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 םירגובמלו םידליל ,ןקזל ,הלוחל רוקה תומיב תבשב םומיח

 

 ונימיב 'ה ךורב .תבשב םומיח תלעפהל עגונב תויתכלה תולאש םמעו םיברקתמ רוקה תומי

 תא טרפנ ןלהל .הנוכנהו תרחבומה ךרדה איה םתרזעב םומיחה תקלדהו ,תבש ינועש םיצופנ

 הלוח ןיב תקלחתמ הז ןודינב הכלהה .תבש ןועש ןיאשכ תבשב םומיח תקלדהל עגונב הכלהה

 םינקזו םינטק ןיבו ,ירכנל הרימאב ןיבו לארשי ידי לע ןיב ,הנכס וב ןיאש הלוחל הנכס וב שיש

 .םיאירב םירגובמ ןיבל

 

 םע תודדומתהב לקמ יתכלה סחי לע םידמול ונא רתיה ןיב ,םיקתרמ םישודיח םנשי וז הכלהב

 ."!הניצ לצא םילוח לכה" ויפלש שדח יתכלה ללכ םעטמ ,רוק

 .רוקה תומיב םומיחל המוד םוחה תומיב רוריק םאה הלאשב קוסענ ,םויסל

 
 הניצ לצא םילוח לכה .1

 :)'ה ףיעס וער ןמיס םייח חרוא( ךורע ןחלושה ירבדב חתפנ

 םילודגה ןירתומו םינטקה ליבשב הרודמ תושעל יוגל רמול רתומ תורק תוצראב"

 .רוקה לצא םילוח לכהש ,לודג רוקה םא רתומ םילודגה ליבשב וליפאו ,וב םמחתהל

 ."אוהה םויב לודג רוקה ןיאש יפ לע ףא רתיה םיגהונש םתואכ אלו

 תוצראב םינטקה רובע םומיח קילדהל ירכנל הרימא ריתהל ךורע ןחלושה לש וקספ רוקמ

 תוהגהב בתכ ןכו ,לארשי יבר תבושת םשב )ג ,חע בנת זמר ,תבש( יכדרמ תהגהב אוה תורקה

 )ג קלח בי ביתנ( םחורי וניבר בתכ ןכו ,)בוט םוי יבר םשב )ה תוא ,ו קרפ תבש( תוינומיימ

 רוק לש הרקמב רתומ םילודג רובע וליפאש ,ינשה קלחה .)בצ ןמיס גארפ( גרובנטורמ ם"רהמו

 ל"ירהמ ת"ושבו םש םחורי וניבר ירבדב ורוקמ ,רוקה לצא םילוח םיבשחנ לכהש םושמו ,לודג

 .)וסק ןמיס(

 ירהש ,הנכס וב ןיאש הלוח רובע רתומ רבדה ,תובש ירכנל הרימאש רחאמש ,אוה הז ןיד םעט

 ןכלו ,הנכס וב ןיאש הלוחכ םניד ,םינקז ןידה אוהו ,םינטק .םימכח ורסא אל ילוח םוקמב

 הרואכלש םירגובמ םג ויפלש ,ךורע ןחלושה ירבדב ינשה קלחה .םרובע ירכנל הרימא הרתוה

 שרוד ,"רוקה לצא םילוח לכה"ש ינפמ ,לודג רוקב םילוחכ םיבשחנ ,רוקה ינפב דומעל םילוכי

 :םיכרד יתשב תאז ראבל ןכתיו ,רואיב
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 הלוחכ םניד ןכלו ,םיאירב םירגובמ לש םתואירבב םג עוגפל לולע דחוימב לודג רוק ןכא .א

 .לודג וניאש רוקב םישישקו םינטקל המודבו ,הנכס וב ןיאש

 ,לודג רעצ לש בצמ והז קר ,רוקה לצא שממ הלוחכ בשחנ אירב רגובמש הנווכה ןיא .ב

 .תובש רוסיא םימכח ורסא אל לודג רעצ םוקמבו

 
 לודג רוק םוקמב אלש ירכנל הרימאב םיליקמה לע תוכז ידומיל .2

 הרימאב "רתיה םיגהונש םתוא" תא ךורע ןחלושה איבהש המ לע בתכ )וט ק"ס( םהרבא ןגמב

 רתיהה אלא ,ךכ תושעל ןיאש ע"ושה בתכו( ךכ לכ לודג רוקה ןיאשכ ףא םומיח קילדהל ירכנל

 גוהנ היה ךכש הארנכו ,"םלועהד" ןושלה א"גמב( ךכ םיגהונהש ןכתיש ,)לודג רוקהשכ קר אוה

 ,ג"ל 'יעס ח"כש ןמיס בותכש ומכ ,תובש ירש רעטצמב וליפאש בתכש 'מגה לע םיכמוס" )ונמזב

 רמול אלש ורהזי םינפ לכ לעו .ירש תובשד תובש אקודו ,רימחהל בתכ 'ה ףיעס ז"ש ןמיסב לבא

 ."הכאלמ תושעל וא קיסהל תבשב ול

 

 םש )א ,ס( תובותכ תכסמב ארמגל איה ,לקשה תיצחמה וירבד ראבמש יפכ ,א"גמה תנווכ

 םושמ ,ןנברד רוסיא רבדב שיש ףא ,המהבה ןמ קניל רתומ רעטצמו בל באכמ חנוגש ראובמ

 ורזג אל רעצ םוקמבו ,)המהבה ןמ תורישי קניל ךרד ןיאש םושמ( די רחאלכ קרפמ אוהש

 םש ןכאו ,ז"ש ןמיסל א"גמה ןייצמ ךדיאמ לבא ,)ג"ל ףיעס( ח"כש ןמיסב קספנ ךכו ,םימכח

 וריתהש תומוקמ וניצמש ףאו ,ינשל דחא תובש ירוסיא תומדל ןיאש א"גמה ראבמ )ז ק"ס(

 םיכמוס םלועהש ףא ,רמולכ .שרופמב ןכ וניצמ אלש םירחא תומוקמל הזמ דומלל ןיא ,םימכח

 הילע ךומסל רשפאש הרומג ארבס וז ןיא םוקמ לכמ ,םימכח ורסא אל רעצ םוקמבש םעטה לע

 .הרקמו הרקמ לכב

 םיבשחנ לכה ןכאש םעטמ אלא ,רעצ םעטמ וניא לודג רוק םוקמב רתיההש ,עמשמ וירבדמ

 ,םימכח ורזג אל ילוח םוקמבש ,תובש ירוסיא לכל ןוכנ ללכ והז םשו ,הניצ לצא שממ םילוח

 .םימכח ורסא אל רעצ םוקמבש ללכ ןיא הזב ,רעצ אלא וניאש םתס רוקב ןכ ןיאש המו

 ךכ לכ לודג רעצ םוקמבש אלא ,רעצ םוקמ ןידמ ןכא אוה לודג רוק םוקמב רתיההש ,ןכתי ךא[

 רמול םעטה .תובשל תובשמ דומלל ןיא םתס רעצ םוקמב קרו ,םימכח ורסא אלש אוה ללכ ןכא

 םעטהו ,רעצ םושמ אוה המהבה ןמ קוניל חנוגל םימכח וריתהש םעטהש רורב ירהש ,אוה ןכ

 ןכלו ,אל המו רעצ בשחנ המ טילחהל ונידיב ןיאש םושמ אוה ינשל דחאמ דומלל רשפא יאש

 ורסא אלש רמאנ ןכא אלא םינידה ןיב קלחל רבתסמ אל ךכ לכ לודג אוה רעצה ובש םוקמב

 .]םתס רעצב ןכ ןיאש המ ,םימכח

 

 םג ירכנל הרימאב םיליקמה לע תוכז דומילב וקסע םיקסופב דוע ,םהרבא ןגמל המודב

  .ךכ לכ לודג וניא רוקהשכ
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 :בתוכ )םש( שובלה

 ןיגהונו ,תבשה םויב ךכ לכ לודג רוקה ןיאשכ וליפא ףרוחה יתב םחהל וישכע ןיגהונו"

 ,ףרוחה תיב תא וממחיש םהל םירמואו םהל םיווצמש ,יוגל הרימאב וליפא לקהל דוע

 אלו וב ןילגרומ לכהש םושמ רשפאו ,ןדיב ןיחומש ישישק ןנברמ םלועמ יתיאר אלו

 ינפמ הלצא םילוח םהו דאמ והל רעצמ תורירק טעמב וליפאו ,הרקב תבשל וסינ

 ריתמ יתייה ילע והמתי ילולו בתכש לארשי וניבר ירבד לע ןיכמוסו ןיליקמ ךכלו ,לגרהה

 ןויכ ןיהימתמה לע ושח אלו ,תבשד ק"פ יכדרמה ואיבמו ,ל"כע שוריפב הרימאה וליפא

 ."ירש אנידמד

 ןכלו ,שממ ילוח םושמ אקווד ואלו רעצה םושמ אוה לודג רוקב רתיההש רתוי עמשמ וירבדמ

 טעמ"מ םילוח םישענ םניאש ףא ,רוקב םיליגר םניאו ידימת םומיחב םילגרומש תומוקמב

 .ריתהל ידכב וב יד "לגרהה ינפמ" הזמ םהל שיש לודגה רעצה םוקמ לכמ ,"תורירק

 
 הלוחל םומיח .3

 תפוקתב וליפאו ,םוי םישלש לכ תדלויל הרודמ ןישוע" :)'ו ףיעס לש ןמיס( ךורע ןחלושה בתכ

 וב שיש הלוחכ התדילמ םוי םישלש ךותב תדלויל ךורע ןחלושה סחייתמ וז הכלהב ."זומת

 הלוחכ רבכ תבשחנ התדילמ םימי העבש רחאל תדלויש ובתכש םינושאר הברהמ הנושבו ,הנכס

 יבגלש ןכתי םאה ןדש הכלה רואיבב םש ןייע .)ב"י ק"ס םש םהרבא ןגמ( דבלב הנכס וב ןיאש

 הרורב הנשמה ,םינפ לכ לע .םיכרצה ראשל רשאמ תנכוסמ רתוי תבשחנ איה דבלב םומיח יכרצ

 :בתוכ )א"כ ק"ס(

 שילו ,הרודמל ךירצ םא הנכס ןיאל וליפא רתומ םילולג דבוע ידי לע ,הלוח ראשלו"

 ח"ב( םילולג דבועב רשפא יאב ,לארשי ידי לע וליפא רתומ – ךירצש רמוא םא ,הנכס

  .")'ט ק"ס הבר הילאו 'ה ףיעס

 וליפא הרודמ ול םישוע ,ןנטצנו םד זיקה" :)חי ףיעס חכש ןמיסב( ע"ושה קספ הזב אצויכ

 ידי לע וליפא רתומ ןכלו ,הנכס םושמ אוה םעטהש ,)בס ק"ס( ב"נשמה בתוכו ."זומת תפוקתב

 :ב"נשמה ףיסומו .)וילע וקלח םינושארה לכש א"רגה בתכ רבכ ,רסוא ם"במרהש ףאו( לארשי

 ןכוסמ הלוח םתסד ,םמחתהל הרודמ ןישוע ול רק םא הנכס וב שיש ילוח ראשל ןידה אוהו"

 ."הניצ לצא אוה

 ןילוח לכהש ,ו"ער ןמיסב ךורע ןחלושה ירבד לע תפסות אוה הרורב הנשמה בתכש הז םעט

 המ ןויע ךירצ התע תעלו .הניצ לצא אוה ןכוסמ הלוחש ןאכ ףיסומ הרורב הנשמהו ,הניצ לצא

 ךרוצ אוה םומיחש רחאמש ,הזל ךרוצ ןיא הרואכלש טרפבו ,הזב הרורב הנשמה לש ורוקמ

 בתכש ומכו ,הנכס ותעינמב היהי אל םא וליפא תועדה לכל רתומ אוה הזב ,הלוחה יכרצמ לודג

 הרורב הנשמה שרדנ ןכ םא עודמו ,)א"י ק"ס צ"העש( ח"כש ןמיסב ומצע הרורב הנשמה

  .הניצ לצא אוה ןכוסמ הלוח היפלש ארבסל
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 םומיחה תעינמ הנכס וב שיש הלוחש ,תמאה אוה ךכש איה הרורב הנשמה תעדש ןכתי ךא

 םישלש ךותב תדלוי יבגל ראובמש הממ אוה םירבדה רוקמש ןכתיו ,הרומג הנכס איה ורובע

 תבשחנ איה םומיח יבגל םוקמ לכמ ,הנכס ללכמ האצי רבכ ןידה רקיעמש יפ לע ףאש ,םוי

 שיש הלוחלש יאדובו ,הנכס ןינע וב שי םומיחש ירה ,םש הכלה רואיב ןייע ,הנכס וב שיש הלוח

 .המצע ינפב הנכס איה םומיחה תעינמ הנכס וב

 
 ןידכ אלש ירכנל הויצב האנה רוסיא .4

 לארשיל רוסא ,ןידכ אלש םומיחה תא קילדהל ירכנל לארשיה הויצ םאש תעדל שי ,וז הכלהב

 וליפאש ןועטל לוכי וניאו ,תאצל בייח אלא ,םומיחהמ תונהילו רדחה ותואב תוהשל ךישמהל

 ןמ האנהה ףוס ףוסש רחאמ ,קחודב םש תוהשל לוכי היה רדחה תא ול םמחמ היה אל םא

 ירכנל הוצו שלח רוא וב קלוד היהש רדחל המוד הז ןיא ןכלו ,השדח האנה איה םומיחה

 ,ונממ תאצל תעכ בייח וניא הז ילב םג קחודב רדחב תוהשל לוכי היה םאש ףסונ רוא קילדהל

 היה אל ןאכ ןכ ןיאש המ ,רוא דוע ףסונ קרו ,הכאלמה ירכנה השעש ינפל םג רוא ול היה םשש

 רבכ קלוד היה םאש ,םירבדה אצוממו .רוקה תא לובסל היה לוכיש רמואש אלא ללכ םומיח ול

 המ לע ול שי ,רחא םומיח ףיסוהל יוויצ ךרדב אלש ירכנל רמול לקיהו ,קיפסמ וניאש םומיח

  .)זמ ןמיס ג"ח ד"וי השמ תורגא( ךומסיש

 תאצל בייח וניא ותעדמ ירכנה השעבש רחאמש ,)המ ק"ס וער ןמיס( הרורב הנשמה בתכ ,םנמא

 תעב ףרוחה תומיב ותיב תא םמחל גאדיש תונלבקב ירכנ םע םכיס םא ןכל ,תונהיל ול רתומו

 השועכ בשחנ רבדה ,לודג רוקה ןיאש םויב וליפא םומיחה תא קילדהו תבשב ירכנה אבו ,רוקה

 .םומיחה ןמ תונהיל ול רתומו ותעדמ

 
 רוקה תומיב םומיחל המוד ץיקה תומיב רוריק םאה .5

 .אל וא ףרוחה תומיב םומיחה ןידל המוד ץיקה תומיב רוריקה ןיד םאה וקלחנ םיקסופה

 תוהשל לודג רעצ שיו ,ברש ררוש םימעפל ץיקה תומיב לארשי ץראב ומכ םימחה תומוקמב

  .ררוואמ וא ןגזמ אלל םוחב

 ונידש )דר 'מע א"ח האופר יכרע המלש ןחלוש( ךאברעיוא ז"שרגה בתכ הנכס וב שיש הלוח יבגל

 .םומיח תקלדה ןידכ

 ,רתויב םוחה ןמ םילבוסה 'וכו ןקזל ןכו הנכס וב ןיאש הלוחל םג רתומש איה הטושפ ארבסו

 .ירכנל הרימא ידי לע

 השמ תורגא ןייע ,ךכב ורימחה םיקסופה בור ,םוחה ןמ אמלעב רעטצמש םדא םתסל םנמא

 רוק ןיב קוליח שיש ראבמ )'ה תוא תורעהב הכ קרפ ב קלח( ןויצל רואה ןכו ,)זמ 'יס ג"ח ד"וי(

 לקהל ןיא ןכלו ,ללכ הנכס וב ןיאו תולחמ םרוג וניאש לודג םוח ןיבל ,ילוחל םורגל לולעש ,לודג
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 םינטק םידלי שיש ןוגכ ילוח ששח שישכש םש ןייעו( רתויב רעטצמש לודג םוח םוקמב וליפא

 רתומש יאדו ,המודכו םוחהמ לכואה לקלקתיש ידי לע הביק תלערהל ששח שיו ,לודג םוחהו

 ןינעב לאשנש )ב"ל ןמיס א קלח( בישילא ש"ירגהל תובושת ץבוקב ןכו .)ירכנל הרימא י"ע

 רבדב ןד אל ,רתויב םירעטצמו ,ןגזמ ילב דומלל םישקתמו דואמ דבכ ץיקה םוחש בגנב תובישי

 שיש רעצה דצמ לקהל ללכ דדיצ אלו ,ורימחיש יאדכש בתכ הזב םגו ,הוצמ ךרוצ דצמ אלא

  .םש ןייע ,לודגה םוחב

 םש ןייע ,הזב לקהל דדיצ )ה"ע ןמיס ה קלחו ג"כ ןמיס ג קלח( קחצי תחנמב תאז תמועל

 .ויתוברל לאשי דחא לכו ,וימעטב
 

 :לקה לא דבכה ןמ הכלהה תנקסמ .6

 ,)רוקה תומיב ןולחה חתפנש ןוגכ( ימואתפ רוק השענ םא :הנכס וב שיש הלוח רובע .א

 תא וילע ןיללחמש שפנ חוקיפ לככ וניד ,םומיחה תא דימ קילדהל םיבייחש הזב אצויכו

 .דימ תבשה

 ירכנ רחא רזחיש ףידע ,ךשמהב הלוחה לש ורדח ררקתי אלש גואדל הצור קר םא .ב

  .)בס ,חכש ב"נשמ( תאז השעיש

 ,םומיח קילדהל םוקמב תוכימשב הלוחה יוסיכב תוברהל לוכי וניא םגו ,ירכנ ןיא םא .ג

 .יונישב ףידעו ,ומצעב קילדי

 ,ןגזמ קילדהל ףידע לשמל ךכ .ןתינש לככ תבשה ירוסיאב טעמל לדתשי ,קילדמשכו .ד

 הרות רוסיא וב שיש טהלתמה םומיח ףוג ול שיש םומיח רונת תועצמאב םמחל רשאמ

 לש תועלצ המכ קר קילדיש ןוגכ ,רוסיאה תומכב טעמל לוכי םא הזב אצויכ .ריעבמ לש

  .ןכ תושעל ףידע ,רדחה תא םמחל ידכב ךכב יד םאב ,ולוכ תא אלו רוטאידרה

  .ירכנל הרימא ידי לע קר רתומ :םינטקו םישישק רובע ןכו ,הנכס וב ןיאש הלוח רובע .ה

 .םוחה ןמ תונהיל םילודגל םג רתומ הזכ הרקמב .ו

 וב ןיאש הלוחב ומכ ,םיאירב םירגובמ רובע םג ירכנל הרימאב רתומ ,לודג רוק םוקמב .ז

 .הנכס

 לע תוכז ודמילש םיקסופב שיו .ירכנל הרימאב רוסא ע"ושה תעדל ,לודג רוקה ןיאשכ .ח

 .םכח לאשיו ,הז ןפואב םג ירכנל אורקל גהנמה

 .רדחה ןמ תאצל בייח ,ןידכ אלש םומיחה תא ויוויצב ירכנה קילדמשכ .ט

 קיסהו ירכנה אבו ,רוקה תומי לכב ותיב תא קיסיש תונלבקב ירכנה םע םכיס םא .י

 םושמ ,ךכמ תונהיל תיבה לעבל רתומ םוקמ לכמ ,ךכ לכ לודג רוקה ןיאשכ תבשב

 .ותעדמ השועכ בשחנש
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 תומיב םומיח ןידכ םניד ב"ויכו םינטקו םינקזו םילוחל ,דבכ םוחהשכ ,ץיקה תומיב .אי

 ,דבכ םוחהשכ וליפא ירכנל הרימא רוסאל םיקסופה בור תעד םדא ראשלו .רוקה

 .םכח לאשיו

 

 

 

 

 

 


