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רמאמ
? םזילדואפה תפוקת  המייתסה  םאה 

הירא ןב  תעפיו  בוש  יבצ  "ד  הוע תאמ 

 – יתועמשמ ןיינק  וא  ןיינק –  היה  אל  הליהקה  ינבל  וליאו  םיטילשהו , ןוהה  ילעב  םילדואפה –  תועקרקה –  ילעב  ויה  רבכמש  םימיב  "
 – ונימיב ןיעקרקמ  ילעב  .ורבע  םימי  לש  םיתב " - ילעב  " דוע םניא  ונימי  לש  םיתב  ילעב  .םימי  םתואכ  םניא  הלא  ונימי  .םמצע  לשמ 

איה תעגפנה  עקרקהש  םהינבמ  שיו  .םתליהקב  םירחאמ  רתוי  תיסנניפו  תילכלכ  הניחבמ  םיססובמ  חרכהב  םניא  םללכב –  הבישמהו 
". ורבע םימי  לש  םילדואפה  דוע  םה  ןיא  .םה  ןוה  לש  םילדואפ  םויה  לש  םילדואפה  ןכא , .דיחיה  םשוכר 

([. ובנ ץיוורוה ( הננער נ ' הינבלו , ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  "נ 1333/02  דב ןישח ז"ל  לאשמ  חונמה  טפושה  בכ ' ירבד  ]

ףקיה תלאשב  תדקמתמ  םינוש , םילטיהו  סמ  תובטהו  תויואכז  ךרוצל  רשועה "  " ןחבמ םאה  איה  םירקבל  תושדח  תררועתמה  תניינעמ  הלאש 
תורחא תויוכז  וא  תוינמ  םיבר  םיפסכ  ותושרב  םלוא  תחא  ולו  םירוגמ  תריד  ותולעבב  ןיאש  ימ  םג  אמש , וא  ינומלא  תושרבש  "ן  לדנה יסכנ 

? ךכ רדגב  ללכנ  םירוגמ , םניאש  םיסכנב 

.ואל םא  הריד  ינומלא  תולעבב  םאה  הלאשל  סחיב  תנחבנ  תונוש  תובטהל  תואכזה  תובורק  םיתיעל  ןכש , תורכינ  תויועמשמ  הרומאה  הלאשל 
.ןלהל דומענ  םהילע  םינוש  םיטקפסאב  יוטיב  ידיל  אב  רבדה 

דרשמ רצואה , דרשמ  תלבוהב  לארשי , תלשממ  המזיש  םידקת  ירסח  םידעצ  תרדסב  תינחה " דוח   " איה ןכתשמל " ריחמ   " תינכת יכ  ריכזנ 
.םיפדעומ םיאנתב  הנושאר  הריד  תונקל  תוריעצ  תוחפשמ  לע  לקהל  איה  רומאכ , תינכותה  תרטמ  .לארשי  יעקרקמ  תושרו  ןוכישהו  יוניבה 

הקידב ךרוצל  ןוכישהו  יוניבה  דרשמ  רתא  תא  חתפיש  ימ  .רוביצל  רויד  תונורתפ  םדקל  הרטמה  תא  תויופידעה  רדס  שארב  הדימעמ  הנידמה 
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ויה אלש  הריד ," ירסח  - " רתאב רדגומכ  אוה  ךכב  ללכיהל  תנמ  לע  םיאנתה  דחא  יכ  אצמי  ןכתשמל , תינכת  תרגסמב  ללכיהל  לוכי  םאה 
.םירוגמל שרגמב  תויוכז  םהל  ןיאשו  תונורחאה  םינשה  הרידמ ב-6  קלחב  וא  הרידב  תוכז  ילעב 

תא תללושה  הארוה  תמייק  אל  הינבהו , ןונכתה  קוחל  תישילשה  תפסותב  תולולכ  תויקוחה  ויתוארוהש  החבשה –  לטיה  ןיינעב  תפסונ , אמגוד 
םתסיי בורקב  יכ  הארנו  תוקולח  תועדה  הקיספב  םלוא  םושינה , תולעבב  תפסונ  הריד  שיו  הדימב  לש 140 מ"ר , חטשב  הרידל  רוטפה  תואכז 

ןולוח הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  "מ 8052/14  רב  ) ולש ןיינעב  ןוילעה  טפשמה  תיבב  םויכ  תדמועו  היולת  השרפ  חכונ  הז  ןיינעב  ללוגה 
.( ולש םהרבא  נ '

ףיעסבש רוטפה  תלבק  ךרוצל  יכ  ןוילעה ) טפשמה  תיבב  רוערע  דמועו  יולת  רומאכ  ותערכה  לעש   ) יזוחמה טפשמה  תיב  עבק  ןיינע , ותואב 
םושינה תולעבב  ןיא  םא  קר  לחכ  ושרפל  ןיאו  םושינה  לש  ילכלכה  ובצמל  תובישח  ןיא  היינבהו , ןונכתה  קוחל  תישילשה  תפסותל  ( 2 () 19(ג

(. ןולוח הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  ולש נ ' םהרבא  "נ 40022-02-14  מע  ) לע 140 מ"ר הלוע  וניא  ללוכה  ןחטשש  תופסונ  םירוגמ  תוריד 

אלל ורתונש  בגא "  " תורעהב ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  תורימא  ןכו  םירחא , ןיד  יקספב  תועיבק  ויה  רבכ  ןכש  תיסחי , גירח  וניה  הז  ןיד  קספ 
הריד םושינה  תולעבב  שיו  לככ  החבשה  לטיהמ  רוטפה  לולשל  שי  החבשה , לטיהב  תילאיצוסה  רוטפה  תילכת  חכונל  ןהיפל , הערכה 

.( םילשורי הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  דיבר נ ' הנפד  "ם 6195/13  רב לשמל  ר '  ) תפסונ

לע לשמל , ךכ  .הדיחיה  ותריד  יהוזש  םושינב  רבודמ  ובש  םוקמב  קנעוי  רוטפהש  איה  תטקננה , השיגה  יכ  חכוויהל  ןתינ  סמה  תויושרב  םג 
, רוטפל הכזי  םיאנתה , רתיב  דמועו  לככו  הדיחיה  ותרידב  רבודמש  אוה  םיאנתה  דחא  הריד , תריכמב  חבש  סממ  אלמ " רוטפ  תוכזל ב" תנמ 

תלאשל ךא  תיצמתמ  ילכלכה "  " ןבומב הניחבהו  םושינה  לש  ילכלכה  ובצמל  הז  אוהכ  םיסחייתמ  וא  םיעגונ ו/ םניא  הלא  םיאנתש  אלא 
.ואל םא  הרידב  תולעבה 

אל ךא  רוטפה ,) יאנת  רתיב  דמועש  ןבומכ  החנהב   ) תמיוסמ הרקתל  דע  אלמ  רוטפמ  הנהנ  הדיחי  הריד  שכורש  ימ  השיכר , סמ  יבגל  םג  ךכ 
.תופסונ תוריד  שכורה  תולעבב  רשאכ  רבדה , ךכ 

ןאכמ .ואל  םא  הדיחי  הריד  ינומלא  תולעבב  םאה  הלאשב  תובר  םימעפ  הנומט  תונוש , תובטהב  תוכזל  תורשפאה  תלאש  יכ  תואורה , וניניע 
קושב ויפסכ  עיקשמ  ךא  הריד  ותולעבב  ןיאש  ימל  ההז  ןיד  םאה  רומאכ ? תובטהה  תקנעהל  ידיחיה  ןחבמה  והז  םאה  הלודג , הייהת  הלוע 
שכרש ימ  ןיד  םאה  לובגה ? ןכיה  םירומאה ? םימוכסב  םיעקשומ  םיפסכ  אל  םגו  הריד  ותולעבב  ןיאש  ימל  ינוילימ ₪  לש  לשמל  יוושב  ןוהה 

ינש תולעבבש  הדבועה  םאה  .זכרמה  רוזאב  תוריד  ותולעבבש 20  ימ  ןידכ  לש 800,000 ₪  יוושב  הירפירפה  ירוזאב  לשמל  הדיחי  הריד 
? ההז ילכלכה  םבצמש  רמוא  חרכהב  הריד , "ל  נה

ךסב םידקפומ  ויפסכ  קנבב  ךא  הדובע ) םוקמ  תפולחת  חכונ  לשמל  ןוגכ   ) תוינידמכ תורוכש  תורידב  וייח  לכ  רגש  ימ  םאה  ההתנו , ףיסונ  ךכל 
שיש אלל  וכרד  תישארב  ריעצ  גוזל  ילכלכה  בצמה  תניחבמ  הוושכ  ותוארל  ןתינ  ומש , לע  תחא  ולו  הריד  ותולעבב  ןיא  ךא  ןוילימ ,₪  לש 10 

? םמש לע  הריד  וא  קנבב  םיעקשומ  םיפסכ  םתושרב 

יכ הזימרב  ולו  ןייצמ  וניא  קקוחמה  יכ " ליעל  וניוצש  ולא  תומדב  הלאשל  סחייתהב  יזוחמה  טפשמה  תיב  עבק  ולש "  " תשרפב ןיינע  ותואב 
ללכ תיטנבלר  הנניא  ןיוצמ  תויהל  יושע  םושינה  לש  ילכלכה  ובצמש  הדבועה  יכ  קלוח  ןיא  ןכאו , .םושינה  לש  ילכלכה  ובצמב  יולת  רוטפה 

היהי אל  םירוגמ –  תוריד  םניאש  םיסכנב  תורחא  תויוכז  וא  תוינמ  םיבר , םיפסכ  שי  םושינה  תולעבב  םא  ךכ  רוטפל , םושינה  לש  ותוכזל 
." ףיעסה אשונ  רוטפל  ותוכז  לע  ךילשהל  ידכ  ךכב 

םא תפסונ  הריד  ינומלא  תולעבב  םאה  בורל  הניחבל  הדימעמש  תחוורה  השיגה  תא  םאות  אלו  ןפוד  אצוי  אוה  רומאכ  הז  ןיד  קספש  אלא ,
.ואל

קנעמ  " םיטילשה םינודאה  םינתונ  ויה  זאד , הפוקתב  .ןוהה  ילעב  םניה  ןיעקרקמ  ילעב  יכ  התייה  הייארה  תילדואיפה , הפוקתב  דוע  רוכזכ ,
תעה העיגה  אל  םאה  םזילדואפה ? תפוקת  המייתסה  םאה  הלאשה  הלועש  אלא , .ךכ  לשב  םרשועב  םיעודי  ויה  ולאו  םהינמאנל  עקרק "

? ךכ ךרוצל  ואל , םא  הרידב  תויוכז  תלאשב  קפתסהל  אלו  הבטהה " ןיינועמ   " לש תילכלכה  תונתיא  תא  קודבל 

יכ ןעטיש  ימ  שי  יטרואית , ןפואב  .המצעשכל  הכובס  הלאש  הניהש  תורידב  וא  תוינמב  עיקשהל  בטומ  םאה  הלאשל  סנכיהל  ילבמ  וניה  רומאה 
םהש סמה  תבטה  ללגב  הנושאר , הריד  ישכור  רובע  ןוכנ  אהי  אל  רומאה  לשמל  ךכ  .תרחא  ונעטיש  הארנכ  שיו  הפידע  תוינמב  העקשהה 

םג ךירצ  זא  לבא  אתנכשמה — ) ביכרמ  לשב   ) ימצעה ןוהה  לע  האושתב  קר  םיבשחתמ  םא  םיעיקשמ , רובעב  ןוכנ  אל  םג  הז  .הנממ  םינהנ 
ןפואב עיקשהל  ןיטולחל —  ילאנויצר  ןפואב  תוינמה  קושב  גהנתהל  םיעדוי  םה  םא  קר  םיעיקשמ , רובע  ןוכנ  הזו  .הובגה  ןוכיסב  בשחתהל 

.קושב תודחה  תודונתהמ  תומלעתה  ךות  םינש , תורשע  ךרואל  ףוצרו , יתטיש 

שי רמולכ , חאו ' הלאכ  תובטה  תקנעה  םרטב  ןקדבל  שיש  תופסונ  הדימ  תומא  ןנשיו  ינויווש  ןפואב  קלחתמ  וניא  רשוע " יכ ה" המדנ  ךכ , וא  ךכ 
ןממסל הדיחיה  היצקידניאה  הניא  תאז  ןכש  ואל , םא  תחא  הריד  ינומלא  תולעבב  םאה  הלאשב  קפתסהל  אלו  םיפסונ  םינותנ  ןובשחב  תחקל 
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". רשוע ה"

לש תילכלכה  תונתיאל  סחייתהב  שדחמ  תוקידב  הנעצובתש  יוצר  יכ  הארנו  החותפ , הרתונ  הז , רמאמ  חתפבש  רלודה ," ןוילימ  תלאש  "
תפצקה ןוילעה –  הקלחבו  סיסבה  יוצמ  התיתחתבש  רשוע ," תגוע ה" יכ  גואדל  ךכ  ךותבו  תונוש , תובטהמ  תונהיל  םישקבמה  םיחרזאה 

.הוושב הווש  קלוחת  םינבדבודהו 
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