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 תבשב םיעצפב לופיטה

 תיבב םילק םיעצפב לופיטה – ישילש קרפ

 .תויווכ יעצפבו םיימוהיז םיעצפב ונקסע תבשב םיעצפב לופיט יניינעב םימדוקה םיקרפה ינשב

  .תולק תועיצפב קוסענ הז קרפב

 יתכלהה סחיה .םינכוסמ תויהל םילולע םיעצפ םימעפל ,םימדוקה םירמאמב ונייצש יפכ

 לופיט תוכירצמ ןניאו תולק ןה תבשה ךלהמב תיבב תועיצפה בור ךא .םאתהב אוה םהילא

 הבש ךרדה לע עדי יד ןיא רשאכ ,תבש ירוסיאב ךורכ תויהל לולע ןהב לופיטה ,ןיידעו .לוהב

 םילק םיעצפב לופיטל ישעמו טושפ יתכלה ךירדמ עיצנ הז קרפב .תבשב ולא םיעצפב לפטל ןתינ

 1.תיבב

 םומידה תריצע

 רבודמ ןיאשכ .םומידל ליבות רועה תמקרב הטירש וא ךתח ומכ הלבח ,ללכ ךרדב .1

 ידכב .םומידה תקספהלו העיצפה םוקמ תשרקהל לעפת םדה תכרעמ ,קומע ךתחב

 דע ,דיה ףכ תועצמאב עצפה לע ץוחלל רתומ .עצפה לע ץוחלל שי הז ךילהתל עייסל

 תריצע אוה םתרטמ לכש םירישכתב ךכ ךרוצל שמתשהל םג רתומ .םומידה תקספהל

 ךכל אמגודה )טכ ,חכש ןמיס( ךורע ןחלושב .האופר םושמ םהב ןיאש הדימב ,םומידה

 .ןיי איה

 תילטמ תועצמאב םומידה תריצע

 םדהש ינפמ ,םד ונממ אצויש הכמ לע דגב חינהל רוסא" :)חמ ,חכש ןמיס( ע"ושב קספנ .2

 דגבה תא לקלקמ םדהש תורמל ,עבוצ רוסיא רבדב שיש אוה ךכל םעטה ."ותוא עבצי

 וניאש ,םודא דגבב .רוסא לבא – ןירוטפ ןילקלקמה לכש רחאמ ,ותוא חיבשמ אלו

 תא איבמ הרורב הנשמה ,תאז תורמל .רתוי ףא רומח רבדה ,םדה תמחמ לקלקתמ

 לק רבדה םתעדלש רחאמ ,הזב לקהל ומיכסהש הבר הילאהו יבצ םכחה ,ז"בדרה ירבד

 םוקמב לקהל םתעדל םיכסמ הרורב הנשמה ."ךולכל ךרד" אלא וניאו ,לוקלקמ רתוי

 
 יקספ רפסה לע ,תבש תוחרוא רפסה לע ,)הל קרפ( התכלהכ תבש תרימשה לש ויקספ לע ססובמ הז רמאמ 1

  .לרפ לאלצב ר"ד ברה ונדידי לש וסרטנוק לעו )חכש ןמיס( תובושת
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 ק"ס חכש ןמיסו ,ט"נ ק"ס כש ןמיס ב"נשמ( קחדה תעשב וא ,רהזיהל תורשפא ול ןיאש

 הניאש תילטמ ידי לע ףידעו ,הזב לקהל לוכי ,תילטמב אקווד ךרוצ שי םא ,ןכל .)ו"מק

 .המודא

 םומיד תריצעל תידועיי תילטמב שמתשהל ףידע ,רומאכו ,תילטמב ךרוצ שיש הרקמב .3

 .ןלהל דוע ןייעו .הזג וא תשובחת ומכ

 עצפה יוקינ

 ,ללכ ךרדב .)חמ ,חכש ןמיס ע"וש( םימב ותפיטש תועצמאב עצפה תא תוקנל רתומ .4

 תריזג םושמ ,תופורתב שומיש לע רוסיא לח ,הנכס וב ןיאש הלוח רדגומ וניאש ימ רובע

 רישכתב שומיש לע רתיה לח ,1 ףיעסב ליעל ומכ ,הז הרקמב םג ךא .םינממס תקיחש

 ח"כש ןמיס ע"וש( הלחמ לש העינמל קר אלא ,האופרל שמשמו דעוימ וניאש יאופר

 ןגהלו עצפה תא תוקנל ידכב םייאופר יוטיח ילזונב שמתשהל רתומ ,ןכל .)דכ ,גכ ףיעס

 .ומוהיז ינפמ

 ויוקינ רחאל עצפה בוגינ

 ןיאו ,ןפג רמצ וא תבגמ ,דב תסיפ תועצמאב ,ותפיטש רחאל עצפה תא בגנל רתומ .5

 אלא טוחסל ותנווכ ןיאשכו ,די רחאלכ הטיחס יהוז ןכש ,הטיחס רוסיאל הזב שושחל

 .)זט הרעה ה"ל קרפ כ"שש ,ךאברעיוא ז"שרגה( רתומ רבדה ,בגנל

 עצפ יוקינל ןפג רמצב שומישה

 ורימחהש שיש רחאמ ,תבשב ןפג רמצ רורצ ךותמ הסיפ תעירקמ ענמיהל דואמ יאדכ .6

 ערוק ןיאש ברה ךורע ןחלוש תעד ףוריצב ,םיליקמ שי םנמאו .ערוק תכאלמ םושמ הזב

 וניא ומצע ינפב ביס לכ קותינ םתעדלש םושמ רקיעבו ,ורקיעמ דחא ףוג היהש רבדב

 וניא ןפג רמצ לש הסיפ תשילתב הרוקש יפכ םיבר םיביס קותינ םג ןכלו ,יתועמשמ

 ,הזמ הז םידרפומה םינטק םירודככ םג ןפג רמצ רכמנ ונימיב .)נ הרעה םש( רוסא

 .ךרוצה תדימב תבשב שומישל וזכ הליבח תיבב היהתש יאדכו

 יוטיח לזונב הלובט תילטמ תועצמאב עצפ יוקינ

 תילטמ תבטרה םנמא ;תילטמ ידי לע ובגנלו ,לזונ ידי לע עצפ תוקנל רתומ ,רומאכ .7

 בוגינה ךלהמבש רחאמ הרות רוסיא ששח וב שי ותועצמאב עצפה בוגינו יוטיח לזונב

 תא ךופשל ףידע ,ןכל .)חי ,זי ףיעס כ"ש ןמיס ע"וש ןייע( עצפה לא דבה ןמ לזונה טחסנ

 העיצפב לשמל ,יוטיח לזונב עצפה תא תורשהל וא( עצפה לע תורישי יוטיחה לזונ
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 לכוי ,ךכב יד ןיא םא .השבי תילטמ תועצמאב ובגנל ןכמ רחאל קרו ,)תועבצאב

 .)ןוליינ תיקשב וא( הטיחס ששח וב ןיאש יטתניס דבב שמתשהל

 עצפ תשיבח

 ךא .עצפה יוקינב יד .ללכ השיבח םישרוד םניא םילקו םייחטש םיעצפ ,ללכ ךרדב .8

 רוזא לע רומשל םיעדוי םניאש םידלי ברקב ןוגכ ,םימוהיז תורצוויהמ ששח לש הרקמב

 .עצפה תא שובחל ךרוצ שי ,המודכו לוחב וקחשי וא וכלכלתיש ששח שיו יקנ עצפה

 םושמ הזב שיו ,עצפ תשיבח ךרוצל תבשב תשובחת לילג ךותמ העוצר עורקל רוסא .9

 עצפה תדימ יפל תשובחתה לש קייודמ ךותיח .)ג"י ףיעס מ"ש ןמיס ע"וש( ערוק רוסיא

 ,ךרוצה תדימב ןכל .)ח"י ק"ס ב"כש ןמיס ב"נשמ( ךתחמ תכאלמ םושמ םג רוסא

 ,הכורא איה םא .עצפה לע התוא ךורכלו המלש תשובחתב שמתשהל רשפא ,רומאכ

 .םימעפ רפסמ עוגפה רבאה לע התוא לולגל ןתינ

 תשובחתה תריגס

 תשובחתה תחת בוחתל ןתינ תשובחתה הצק תא ,םימי רפסמל הדעונש תשובחתב .10

 תכיסב שמתשהל םג רתומ .תבשב רתומה הבינע רשק תועצמאב רושקל וא ,הכורכה

 ףוגל תשובחתה הצק תא קיבדהל וא רשק יבג לע רשק התוא רושקל רוסא ךא .ןוחטיב

  .)םימי העבשל הדעונ אל תשובחתהו ,הרירב ןיא ןכ םא אלא( רטסלפ תועצמאב

 תא ריסמשכו( םירשק ינשב התוא רושקל רשפא ,הממימ תוחפל הדעונש תשובחת .11

   .)םירשקה תא חותפל הארי ,תבשה רחאל תשובחתה

 ךורכל ישעמ הז ןיאו תשובחת לש תחא לילג קר הב שיש האפרמב ןוגכ ,קחדה תעשב .12

 הדימ לע הדפקה אלל לילגה תא ךותחל לקהל רשפא ,עגפנה לש ודי לע לילגה לכ תא

 םגו ,)ב"כש ןמיס ןייע( ךתחמ רוסיא ךכב ןיא הז ןפואבש םירבוסה לע ךומסלו תקייודמ

 ערקיו ,תשובחתה תא קרוז אוה ימעפ דח שומיש רחאלש םושמ הזב ןיא אנמ ןוקית

 .)374 הרעה חכש ח"ספ( יונישב

 םושמ השיבחל םינשי םידגבב שמתשהל רוסאש )גכ ,חכש ןמיס( ע"ושב ראובמש ףא .13

 ןיא יכ ,רתומ תוילטמהו םידגבה יגוס לכב ונימיבש םיקסופה ובתכ רבכ ,םיאפרמ םהש

 עונמל קר אלא הכמה תא אפרל ידכב דב לש םייוסמ גוס םיחינמש תאזכ תואיצמ ללכ

 .)די ,וט ח קלח רזעילא ץיצ( םימוהיז

 רטסלפב שומישה

 תבש ברעמ ןיכהל ףידע ,םנמא .תרחא תשובחת לככ ,תבשב רטסלפב שמתשהל רתומ .14

 .רטסלפה ידדצבש תוקבדמה תאו הפיטעה תא ריסהל :ונייהד ,שומישל רטסלפה תא
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 רוסיאו ,לוקלק ךרד אוהש רחאמ ,הזב לקהל יאשר ,תבש ינפל ךכל ךרענ אלש הדימב

 טרפבו ךרוצ םוקמבש )םש( ת"ספב בתכו ,)מ"ש ןמיס ןייע( ערכומ וניא תוקבדמ תרסה

 תרזעב ןוגכ( יונישב השעי םא טרפבו ,ןיליקמה לע ךומסל יאשר ילוח לש ןינע שישכ

  .ןטק ידי לע וא )םיינישה

 רטסלפה תא ךותחל שי ןכל .תוגוזב וא לגלגכ םירבוחמ םירטסלפש יוצמ רבדה .15

 חתפי ,רטסלפה לש תינוציחה הזיראב אוה רוביחה םאו .תבש ינפל םירחא םירטסלפמ

 .לילגה תא ךותחל םוקמב ול ךרצנש םוקמב הזיראה תא

 םיעצפב החשמב שומישה

 ,יופירל דעונש רחא יאופר רמוח לכ וא החשמ הליכמה תשובחת הליחתכל חינהל רוסא .16

 ,חרממ וא הטיחס ששח לכ ןיאו תשובחתב לזונה וא החשמה הגפסנ רבכ םא וליפא

 .םינממס תקיחש רוסיא תמחמ תאזו

 שי ךא ,החשמ םישל רתומ ,ותמחמ בכשמל לפנש דע זע באכל םרוג עצפה םא םנמא .17

 לע החשמה תא ןיכהל לוכי םא ןכלו ,הזב שיש תורחא תבש תוכאלמ ששחמ רהזיהל

 הכירצ החשמהש ןוגכ( תאזכ תורשפא ןיא םאו ,ןכ השעיש ףידע ,תבש ברעמ תשובחתה

 וא עצפה לע תורישי החשמה תא טחסי ,תבש ברעמ ןיכה אלש וא ,)תילירטס ראשיהל

 .עצפה לע תשובחתה תא חיניו ,החרומל ילב תשובחתה לע

 תשובחת תרסה

 זאו ,ול העירפמ איה ןכ םא אלא ,תבשב ףוגה לע תקבדומה תשובחת ריסהל רוסא .18

 םוקמב קובדה רטסלפב ןידה ןכו .)טכ ףיעס םש כ"שש( לוקלק ךרד הכתוחל רתומ

 וניאו קבדה תא ריסהל לוכיש רמוח ול שיש הדימב .רעיש שולתל הלולע ותרסהש ,רעיש

 סמוי קבדהש רחאלו רטסלפה לע ךופשל לוכי ,)םוי דועבמ ןכוהש רמולכ( הצקומ

 .)ל ףיעס םש( רטסלפה תא ריסהל

 

 


