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 תבשב MAGICAST)( יאופר סבגב םירבש תשיבח

 סבגה .םירירש וא םיקרפמ ,תומצעב העיגפ לש הרקמב הזוזת עונמל הדעונ סבגה תשובחת
 העוגפה המקרה יוחיא רשפאתמו ,בצמה תרמחה תענמנ ךכבו ,עוגפה רוזאה תא עבקמ
 .הלבחהמ האצותכ םיבאכ לע לקמו ענומ אוה ,תאז דבלמ .יוצר חנמב

 דואמ ךר לרנימ אוה סבגה .םיכר םיעלס לש תובכשב עבטב יוצמה ,ןבל בָצְחַמ וניה סבגה
 ,סויזלצ תולעמ 1,300 -ל דע םיממחמו םינחוט בצחמה ינבא תא .טפלוסו ןדיסמ בכרומה
 .השביו הנבל הקבאל ךפהנ אוהו ,םידאתמ ולש ימיכה הנבמב םירוגאה םימהמ 75%-כו

 רשאכ רצק ןמז ךות תושקתהל הטונ אוה ךכ םושמו ,שבג ימ ירסח תונוכת ךכב שכור סבגה
 .םירובש ףוג ירביא עוביקל וב שומישה עבונ ןאכמו ,םימ וכותל םיפיסומ

 תובישח הנשי ךכ םושמ ,הרות ירוסיא המכב הכורכ תויהל הלולע תבשב סבגב רבש תשיבח
 .ותנכה עוציב יבלש תא תעדל

 לבגלו סבגה תקבא ךותל םימ ליטהל שרדנ היה ,ינכמ ןפואב העצבתה סבגה תנכה רבעב
 םוקמ לע סבגה תחירמ ןכמ רחאלו ,תמיוסמ תוישיבג תמרב הסיע תורצוויהל דע התוא
  .החונו הפי הרוצב העיגפה

 מ"ס 10 בחורב הזאג תשובחת לש הרוצב עיגמה יאופר סבגב בורל םישמתשמ ,םויכ
 לוורש הפגה לע הליחת םישיבלמ ,סבגב העוגפה הפגה ףופיל ךרוצל .שבי רמילופב הפוצמה
 לע .ררוואמו שימג חוורמ לגרל תתלו סבגהמ לגרה תא דדובל ידכ ,הנושאר הבכשכ ,שימג

 תא םילבוט ןכמ רחאל ,עוגפה רביאה תא דפרל ידכ הקד דבל תעוצר םיפפלמ תשובחתה
 .עוגפה רביאה לע הבוטרה תשובחתה תא םיפפלמ זאו ,םימח םימב שביה תשובחתה לילג

 סבגה הנושארה העשב ,םימחו חל ןיידע אוה ךא שבייתהל ליחתמ סבגה תוינש רפסמ ךותב
 ולא תועשב .תועש 48 - 24 רחאל םימלשומ תיפוסה תוחשקתההו שובייה .ריבשו ךר ןיידע
 ךכבו סבגה לש תוויע וא הריבשל םורגל הלולע העוגפה הפגה לש הנוכנ הכימת לע הרימש יא
 .ןיקתה יופירל עירפהל

 .תבשב תיתכלה הניחבמ רתויב תיתייעב איה סבג לש הנקתהו הנכהל הנשיה הטישה
 תיישעב יכ בתוכ )ט''כק 'יס ,ג''ח( רשא תחנמ ת''ושב א"טילש סייו רשא יבר ןואגה וניבר
  :1וירבד ףרות הזו ,תוכאלמ המכו המכל ששח שי סבג

 

 

 
 .ז''טק תוא ,ח''כש 'יס ,שא רואב רפסב בתכ הז ןיעכ 1
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  .של .א

 .לוביג אלל ףא חמקה ךותל םימה תניתנב השיל רוסיא שי םאה וקלחנ םינושארבו ארמגב
 שושחלו רימחהל שיש םכיסו תוטישה תא הרצקב איבה )'נ ק"ס א"כש ןמיס( הרורב הנשמה
 םימב אב אוה רשאכו יתקבא רמוח שי סבגה תועוצרב .הרומג השיל הזב שיש תוטישל
 תוא ,ז''ט קרפ( התכלהכ תבש תרימשב אבומ ןכו .השיל הזב שיו ץוב ןיעמ השענו לבגתמ
 .)ג''י

 אלא הניא ךא ,"הבע השיל" הניה ]סבג[ סיספג תשיל יכ בתוכ )ז''ל 'מע( תבשה םעונ רפסב
 .הליכאל היואר הניאש םושמ ,הדלות

 ד"ס שלה ש"הבש( ימלשוריב ראובמ דוע" :)של ב"י קרפ( שלושמ ליא רפסב בתכ ןכו
 טלמ לבגמהש ה"הש טושפ ז"יפלו .בייח סבגו דיס לבגמהש )ב"ה תבשד ז"פ ימלשורימ
 םותסל ידכ סבג לבגמה ןכו ,בייח וב עובצל ידכ שבי דיסב םימ ןתונה ןכל ...בייח ןינבל
 סבגה לבגל שי ,תבשב וסבגל רתומש רבא תנכס וב שיש רבשב ןכו .בייח רבש סבגל וא רוח
 ."ירכנ י"ע וחרמלו

  .חרממ .ב

 שבייתישכ יוארכ בצועמ היהיש ידכ רמוחה תא שבגלו רשייל ידכ חרמל ךירצ סבג השועה
 .)ג''י תוא ,ז''ט קרפ( התכלהכ תבש תרימשב אבומ ןכו .חרממ תכאלמ ךכב שיו ,השקתיו

  .טחוס .ג

  .םימה ןמ ותוא איצומ אוהשכ םילזונ יפדועמ סבגה תא טחוס סָּבַּגה תובר םימעפ

  .הנוב .ד

 תרימשב אבומ ןכו .הנבמו הרוצב ותוא םיקילחמו סבגה תא םיבצעמ רשאכ הנוב ששח שי
 רסוא )'א 'יעס ד''יש 'יס ,ב''ח תבש( המלש ןחלוש רפסב .)ג''י תוא ,ז''ט קרפ( התכלהכ תבש
  ."הנוב" םושמ ,סבגו ןוטב לע םימ תקיצי

  .שיטפב הכמ .ה

 תבש( ארמגב וניצמש יפכ ,"הכאלמ רמג" תווהמה תולועפל הדחייתה שיטפב הכמ תכאלמ
 הכמ םושמ בייח - הכאלמ רמג היב תיאד ידימ לכ :והייורת ירמאד אריז יברו הבר" :)ב ,הע
 ,הכאלמ לכ רמג אוה - שיטפב הכמ" )שיטפב הכמ ה"ד א ,גע םש( י"שר ראבמו ."שיטפב
 הב שיש הכאלמ קר אל ,רמולכ ."הכאלמ רמגב וקילחהל ןדסה לע סנרוקב הכמ ןמוא ןכש
 המצע ינפב הרוסא תמדוק הכאלמ לש רמג תלועפ םג אלא הרוסא םייוסמ שודיחו הריצי
 שושחל שי ןכ לעו -  יפוס בוציע ול ןתינ ותנקתהו סבגה תנכה םויסב .שיטפב הכמ תכאלמכ
 .שיטפב הכמ תכאלמל םג
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 לש הרקמ לכב ןכלו ,ןאכ םג ףקת "הרותבש תוריבע לכ החוד שפנ חוקיפ" ללכהש ,ןבומכ
 רבש לכש אוה ללכה ,םירבשל עגונב 2.הנכסה קוליס םשל שרדנ לופיט לכ עצבל רתומ הנכס
 הנכסכ ןודינ אוה – םצעה תוצק לש הזוזת וב שיש תוכוראה תומצעב רבש וא חותפ
 רתומו שפנ חוקיפל בשחנ תלוגלוגב רבשל ששח םג .קפסב וליפא תבשה תא וילע םיללחמו
 הזוזת ןיאו חותפ וניא רבשהשכ ךא .שרדנה לכו המודכו םימוליצ עצבלו םילוח תיבל עוסנל
 ןיאש רורבשכ ןכלו ,אתיירואד תוכאלמב תבשה תא וילע םיללחמ ןיא ,םצעה תוצק לש
 רבשה תא שובחל רתומ ךא ,סבג ןיקתהל רוסא ןכו לארשי ידי לע םוליצ עצבל ןיא ,הנכס
 .תבש יאצומל ןיתמהלו ,תשובחתו דסב תינמז

 תכרעה יפ לעו ,הנכס ששחל הסינכו בצמה לש הרמחהמ ששח לש הרקמב יכ ,ןייוצי
 תרימש( שפנ חוקיפ ןידכ סבג עצבל רתומ ,תבשה רחאל דע תינמז השיבחב יד ןיא םיאפורה
 .)ה תוא הל קרפ התכלהכ תבש

 הנכס םורגל הלולע תבשב סוביגמ תוענמיה םימעפל ןיידע ,תיללכ הנכס ןיא ובש הרקמב םג
 הנכס וב ןיאש ילוח ןיב םייניב בצמ בשחנ "רביא תנכס" לש הז בצמ .עוגפה רביאה תואירבל
 ,ןכל .ירכנ ידי לע אתיירואד תוכאלמ וליפא תושעל הז בצמב רתומ ,הכלהל .שפנ חוקיפ ןיבל
 שי ,רביאה תא ןכסל הלולע ,סוביג וא ,םוליצ עוציב ןוגכ לופיטמ תוענמיה אפורה תעדל םא
 םירוסיי לפוטמל ומרגנ רבשה תמחמ ובש בצמל ןידה אוה .ירכנ ידי לע םעוציב תא ריתהל
 הז לבס לקהל וחוכב שי וב לופיטה םא – בכשמל לפנו ופוג לכ הלחש ידכ דע םילודג הכ
 .)םירבשב לופיטב יוצמ רבדה ןכאו(

 ףא אתיירואדמ תורוסאה תולועפ עוציב ריתהל ןיא ,םימייקתמ םניא ולא םיאנת ינש םא
 תמשנ ,אי ק"ס חכש ןמיס ינש טוח ,זטק 'מע ב קלח האופר יכרע המלש ןחלש( ירכנ ידי לע
 .)ט''מ 'יעס ח''כש יס ,'א קלח םהרבא

 )ט''ל 'יס ,ב''ח( רשא תחנמ ת''ושב א"טילש סייו רשא יבר ןואגה וניבר הלעמ ולא תונקסמכ
 .תבשב סבגה תא ןיכי ירכונ אפורש גואדל שי הנכס ןיא רשאכ יכ בתוכו

 לש שדח גוס אצמוה הנורחאל .ליעל הראותש תיתרוסמה הטישב סבג תנכהל רשאב תאז
 ,ךר גיראמ לוורש ןיעמ םיעוגפה םייפגה ירבא לע םישיבלמ וז הטישב ,טסקי'גמ יורקה סבג
 זאו ,םימח םימב םיליבטמ לוורשה תא .קיבדו ךר רמוחמ יושעה ףסונ לוורש וילעמו

 דע שבייתהל ליחתמ סבגה תוינש רפסמ ךות .עוגפה רביאה לע בוטרה סבגה תא םיפפלמ
  .השקתמש

 שומישה תא ריתמ )ט''כק 'יס ,ג''ח( רשא תחנמ ת''ושב א"טילש סייו רשא יבר ןואגה וניבר
 .ןמצעמ תושענ תוכאלמה לכש ןוויכמ ,הרות ירוסיא ךכב ןיאש םושמ ,ימיכ-יאופר סבגב
 :וירבד ףרות הזו

 יתקבא רמוח לכ וב ןיא ,ל"נה תוכאלמה ןמ תחא ףאל ששח לכ ןיא הז רמוחב..."
 תמרוגה תימיכ הבוגתל םימרוג םימהש אלא ,ללכ ץובו הסיע ןיעכ השענ וניאו
 קסוע וניאו חרממו קילחמ סבגמה ןיא ,תוקד רפסמ ירחא ןבאכ תושקתהל רמוחל
  ."הנוב אלו חרממ אלו טחוס אלו של אל וב ןיא כ"ושמו ,ללכ סבגה בוציעב

 
 .גנ ףיעס כ קרפ ב קלח תבש תוחרא 2
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 הנבמל סבגה לש הלק המאתה תעצבתמ ,העוגפה הפגה לע שבלומ לוורשהש רחאל יכ ,ןייוצי
 .שיטפב הכמ תכאלמל ילוא שושחל םוקמ היה ךכב .דיה

 ."הכאלמ רמג" רדגב ןהש תולועפל הדחייתה שיטפב הכמ תכאלמש תוטישפב ונבתכ ליעל
 וניבר ססבל ךיראה התואש ,םינושארב תרחא הטיש ךא .םינושארהמ המכ תטיש ןכא וז
 בויחה יכ תסרוג ,)דלו גל םינמיס ב קלח רשא תחנמב רקיעב( ויתובושתב רשא תחנמה לעב
 בחר ןויד ונשי ,הנהו .ואל םא ןיבו הכאלמ רמגב איה םא ןיב ,"הבושח הכאלמ" לכ לע אוה
 הכמ" בשחיי הכאלמה רמג םאה ,הילאמ תרמגנש הכאלמל םרוגש השעמב םיקסופב
 ונד רבכו ,שיטפב הכמ םושמ הזב ןיאש )רונת ה"ד ב ,דע תבש( י"שר תעדש ,אל וא "שיטפב
  .)ג ג"יפ תבש ןינב( ז"שרגה ירבדב ע"עו ,םיקסופה ילודג הזב

 אל הכאלמה רמג םא זאש ,הכאלמ רמגב יולת שיטפב הכמ םא קר ןבומ רבדה הרואכל
 איבהש המש םושמו( ךכ לע בייחתי אל ,הזל םדוקש בלשב ושענ וישעמו ,וידיב השענ
 הרמגנ ובש רבדה תא השעש המ אלא ,בויחה םצע הז ןיא הכאלמה רמג לש האצותל
 לכ ,וילאמ רמגנש יל המ ןכ םא ,הבושח הכאלמ אוה שיטפב הכמ ןינע םא לבא ,)הכאלמה
 .בייחתהל ול שי איה הבושח הכאלמה םצעש םושמ וילע בייח היה וידיב ואשע םא דוע

 ןוגכ ,תמייוסמ הריצי לע תוססבתמש תבש תוכאלמ ראשמ הנושבש רחאמש ,רמול ךירצ
 ידי לע ןכ עריא םא ,הילאמ הרמגנש הכאלמ לע בייחל רתוי םוקמ שי םשו ,לושיב וא ןינב
 תאז תובישחו ,"תובישח" אלל הכאלמ לש תועמשמ ןיא שיטפב הכמ תכאלמבש ירה ,וישעמ
 תרמגנ הכאלמהש לככ ןכלו ,השעמב רקיעב אלא ,הכאלמה תאצותב קר תדדמנ הניא
 וניצמ הזב אצויכו( שיטפב הכמכ הילע בייחל ןיאו הבושח הכאלמ םושמ הב ןיא הילאמ
 ,ללכ הכאלמ ןאכ ןיא הנווכ ןיאש הרקמב שיטפב הכמ תכאלמבש ,םיקסופה ילודג ירבדב
 .)הנווכ אלל וליפא רוסא אשיר קיספבש תוכאלמה ראשמ הנושבו

 תלועפ .יאופרה סבגה לש יפוסה בוציעה לע שיטפב הכמכ בייחל ןיאש םעטה והזש ,הארנ
 תירונימ איה התומצעבו ,רמוחה לש תושקתהה ינפל תיתועמשמ הניא סבגה לש המאתהה
 וא רמוחה תקלחהל תמרוג הניא המאתהה ;המאתהה ינפל םג לגרל וא דיל םיאתמ סבגה(
 תבשחנ הניא רומאכש ,הילאמ תרמגנה הכאלמכ ךכל סחייתהל שי ךכ םושמ .)שדחמ ובוציע
 ."שיטפב הכמ"כ

 תא ריסהל תופיחד ןיא ללכ ךרדב .סבג תרסה ןינעב הנושארה .תורעה יתש ריענ םויסל
 שיש הרקמב .םידירו לע ץחולש ןוגכ ,תיאופר היעבל םרוג סבגה םימעפל ךא .תבשב סבגה
 ךות ,תבשב וריסהל וריתהש שי ,הפגב םדה רוזחמב הקוצמ תרכינש ןוגכ ,הנכס ששח רבדב
 .יונישב וא ירכנ ידי לע תאז עצבל הצלמה

 :םיברה תושרל סבג םע האיצי יבגל ,תינש

 סבגה ןכאו .בוריע וב ןיאש םוקמב סבג םע תאצל ריתמ )וט 'יס א''ח( בקעי ילהא רפסב
 לוכי וניא סבגב השובח ולגרש ימ תובר םימעפ ךא .רתומ רבדהו ףוגל לפט ונה תוטשפב
 םהב תאצל ול רתומ םאה הלאשה תלאשנו ,ןוכילהב וא הכילה לקמב תועייתסה אלל תאצל
 .בוריע ןיא ובש םוקמב תבשב

 :קספנ )זי ףיעס ,אש ןמיס םייח חרוא( ע"ושב
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 ךליל ול רשפא םא לבא ;וב רושק וניא 'יפא וב ךליל רתומ ,לקמ אלב ךליל לוכי וניאש ,רגיח"
 .")רגיחכ וניד וילחמ דמעש הלוחו( .רוסא ,ומצע קיזחהל אלא ולטונ וניאו ,ותלוז

 רחאמש םעטמו ,)ב ,הס( תבשב ראובמ וידעלב תכלל לוכי וניאש הרקמב לקמב תאצל רתיהה
 ובש בצמל םימכח וששח תאז תורמל .ולענכ בשחנו וילא לפט לקמה הז אלב תכלל לוכי וניאש
 אלל ללכ תכלל לגוסמ וניא םדאהש רורבשכ קר ,ןכל .וידיב ותוא לטלטיו לקמב שמתשי אל
 .תבשב ומע תאצל ול וריתה ,לקמה

 לקמ אלל תכלל לגוסמ הלוחה םאש אוה וז הכלהב ללכהש ,ראיב הכלה רואיבבו הרורב הנשמב
 ןיאש םוקמל תאצל ול רוסא ,)םירטמ 2-כ( רתוי וא תומא עברא )המודכו ריקב הכימת אלל וא(

  .ולש הכילהה לקמ םע בוריע וב

 וליפא וב תאצל ול רתומ ,הכילה לקמ אלל עונל לוכי וניאו סבגב השובח ולגרש ימ ,ןכל
 לקמ תכימת אלל ךלהל לוכי אוה תיבב ובש הרקמבש תעדל שי ךא .בוריע וב ןיאש םוקמב
 ךומסל ימ לע ול שי לקמהש ףאו ,םיקסופה וקלחנ ,ותיבל ץוחמ ותאיציב קר ול קוקז אוהו
 .ךכב רימחהל הרורב הנשמה תערכהכ ןידה רקיע םוקמ לכמ ,)םש ןחלשה ךורע ןייע(

 


