וניאש העיבת בתכ לש ףסה בלשב רשאמ עונכש
 .תיגוציי הנעבותב םג .הז ימדקמ בלשב תוינושאר תויאיר איבהל ליחתהל

 תוארהל ךירצ .ןונגנמה תילכת -ד״הספ םויק וא ךילהה לוהינ לע דיבכי ינמזה דעסה ןתמ יא §
 הקידב .ןתניי אלו הדימב יוארכ להוני אל ךילההש ןוכיס רצוויהל לולעו ץוחנ ינמז דעסש
 דמוע םדאהש הארמש הסיט סיטרכ ומכ( ךכל ישחומ ששח שי םא קודבל הכירצ תילנויצקנופ
 .ֹ)ל״וחב החפשמ וא קנבה ןובשח ןוקיר ,ץראהמ חורבל

o םילוקיש יגוס ינש .ד95 תושדח ׳קת ,ב362 ׳קת -םילוקישה תאבה: 
 ןיב ןוזיאה תלאש .ותתמ עבתנל קזנה תמועל ינמזה דעסה ןתמ יאמ עבותל קזנה -תוחונה ןזאמ §

 תוכזה גוס וא ,ןיד לעב לש תיקסע תוליעפב העיגפ -׳גוד .ותשירד ןיבל םרוג עבותהש קזנה
 הובג ןוכיס הליטמה -םירוגמ תריד לוקיע תמועל העקשהל תולעבב הריד לוקיע ומכ( תעגפנה
 3 םיחסונמ השדחה הנקתה ךותל .)התוחפ ותעיגפ( ישילשה תויתדימה ןחבמל המוד .)רתוי
 .תויתדימה ינחבמ
 םג ןובשחב החיקל ,״ירוביצ ןיינעלו״ :תושדח ׳קת( ינמזה דעסהמ האצותכ ישילש דצל םיקזנ +
 .ב דצו א דצ ןיב םיקזנב קר זכורמ אלו ,)תכרעמה לש םיסרטניאה לש

 דצה לש הרירש תוכזב עוגפל שרודש ימ ךא ,םנמא םותסש יגשומ -תויתדימ ,יוארו קדוצ ,ל״ות §
  .ןאילוק ןיינעב יוהישה -׳גוד .יואר ךילה לע האריש יתדימו קדוצ ,בל םת ןפואב אובל ךירצ דגנכש

 -ךילהה :םיינמז םידעס

 םיבלשה ינשל תויאיר איבהל שי .םיאנתה תומייקתה תחכוה ,העיבתה תליע לש הרואכל סוסיב -ריהצתב השקב §
 ליעל

 תוידיימבו תוימואתפב עונמל ידכ( העיבתה בתכל דומצב כ״דב ,בלש לכב :ינמז דעסל השקב תשגהל דעומה §
 .ינפל עובש דע םג רתומ ךא .)העיבתל ףושח אוהש עדומ אוהש עגרמ יהשלכ הלועפ תושעל עבתנהמ

 המיקמ .לדחמ תרירבכ ףא תובר םימעפ  .)הטרפ סקא(-דחא דצ דמעמב השקב תירשפא ,תומיוסמ תוביסנב §
 היהת אלש ןוויכ תוליעי לש םימעטמ רשפאתמ .)ןועיט תוכז( םידדצה ינש דמעמב רזוח ןויעל תיטמוטוא תוכז
 .החרבה

 תא תומינפמו ,רצוי ינמזה דעסהש םינוכיסה ןיב יזכרמה ןוזיאה ןונגנמ :תוחוטב דיקפהל שקבמה לע הבוח §
 קולחל הצור ןכלו עבתנב העיגפה לע האלמ תוירחא חקול אל ןידה .ינמזה דעסה שקבמ ןידה דעב לצא ןוכיסה
 .ףכוא ךא תואכרעל השיגה תא םצמצמ םנמא .)עבתנב עגופ עבותה( ינמזה דעסה תא שקיבש ימ לצא התוא
 :תוחוטב יגוס 3 ןיב תוניחבמ ׳קתה

o עבתנה יקזנ לכ תחטבהל ילולימ ךמסמ -תימצע תובייחתהß עבתנל ןורסיחהש ןוויכ( השלח החוטב 
 החוטבה -םלשל תלוכי ול ןיא רשאכ בייחתה םדאו הדימבו ,ש״מהיבב הפיכא תלועפ עצבל שיש אוה
 ןוויכ םולשת תבייחמה הזוח תרפה ןיעמ( הלק היבג ,)םלשל ןכיהמ ןיא ,יצפח ןגוע ןניאש ןוויכ השלח
 .)םולשתלו הזוח תרפהל הליע חתופה רבד ,תטלחומ תוירחא תרציימ תיזוח תובייחתהש

o םולשתל ףסכ היהי דימת םיקנבלש ןוויכ החוטב קנבמ תוברע -׳גוד .ישילש דצמ הבוצק החוטב -תוברע 
 .תויוברע

o ןמוזמ( תיצפח הבוצק החוטב -)גירח( ןוברע(ß השק היבג ,הקזח החוטב )ףסכ םידיקפמ .)תולשרתה 
 ינמז דעסל השקבהש תוארהל ךירצ העצבל ידכ ,התוא שממל השקו םוכסב תלבגומ .ש״מהיב תפוקב
 .היואר אל התייה

 :יואר היה אל ינמזה דעסהש דבעידב ררבתמ םא §
o ןובריע איה החוטבה םא( ךילהה תרגסמב תוחוטבה טוליח( 
o חרכהב ןובריע אל איה החוטבהו הדימב העיבת תשגה -תוחוטבה יפל תיאמצע העיבת 
o םלשי חצינש עבות -ןיטשניו םולש תרבח ׳נ םי יתורישו רחס ד״ספ .תינלשר -תיקיזנ העיבת תירשפא, 

 לטוהש ינמזה דעסה ,דיספהש תורמלש ןעט .דיספה עבותהו תמא תעיבת התייה העיבתה .זרפומ לוקיע

 ׳קתב םג
תושדחה  
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 רחאל .יאלמה לכ תוריכש תא איפקיש ינמז דעס שקיב עבותהו ןסחמב קזחוה יאלמ .יואר אל היה וילע
 ררבתה ןיקיזנה תעיבתבו ,יאלמהמ קלחל קר איה ותוכזש ררבתה ךא הכז עבותה העיבתה רוריב
 ,לשרתמ היה אלו הדימב .שארמ תיתימאה תוכזה ףקיה תא תעדלו תימדקמ קודבל היה לוכי עבותהש
 .עבתנב תיתועמשמ תילכלכ עגופ אלו לבגומ ףקיהב ינמז דעס שקבמ היה

 ?ש״מהיבמ תוירחא תרסה .שקבמה רהזיי :רסמה §

 :אבה בלשל רובעל רישכ אוה ßהלא םיבלש רבע קיתהו הדימב

 :ומצע טפשמה •
o ׳וכו תידגנ הריקח ,ריהצת ,םידע ללוכ( תויארה יניד י״ע םירדסומ -תויאר תאבה(. 

 .)יהשלכ היאר לש היבג םוזיל רומא אל ש״מהיב ,תירסרבדא הטיש( םידדצה י״ע להונמ הז בלש -
o תלבקב םיכמות םה ובש ןפואבו הקיקחב ,תוכלהב תואיקב( יתוהמה ןידה י״ע םירדסומ -םימוכיס 

 תושחרתה רואל םהינועיט לולכמ תא ש״מהיבל םיבתוכ םידדצה .תונעטה יבתכל היצלרוקב .)םידעס
 .שרופמב םהינועיט תא םיגיצמ ןידה ילעב הנושארל .וישכע דע טפשמה
 .םידדצה י״ע להונמ הז בלש -

o ש״מהיב י״ע -ןיד קספ. 
 בלשב ומכ תושר שקבל ילבמ רערעל ןתינ הז בלשב -תוכזב רוערע ß .ש״מהיב י״ע להונמ הז בלש -
 .טפשמה םדק

  .ומצע טפשמהמ הנושב וב םיקסוע םיללכה בורו ,טפשמל הנכהה בלשב רקיעב אוה קוסיעה

 

 םידחוימ םיכילה

 .תויגוציי תונעבות רקיעב -םיפתתשמ יבורמ םיכילה .1
 -ןידה ילעב יוביר םלועל ואיבהש םייזכרמ םיכילהת 3 :עקר -ןיד ילעב יוביר •

o הנתשמ תיגולונכטה ,תיתרבחה ,תילכלכה תואיצמהß רתויו םיסחי תוכרעמ רתויל האיבמו 
 תוצובק ףושחל וא קיזהל םירשפאמ תרושקתהו רוצייה יעצמא .םיפתתשמ תובורמ תויצקארטניא
 קר אל םיפתתשמ תובורמ תוינוצר אל םיסחי ׳עמל םיסנכנ ךכו ,רבעבמ םינוכיסל םישנא לש רתוי תולודג
 תובורמ םיסחי ׳עמ רתויב םיברועמ םיטרפהש לככ .)תויתרבח תותשר -׳גוד( תוינוצר אל םג אלא ,תויזוח
 .תוקולחמ רתוי ויהי ,הלאכ םיפתתשמ

o לדג ש״מהיתב לע סמועהß םישקתמ םיבאשמהש שגרומש לככ .םימוד םיכילה זכרל ץמאמ ונשי 
 ףחד ונשי ךכ -יביטקפאו ריהמ ,יתוכיא טופיש קפסיש ןפואב טופישל שוקיבה תומכ תא ליכהל
 יבורמ םיכילה לש הלכהל םיעצמא רצייל הכירצ ןכלו( םימוד םיכילה ןתינה לככ זכרל יתכרעמ/ידסומ
  .)רוזיב רוציל רשאמ םיכילה זכרל םיפידעמו ,םהיניב הקיז ילעב םיפתתשמ

o תואכרעל השיגה תוכז תבחרהß ךילהב םינקחש רתויל םוקמ ןתונ.  
  :םינונגנמ •

o םיעבתנ ףוריצ ,26 השדח ׳קת ,27-21׳קת -ןיד ילעב ףוריצ. 
 וא תיטפשמ ,תפתושמ הלאש ...תואקסע וא םישעמ לש תחא הרדס וא תחא הקסע וא דחא השעמ״|
 סיסב -׳גוד .םישנא המכ ףרצל רשפא דחא ותוא אוה רופיסהו הדימב ,יללכ תויטנוולר ןחבמ .״תיתדבוע
 .העיבצב קזנ לע ןלבקה תא םינכש המכ לש העיבתל
 עובקל לוכי ומצע ש״מהיב .״תולאשה לכב תומלשבו תוליעיב עירכהל״ :שורד ןיד לעב ףוריצ :24 ׳קת
 .יוארכ ךילהל ופרצל תורוהל לוכיו ,ךילהב עבתיהל שורדש ןיד לעב ונשיש

o ׳ג דצ םא קר הלועפל סנכנה העיבת בתכ ןיעמ .23-22 תושדח ׳קת ,223-216 ׳קת -ישילש דצל העדוה 
 .עבותה לומ ךילהל סנכיי

 וא הנעבותהמ םיעבונה דעס וא תופתתשה ,יופישל יאכזש ןעוטה עבתנ -
 ׳ג דצ ונשי ,עבותל םלשל ךרטציו יארחא אוהש עבקיי םאש ןעוט .הב םיכורכ
 ,חוטיב ול שיש עבתנ -׳גוד .דעסה ןתמב ותיא ףתתשהל ךירצ ןכלו ול בייחש
 היהי םאש ןעוט קיזמהו ,קיזמה דגנ אלא חטבמה דגנ הרישי הליע ןיא עבותל
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 גיצהל ׳ג דצל םירשפאמ .ולש חוטיבה תרבחמ יופישל יאכז היהי -בייח
 .עבתנל בייח אל אוהש חיכוהל ידכ -ליגר דצכ ףתתשהלו רוקחל ,תונגה
 .עבתנה לומ ףושח היהי אלש ׳ג דצל םינוכיס םצמצל םג רשפאמ

 ןיעמ ,ךילהל תוינויד תויוכז לעב .ולוכ ךילהל דצ ,יאנת לע עבתנ -ישילש דצ -
  .תיבכוכ םע עבתנ

 תוכרעמ ןנשי םיתעל -׳ד דצל םגו ,ךילהב םידדצל ׳ג דצ תועדוה חולשל ןתינ -
  ;םמצע ןיבל םניב תונעט ויהי םיעבותלו םיעבתנל ןהבש םיסחי
 

 :תיגוציי הנעבות
 :תויטמגידרפה תוביסנה •

o תחא תעבתנ 
o תוהוזמ אל םג םיתעל -תובר תועבות 
o ךומנ אוה תעבתנה יפלכ תועבותהמ תחא לכ לש יוושה .תישיא העיבת לכל -ךומנ יווש. 

 לש לדומב ךא ,העיבת תורב תוליע הברה שי הרואכל !העיבת ןיא ßהאצותל איבמ הלא תוביסנ ףוריצ
 :תוביס יתשמ וז הליעב העיבת היהת אל -תיטרפ העיבת
o םלתשי אל תונטק תועיבתב םג ,דואמ ךומנ יווש שי םא תולחותה בושיחב -עובתל יטרפ ץירמת רדעיה 

 ןלהנל
o תוצובקה .)הפיכאו הטלחה ,תרושקת( םואית תויולע ;יוהיז תויולע תררועמ -תפתושמ הלועפ תייעב 

 )העיבתה לוהינ תויולעל ףיסומ( דואמ רקי ינטרפ ןפואב םלוכ לש יוהיזו םואית ןכלו ,תוהוזמ יתלבו תויקנע
  .השקו

 :תועיבת רדעיהב תויעבה •
o ללגב ךומנ העיבתב יוושהש ללגב ושמומי אל תויוכזש םיצור אל -תויתוהמ תויוכזב הצופמ אל העיגפ 

 .םיעבות לש תמיוסמ אלו הלודג אל הצובק
o החלצהב התוא להנלו העיבת שיגהל אלא ,ש״מהיבל העיבת שיגהל קר אל -תואכרעל השיגב העיגפ, 

 .החלצה יאל הדעונש העיבת להנלו העיבת שיגהל אל איה הרטמה
o תוריש ינתונו םידיגאת ,תורבח ויהי םישלחו םיבר םיעבות םהל ויהיש םיעבתנה -יתקולח ןויווש רסוח 

 אקווד העיבתמ תוניסח רוציל יושע הז בצמ .)םינטקו םיבר םינקחש לומ לעופה לודג ןקחש( םילודג
 קושב םיבר םיבאשמ םהל שיש םילודגה םינקחשל

o םינטק םיקזנ םימרוגש םילודג םילוועמ דגנ -העתרהב העיגפ.  
 םילוכי םהש תורבחל רסמ םירדשמ -תקפסמ אל )תילהנמ/תילילפ( תיתנידמה הפיכאה ןהב תוביסנב
 ויהי םה תיתנידמה הפיכאב םירעפ ויהיש לככשו ,תיחרזא תוירחאל םיפושח תויהל ילבמ רפהל ךישמהל
 םירוטפ ויהי םילודג םידיגאתו םילוועמ ךכ ßתינוטלש הפיכאב רעפ שיש לככ .קוחהמ םיניסח רתוי
 .םהלש םינטקה םיילאיצנטופה םיקוזינה לע ןגהל ודעונש םיניד םתואמ אקווד
 .יתנידמה הפיכאה ץמאמב ףתושכ טרפה -2015 יקסרפ ד״ספ

 :תויגוציי תונעבות קוח •
o השיגה תוכז תא רפשל ,תויתוהמ תויוכז לע הנגה רופישל םידיחא םיללכ עובקל קוחה תרטמ -1׳ס, 

 םוצמצ( .׳וכו ,רשפאה לככ הצממו ןגוה ליעי ןפואב תאז תושעלו םלוה דעס תתל ,ןידה תא ףוכאל
 .ל״נה תויעבה לכל הנעמ תתל ףאושו ליעל תולקתב ריכמ קוחה רמולכ .)תויולעה

o םיביכר 3מ בכרומ םיישקל ןורתפ ןתונ קוחה ותועצמאבש יסיסבה לדומה: 
 דחא ךילהל תועיבתה לכ זוכיר -
 )גיצנה דסומ לש הינבה( םיעבותה לכ תא גציימ גיצנ-עבות לש רותיא -
 עבתנה ,)םיעבותו עבתנ( םלוכ תא בייחמ הז ךילהב ד״ספש שארמ העיבק -

 .םיביוחמ םיעבותה םגו םלוכ יפלכ לובכ
o ירבח לכ יבגל ןיד תיב השעמ הווהי תיגוציי הנעבותב ד״ספ -ךילהה תא ןגעמה חירבה אוה קוחל 24 ׳ס 

 .הצובקה
o םידדצ 2 שי ובש ליגר ךילהל דוגינב ,םיסרטניאה יופימ תניחבמ :תויגוציי תונעבות קוחב בכרומ ןוזיא 

 דחא לכ .םילוקש אל תויהל םייושע םהלש םיסרטניאהש םידדצ רפסמ םנשי הז ךילהב ,)עבתנו עבות(
 :הנעמ םהל תתל הסנמ תיגוצייה הנעבותהש ,םיצירמתו תויולע תכרעמל ףושח םידדצהמ
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 עבתנה גיצנה עבותה הצובקה ירבח
 םמוי ילב ד״יב השעמ
 רצוי ןידה ךכ םשל .ש״מהיבב
 .תוירקיע תונגה רפסמ
 
 אודיו .3,4,8׳ס -צ״ות רושיא -
 לוהינ ינפל .יואר גוציי
 רושיא לבקל ךירצ הנעבותה
 ,תאז תושעל ש״מהיבמ
 יוארכ עצבנש אוה ונתרטמו
 הצובקה ירבח יסרטניא תא
  .הלוכ
 
 optהסינכ/opt out האיצי -

in- לדחמה תרירב ,11 ׳ס. 
 םישנאה לכש איה החנהה
 הנעבותה תצובקב םייונמש
 והשימ םאו ,םינפב םיאצמנ
 עידוהל וילע -הצור אל
 .ןיינועמ וניא אוהש תיביטקא
 תא לידגמ האיצי ךילה
 ןוויכ ,הנעבותה תובישח
 ףידעהל היטנ שי םישנאלש
 םה ובש בצמב תוראשיה
 הלועפמ ענמיהלו םיאצמנ
 .בצמהמ האיצי לש תיביטקא
 לוכי ש״מהיב ,גירח -12׳ס
 ךילהכ לדחמ תרירב עובקל
 .הסינכ
 
 -םינוידב תופתתשה רתיה
 לוכי הצובקב רבח .15׳ס
 תחת ןועטל תוכז שקבל
 .ש״מהיב לש היצלוגר

 תא רמשל םיחילצמ םינוגרא
 ,ןוגראל םהלש םידבועה תונמאנ
 יתשב םהיפלכ םינגוה תויהלו
  :ןמשריה יפל תוטלוב םיכרד

1. Exit - תא םהל רשפאל שי 
 ךותמ האיציה תורשפא
 רמשת ןומא תריציש העידי
 םתוא

2. Voice היצפוא תניתנ 
 תא עימשהלו עיפשהל
 .תוטלחהה תלבקב םלוק
 

 :תוגיצנב תוידדה תויעב יתש
 -גיצנל ץירמתה תייעב .1

 ןומימ ןרק -27׳סב ןורתפ
 ןרק תמקה -צ״ות
 ןומימל תיתלשממ
 .תויגוציי תונעבות
 -עבותל לומג -22׳סב
 םייצירמת םירדסה
 ,םישנאל םישרופמ
 םיעבות דדועל םתרטמש
 תא םמצע לע תחקל
 לבקל יאכז .גוצייה תמישמ
 ןרקה ךותמ רתוי לודג חתנ
 ןכתיי .העיבתב הקספנש
 ילב םייתסת העיבתש
 גיצנה עבותה ךא ד״ספ
 ,לומגל יאכז היהי ןיידע
 לש לומגה הז הרקמבו
 ןטקי םירחאה םיעבותה
 .םאתהב
 ,ד״ועל ט״כש -23׳סב
 דרשמ דספה יבצמב
 תועיבתב החמתמה ד״הוע
 .ומצע לע חקיי תויגוציי
 תעיבת -3+)4(א2׳סב
 להנל ןתינ -ןוגרא/תושר
 תועצמאב תיגוציי הנעבות
 קסועה גציימ ןוגרא/תושר
 -׳גוד( תויגוציי תונעבותב
 םיפוג ,ןכרצה תנגה תושר
 תושרל .)הביבסה תנגהל
 אשונל הקיז תויהל הכירצ
 שמשת איה זאו ,העיבתה
 ילכ .גיצנה עבותה דיקפתב
 בורש ןוויכ ,ןיידע גירח
 תולהונמ תועיבתה
 .רתוי ילכלכה לולסמב

 אדוול שי -גיצנה תייעב .2
 וחוכ תא לצני אל גיצנהש

 עבתנה -גירח ןוכיסל הפישח
 ,ליגר וניא תיגוציי הנעבותב
 גירח ןוכיסל ףושחכ ספתנו
 ,הליגר העיבתב עבתנ רשאמ
 םג תרבגומ הנגהל םייואר ןכלו
 .הליגר העיבתב
ß תוהובג הנגה תויולע; 
 גירח ןפואב תיגוציי העיבתב
 .הליגר תילרטליב העיבת לכמ
ß םירוטפ םישעמל תוירחא; 
 ,de minimis -יתוהמה ןידב
 העיבתל תוכז ןיא -םירבד יטוז
 דועב ,תוטוז לע ןיקיזנב
 .שי תיגוציי הנעבותב
ß תוינטחס תועיבתמ ששח; 
 הנעבותה לש רושיאה םצע
 לש ןוכיס לע הארמ תיגוצייה
 םוצע םוכס םלשל דיגאתה
 קזנל םורגל היושעו
 .דיגאתל/הרבחל
ß םדקומ רשפתהל היטנ; 
 הפישחה םצע -ששחה ךותמ
 םיעבתנל םורגל הלולע ןוכיסל
 אל איה םא םג הרשפ ףידעהל
 .רתויב הנוכנה ךרדה
 
 לוצינ תעינמ-צ״ות רושיא
 לע הנגה .4+8׳ס -הערל
 .םיעבתנ
 המישר .3׳ס -תוליע תלבגה
 תוליעה תא הרידגמה הרוגס
 .תיגוציי הנעבותל
 
 -״םיסחוימ״ םיעבתנ לע הנגה
 םיעבתנ רפסמ רחוב קוחה
 רוציי ßםהל רצונש ןוכיסהש
 -׳גוד( ולוכ רוביצל ןוכיס םג
 :םימסח 4.)תושר וא הנידמה
 יא .םסח .חוקיפ -אפיס )א(3׳ס
 ישוק לע עובתל רשפא
 תעיבת שיגהל ופידעי ,ירוטלוגר
 לע חקפמל תונלשר לע ןיקיזנ
 .תושר התוא
 ,TBTF, to big to fail-)ב(8
 הנעבותש םשרתמ ש״מיב םא
 לש התבשהל איבת תיגוציי

 אל הנעבותה -ינויח תוריש
 .רשואת
 עידומ ףוגה םא .הלידח -21׳ס
 רשואת אל העיבתה ,לדחש
 ךרע תא םיפידעמש ןוויכ
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 -׳גוד .הצובקה יבג לע
 גיצנה תא ״הנקי״ עבתנה
 וילא ךומנ םוכס םולשת י״ע
 רפסמ ןכל .העיבתה םויסו
 :תונורתפ
 תונמאנ תבוח -17׳ס
 בייח גיצנה -תוחילשבכ
 .הזוחב הז ׳סב הרהצהב
 ,גיצנה לע חוקיפ -ג8׳ס
 חקפמ ש״מהיב -ותפלחה
 ףאו גיצנה תולהנתה לע
 ותפלחה לע תורוהל לוכי
 .םימיוסמ םירקמב
 .תוקלתסה רושיא -16׳ס
 לטבל הצור עבות רשאכ
 הצור גיצנ וא העיבתה תא
 עבותכ ודמעממ קלתסהל
 עבות םא כ״דב .גציימ
 הצורש עידומ ליגר ךילהב
 עבתנה ,העיבתהמ תגסל
 אל םגו כ״דב דגנתי אל
 הנעבותב ß .ש״מהיב
 סחיב ןדשח ןידה -תיגוציי
 ןוויכ ,תורשפ/תויוקלתסהל
 אוה ששחהש
 הגשוה תוקלתסההש
 וא ש״מהיבל ץוחמ הקסעכ
 ןתינש ןורתי תאטבמ
 ידכ גיצנל ״ןחלושל תחתמ״
 ןפואב העיבתה תא םייסל
 .עבתנל ףידע
 .הרשפ רושיא -19-18׳ס
 וידחי םידדצה ינש
 רותפל תירטנולוו םימיכסמ
 להנל ילבמ ךוסכסה תא
 .ש״מהיבב היצגיטיל
 דדועמ יחרזאה טפשמה
 הנעבותב ךא ß תורשפ
 לע רבגומ לטנ שי -תיגוציי
 ש״מהיב תא ענכשל םידדצ
 קיתל רשפאל יוארש
 אללו הרשפב םייתסהל
  .תונעטה לש אלמ רוריב
 רשפתהל/קלתסהל ידכ
 שרדנ ,תיגוציי העיבתב
 ל״נכ .ש״מהיב רושיא
 תוקלתסהל המודב
 .רבסהה תניחבמ
 םאה קודבל ש״מהיב לע
 ןגוה יואר״ הרשפה
 םאה -קדוב+״ריבסו
 םיעבותל תיבטימ האצותה

 תושרה הלידחב .העתרהה
 איה זאו ,רתיב התבגש הדומ
 ךא .הנעבותהמ הרוטפ
 -תננוגתמ איה םהבש םיבצמב
 .הרוחא םייתנש קר עובתל ןתינ
 ובש הרקמ .הבשה -9׳ס
 ןתינ זאו התדוה אל תושרה
 .הרוחא םייתנש קר עובתל
 תעיבקב בחר ד״וקיש -20׳ס
 הנגהה ינונגנמ דצל .דעסה
 ,)הטנא סקא( שארמ םילעופש
 סקא( דבעידב ןונגנמ והז
 ד״וקיש ש״מהיבל ןתונה ,)טסופ
 ךרדו דעסה ןתמ יבגל בחר
 ליטמ אוהו הדימב ותקולח
 תאשל ךירצש עבתנה לע ןוכיס
 .וב
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 .גיצנה יסרטניא יפל אלו
 םוכס תא םג לולכת הרשפ
 םגו ,ד״הוע לש ט״הכש
 .קודבל שי תאז
 לש תימדקמה הפוקתה
 קיתה תמאתה רוריב
 ןוויכ בושח הנעבותל
 איה ,הב םיחתופש עגרמש
 לש ןיטינומב תעגופ
 .םיעבתנה
 
 שארמ לכסל לוכי עבתנ
 י״ע תויגוציי תונעבות
 הלאל שארמ םולשת
  .עובתל םייושעה

 
 :תופסונ תולאש -תיגוציי הנעבות §

o ןורתפה .םינוש טפשמ יתבב דחא לכ תיגוציי הנעבות שיגהל םילוכי םינוש םיעבות -םיעבות ןיב תורחת 
 :י״ע אוה ש״מהיבב

 תיגוציי הנעבות שיגמש ימ לע .28 ,7-6 ,)2(א5׳ס -עודיי +)תויגוצייה תונעבותה סקנפ( םשרמ §
 השגוה ןיידעו הדימב .תיגוציי הנעבות השגוהש רוביצה תא עדייל שיו ,סקנפב םדוק לכתסהל
 ֿ .הכזי ןושארה ,תחא העיבתמ רתוי

o תויולע בקע םירבחה ןיב רשקתל ךרוצה תא לולשל ידכ הרצונ הנעבותה -הצובקה ירבח םע תרושקת. 
 :י״ע ןורתפ .ש״מהיבל העגה ,האיצי תוכז ,אודיווב -׳גוד :עודיי שרדנ םיתעל ךא

 דעומב םיוסמ רבד השעש ימ לכש העדוה תאצוה .דעס ,הרשפ ,צ״ות רושיא -25׳ס -םוסרפ §
 העדומ םסרפי גיצנה עבותה/עבתנה םיתעל .דעסה תא לבקל לכוי זאו השקב שיגהל לכוי םיוסמ
  .)ןותיעב/ולש רתאב -׳גוד( רוביצב

o לכ לש אבה ןובשחהמ העירג י״ע דעס ופכאי רתיב היבג לש םירקמ טושפ ןפואב -יוציפה ןרק תקולח 
 םייפולח םינונגנמ ךירצ ןכלו ,םייתימאה םיקוזינה תא רתאל ךרד היהת אל םיתעל .םייטנוולרה תוחוקלה
 ןתמ ,יקלימה ריחמ תתחפה -׳גוד( תוצפל וילעש עבתנה לש חקלהמ עורגל ילבמ יוציפה ןרק תקולחל
 .)׳וכו תורישה יריחמב תיללכ התחפה ,תרחא היואר הרטמל ףסכה

 ההוזמ הצובק ןיא םהבש םיבצמב -הקולחלו לוהינל ןרק+ש״מהיבל בחר ד״וקיש -א27 ,20׳ס §
 .ןרקה םיקוזינ לש

o םוכסמ 2.5% היהת הרגאה זאו( ףסכ םוכסל אוה תויגוצייה תונעבותה לש עירכמה בורה -תורגא 
 .)העיבתה

 תויגוציי תונעבות ןכלו דרי עובתל ץירמתה ,העיבתה ינפל הרגאב ובייחי םא -תקולחמב תונקת §
 היה ךא ,םימסח ריסהלו םישנא דדועל ידכ הרגאמ רוטפ( ליגרה תורגאה ללכמ וגרחוה
 םהמ ץלחל ,םיעבתנ לע םייאל הרטמהש קרס תונעבות וא הערל לוצינמ ששח -תקולחמב
 .תגסלו הרשפ
 3048( 8128ו ,יזוחמב )שארמ ח״ש 5588ו( 16,256 :םיבוצק םימוכסל איה לעופב הקיקחה
  .)תאז לכב ץירמתה תא תודירומ תורגאה( יקלח םסח םויכ .םולשב )שארמ ח״ש

 :םייתוהמ םיאנת+ףס יאנת -תיגוציי הנעבות רושיאל םיאנתה ינש

  :ףסה יאנת -תיגוציי הנעבות רושיא •
o תנגה :הינשה תפסותב םיאצמנ .תומיוסמ תוליעב קר תועיבת שיגהל רשפא לארשיב .3׳ס -היונמ הליע 

 הילפה ,יתביבס עגפמ ,ךרע תוריינ ,םייקסע םילבגה ,םייסנניפ םיתוריש ,תואקנב ,חוטיב ,ןכרצה
  .יארשא גוריד ,היסנפ ,םאפס ,*ןידכ אלש היבג תבשה ,םידבוע תויוכז ,תושיגנ ,הדובעב/םיתורישב

o רמולכ ,גצייל שקבמ אוה התוא הצובקב רבח אוהש תוארהל ךירצ ומצע גיצנה -)1(א4׳ס -תישיא הליע 
 ןוויכ היהת תררועמ השירדה -״ירוביצה עבותה״ לדומ תייחד ,יטסינורכנא ןגוע .תישיא הליע ול שיש
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 העיבת לש יטרפ הרקמכ הנעבותה לע תולכתסה .המדקל לוכי דחא לכ אל ךא העיבת דדועל התרטמש
 .התוא שיגהל ןתינ אל ישיא ןיינע ןיא םאש ,הליגר
 .הליע לעב ידיב שיגהל ״ישוק םייק״ש יאנתב ,ןוגרא תעיבת -)3(א4׳ס
 םוקמב עובתל םינוגראל תורשפאה תא ריהז ןפואב רשפאל החנמ ןוילעה -2015 ךלוק ׳נ המרב לוק וידר
 הרכה ,יטרפ עבות אוצמל ידכ ״הריבס הדיקש״ תשרדנ ,״הריהזו תמצמצמ השיג״ :םייטרפ םישנא
 ןוילעה .)תונוש תוליהקב םיאתמ עבות אוצמל יוכיס ןיא םיבר םירקמב( יתוברת םסח -״יטנרהניא ישוק״ב
 .יטנרהניאה ישוקה םייקש ןוויכ םיעבות רחא שופיח לש תיביטקא הלועפ עוציבמ ןוגראה תא רטופ

 :םייתוהמ םיאנת -תיגוציי הנעבות רושיא •
o תופתושמ תולאש :אשיר )1(א8׳ס. 

 ?תשרדנה ףותישה תדימ המ :תיביטמרונה הלאשה
 .הלוכ הצובקל הנעמ תתל ורחבי םיתעל האלמ תוהז לש םיבצמב קר :תמצמצמ השיג §
 היהת ףותישה תשירד ,םינוש םימוכסב היבג תונעט ןנשי םישנאהמ קלחל םא םג :הביחרמ השיג §

 .רתוי הכומנ
 .ףסכ אלו תוינידמ לע העיבת -המרב לוק וידר

o היהתש השקבה בלשב רבכ ענכשל ךירצ .הצובקה תבוטל הערכהל הריבס תורשפא :אפיס )1(א8׳ס 
 םיינמז םידעסל המודב( הז בלשב תינושאר החכוהל השירד .הצובקה תבוטל הערכהל הריבס תורשפא
 .)וז השירד םהב םגש

 בורלו ימדקמה בלשב ררבתהל לוכי ,יתוהמה טפשמה לש יטפשמה רוריבה -םיעבתנ לע הנגה §
 השעמה לע איה תקולחמה םא -׳גוד( תויטפשמ אלא תויתדבוע ןניא םידדצה ןיב תוקולחמה
 .)הרפה/הלוועכ

 העיבתה ייוכיסל תיתועמשמ היצקידניא §
 ?חיכוהל וכרטצי םיעבותה המכ ?תשרדנה החכוהה תמר המ -תיביטמרונה הלאשה §

 םיעבותהמ שורדל ןויד תואכרע יטפוש לש היטנ לע ןוילעה לש תרוקיב -2016 א״אצק ׳נ קסריפ
 יקלח יוכיס שי םא םג רשאל ןתינ םתעדל .םימדקומ םיבלשב האלמ טעמכ החכוה תושעל

 ילעב ,הצובקה תבוטל הערכהל הריבס תורשפאל הנעטה סוסיב ךרוצל -םדקומ יוליג ירשפא §
 לוכי יכ יטנוולר .הז ימדקמ בלשב תויאירה סוסיב ךרוצל ינושאר םדקומ יוליג להנל םילוכי ןידה
 .ךכל שרדינ ךילהה ינפל דועו ,עבתנה לצא אצמיי יטנוולרה עדימהש תויהל

o תנגוההו הליעיה ךרדה צ״ות -)2(א8׳ס.  
 ;תועיבתה יווש ;הירבח לש יוהיזה תולק ;הצובקה לדוג ;תופתושמה תולאשה רועיש -׳גוד §

 )ןרקה תקולח( תוישיא תויוכז לש רוריבה תובכרומ
o תלבוהל םיאתמ גיצנה םאה ךירעהל םיצור ,הצובקה לע הנגהל הרטמ ךותמ .םלוה גוציי -)3(א8׳ס 

 .העיבתה
o תולאש .בל םותב גוציי -)4(א8׳ס: 

o עבתנה לע וא/הצובקה ירבח לע ןגהל דעונ ללכה םאה?  
o ךרוצל אוה העיבתה תא שיגמ גיצנהש הדיחיה הביסהש םיעדוי םא -חוור תורטמל צ״ות לוהינ 

 .תויגוציי תונעבות םישפחמ םישנאש הדבועה םצע ?ל״ות רסוחל בשחיי םאה -חוור
o ןיד רפמ וא רתיב הבוג םיוסמ תורישש הליג/עמשש םדא ?םיעבותה תצובקל תנווכמ הסינכ 

 לוכי אוה זאו ,הליע לעב וניא אוה הרואכל .תוריש ותוא לש חוקל וניא אוה ךא והשלכ ירוטלוגר
 .תיתאצות אלו תיגולוטנואד הלאש .קזנ ומצעל םורגל ידכ תורישל ףרטצהל

o תורשעתה ךרוצל רתוי חונהו םיאתמה םורופה תריחבמ ששח -גניפוש םורופ.  
o ל״ותב אוה גוצייהש תועירכמ תויאר -הפישח ,הקתשה ,הדרטה ,הטיחס תורטמל צ״ות תשגה 

 .המיאתמ הנעבותהשו
o ןומימ לש תמייק הישעת ?העיבתה ןומימב גיצנה תא הבגמ ימ -ינוציח ןומימב צ״ות תשגה 

 תונרק -בורל ,םירחא לש םייטפשמ םיכילה םינמממ ןוממ ילעב םישנא( םייטפשמ םיכילה
 ,םיבר םיעבות לע םימוכסה תא רזפל רשפאתש תמיוסמ תלחות םע העקשה תוינידמ תולעב
 .ולש ל״הות יבגל תקולחמב יוצמ הז לדומ .)חתנ ולבקי -ד״ספ ןתנייו הדימב
 

 

3698/11  המלש  א״ער
 ר.ג.מ.א.ש ׳נ הרובחת

 -2017  הפיכא יתוריש
 ש״מהיתב לע :ןייטשניבור
 חתפתת ןפ חיגשהל
 תונעבות תיישעת״
 ףנע״ ןועימכ ,״תויגוציי
 לכש ,קשמב ״רוציי
 תרשעה ןתרטמ
 יאב רקיעבו םיעבותה
 סרטניאה וליאו ,םחוכ
.לד ןהב ירוביצה  
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 רוערעה דסומ .2

 םייזכרמה םיכילההו ול תוקדצהה .רחא ש״מיב לש הטלחה לטבל ךמסומ דחא ש״מיב ותרגסמבש ךילה
 .ותוא םינגראמה

  :תוילכת -רוערע •
o תא םלגמ .תוחפ תועטל רתוי לודג יוכיס לש יתכרעמ ךילהו ,תמדוקה האכרעה לש -תויועט ןוקית 

 .ןוידה תאכרע רשאמ הנוכנ האצותל עיגהל רתוי לודג יוכיס רתוי ההובגה רוערעה תאכרעלש הדבועה
 רתוי תקסוע ןכלו ,ןידב קר תקסוע רוערעה תאכרע וליאו ןיד+הדבועב תקסוע ןוידה תאכרע §

 .רתוי תוקדצומ ויהי תוטלחההש ןכתייו תיטפשמה הלאשב
 תא רפשל ידכ הנוילעה האכרעב הברהב ףדוע חוכ( ותוכיאב הנוש בכרה רשפאמו הנוש בתומה §

 .)דחא םולש טפוש לש הטלחה לע רוערעב יזוחמ יטפוש 3 -׳גוד ,הטלחההו ןוידה תוכיא
o םתטלחהש םיעדוי םיטפושהש ןוויכמ .ןוידה תואכרעל םיצירמת -םמצע םיטפושה דוקפת תא רופיש 

 הנוילעה האכרעל ריבסהל ידכ( ריהב ןפואב םהיתוטלחה תא קמנל ,קיידל וצרמותי םה ,ךפהתהל הלוכי
 .ןידל תייצלו ,)ינויד קדצ ימעטמ קר אלו הטלחהה ימעט תא

o ןידה לעבל תפסונ תונמדזה תנתונ תכרעמה .היצמיטיגל ןועיט -דיספמה ןידה לעב לצא תונגוה תשוחת 
 ומכו ןגוה ךילה לוהינל תונמדזה ול הנתינ אלא ,םיוסמ טפוש לע תועטב לפנ אלש השוחת לבקמ אוה ךכו
 .)second bite at the apple( ךירצש

o יחרזאה טפשמב תונוכנה דסומ יבגל רתוי םינקפס ונחנאש לככ -הינומגהß הבשחמ ונב ררועמ 
 תואצות קפסל תלגוסמ ךא תועטב הריכמ ׳עמהש ןימאהל םישנאל םורגל .תרחא היכרריהה תרטמש
 הביסה וז ,יסאלק יטסיסקרמ ןועיט .םהל םיכסהלו הלא תונויער לבקל ונתיאמ היפיצ שי ןכלו ,תונוכנ
 .הילא השיגה תא שי הלש תמא תואצות קפסל -הככ היונב ׳עמהש

o היצמיטיגל 
 ׳עמל רתוי לק היהי ךכ רתוי עיקשנש לככ .הנוכנ הבושת היהת ,עיקשנ םא -תונוכנה ןויער תשגדה §

 ןוקית לש ןונגנמ תללוכה תכרעמ .ןידה לעבל חרכהב תובוט ןניאש תוטלחה לבקל ונתוא ענכשל
 .תונוכנה ןויער תא השיגדמ ßתועטה ןויער תא השיגדמ תויועט

 .תועטל םיטפושה תורשפאב םיריכמ -תועטה תורשפאב הרכה §
 םזילרולפ/תוקולחמ לש הנצחה §

 :םירקיע -רוערע •
o םיטפושה ש״מהיתב -1988 ל״הצ תוחוכ דקפמ ׳נ בו׳גרא וארו ץ״גב -׳גוד :טעמכ -ילסרבינוא ךילה 

 .תצלמומו תושר ךא הבוח ןיינע אלש עבקנ .רוערע תאכרע ירסח ויה םיחטשב םיחרזא
o שדחמ תולחות בושיח השענ רערעל ידכ .ןידה ילעבמ דחא ?רוערעה תא םזוי ימ.   
o תוברעתה/תרוקיב לש תונוש תומר: 

 כ״דב ,הכומנ היהת םהלש תירוערעה תרוקיבה תמר -)םיכמסמ/םייח םידע( תויתדבוע תוערכה §
 .תוכומנ תואכרע לש תויתדבוע תוערכהב וברעתי אל רוערע תואכרע

 ןכ תויטפשמ תוערכהב ןכל ,הגירח תרוקיבל תופושח -)הרודצורפ/תוהמ( תויטפשמ תוערכה §
 .תויתדבוע תוערכהב רשאמ רתוי הלודג תוברעתה היהת

 .רידנ ,רוערעה תאכרעב שדחמ ררבתמ קיתה -de novo רוערע §
o הלילח ,ןוידה תאכרע תא ךופהת ןוידה תאכרעש ךכב ןכתסהל אלש טילחנ םיתעל -םידקת       רוערע 

  .םיינברה ןידה יתב -׳גוד .םלתשמ אל זאו היחד היהת
 :ןידה -רוערעה •

o גירח ןפואב( קוחב רדסומ רוערעה דסומ .תיטופיש ןגומ דסומכ רוערעה תא עבוק :הטיפשה :י״וחל 17׳ס 
 לש ד״ספ איצוהל ,תוכזב רוערעל ןתינ הנושאר האכרעב ש״מיב לש ד״ספ .)תילארשי הקוח ןיא יכ אקווד
 .ןוילעה ש״מהיב

o רוערעל תוכז תתל בייח ש״מהיב ,םיאנת 3 םימייקתמ םא -וילא תבייחתמ הנידמהש יתקוחה םומינימה: 
 ד״ספ ןתינ §
 ש״מיב לש §
 הנושאר האכרעב §
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o תוכזב רוערע )תיתקוח( בייחמ אל המ: 
 )״תרחא הטלחה״( ד״ספ הניאש הטלחה §
 )תילהנמ תושר ,יאבצ ש״מיב ,ר״דיב אל -׳גוד( ״טפשמ תיב״ הניאש האכרע לש ד״ספ §
 )״ישילש לוגלג״( הינש האכרעב ש״מיב לש ד״ספ §

o רוערע תיתקוח תובייחמ אלש ל״נה תויצאוטיסב םג רוערע תלוכי תפסוה -ש״מהיתב קוחל 52 ,41׳ס 
 :תוכזב

 תוכזב רוערע -הנושאר האכרעב ד״ספ §
 )ע״רב( תושרב רוערע -תרחא הטלחה §
 ןתינ ,רוערע ןיא ןוילעל יכ ןוילעה לש וניאש רוערעב ד״ספ לע םג( תושרב רוערע -רוערעב ד״ספ §

 )ןוילעל ע״רב -ןוילעל תושרב רערעל
 

o אל םא ,ד״ספל םינוירטירקה 2מ דחא םייקמ םא קודבנ – ?תרחא הטלחה וא ד״ספß הטלחה 
 .תרחא
  ßתרחא הטלחהל בשחיי המו תוכזב רוערע םיקמש  ßד״ספכ בשחיי המ :תירנירטקודה הלאשה
 ?ךבוסמה לולסמה תא רובעל הכירצמש
 45/םוי 30( ןוכנה דעומב )רוערע/ע״רב( ןוכנה ךילהה תשגה ךרוצל תיטירק )התייהש( הנחבה §

 .המאתהב )םוי
 תא ןקתל לוכי ש״מהיב ,ךפהה וא ע״רב םוקמב רוערע תשגוה םאש תעבוק -השדח )4( 149 ׳קת §

 ֿ.ןוכנה ךילהה תא להנלו ידכ ךות הלקתה
 .םהינשל םוי 60 וא 45 ,םידעומב הדחאה -השדח 137 הנקת §

o םיאבה םירבדה ינשמ דחא השועש הטלחה =ד״ספ :הבושתה: 
 :וא ,)קיתה תא המייס( הנעבותב רוריבה תא תמייסמ .1
 םגו הפיכא דעס םג םיעבות םא לשמל( הב ועבתנש םידעסה דחאל סחיב יפוס ןפואב העירכמ .2

  .)םהמ דחאב דעס תתל קיפסמ ,םייוציפ דעס
o תירויש הירוגטק( רתיה לכ =תרחא הטלחה!( 
o תואמגוד .תועטהל היושע הטלחהה תרתוכ -יתוהמ ןחבמ: 

o ינמז דעס ß טקפא ול שיש הזכב .ךילהב רוריבה תא םייסמ אל אוהש ןוויכ תרחא הטלחה 
  .ד״ספ בשחייש תויהל לוכי ,הערכה לש

o םיכמסמ יוליג ריהצתל דעומ תעיבקל הטלחהß הטלחה 
o םויס הווהמ ףסה לע היחד דחא דצמ .עבותב יולת -ףסה לע העיבתה קוליסל הטלחה 

 אל -ףסה לע העיבתה קוליס תא החוד ש״מהיב םא ךא ,ד״ספ זאו ßהנעבותב רוריבה
 .תרחא הטלחה וז ßהערכה התייה אלו הנעבותב רוריבה םייתסה

o ןידה ילעבמ דחא יבגל קר ךא ,ןיד קספ והז ,ךשמהב ףסונ דעס ררבל םיצורשכ -יקלח ד״ספ. 
o תוירחא ןיאש םיעבוק םא ;יולת -תוירחאה תלאשב קר ועירכה םאß  ןיד קספ איה העיבתה. 

 רשפא( הטלחה וז ןכלו ,דעס קספנ אל ,המייתסה אל העיבתה ßתוירחא שיש םיעבוק םא
 .)וז הטלחה לע ע״רב שיגהל ליבקמבו ךילהה תא להנל ךישמהל

o אל ןיד לעב םא :תרחא הטלחהל ד״ספ ןיבש הנחבהה תא המילשמ .העילבה ללכ -הנשי 411 הנקת 
 אל דיתעב ןתניישכ ד״ספ לע רערעל ותוכז ,דבלב ע״רבל תנתינ איהו ד״ספ הניאש הטלחה לע רערע
 ד״הספ לע םירערעמ רשאכו ,ונתינש םייניבה תוטלחה לכ תא וכותל עלוב יפוסה ד״ספ( עגפית
  .)יפוסהו לודגה רוערעב ונתינש תומדוק תוטלחה לע םירוערע לולכל םג םיאשר -יפוסה
 .תוכזב יפוסה רוערעב ללכיהל לוכי אוה רבעב החדנ ע״רב םא
 ןועטלו רערעל זאו ולוכ להנתי ךילההש תוכחל רשפא יא -תוררובה קוחל תוסחייתה םג ללוכ
 םיצור םאו םירתוימ םיכילה עונמל םידדצ םיצרמתמ ךכ .היואר אל הטלחההש הנעטב תוררובל
 .העילבה ללכ לש הגרחה ןיעמ .ידיימ ע״רב שיגהל םהילע ßתוררוב
 רסוחב הנתינש הטלחה דגנ הנעט שי םא .אשונל תימוקמ תוכמס םג הפיסומ -השדח 150 הנקת
 .ןועטל תוכזה לע ונרתיו -התשענ אלו הדימבו ע״רב תרגסמב תידיימ הררועל שי ,תימוקמ תוכמס

 
 

יתקוחה םומינימה  
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 :תרחא הטלחה לע רוערע תושר ןתמב םילוקיש §

o ד״ספל דע הנתמהה םא רוערע תושר ןתיי ש״מהיב :ש״מהיתב קוחל ב52 ,אפיס ב41׳ס 
  .םידדצה תויוכז לע עיפשת וא שממ לש קזנ םידדצה דחאל םורגת ,ישוק רוציי יפוסה

o ןתינ ,רוערע תושר ןהב ןתנית אלש תוטלחה יגוס יבגל ש״מהיתב וצ -)1(ג52 ,)1(ד41׳ס 
 תוכזב יפוסה רוערעל דע ןיתמהל היהי ןידה ילעב לע ,וצב תויונמש תוטלחהה יגוסב .2009ב
 ,ןתוהמב תוילוהינו תוינכט תוטלחהב רקיעב( .ןוידה ךלהמבו ינפל ע״רב שיגהל ולכוי אל םהו
 .)םהילע ע״רב י״ע םתדובעב םיטפושל עירפהל אל ידכ
 .קמנל אלו דימ תוחדל לולע ש״מהיב ?טלחומ םסח םאה

 :ישילש/ינש לוגלגב רוערע תושר ןתמב םילוקיש §
o םהבש םירקמב ףסונ בוביס תתל יוארש עבוק רגמש -1982 רוא תצמ ׳נ הפיח ןוינח ד״ספ 

 רשאכ .תוקולחמב הערכהב םירישיה םידדצל שיש ןיינעה ןמ תגרוח תיטפשמה תובישחה
 הב קוספי ןוילעהש יאדכש ,תירוביצ הניחבמ הבושח הלאש הררועתהש הטילחמ האכרעה
 .וילא עיגהל הכירצ איה ןכלו הכלה

 תתל םיטילחמ םה ,תועט םיהזמ ןוילעה יטפוש םא םג םיתעל -ףסונ ןויד :היגולנא §
  .ע״רבל תושר

o קמונמ אל ןפואב תוחדל רשפאמ .הצרמה תעדל םוקע חוסינ -יתבר א148 השדח ׳קת 
 לש םניינעמ תגרחה תינורקע תיטפשמ הלאש תוררועמ ןניא הטלחהב תועיבקה רשאכ
 .ןיד תוויע םרגנ אל רשאכ וא ,םידדצה

 ?רערעל יאשר ימ §
o 2017 ילתפנ ׳נ והינתנ-  

 ד״הספב עבקנש יטפשמה ובצמ תא תונשל שקבמה ,ךילהל דצ §
 תינוידה האכרעב דצכ ףרטצהל תונמדזה רדעיה §

  -םוכיס :רוערעה •
o הנואתה .וכרבב עגפנו לפונ ,םירוביחהמ דחאב הספתנ ולגרש תיאשמ גהנ -)2005( הירא ׳נ ירוטלא 

 -2002 טסוגוא ßא״תב םולשה ש״מיבב ד״תלפ תעיבת שיגה 2001 ראורבפב 2000ß ילויב התרק
 הטלחה וז( ןויד ךשמה עבוקו ,אל וא םיכרד תנואתכ הנואתה תלאשב תיקלח קסופ םולשה
 ?תושרב/תוכזב רוערע ירוטלאל תרשפאמ וז תרחא הטלחה םאה לאוש ךשמהב ןוילעה ;ß)תרחא
ß  א״ת יזוחמל ע״רב השיגמ חוטיבה תרבחß לבקתמ רוערעהו רוערע תושר תנתינ -2003 ינוי; 
 לע הבוח( ןובריעמ רוטפל השקב+ןוילעל רערעמ ירוטלא -2003 רבמטפס ß תיחדנ העיבתה
 ,החדייו הדימב רוערעב בישמה לש ויתואצות תבטהל יהשלכ הבורע דיקפהל יחרזא ךילהב רערעמ
 הירא חוטיבה תרבח .)רוטפ םירשפאמ ,רוערע שיגהל םישלח ןיד ילעבמ ענמי אלש לנויצר ךותמ ךא
 רוערעהש עבוק ןוילעה םשר -2003 רבמבונ ß)ןוכנ אלה ךילהה תא שיגהש תנעוט( ךילהל תדגנתמ
 ,רחא קיתב תינורקעה הלאשב הערכהל ןיתמי קיתהש עבוק ןוילעה -2004 ינוי ß .ןידכ תוכזב שגוה
 ךילההש עבוק -)sua sponte( ןוילעה -2005 ראורבפ ß .הז קיתב הקיספה לע עיפשהל יושעש
 ,תושרב רוערע תויהל ךירצ היה הז ךילהש ונעט ויפל ד״ספ םיאיצומ .תושרב רוערע -ףסה לע קחמיי
 ןכלו ßתאז תכפוהה םשרה תטלחהל בל םש אל בכרהה .ללכ ותוא ררבל ןיא ןכלו ,תוכזב אלו
 תא שיגהל היה שורדש בוש קסופ ןוילעה ßע״רב תשגהל דעומ תכראהל השקב שיגהל ןתונ ןוילעה
 .תוכזב רוערעכ אלו ע״רבכ ךילהה
 רבוטקוא ß .ע״רב שיגהל ךירצ ןכלו ,תושרב אוה רוערעהשו+תרחא הטלחה הנתינש עבוק ןוילעה

 רבמטפס 6ß—2 ינויב ןובריעמ רוטפ+ע״רב תשגהל דעומ תכראה תנתונ ןוילעה תמשר -2005
 ,רוערעב םיכרד תנואת התייה וזש עבקנ :לבקתמ רוערעה ,רערעל תושר ןתונ ןוילעב ןילביר -2006

 .הפקותל בושת םולשה ש״מיב לש וניד קספב העבקנש האצותה 2003ßב יזוחמה תעיבקל דוגינב
ß הרשפב םייתסה קיתהו ,םולשל רזח אל קיתה ,םישתומ ויה םידדצה. 

 ,יקפוא קר אלא תיכנא עיפשמ וניא ד״יב השעמ .ךילה ותואמ קלח ספתנ אלא ,רוערעל םסח וניא ד״יב השעמ
 .וילעמ אלו אשונ ותואב רוערעל קר יטנוולרו
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 :ןחבמה הנבמ

 :םירבד 3 קודבל דעונ ןחבמה

 :קדוב .חוקלל ץעייל ותרטמש ,רכזמ ,תיטפשמ הצע תתלו חוקלמ עדימ תלבק -סייק .1
o ולבקל רשפא םאה קודבל שי ,ינמז דעס םיצור םא -׳גוד -ןידה לש םושייו הרכה קדוב. 
o ולש םיסרטניאה תא םדקיש ןפואב ןידה ירדס תא ליעפהל ךיא חוקלל הצע תניתנ -יגטרטסאה טביהה. 

 הצור חוקלה המ ןיבהל םג אלא תויטפשמה תויגוסה תא תוהזל קר אל איה הרטמה האירקה תעב ןכל
 .םתוא ומדקיש םיכלהמ םהל עיצהלו

 רואל טסקטל סחיב ונתעד תווחל שיו הרקמ םינתונ :קדוב .והשלכ רדסה לש העצה ךרוצל -תיביטמרונ הלאש .2
 .רדסה -׳גוד ,הדובעב ומכ ונלשמ ירוקמ ןוקית עיצהל שי+יחרזאה ןידה ירדס תוילכת
 

 .סייקה תלאשל תוינידמה תלאש ןיב יצחו יצח ךרעב -םילימ תלבגה •
 .םייתעש -ןמזה •
 ןיגפהל וא םינושה םילוקישה תא טטצל םעט ןיאו ,תיביטמרונה הלאשל רקיעב יטנוולר( חותפ רמוחב ןחבמה •

 םינידה לש תויטנוולרה תא ונתנבה לע הצוממ ןפואב איה הניחבהש איה הרטמה .תרחא וא וזכ הנקתב תואיקב
 םייטנוולרה םיאשונה לכ לש תלוכמ תמישר תתל ןיא ןכלו ,תוינידמה תלאשב ןיסנא/סייקל םינושה םילוקישה וא
 .)ןויצב דירוהל הלולע םינוויכה לכל הירי יכ ,ןיחבהל אלא

 רבדה תוינידמב תוקסועה תולאשב .תושדחה תונקתל סחייתהל שי ןיידע ךא ,תונשיה תונקתה אוה לחה ןידה •
 .עיפשהל לולע

 

 

 


