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 )1( הלוחה תמכסהב אלש יאופר לופיט

 םייסיסבה תונורקעה דחאל םינשה תצורמב הכפה הלוחה לש הימונוטואה ,תיאופר הקיתאב

 תוריחו םדאה דובכ לש םיילרביל םיכרע לע תתתשומה ,וז הימונוטוא .הלוחב לופיטה לש

 לע םילעבכ םדאה תא האורה תיטפשמ הסיפת לע םג ךא( הריחב שפוח רזגנ םהמש ,טרפה

 ותמכסה תא לבקל הבוחה :הלוחב לופיטב םייסיסבה םיללכה דחאל סיסבה תא הווהמ ,)ופוג

  1.ורובע ןנכותמש יאופר לופיט לכ ינפל ובוריס תא דבכל וא

 תא ןכדעל אפורה תא בייחמ אוהו ,קפסב לטומ וניא ולא תולהנתה יללכ לש ןושארה קלחה

 עוציב לע הטלחה ינפל םגו ,רבד ונממ ריתסהל ילבמ ,טורטורפב יאופרה ובצמ לע הלוחה

 םיירשפאה םינוכיסה לע הלוחה ינפב טרפל אפורה לע היהי ,חותינ ומכ תיאופר הרודצורפ

  .םייופצה תונורסחהו תונורתיה תא לוקשל ול רשפאלו ,לופיטב

 תא הווהמ ,הלוחה לש תידעלבה ותטלחהל יאופרה תווצה תולהנתה תא ףיפכמה ,ינשה קלחה

 הניא הכלההש רחאמ ,תאז .הכלהה םלועל האופרה םלוע ןיב םייתועמשמה םילדבהה דחא

 ,ןלהל הארנש יפכ ,ךכשמו ,הלוחה לש הימונוטואה תססובמ םהילע תונורקעהמ קלחב הריכמ

 רמאמב קוסענ הז לדבהב .יתועמשמ ןפואב הנוש הלוחה ןוצרכ אלש לופיטל תיתכלהה השיגה

  .הז

 ברסל הלוחה לש ותוכזב הכלהה הריכמ םהבש םירקמב קוסענ ,'ה תרזעב ,אבה רמאמב

 וננויד סיסבב דומעיש יאופרה בצמה ןכ לעו ,תינורקעה הלאשב ןודנ הז בלשב .םייוסמ לופיטל

 ויבגל תמייקש ,םייוסמ לופיטמ ענמיי םא הלוחה לש ותואירבל הנכס הנשי ובש הרקמ היהי

 םייופצ אלו ,קפסב תלטומ הניא ותוליעי יכו ,הלוחל ץוחנה לופיטה אוה יכ תיאופר המכסה

 .ונממ האצותכ םייתועמשמ םינוכיס

 .יאופרה לוקישל םייטנוולר םניאש םימעט ןווגממ ,לופיטל ברסל לולע הלוחה ,הזכ בצמב םג

 ?הזכש בצמב גוהנל שי דציכ

 ךרוצל תבשה תא ללחל רתומ הכלהה יפ לעשכ יכ ,בתוכ )ו ,חכש ןמיס םייח חרוא( םהרבא ןגמה

 םעטמ – וירבדב  הארנש יפכ( הלבקל ברסמ הלוחהו ,הנכס וב שיש הלוחל תמיוסמ הפורת ןתמ

  .ותוא ןיפוכ ,)תבשה לוליחב הצור וניאש

 
 רב בצמב וניא אוה רשאכ וא ,ותואירבב עוגפל לולע הלוחה ףותיש םהבש םיבצמ וא ,םוריח יבצמ ומכ הצק ירקמ טעמל 1

 .טופיש
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 םיאפורה תכרעה יפ לעש הלוחב לאשנש ,)טלק ףלא ןמיס ד קלח( ז"בדרב אוה וירבד רוקמ

 ,תודיסח ינפמ וליבשב תבש ללחתיש הצור וניא אוהו ,וליצהל ידכב תבשה תא וילע ללחל ךירצ

 :בישמ ז"בדרה ."ול ןיעמוש ןיאש וא ול ןיעמושו תודיסח הזב שיה"

 אלו םהב יחו הרמא הרותהו ,שקבי ודימ ומד תא ם"יהלאהו ,הטוש דיסח הז ירה"

 ,המשנ דוביא אלא ,תודיסח םוש הזה השעמב האור יניא ,אתלמד אללכ ...םהב תומיש

 הז ירה לאושהו ,והודמאש המ תושעל ותוא ןיפוכ וא ,וחרכ לעב ותוא ןיטיעלמ ךכליה

 ."אוה טושפו ,םימד ךפוש

 עונמל הצור" ובש בצמל איה םהרבא ןגמה תנווכש הארנש בתוכ )םש( העיצקו רומב ,ץ"בעיה

 לע רימחהש ,)אבישח תיאדוכ ,החמומ אפור י"ע תימתסה ףא( תיאדוה האופרב שמתשהלמ

 ,םכסמ אוה ךכו .)2הפורתה תוליעיב קפקפל רשפא םא אל לבא( "תבשד רוסיא ששחמ ומצע

 :םיקסופה ירפסב תובר ךכ רחא וטטוצש םירבדב

 הפורתב קסועו ,םהב הרורב הרכהו תיאדו העידי אפורל שיש יולגבש הכמו ילוחב קר"

 הנתנש ןפואו ןינע לכב ,הנכס םוקמב ברסמה הלוחל ןיפוכ םלועל יאדו ,הרומגו הקודב

 סיפהלו ,היפ ביחרהלו הכמבש יח רשב ךותחל ןוגכ ,ותואפרל אפורל תושר הרות

 תינלפסא ול ןקתלו )תוממ וליצהל ידכ( רבא תליטנב וליפא ,רבש שובחלו ,אסרומ

 וליכאהלו םיעיזמ ןיקשמ ותוקשהלו ,הירט הכמו הרובחל רוזמ ונממ תוהגלו ,היטרו

 יתלבו םיליעומש םינוחבו םיקודב םיקנמו םיקרממ וא םידעסמו םיאירבמ םירבד

 ןיאו .שפנ תלצה םושמ ,וחרכ לעב ותוא ןישעמו ול ןישוע יאדו אנווג יאהכ לכ ,םיקיזמ

 רבא וליפא ול ןיכתוח אלא ,םייחמ תומ רחובו ןירוסיב הצור וניא אוה םא ,וב ןיחיגשמ

 ךירצה לכ ןישועו ,הילוכב אלכת ידש אהי אלש ,תוממ וטלמל ךכל ךרצוה םא ,םלש

 ,ךער םד לע דומעת אלו םושמ ךכ לע רהזומ םדא לכו .הלוח לש ונוצר דגנ שפנ חוקפל

 ."ומצע דבאל ותושרב ןותנ וניאו ,הלוח לש ותעדב יולת רבדה ןיאו

 ;דבלב הנכס םוקמב הרמאנ גוס לכמ יאופר לופיט הלוחה לע תופכל הקדצההש הארנ וירבדמ

 םילופיט ללוכ ,באכבו לבסב םיכורכה הלאכ ףא ,םיחותינהו םילופיטה יגוס לכ תא תללוכו

 "ךער םד לע דומעת אל" תבוח םושמ אוה ךכל םעטהשו ;וייח לכל הכנ וריאשהל םייושעש

 דבאל ומצע לע םילעב וניאש םושמ ,ךכל דגנתהל תוכמס ןיא הלוחל וליאו ,םדא לכ לע תלטומה

 .ומצע

 םאה םינורחאה וקלחנ וב ןודינל המוד הזכ הרקמב "ךער םד לע דומעת אל" לש הז לוקיש

 ינש ואבוה )א ,גע( ןירדהנסב ארמגב .תעדל ומצע דבאמה לש ושפנ תא ליצהל הבוח הנשי

 תשרוד ארמגהש ,הדיבא תבשה לש תיללכה הוצמה ףקותמ דחאה .שפנה תלצה בויחל תורוקמ

 
 .אבה עובשב קוסענ ךכב 2
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 ."ךער םד לע דומעת אל" קוספה ןמ ינשהו ,ותלצה רמולכ ,"ופוג תבשה" םג תללוכ איהש

 הווצמה םא ןיב ,תעדל ומצע דבאמה תא ליצהל הבוח ןיאש ,שדיח )זלר הוצמ( ךוניח תחנמה

 ןיינועמ םדאהש הדיבא בישהל בייח וניא יאדוב זאש ,הדיבא תבשהב הרוקמ שפנה תלצהל

 םיקסופה לככ בור ךא ."ךער םד לע דומעת אל" םעטמ איה הווצמה םא ןיבו ,ותעדמ הדבאל

 לע םילעבל הרותה יפ לע בשחנ וניא םדאה ,ןוממל דוגינבש םעטה ןמו ,ףקותב וירבד לע וקלח

 תעינמו ותרימש לע הוויצ אוהו ,3וארובל ךייש ףוגהש ינפמ ,ופוג תא דבאל תוכז לכ ול ןיאו ופוג

 .םישודק תשרפל ונרמאמב ךכב ונכראה .היהיש בצמ לכב ודוביא

 לש ותבוח ןכלו ,תעדל ומצע דוביאכ הניד םייח ליצמ יאופר לופיטל תודגנתה ,ןנד הרקמב םג

 לש ובוריס תובקעב תלטבתמ הניאו תעקופ הניא הלוחה תא אפרל וחוכ לכב לועפל ליצמה

  .הלוחה

  :רמאנ םש ,)ו הכלה א קרפ( םילקש תכסמב אתפסותה ירבדמ ךכל רוקמ ןיעכ ואיבהש שי

 והיש ידכ ןהילקש לע לארשי )וחירכהו ופכ=( ונכשמ ןכשמל וליחתה שדקמב ובשישמ"

 ךתחמו ותפוכ אפורה היהו ולגרב הכמ ול התלעש דחאל לשמ .ןהמ ןיבירק רובצ תונברק

 ידכ ןהילקש לע לארשי ונכשמ :אוה ךורב שודקה רמא ךכ ,ותאופרל ליבשב ורשבב

 לארשי ןיב ןירפכמו ןיצרמ רובצה תונברקש ינפמ ,ןהמ ןיבירק רובצה תונברק והיש

 ."םימשבש ןהיבאל

 .וחרכ לעב וליפא הלוחה לש ויופירב קוסעל שיש ,ןאכמ

 הנשמ ד קרפ( םירדנב הנשמה שוריפב ם"במרה ירבדמש בתכ )מ ןמיס וט קלח( רזעילא ץיצב

 ותובשהו" בותכה שוריפב םרמא ללכב אוהו ,לארשי ילוח תואפרל ןידה ןמ אפורה בייחש" ,)ד

 תא חירכהל ותלכיבשכ וליפא םג אוה בויחהש" תוטישפב דומלל ןתינ ,"...ופוג תא תוברל ,"ול

 ,שורדה לופיטה לבקל ךכל הצרתיו םיכסיש ,תואפרתהל ול תפכיא אלש וא ,ןיבמ וניאש וריבח

 ."וחרכ לעב לופיטל ותחקל וליפאו

 ,םייח תנכס תעינמו שפנ חוקיפ לש בצמב קר אל ןוכנ רבדהש ,אוה וירבדבש לודגה שודיחה

 ז"י קלח( תרחא הבושתב םג בתוכ אוה ךכ .הז ללכב איה םג ,םדאל תשרדנש האופר לכ אלא

 .)ב ןמיס

 אל" דצמ הבוח הנשיש ךכ ,הנכסב םינותנ הלוחה לש וייחש הרקמ ןיב קלחל שי ,תוטשפב ךא

 תעינמו ,הנכס וב ןיאש הלוחב רבודמ ובש הרקמ ןיבל ,וייח תא ליצהל "ךער םד לע דומעת

 עומשל שיש ןכתי םש ,"ול ותובשהו" דצמ קר אוה בויחה ובש ,וייח תא ןכסת אל לופיטה

 הנכס וב ןיאש ימ תאופר ףאש רבדה רורבש ףאש ,הז ןינעל ם"במרה ירבדמ דומלל ןיאו ,הלוחל

 
 .ו הכלה חי קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במרל ז"בדרה רואיבו ,ד הכלה א קרפ חצור תוכלה ם"במר ןייע 3
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 קיסהל רשפא יא םוקמ לכמ ,אפורה לע ןיבו ומצע הלוחה לע ןיב תלטומה ,איה הרומג הוצמ

  .ךכ לע ותופכל ןתינש רישי ןפואב ךכמ

 שרדנה לכ תא עצבלו ושפנ תא רומשל הרותה ןמ הווצמ ומצע הלוחהש רחאמש ,ובתכש שי

 לע היפכ ןידכ ,יאופרה לופיטה תא וילע תופכל ןודל שיש ןכתי ,ומצע וייח תא ליצהל ידכב

 קידצהל ידכב הז םעטל עיגהל וכרצוה אלש הארנ אשונב וקסעש םיקסופה ירבדב ךא .תווצמה

 לע םילעב םדאה ןיאש םיקסופה ירבדב וקפתסה אלא ,םייח ליצמ יאופר לופיט לע היפכה תא

 לופיט תייפכל תווצמה לע היפכ לש תויטנוולרהש ,טרפבו .ליצמה לע תלטומה הוצמבו ,ופוג

 אלו תווצמה לע תופכל ךמסומ ןיד תיב קרש םירבוסה שיד רחאמ ,הילאמ תנבומ הניא יאופר

 .םיפסונ םיגייס ןכו ,יטרפ םדא

 ונד םיקסופה ,םייח ליצמ יאופר לופיט לע היפכ יסיסב ןפואב הקידצמ הכלההש תורמל ,םנמא

 סיסבב .יאופרה לופיטל דגנתמה הלוחה תדצע תא קידצהל שי םהבש םירקמ לש בחר ןווגמב

 ,ונממ ףקשנה ןוכיסהו ,םיאפורה לכ תעדל הרורב ותוליעיש לופיט קרש החנהה תדמוע ןוידה

 יטנוולר וניאש גוסהמ םה הלוחה לש םילוקישהו ,ירונימ ונה ,םתוכיאל ןהו םייחה תלחותל ןה

 םירקמה לע .וילע םדאה תא תופכל שיש רמאנ וילע ,ותלצה ייוכיס לש יאופרה לוקישל

 וב הרקמב םג ךא .ה"זעב אבה עובשב הבחרהב ןודנ היפכל הקדצה ןיא םהבש םירחאה

 וז הטלחה לבקל ןיאו ,םיאפורה דצמ יארחאו קימעמ תעד לוקיש שרדנ ,היפכה תקדצומ

 ןתינ ךכ לע .ןתינש לככ ןובשחב םתוא תחקלו הלוחה לש וילוקיש תא ןיבהלו תוסנל שי .תולקב

 :)גע ןמיס ב קלח טפשמ ןשוח השמ תורגא ת"וש( ןייטשנייפ השמ 'ר לש וירבדמ םשרתהל

 תמחמ וא שואי תמחמ אוה םא יולת ,האופרה חקיל הצור וניא הלוחהשכ רבדבו"

 ןימאמש ףא הב רעטצהל הצור וניאש וז העש םע קר בשחתמו וינפל רעצ אוהש

 השעמ אוהש ,ותואפרל ךיא הזמ ועדיש וא הזב אפרתיש ותבוטל אוהש םיאפורהל

 וניאש תמחמ אוה םא לבא ,םהל רשפא םא ותופכל ןיכירצ ,תוקונית השעמו תוטש

 רשפא יאו הזכ אפור אכיל םאו ,וב ןימאמש אפור אצמל ןיכירצ ולא םיאפורל ןימאמ

 םילוח תיבב הצורשכ וחלשל אל םגו ותבוטל אוהש ןיביש דע תוכחל הלחמה דצמ וינפל

 לכ םא היחרוכ לעב תושעל ןאכבש םיאפורה ןיחרכומ ,תרחא ריעב םהש םיאפורבו

 ,הזמ תעבתי אלש ןפואב היהי םגו ,ותאופר והזש םירבוס הז םילוח תיבבש םיאפורה

 והקיזיש רשפא אתותעיבה יכ ,תושעל ןיא תוטש ןינע אוהש וליפא הזמ תעבתי םאש

 ףא היחרוכ לעב תושעל אלש בוט רתוי ןכלו .םידיב והותימהכ הז היהיו והתימי םגו

 הברה הזב בשייתהל םיאפורה ןיכירצו ,היחרכ לעב םג ול ושעיש םיצור םיבורקהש

 אלש בורקש לודג אוהשכ ותופכל םא ול ןישועש האופרהב הצור וניאש הלוח ןמדזנשכ

 ."םימש םשל הזב תושעלו ,ךכ לכ תלעותל אהת

 


