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 תבשב םיעצפב לופיטה
 םוהיז ששח םהב שיש םיעצפ – ןושאר קרפ

 לופיטה – ןייד תורכומ ןניאו תובורמ ויתוכלהש יוצמ אשונב ד"סב קוסענ םיבורקה םירמאמב

 יולתו הנתשמ תיאופר הניחבמ םתרמוחו ,םיעצפ לש םינוש םיגוס םנשי .תבשב םיעצפב

 הנכס ששח םהב שיש םיעצפב ןודנ הז רמאמב .םהיבגל יתכלהה סחיה םג ךכו ,םיבר םימרוגב

 .םוהיז תמחמ

 :תויללכ תובושח תודוקנ יתש םידקנ ךכל

 דחוימב הובג םוח

 לש הנחבא אלל םג יכ ,תעדל שי .הובג םוח איה םוהיזל תויצקידניאה תחא םימעפל ,תישאר

 םיללחמש "הנכס וב שיש הלוח" דימ בשחיי הלוחהש ךכל םרוג דחוימב הובג םוח ,הלחמה

 הביסה .תבשב עוסנל וא ןפלטל ךכ םשל שרדנ םא םג ,אפורל דימ תונפל שיו ,תבשה תא וילע

 ןתינש הדימב םג ,ןכל .ףוגה ללכ תא ןכסמש םוהיז לע דיעהל לולע דחוימב הובג םוחש איה ךכל

 ללחל רתומ – יתכלהה סחיה תא הנשמ רבדה ןיא םיבאכ יככשמ תועצמאב םוחה תא דירוהל

  1.תבשה תא הלוחה לע

 הנכסל ששח הווהמ דחוימב הובג וניאש םוח וליפא ,םישישק וא םידלי לצא ,הז רשקהב

 מ"רגהו )ד ,טנ ןמיס םייח חרוא( שיא ןוזחה וניתובר ובתכש ומכ ,תבשה תא םהילע םיללחמו

 תואירב הלחממ לבוסש ימ יבגל םג ןכו ,)טכק ןמיס א קלח םייח חרוא השמ תורגא( ןייטשנייפ

 .)םש( דחוימה ובצמ בקע םוח תיילע לכמ שושחל ליגרש ,המודכו

 
 םוח לש הרקמ לכב ןוכנ רבדה .ךאברעיוא ז"שרגה םשב )אי ףיעס בל קרפ( התכלהכ תבש תרימש 1

 לש הרקמבש ,ןבומ .םוחה תביס אפור ידי לע עבקנ אל דוע לכ ,עצפ תוחכונל רשק ילב ,דחוימב הובג

 ,הובג םוחה ןיידעש אלא ,הקיטויביטנא ידי לע ןוגכ ,תלפוטמ איהו ,אפורה ידי לע הנחבוא רבכש הלחמ

 רשבמ אוהש המ ףקותמ קר אלא ,ומצעלשכ הנכס וב שיש ילוח וניא הובגה םוחהש רחאמ ,הנוש ןידה

 הזכ הרקמב הלוחה לש ודמעמ ןכל ;רחא ידיימ לופיט וא חותינ תשרודש תנכוסמ הלחממ ששח לע

 ודירוהל חילצמ וניאו דחוימב הובג םוחה םא ,םנמא .םוחה דדמ יפ לע אלו המצע הלחמה יפ לע עבקיי

 .תיאופר הרזעל תונפל רתומו תורחא יאוול תועפותו תושבייתהמ שושחל שי ,תופורת תועצמאב
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 םיזע םיימינפ םיבאכ

 לכ" :)ג ,חכש ןמיס( ךורע ןחלושה בתכ ,תיתועמשמ הלחמל היצקידניאכ םיבאכ יבגל ,תינש

 אקודו ;תבשה תא הילע ןיללחמ ,ללכב םמצע םינישו ,םינפלו םינישהמ ונייהד ללח לש הכמ

 ןיא םישוחימ לבא ,הזב אצויכו העוב וא הכמ תמחמ םימינפה םירבאהמ דחא לקלקתנש

 וניא ומצעלשכ באכש ,ךורע ןחלושה ירבדמ הארנש ,הכלה רואיבה בתכ ךכ לע ."הכמ םיארקנ

 ששח הב ןיאש ךא דחוימב תבאוכ השבי המ אמגודל ,רמולכ( הנכס וב ןודל ןיאו "הכמ" בשחנ

 לע רשבמ הזה באכה םאה הלאשב בשחתהל ךירצ הרקמ לכב ךא ,)תיתועמשמ העיגפמ

 :תנכוסמ תימינפ הלחמ תואצמיה

 אמש ול קפוסמו ,םיימינפה םירבאמ דחאב אבוט היל ביאכ םאד ,רמול רשפא םוקמ לכמו"

 ."אפור רחא עסילו תבש ללחל רתומד 2,לואשל ריעב אפור םש ןיאו ,רבד הזיאב םש לקלקתנ

 ללח לש הכמל ששח שיש רחאמ ,ןיידע ןחבוא אלש ,ונורג קמועב זע באכ שחש הלוח לשמל ,ןכל

 תובקעב )Absces( הסרומ ולצא החתפתהש איה תויורשפאה תחאו ,תימינפ הלחמ רמולכ –

 תביס תא ררבל ידכב תבשה תא וילע ןיללחמ ,וראווצ תא זיזוהל השקתמש ןוגכ ,יתקלד ךילהת

 לע רשבל לולעש הזחב זע באכ רמול ךירצ ןיאו ,תוילכב זע באכב הזב אצויכ .הב לפטלו ותלחמ

 .יבבל עוריא

 ןמיס( ךורע ןחלושה בתכ .םוהיז ששח םהב שיש םיעצפב לופיטה – ןינע לש ופוגל שגינ תעכ

 :)ז ,חכש

 אטמיס לעו ,תעבטה יפב אבה ןיחש לעו ,לזרב תמחמ תישענש הכמ לכ לע תבש ןיללחמ"

 ."רומיס םע וא רתויב םח תחדק וב שיש ימ לעו ,ז"עלב ו"רקנולפ ארקנה אוהו

 םיכתח

 אוה הזכ בצמ .רומח םוהיזל םורגל הלולע הדולחב תמהוזמה תכתמ ידי לע םרגנש ךתח ,עודיכ

 םוהיזה תעפשהמ םינגומ םישנאה לככ בור ,ונימיב ,םנמא .תבשה תא וילע םיללחמו הנכס

 ,הזכ ןוסיח ןיאש הדימב 3.תימוקמ השיבחבו עצפה לש יוקינב יד ןכלו ,סונטט ןוסיח תועצמאב

 
 'יס א"ח( השמ תורגא ת"ושבש עד ,לואשל וריעב אפור ןיאש הרקמב הזש הכלה רואיבה בתכש המ 2

 ריעל עוסנל יאשר וריעב אפור שי םא וליפאש ובתכ )ו"נו ה"נ 'יס ג"יח( רזעילא ץיצ ת"ושבו ,)א"לק

 .ישיאה ואפור וא רתוי החמומ אפור ותוא האריש ידכב תרחא
 ,םומיד םרוגו – קרועב ןכש לכו – דירוב עגפש קומע ךתחב רבודמ םא םנמא ,יחטש ךתחב תאז 3

 .םומידה תא רוצעל ידכב תבשה תא ןיללחמ
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 לש תיגרוריכ הרסה 4,עצפה לש יוקינ לולכיש יאופר עויסל תונפל ידכב תבשה תא םיללחמ

 5.הפוחד סונטט תקירז םג םיקירזמ ,ךרוצ שיש הדימב .יטויביטנא לופיטו ,תועוגפה תומקרה

 

 השבי הכמ

 ודי לע תלדה וא ןולחה רגסנש ןוגכ( הביאכמו השק איה םא ףא ,רועה תא תעצופ הניאש הכמ

 תבשה תא ללחל ןיא הרומח העיגפל ששח ןיא דוע לכו ,םוהיזל תמרוג הניא ללכ ךרדב ,)המודכו

 6.רועה חפנתהו םדה ררצנ םא וליפא

 )furuncle( הסרומ

 השעמל והז ."ז"עלב ו"רקנולפ ארקנה אוהו אטמיס"ל םג ךורע ןחלושה סחייתמ וירבד ךותב

 תומקרו הלגומ רבטצהל הלולע .תקלדמ האצותכ ,ירוע תת םוהיז – )furuncle( "לקנורפ"

 .הקיטויביטנאב לפטל שיו ליעי וניא ימוקמה לופיטה ,קומע יתקלדה ךילהתהש ןוויכמ .תותמ

 ךפוה עצפה זכרמש רמולכ( זכרמב (Fluctuance) היצאוטקולפ םע ,הסרומל ךפוה לקנורופהשכ

 .ךתח ידי לע הלגומה תא זקנל שי ,)הלגומב אלמו עגמל ךר תויהל

 הניד םייוסמ רביאל הנכס הווהמש הלחמש תורמלש ,ראיב 'ט ףיעסו 'ו ףיעסב ךורע ןחלושב

 ,דיה בג ומכ( םירביא םנשי םוקמ לכמ ,)זי ,חכש ןמיסב ןידה יטרפ ןייע( ףוגה לכל הנכסמ הנוש

 ,)ט"מ ק"ס( הרורב הנשמה שיגדמ הז יפ לע .ףוגה לכ תא ןכסל הלולע םהב הלחמש )םייניעה וא

  :אלא ,דבלב ולא םירביאב אלש

 לכוי רבאה ואפרי אל םאש רמוא אפורה םא ,םירבאה ראשב הזב אצויכ ןידה אוה"

 ."הנכס וב שיש ילוח ראשכ אוה ירה ,שפנ חוקפל אובל

 תבשה תא הילע םיללחמ ,ףוגה לכל הנכס םורגתש שושחל שיש ,םירביאה דחאב הלחמ לכ ,ןכל

  .התואפרל

 
 םאו ,יטתניס דבמ תילטמב שמתשהל רשפא ,ךרוצ שי םאו ,רבדה ףידע ,יוטיח רמוח תכיפשב יד םא 4

 .)ב ,ה"לפ התכלהכ תבש תרימש( םילזונ גופס ןפג רמצב שמתשהל רתומ ,ךכב יד ןיא
 ,תועש רפסמב סונטטה תקירז תא תוחדל ןתינ םימעפלש בתכ )א"מ ,םש( התכלהכ תבש תרימשב 5

 .דבלב אפורה לש תעד תווח יפ לע ןבומכ .תבשה תאצל ךומס אוה םא הנימ אקפנו
 .טי ,חכש ש"תספ 6
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 .ללכ תפרוג הארוה וז ןיא ,הנכס הב שיש הכמכ הניד "אטמיס"ש ראובמ ךורע ןחלושבש ףא

 .תוחיפנהו באכה ,תומימדאה תורמל ,הנכס לכ הווהמ וניא לקנורופ םירקמה בורב ,השעמל

 :דימ תבשה תא םיללחמ םהב םיאבה םירקמה טעמל תאז

 .לודג לקנורופ .1

 .םוחב הוולמה ,הלעמלו םייתפשה ןמ ,ןטק וליפאו ,ימינפ לקנורופ .2

 .םודא טוח ןיעכ ונממ ךשמנש לקנורופ .3

 7.העשפמב וא ,יחשה תיבב ,ראווצב ,תקרפמל ךומס – הפמילה תוטולבב לקנורופ .4

 תא אטחלו הלגומה תא זקנל ידכב שרדנה לכ םישועו יאופר לופיטל דימ םינופ ולא םירקמב

 בצמ חתפתי לופיט אלל םימעפל ןיידע ,תנכוסמ הניא הסרומה םהב םירקמה רתיב .עצפה

 :קספנ )חכ ףיעס( ךורע ןחלושב .זע באכ םרגנש וא ,הנכס

 םינווכתמ םהש םישוע םיאפורהש ךרדכ ,הכמה יפ ביחרהל ידכ תבשב ןיחש סיפמה"

 ;אפורה תכאלמ איה וזש שיטפב הכמ םושמ בייח הז ירה ,הכמה יפ ביחרהל האופרב

 ."רתומ הז ירה ,הבש החילה הנממ איצוהל ידכ הסיפה םאו

 רשאב םיבחרנ םינויד הביבס םימייקתמו ,תבש תוכלהב דוסי ןבא איה וז תמסרופמ הכלה

 ע"ושה לש וירבד םיבושח ,ונניינעל .ןיוכתמ וניאש רבד ירדגלו 8,שיטפב הכמו הנוב תוכאלמל

 חתפ תריצי ךרוצל אלו ,דבלב החילה זוקינ םשל איה הסרומה תעיצפ תנווכש הדימבש ,אפיסב

  .רתומ רבדה ,ריוא תסנכהל וא ךשמתמ זוקינל עובק

 ןיבל "הפ הל תושעל" ותנווכשכ ןיב קוליחה ראובמ םש ,א"ע ז"ק תבשב אוה ןידה רוקמ

 הפלוקל םא :יכה ינת אתפסותב - הפ הל תושעל םא" :שרפמ י"שר ."החיל איצוהל" ותנווכשכ

 וא ,חתפ הנוב םושמ - בייח .חתפ הל ןקתמד ,ןישוע וישכע לש םיאפורש ךרדכ ,הפ הל תושעלו

 וניאו ,וישכע לש - החל איצוהל םאו .ילכ ןקתל יל המ ,הכמ ןקתל יל המ ,ילכ ןקתמ םושמ

 ,תובש הב רוזג אל ימנ ןנברו ,ןוקית ןאכ ןיאד ,רתומו - רוטפ .דימ םותסתו רוזחת םא ששוח

 ."ארעצ םושמ

 
 .אי ףיעס בל קרפ התכלהכ תבש תרימשב איבהש תיאופר תעד תווח לע םיססובמ ולא םיפיעס 7
 שריפ י"שר .שיטפב הכמ דצמ הכאלמה תא שריפש ם"במרה לש וכרדב וז הכלהב ךלה ךורע ןחלושה 8

 ןיאו – ןודינב תפעוסמ םינושאר תקולחמ הנשי .ילכ ןוקית םושמ וא חתפ הנוב םושמ אוה רוסיאהש
 .המוקמ הז
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 ,רתומ רבדה דימ הלוכ הלגומה תא זקנל ידכב הסרומה בוקינב ידש עצפב רבודמשכ קר ,הז יפל

 ןפואב הלגומה תזקנתמ טא טא וכרדש עובק חתפ ןיעמ םירציימש דואמ יוצמ לקנורופב ךא

 תבשב רוסא הזו ,חותפ חתפה לע רומשתש תשובחת לש גוס םיניקתמ ףאו ,ךשמתמ

 רוסא רבדה – ןכ תושעל ותנווכ םא ןכל ,"דימ םותסתו רוזחת םא ששוח" ירהש ,אתיירואדמ

 .טלחהב

 םושמ ,וירוסיי לע לקהל ידכב הלגומהמ קלח זקנל הצור קר אלא ותנווכ הז ןיאש ןעוט םאו

 םשב ,)ב"ל ק"ס( םהרבא ןגמה בתכ ךא ,רתומ רבדה ןידה רקיעמ ,רועה לע תצחול הלגומהש

 ףא םימעפלש איה הנווכהש ,לקשה תיצחמה שריפו ,ם"וכע ידי לע ןכ תושעל ףידעש ,הדוגאה

 רקיעמש ףא ןכלו ,הרקי ךכש ול חונ היהי םוקמ לכמ ,עובק חתפ רצייל ןווכתמ וניאש בשוחש

  9.)ח"פ ק"ס( הרורב הנשמה קספ ךכו ,ירכנ ידי לע ןכ תושעל ףידע רתומ רבדה ןידה

 הכורכ ותאצוהש ,רשבב עולבה םד ןיב ןיחבהל שי ,תבשב םד איצוהל רוסיאה תניחבמ

 עוצפל רתומש ףא ,ןכל .הלגומב ברועמו רשבה ןמ דרפנ רבכש םד ןיבל ,קרפמו לבוח תוכאלמב

 עצפה לע ץוחלל ןיא ,הב ברועמה םד טעמ שי םא וליפא החילה תא זקנל ידכב אסרומה תא

  .רשבב עולבה םדה םג שרפוי ךכבש רחאמ ,תוקומע

 

  

 

 

 
 הלגומה אצתש ידכב שרדנה םומינימה תא בוקנל דיפקי תוחפה לכל ,רעטצמ דאמו ירכנ ןיא םאו 9
 .רתויב תצחולה


