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 ,םילוחל רתסא תינעת םוצל תיתכלה הכרדה

 תוקינמו תורבועמ ,הנורוק ילוח ,םישישק

 תינעת ,הארנש יפכ .תינעתה תוכלה תא רוציקב טרפנ ןלהל .רתסא תינעת הלח בורקה 'ה םויב

 ילוגס ןינע וז תינעתב שי ןכו ,רדג ץורפל ןיאו םוצל וגהנש ףאו ,תוינעתה ראש לכמ רתוי הלק וז

 ,םילוח רובע תוכלהה תא תעדל שי ,טרפלו ללכל תועושילו הליפתל ןוצר תע איהו דחוימ

 ,הנורוק ילוח רובע הכלהה תא תעדל דחוימב יטנוולר הנשה ןכו ,תוקינמו תורבועמ ,םישישק

 .םימילחמו ,ןוכיס תוצובקב םישנא

 :)ב ,ו"פרת ןמיס םייח חרוא( ע"ושה קספ

 .ישימח םויב תונעתהל ןימידקמ ,תבשב דחאב םירופ לח םאו ;רדאב ג"יב םינעתמ"

 תוקינמ וא תורבועמ :ןוגכ ,ךרוצה תעל וב לקהל שי ןכל ,הבוח וניא הז תינעתו :הגה

 ונעתי אל הברה םירעטצמ םאש ,םיניע יבאוכ קר וליפאו ,הנכס וב ןיאש הלוחל וא

 רוזחמ םשב הדוגא ישודח( רובצה ןמ ושרפי אל םיאירב ראש לבא ,ךכ רחא וערפיו

 .")ירטיו

 תא הנמש )ח קרפ( הירכזב הרכזנ אלש רחאמ ,םילקה תומוצה דחאל תבשחנ רתסא תינעת

 תאז וכמסו ,וב תונעתהל וגהנ םוקמ לכמו .ללכ תרכזומ הניא ארמגב וליפאו ,תוינעתה תעברא

 שובלהו ,)ףסוי תיבו רוט ןייע( "םתקעזו תומוצה ירבד םהילע םייקל" רתסא תליגמב בותכה לע

 הרצ תעב הליפת עמוש אוה ךורב שודקהש םדאל ריכזהל ידכ אוהש )הרורב הנשמב אבוה( בתכ

 .הלאה םימיב היהש ומכ

 גהנמ קר וניאש הילדג םוצמ רתוי וליפאו ,תומוצה ראשמ רתוי וז תינעתב שיש אלוקה תמחמו

 הברה רעטצמ קרש ימ וליפאש א"מרה בתכ ןכל ,)נ"קת ןמיס רוט( הבוח םהילע ולבק אלא

 .תינעתה ןמ רוטפ

 .םילוחל תינעתה יניד טרפבו תינעתה תוכלהמ קלח טרפנ ןלהל
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 .םיבכוכה תאצ דע רחשה תולעמ איה םוצה תליחת .1

 ,הכיס ,הציחרב םירתומ ,םירופיכה םויו באב העשתמ ץוח תומוצה ראש ומכ ,הז םוצ .2

 ורימחהש םיקסופב שי הציחרבו ,)'ב נ"קת ןמיס ע"וש( הטימה שימשתו לדנסה תליענ

 וידיו וינפ וא םירקב ופוג לכ ץוחרל רתומ לבא ,ןימחב ופוג לכ ץוחרי אל שפנ לעבש

 םש הרורב הנשמ( הליבט ליל וניא םא ,שימשתב םירימחמה שי ןכו ,םירקב וילגרו

 ז"ימ ץוח שימשתו הציחרב רימחהל ןיאש בתכ ךאברעיוא ז"שרגהו ,)ןויצה רעשו ו"קס

 ג קלח ןויצל רוא( הז לכב םיליקמ םידרפסהו ,)גי קרפ המלש תוכילה( באב 'טו זומתב

 .)א הרעה הכ קרפ

 .רתומ יאדוב ,המודכו ותאופרל הציחרל קוקזהו .3

 תובושת יקספ( הציחרב לקהל לוכי תועדה לכל ,םירופ דובכל ומצע ץוחרל הצורהו .4

 .)ח"י ףיעס ז"פ םירופ( ג"טנ םשב ו"פרת ןמיס

 ,תיזכ לכא וליפאו ,)'ג ק"ס ט"מקת 'יס ב"נשמ( ותינעת םילשי תינעתב לכאו העט .5

 הרפכל ןכ תושעל הצור ןכ םא אלא ,רחא םוי תונעתהל ךירצ וניאו תינעתה םילשמ

 ט"מקת 'יס םייחה ףכ( הקדצב הדפי שלח אוה םאו ,)ח ק"ס ח"סקת 'יס ב"נשמ(

 .)ז"קס

 )'ו ק"ס( םהרבא ןגמה בתכו ,רקובב ויפ ףוטשל רשכ וניאש )'ג ז"סקת 'יס( ע"ושה בתכ .6

 םוקמ לכמו ,הזב רימחהל שיש איבה )א"י-ו 'י ק"ס( ב"נשמהו ,רתומ תיעיברמ תוחפבש

 .םימה ןמ עלבי אל יאדובש הטמ יפלכ ושאר תא הטיש ידי לע רתומ רעצ םוקמב

 הניב ןש רקעש םדא ןוגכו ,תיאופר הביסמ ויפ תא ףוטשל ךירצש ימב ןידה ךכ יאדובו .7

 םימב רבודמ םא טרפבו ,ןכ תושעל רתומש ,ויפ תא ףוטשל ךירצש ,הזב אצויכו

 .הייתשל היואר הניאש תיאופר הפיטשל םידחוימ

 ול שי םאש )'ה ק"ס נ"קת 'יס( ב"נשמה בתכש ףאו ,וז תינעתב ללכ םימצ םניא םינטק .8

 אלא ,)10 הרעה גי קרפ המלש תוכילה( ןכ וגהנ אל ,םימו םחל קר ותוא םיליכאמ תעד

 .ליגרכ לכוא

 תומוצה לכב דרפס ינב גהנמ ךכו ,)'ה ףיעס ד"נקת 'יס ע"וש( תומצ ןניא תורבועמ .9

 נ"קת ןמיס( א"מרה תעד לבא ,)'ז ףיעס הכ קרפ ןויצל רוא( כ"הויו באב העשת םניאש

 ראיבו .הברה תרעטצמ ןכ םא אלא ,הרוטפש וליפא םוצל ורימחהל וגהנש )'א ףיעס

  .םוצת אל השלוח לש בצמ לכבש )ג ק"ס םש( הרורב הנשמה

 תינעתב תרעטצמו השלח תרבועמ םתסו םלועל הדרי השלוחש הארוהה הטשפ ונימיבו .10

 תבש ינש טוח ,א ,זט קרפ המלש תוכילה( ללכ תורבועמה ומוצי אלש לקהל שי ןכלו

 םשב( דימ וקיספי השלוח תושיגרמ םאו םוצל וליחתיש ורוהש שיו[ )אסר 'מע ד קלח
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 םיקסופה תמכסה תוינעתה לכמ רתוי הלק איהש רתסא תינעתבו ,])רנזאוו ש"רגה

 .)9 'עה ו"פרת תובושת יקספ( ללכ םוצל תורבועמל ןיאש

 'ג ק"ס הרורב הנשמ( ופוס דעו ןויריהה תליחתמ ונייה ,הרוטפ תרבועמש ונרמאש המו .11

 .)םש ןויצל רואו

 בתכ ןהיבגל םגו ,דרפס ינב גהנמ ןכו ,ללכ תונעתמ ןניא )םש( ע"ושה תעדל ,תוקינימ .12

 הנעתת םאש שושחל שי ונימיבש םיקסופה ובתכו ,רעצ םוקמב אלש רימחהל א"מרה

 ינש טוחה בתכו ,)דועו סר דומע ד"ח תבש ינש טוח( ללכ םוצת אל ןכלו ,הבלח קספי

  .םויב תחא םעפ וא טעמ הקינמ וליפא הרוטפש )םש( ןויצל רואה ןכו

 הלוח ןידכ הנידש ,)ו ,דנקת ןמיס ע"וש( הדילהמ םוי םישולש דע םוצלמ הרוטפ ,תדלוי .13

 ירחא םג לקהל רשפא השלח איה םאו ,)ןלהל ןייע( הלא תומוצמ רוטפש הנכס וב ןיאש

 רחא שדוח ד"כ תדלוי לכב וליקהש שיו .)חכ ק"ס ד"נקת ןמיס םייחה ףכ( םוי 'ל

 ידי לעש דצמ אלא ,הלש בלחה דצמ וניא הקינימ ורטפש םעטה םתעדלש םושמ ,הדילה

 רימחהל שי הכלהלו ,שדוח ד"כ דע התואירבל תרזוח הניאו ןיקרפתמ הירביא הדילה

 הידבוע ןוזח( ךומסיש ימ לע ול שי לקימה השלח איה םאו ,ןינעה יפל לכה לבא ,הזב

    .)בס 'מע תוינעת

 ז"ירת ןמיס הכלה רואיב( תדלויכ הניד ,רוביעהמ םוי םיעברא רחאל הליפהש השיא .14

 .)ה ףיעס ול קרפ התכלהכ תבש תרימש ,'ד ףיעס

 ,םירופיכה םויו באב העשת םניאש תומוצה לכב םוצלמ רוטפ הנכס וב ןיאש הלוח .15

 אלו ,)ו ,ד"נקת ןמיס ע"וש( ורובע תינעתה ללכ ונקת אלו םימכח ורזג אל ילוח םוקמבש

 .)ד ק"ס נ"קת 'יס ב"נשמ( םוצלו רימחהל ול רוסאש אלא דבלב וז

 ?הנכס וב ןיאש הלוח והימ .16

 .)י ,חכש ע"וש( הטימב בכשל חרכומש וא ופוג לכב םיבאכ שח ותלחמ תמחמש ימ .א

 רוטפ ןכלו ךכל תיאופר הביס שיש דמלמ רבכ תולעמ 37.5 לעמ הובג םוח .ב

 בשחנ םימעפל ,רתוי הובג םוחש תעדל שיו ,)סר דומע ג קלח ןויצל רוא( תונעתהלמ

 .הנכס וב שיש ילוחכ

 .)םש ןויצל רוא( םתמחמ עיזמש ידכ דע שאר יבאכ .ג

 .ג"מ 180-200 לעמ ,תרכס .ד

 .הובג םד ץחל .ה

 .המודכו םיקרפ ,תוילכ ,ןורג תקלד ןוגכ תימינפ תקלד .ו

 .םילושלשל םימרוגה ,המודכו הביק לוקלק .ז

 .םהל הקיזמ תינעתהש בל ילוח .ח

 .ל"חר תראממ הלחמב םילוח .ט
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 וניא םאו .חותינה ירחא םימי השלש רוטפ ,רבש חותינ ןוגכ ,לק חותינ רבעש הלוח .17

 ומכ ,םוי םישלש רוטפ ,רתוי השק חותינ הז היה םאו .םימי העבש רוטפ בוט שיגרמ

 םש ןויצל רוא( ןכמ רחאל וליפא רוטפ השלוח שיגרמ םאשד ,ןינעה יפל לכהו .תדלויב

 .)'ו הבושת

 טרפבו ,תינעתה ןמ םירטופ ,םיקזח שאר יבאכ וא ,םייניע יבאכ ,הריתי השלוח .18

 .)נ"קת ןמיסב םיקסופ( רתסא תינעתב

 אפורה רמוא םא הז ליגמ תוחפו .)טכ 'יס ג"ח ןויצל רוא( םוצי אל 80 ליג לעמ ןקז .19

 ,אירבו קזח אוה םאו .םוצלמ רוטפו הנכס וב ןיאש הלוחכ וניד ,ול הקיזמ תינעתהש

 םוצה ידי לע ומצעל קיזי אלש ושארב ויניע םכחהו .)'ו ק"ס נ"קת 'יס םייחה ףכ( םוצי

 .ודספהב ורכש אציו

 ,המודכו המישנ רצוק וא ,םירירש יבאכ ,37.5 לעמ םוח ןוגכ ,םינימסת םע הנורוק ילוח .20

 .תינעתה ןמ םירוטפ

 לאשי ,השק הלחמ חתפל ןוכיס תצובקב אצמנ לבא םינימסת ול ןיאש הנורוק הלוח .21

   .תונעתהל אלש ול לקהל םוקמ שיו ,הארוה הרומל

 ימ ,אמגודל .תינעתהמ רוטפ ,הלחמהמ האצותכ שלח שיגרמ ןיידעו ,אפרתהש הלוח .22

 תקלד םע םוח וא ,םימי השלש ךשמב הלעמו תולעמ 38-מ הלעמל םוח ול היהש

 39-40( הובג םוח הז היה םאו .אירבהש רחא םימי השלש רוטפ ,אירבהו ,םילושלשו

 .)םש ןויצל רוא( םימי העבש ךכ רחא רוטפ ,הנכס וב שיש ילוח בשחנש )תולעמ

 ,םפוג לכב הלודג השלוחמ םילבוס ומילחהש רחאלש הנורוק ילוחב דואמ יוצמ הז רבדו .23

  .םדוקה ףיעסב רומאכ םנידו

 ןמ ירמגל שורפל אלש ידכ היתשו הליכאב תצק וטעמי ,תינעתב לוכאל םהל רתוהש ימ .24

 םהרבא לשא( ןיי תייתשו רשב תליכאב וגנעתי אל ,ךכב יאופר ךרוצ ןיא םאו ,רוביצה

 .)ו"פרת ןמיס

 שלחנ תינעתה ידי לעש ימש ,)ט"לר ןמיס( שאר םימשב ת"וש םשב הרות תעדה בתכ .25

 אלש ול לקהל שי ,םירופה םויב רעטצמש אצמנו ,תינעתה רחאלש םויב הברה

 ןמיס תובושת יקספ( םכח תארוה אלל לקהל ןיאו ,ךכ הארוהה הטשפ אל ךא .תונעתהל

 .)ו"פרת

 םערז לעו םהילע וגיהני ,רדא ד"י ליל ,תינעתה תאצב הליגמה תא םיארוקה םיזרפה .26

 םישולחהו םינקזה לע דיבכהל אלש ,הדימה לע רתי הליגמה תאירקב שיערהל אלש

 .תינעתה םהילע השק התיהש

 


