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ןיבוט ךרעו- תוירחאו הצפה ימד ,םוסרפ תוחנה

)סכמה תושר לש השדח היחנה תובקעב הבחרה(
תאמ

רנגו רמוע ד"וע  ;   לדנ ליג ד"וע

 תויזכרמה תולאשה תחא .תובר תוקולחמ ררועל םייושע סכמה תושרל םיירחסמ םינאובי ןיבש םיסחיה
 ריחמ"- תורחא םילימב וא ,אוביה יסימ תא בשחל שי ויפלש ךרעה תלאש איה ררועתהל היושעש
 ."הקסעה

 בשחיי המ ,הלאשה ,)ad valorem( ןיבוטה יווש יפל םיזוחאב ןיבוט לע םילטומ אוביה יסמ בורש ןוויכמ

תערכמ הלאש איה ,אוביה יסמ בושיח ךרוצל ןיבוטה יווש
[1]

. 

 ולטוי וילעש ךרעה תעיבקל ךלמה ךרד ,)1998 זאמ( תובר םינש לארשי תנידמב הגוהנה הטישה יפ לע

 ןהילע ,ריחמל "תופסות" תוברל ,[2]ןאוציל ןאוביהמ לעופב םלושש יפכ ,הקסעה ריחמ איה אוביה יסמ
 :ןלהל( ט"טאג תרגסמב ןיבוט תכרעה רבדב ימואלניבה םכסהה לע תססובמ וז הטיש .ןלהל טרפנ

 .[3])"ןיבוט תכרעה םכסה"

 ריחמה" לע הססבתה רשא ,הנוש הכרעה תטיש לארשי תנידמב הגוהנ התייה ,1998 תנש ינפל
 ,תובר תורוקיב הררג וז הטיש .לעופב םלושש ריחמה לע אלו ,ןיבוטה לש )קושה ריחמ( "לבוקמה

םיאבה םירבדה ורמאנ רבכ הילעו
[4]

:

 ,איה רבדה תועמשמ ."לבוקמה ריחמה" תטיש לע הכמסנ סכמ ךרוצל ןיבוט תכרעה הכ דע"
 םריחמ ךמס לע אלו סכמה תדוקפב העובקה בושיח תחסונ ךמס לע העצבתה ןיבוטה תכרעהש
 הנוע ףוס תריכמב םתשיכר בקע לשמל ,ךומנ ריחמב ושכרנ ןיבוטה םא םג ,הז בצמב .לעופב
 התיה וז הטיש .סכמ ךרוצל םכרע תעיבק ךרד תא תונשל ידכ ךכב היה אל ,לוסיח תריכמב וא
 .לסירב תנמא לע הכמסנו םלועה תונידמ תיברמב רבעב הגוהנ
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 ורבע תונורחאה םינשב ןכלו ,תיתורירש התיהש ןוויכ סכמה תלטהב םיתוויעל המרג איה
 םכסהה- ט"טאג םכסהב העבקנש ןיבוט תכרעהל תרחא הטישב שומישל תונידמה תיברמ
".וילע המותח לארשי םגש ,רחסו םיפירעת רבדב יללכה

 ריחמה תותימא תלאשב קסוע סכמה תושרל םינאובי ןיב תוצרופה תוקולחמה ןמ םיוסמ קלח ,םויכ
 ריחמל "תופסות"ה תלאש- תדרפנ הלאשב קסוע תוחפ אל דבכנ קלח ךא ,ןאוביה ידי לע רהצוהש
 .הקסעה

 תואצוה לש הרודס המישר תעבוק איהש ךכב "תופסות"ה תלאשל ןורתפ תתל הסנמ סכמה תדוקפ
 ,תאז םע דחי .סכמה יכרוצל ריחמה תעיבק תעב ןובשחב תחקל שי ןתוא "תופסות"כ תובשחנש תויולעו

 ריחמה תעיבק תעב ןובשחב ןתחקל ךירצ םאה רורב אלו רופאה חטשב תויוצמה תואצוה תומייק ןיידע
 .םיסימה בושיח ךרוצל

 הקסעה ריחמ תעיבק תעב ןובשחב תחקל הבוחש תואצוהה יכ ,תעבוק סכמה תדוקפ ,ךכ

םיגוס השימחל תוקלחתמ ,)"תופסות"ה(
[5]

: 

 טעמל ,ךווית ימדו תולמע ומכ ,ןיבוטה תיינקב תורושקה ,ןמלשל וילעש וא הנוקה םלישש תואצוה.א
;הזיראה תולע ;ןיבוטהמ דרפנ יתלב קלח םהש לוביק ילכ תולע ;היינק תולמע
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 חותיפ ,הסדנה ,תוינבת ,םילכ ,םירמוח ומכ ,ןיבוטה רוציי ךרוצל רכומל הנוקה קפיסש םירזע.ב
;רוצייב ושרדנש תונמא תודובעו

 ןיבוטה תריכמל יאנתכ םמולשתב בייח ןאוביהש ,ןיבוטל םיסחייתמה ןוישיר ימדו םיגולמת.ג
 ;ודי לע לארשיב

 ;ןיבוטה תריכממ רכומה יאכז ול לובקת לכ.ד

.למנב הקירפו הניעט דעב םימולשת תוברל ,חוטיב ,הלבוה:ןוגכ ,לארשיל ןיבוטה עוניש תויולע.ה

 תואצוה .םיאבוימ םירצומ לש תורשכ תחגשה תואצוה ,לשמל ,ןה רופאה חטשב תויוצמה תואצוה
 יפכ ,סכמה תושר תדמעל םאתהב ךא ,"תופסות"ה יפיעס תחת הדוקפב שרופמב תויונמ ןניא תורשכ
 תויולעמ ילרגטניא קלח ןתויהב הלא תויולע ףיסוהל שי ,סכמה לש ןיבוט תכרעה להונב םג המסרופש

תונמא תודובעו חותיפ ,הסדנה גוסמ תואצוהל ןתוהמב תובורק רשא ,רוצייה
[6]

 וז הדמע יכ ,ןייצנ .
 .טפשמה תיב ןחבמל עגרכ תדמוע
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 ריחמל "תופסות"ה תמישר ,"תופסות"ב קסועה סכמה תדוקפב יטנוולרה ףיעסל רבסהה ירבדל םאתהב
 ךכו .הב תויונמ ןניא רשא תופסונ תואצוה הקסעה ריחמל ףיסוהל ןיאו ,הרוגס המישר איה הקסעה

:[7]םש רמאנ

 ,הקסעה ךרע תעיבקל החסונב ביכרמ םיווהמה םימוכסהו תואצוהה םיטרופמ )א( ןטק ףיעסב"
 ,םעבט םצעמ ,ללכ ךרדב םיכורכ ףיעסב םיטרופמה םימוכסהו תואצוהה .132 ףיעסב תעצומה
 וארי ,ןאוביה ידי לע רהצומה הקסעה ריחמב וללכנ אל םא יכ עובקל עצומ ןכ לעו ,אובי תקסעב
 לככ ברקתהל איה וז הארוה לש התרטמ .הקסעה ךרע תעיבק ךרוצל ריחמהמ קלחכ םתוא
 ףיעסב םיטרופמה תואצוההו םימוכסה .ןיבוטה רובע ןאוביה םלישש יתימאה ריחמל רשפאה
 םינותנ דוסי לע םבשחל ןתינ םא קר הקסעה ריחמל ופסווי םהו הרוגס המישר םיווהמ
".ןדמואל םינתינה םיביטקייבוא

 ןאוביל ונתינש תוחנהב בשחתהל סכמה תדוקפ הריתמ ,םימיוסמ םירקמב ,ריחמה תעיבק תעב ,ףסונב

 .[8]סכמה חוקיפמ ןיבוטה רורחש רחאל ונתינש תויביטקאורטר תוחנהב רבודמ אלש דבלבו ,)הנוקה(

סכמה תושר לש השדח היחנה

 :תואצוה שולשב תקסועה היחנה תטויט סכמה תושר המסרפ ,2012 יאמ שדוח ףוסב ,הנורחאל
 ךרוצל הלא םיביכרב תובשחתה יבגל התדמע ןויצ ךות ,תוירחא תואצוהו הצפה ימד ,םוסרפ תואצוה

 .[9])"היחנהה" :ןלהל( סכמה לטוי וילע ריחמה תעיבק

 ,הקסעה ריחמ תעיבק תעב םוסרפ תואצוהב בשחתהל ןיא יכ ,היחנהב הנייצ סכמה תושר ,יללכ ןפואב
 תושר תטישל ,תווהמ תוירחא תואצוהו הצפה ימד יכ ןיוצ ,ףסונב .הנוקל החנה תקנעומ ןייטעבש לככ
 .ןובשחב תחקל שיש הקסעה ריחמל "תופסות" ,סכמה

 ,ונתעדל ,עודמ ,ריבסנו היחנהה תטויטב העיפוהש יפכ סכמה תושר תדמע תא טרפנ וז המישרב
 .םייטנוולרה םינידה םע דחא הנקב הלוע הניאש היוגש הדמעב רבודמ
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?םוסרפ )תוחנה( תואצוהב בשחתהל שי םאה

:ךכ רמאנ היחנהב

 ,םקלח וא הלא תואצוה ןיגב הנוקה תא הפיש רכומהו ,הנוקה ידי לע ואצוהש םוסרפ תואצוה"
 הקסעה ךרעמ ותחפוי אל ,תרחא ךרד לכב םאו םיאבוימה ןיבוטה לע החנה ןתמ לש ךרדב םא
".םיאבוימה ןיבוטה לש

 גאודש אוה ןאוביה ,)רכומה( ןאוציל )הנוקה( ןאוביה ןיבש םתחנש םכסהה יפ לע :ןמקלדכ בצמב רבודמ
 דבכנ קלח איצומ ןאוביה .לארשיב תוריכמ םודיקל איבהל תנמ לע ,לארשיב ןיבוטה תא םסרפל
 .ןיבוטה תריכמב ןאוביל החנה קינעמו ,הלא תואצוהב ףתתשמ ןאוציהו םוסרפ תואצוה לע וביצקתמ
 קינעמ ,ךכל הרומתבו ,םוסרפ תואצוה לע תוריכמה רוזחמ ךסמ3% איצוהל בייחתמ ןאוביה ,המגודל
 .ונממ היינקה יריחמ לע1.5% לש רועישב החנה ןאוציה ול

 םיריתמ ,הדוקפה תססובמ וילע ,ןיבוט תכרעה רבדב ימואלניבה םכסההו סכמה תדוקפ יכ םירובס ונא
-א ללוש הדמעה ריינש דועב ,םימיוסמ םירקמב ,ןיבוטה ךרע לע הנוקה לביקש תוחנהב בשחתהל
 הרכהל םיאנתב תודמוע ןה םא ,הלאשל רשק אלל ,םוסרפ )תוחנה( תואצוהב תובשחתה תירוירפ
 .אל וא ,תלבוקמ תירחסמ החנהכ

:[10]תוחנהב קסועה סכמה תדוקפב ףיעסל םאתהב

 ןיינעל ןובשחב ואבוי אל ,סכמה תושר חוקיפמ םתיידפ רחאל ונתנייש ןיבוט ריחמב תוחנה"
".ןיבוט םתוא לש הקסעה ךרע תעיבק

 חוקיפמ וררחוש רבכ ןיבוטהש רחאל ,יביטקאורטר ןפואב ונתינש תוחנהב הרכה ללוש ףיעסה ,רמולכ
 .תיתנש תוריכמ תומכ ןיגב תוחנה לשמל ומכ ,סכמה

 בושיח ךרוצל תוחנהב הרכהל םיאנת רפסמ עבוק סכמה לש ןיבוט תכרעה להונ םג ,ךכל םאתהב

 :[11]םהיניבו ,םיסימה

 רובע תונתינ ןניאש תוחנה .םיאבוימה ןיבוטה רובע הנתינו ןיבוטל רישי רשק הרושק החנהה"
 ידעיב הדימע רובע וא ,רבעב ואבויש ןיבוט רובע תוחנה :ןוגכ( תורחא תוביסמ אלא ןיבוטה
 תעב תונתומ יתלבו שארמ תועודי ,תועובק תויהל תובייח תוחנהה ..)ועבקנש םייתנש תוריכמ
".ןיבוטה לש הכרעהה
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 תווהמ רשא( ימלועה סכמה ןוגרא לש תינכטה הדעווה ידי לע ומסרופש תוצעיימ תעד-תווח יפ לע םג

 יכ םירובס ונא ,ןכל .[12]םימיוסמ םיאנתב תוחנהב ריכהל ןתינ ,)ןיבוט תכרעה םכסה תונשרפל החנמ וק
 םיאבוימה ןיבוטל תסחייתמה החנה איה ,םוסרפ תואצוה רובעב ,ןאוביל ןאוציה קינעמש החנהה רשאכ
 ,רחואמ יופישב רבודמש הדימב .הב ריכהל תיקוח העינמ םוש ןיא ,יביטקאורטר ןפואב תנתינ הניאו
 .וזכש החנהב הרכה תללוש סכמה תדוקפ ,ןיבוטה אובי רחאל

?"תפסות"כ בשחנ הצפהה תוכז דעב םולשת םאה

:יכ עבקנ היחנהב
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".הקסעה ךרעל ופסוותי הצפהה ימד ךכיפל ,ןיבוטה ריחממ קלח םיווהמ הצפה ימד"

- כ הצפה ימד ורדגוה הדמעה ריינ תליחתב רשאכ

 רובע םה הצפהה ימד םא ןיב לארשיב םיאבוימה ןיבוטה תצפה רובע רכומל םלושמה םולשת"
".תידעלב הצפה רובע םימלושמ םניא הצפהה ימד םא ןיבו תידעלב הצפה

 "תפסות"כ סכמה תדוקפב וניוצ אל "הצפה ימד"ו תויה ,ההומת ונל תיארנ סכמה תושר לש וז הדמע
.רומאכ ,הרוגס המישר איה "תופסות"ה תמישר רשאכו ,הב בשחתהל רתומש

 רבעמ בר ילכלכ ףסומ ךרע שי ,תידעלבה הצפהה תוכזל רקיעבו ,הצפהה תוכזל ,ונתעדל :ךכמ בושח
 תורחת-יא םכסה לש גוס הווהמ תידעלב הצפה תוכז .םמצע ןיבוטה תא רוכמלו קוושל ,אבייל תוכזל
 ,ןבומכ ךא( םירחא םיציפמ ינפמ לארשיב ןיבוטה תצפהב ידעלבה ןאוביה לע ןגמ רשא ,קפסה תניחבמ
 .)םיירוקמ ןיבוט לש ליבקמ אובי תענומ הניא וזכ הצפה תוכזש

 הצפה ימד םא בר קפס ,ונתעדל ךא ,[13]"ןוישיר ימדו םיגולמת" איה הקסעה ךרעל "תופסות"ה תחא
 .הז ףיעסב ,תינשרפ הניחבמ ,ללכיהל םילוכי

 אוה הניגבש תירקיעה הביסה יהוז ,תידעלב הצפה תוכז לבקמ ןאובי רשאכ יכ חינהל ןתינ ,השעמל
 םכסהב ךרוצ ןיא ,םיירוקמ ןיבוט לארשיל אבייל תנמ לע יכ ,רורב .קפסה םע םכסהה לע םותחל ןיינועמ
 .ל"וחב הנשמ יקפסמ השיכר תועצמאב ליבקמ אוביב קוסעל ןתינו קפס םע תוידעלב
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 תוכז לוצינ דעב םימלושמ םיגולמת יכ ,עבקו הז ןורקיעב2009 תנשב ריכה הילגנאב טפשמה תיב םג

:[14]ךכמ ןחבומו הנוש אוה תידעלב הצפה תוכז דעב םולשתש דועב ,ינחור ןיינק

"Are payments for exclusive distribution rights "royalties and license fees"…? We conclude 
not… An agreement not to sell toe competitors is not an agreement transferring intellectual 
property or similar rights". 

 םימלושמה םימולשת לע סכמ ליטהל ןיא יכ ,2003 תנשב עבק הדנקב טפשמה תיב םג ,המוד ןפואב

תידעלב הצפה תוכז דעב
[15]

. 

 תרגסמב ץמואש ימואלניב םכסה לע תססובמ לארשיב ןיבוטה תכרעה תטיש ,םדוק דוע ןיוצש יפכ
 דעב םימולשת ןיינעל תשרופמ תוסחייתה תמייק ,ימואלניבה םכסהל רבסהה ירבדב .סכמה תדוקפ

 :[16]רמאנ םשו ,הצפהה תוכז

 אל םיאבוימה ןיבוטה תא שדחמ רוכמל וא ץיפהל תוכזה תרומת הנוקה םלישש םימולשתה"
 הדימב ,םיאבוימה ןיבוטה רובע םלושמ תויהל רומאה וא לעופב םלושש ריחמל ופסוותי

".תאביימה הנידמל אוציל םינודנה ןיבוטה תריכמל יאנת םניא םימולשת םתואש

 תיארנ ,אשונב קימעמ ןויד אלל ,סכמ יכרוצל ןיבוטה ךרעב וללכיי הצפה ימד יכ תירוירפ-א העיבק ,ןכל
 .היוגשכ ונל

 ?הקסעה ריחמל תוירחא ימד ףיסוהל שי םאה

 :יכ רמאנ היחנהב
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 ימד םולשת לע םכסוה םא ףא הקסעה ךרעב םיללכנ תוירחא ימדש איה םיסמה תושר תדמע"
".םיאבוימה ןיבוטה תריכמל הזוחהמ דרפנ הזוחב תוירחאה

:כ הדמעה ריינב הרדגוה "תוירחא"

 לכו םימוגפ םירצומ תפלחהל ודעויש םישדח םירצומו ,םימוגפ םיקלח תפלחה ,ןוקית יתוריש"
".תוירחא תרגסמב ןתינה רחא תוריש

 דעב םולשתו ,"תופסות" לש הרוגס המישר תטרפמ סכמה תדוקפ ויפל ללכה לע רוזחל שי ,הז אשונב
.וז המישרב ללכנ אל תוירחא יתוריש

 ןיא- הלאככו ,אוביה בלש רחאל ,לארשיב םינתינה םיתורישל סחייתהל םילוכי תוירחא יתוריש ,ףסונב
 םאובי תעב תישענ סכמה יכרוצל ןיבוטה לש םכרע והמ העיבקה ,עודיכ .סכמה יכרוצל ךרעב םלילכהל
 .ןכמ רחאל אלו לארשיל

116116116116    ''''ממממעעעע

 ןיבוטה רורחש רחאל ונתינש ,תויביטקאורטר תוחנהב בשחתהל ןיא יכ העבק סכמה תדוקפש םשכ
 וחקליי ,אוביה רחאל ןתינה תוריש איהש ,תוירחאה אשונב תופסות יכ ינויגה אל ,סכמה חוקיפמ
 .ךרעה תעיבק ךרוצל ןובשחב

.ימלועה סכמה ןוגרא לש תינכטה הדעווה לש תונשרפ רמאמב ןודנ סכמ יכרוצל תוירחאה אשונ
[17]

 ,קודבל ,רתיה ןיבו ,תוירחאה ןיבל הריכמה ןיב הדרפהה תוביסנ תא ןוחבל שי יכ ,בתכנ הז רמאמב
 ןיב הדרפהל תיתוהמ הקדצה היהתש הדימב .תוירחאה תא שוכרל הנוקה תא בייחמ רכומה םאה
 םיבצמ ונכתייש ירה ,תוירחאה תא שוכרל הנוקה תא בייחי אל רכומהו ,תוירחאה ןיבל ןיבוטה תריכמ
:סכמ יכרצל ןיבוטה ךרעל ופסוותי אל תוירחאה ימד םהבש

"Situations can also arise whereby the transaction is the subject of two separate 
contracts, one for the goods and one for the warranty.  Sellers/buyers sometimes 
separate warranty payments by having “separate” legal agreements drawn up.  In 
these instances, all the circumstances surrounding the “sale” of the goods and 
"warranty" should be carefully examined.  The warranty agreement will be linked to 
the contract of sale of the goods by the fact that the warranty is a guarantee for the 
goods. Even though a separate warranty agreement may exist, where the seller 
has placed an obligation on the buyer, as a condition of the sale of the goods, this 
simply becomes just another variation on the situations outlined above."

 ןויד םייקל ילבמ ,תוירחאה ביכר תא תוסמל שי היפל ,סכמה תושר תדמע תא לבקל ןתינ אל ,דועו תאז
.הרומת אללו ,תוירחאה תרגסמב ,ןכמ רחאל םיאבוימ רשא ןיבוט לש םלרוג היהי המ ,הלאשב קימעמ

ךכ בתכנ ,סכמה לש ןיבוט תכרעה להונב
[18]

:

 תעב החנהכ רכות אל- )תוירחא תרגסמב הרומת אלל םינתינה ןיבוט( "תוירחא תוחנה""
".אובי יסימ יכרוצל ךרעה תעיבק

 ךרעל ףיסוהל תשקבמ איה ,דחמ :ויתוצק יתשמ לקמב תזחוא סכמה תושר יכ ,רמול ןתינ ,ןכ םא
 הניא איה ,תוירחאה תרגסמב ןיבוט םיקפוסמ רשאכ- דגנמו ,תוירחאה דעב םולשת םיאבוימה ןיבוטה
 .אלמ ךרעב ואבוי וליאכ םתוא תוסמל תשקבמו םניחב וקפוסש ןיבוטה ךרעב הריכמ
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 תונקסמ

 םיכירעמ ונא ,סכמה תושר לש תימשרה תוינידמל ךופהת היחנהב הגצוהש הדמעה םא ,רבד לש ופוסב
 ןגהל לכות סכמה תושר םא קפסו ,סכמה דגנ ושגויש תויטפשמ תועיבת תרגסמב ןחבית וז תוינידמ יכ
.טפשמה תיבב התדמע לע

 רוביצה לא םג לחלחיש ,םיאבוימה םירצומה רוקייל איבהל הלולע וז תוינידמ לש רתוי תידיימ הכלשה
 .םירצומ םתוא תא שוכריש ,בחרה

 לש ףקותל התסינכ תא העשמ סכמה תושר ,יחכונה בלשב יכ ,ונל רסמנ הז רמאמ תביתכל ךומסב
 .אשונב םיפסונ םירוריב עוציבל דע ,וז היחנה
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