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 ןסחתהל םיברסמה יכוניחו יאופר תווצ ישנאמ רכש תלילש

 םישנאהמ רכינ קלח ובש בצמל ועיגה ,הנורוקה ףיגנ דגנ םינוסיחה עצבמ תומדקתה םע

 םינווכתמ םניאו ןוסיחה תא ולביק אל ןיידע םיבר ךא ,ןוסיחה תא ולביק רבכ ןסחתהל םיצורה

 :םיירקיע םיגוס ינש שי םהיניב .תאז תושעל

 .םיהמהמתמו םילשרתמ ךא ,ןוסיחל תינורקע תודגנתה םהל ןיאש ולאכ .1

 םילוקישו םייתואירב תוששח ומכ םינוש םימעטמ ,ןוסיחל תודגנתה םהל שיש ולאכ .2

 .םיפסונ

 תוננכותמ רתיה ןיב .ןסחתהל הייסולכואה תא דדועל ידכב םיבר םיצמאמ םיעקשומ ,לארשיב

 תודעסמב ,תויונחב רקבל םינסחתמל רתיה ומכ ,םינסחתמל תויתועמשמ םיצירמת תוליבח

 תלטה לש ,תפסונ תורשפא םג הלוע קרפה לע ךא .םיפסונ םיצירמתו ,להק יבורמ םיעוריאבו

 רשקב אלא ,הייסולכואה ללכל עגונב תלקשנ הניא תאז תורשפא .ןוסיח ינברס לע תויצקנס

 ןה תולקשנש תויצקנסה .הארוה יתווצו יאופר תווצ ישנא ומכ תומיוסמ תוכרעמב םיתווצל

 ,וז הפוקת ךשמב םרכש תלילשו ,םתדובע םוקמל עיגהלמ הלא םיתווצ ישנא לע רוסיא תלטה

 .ונסחתי רשא דע

 .הלאכ םידעצל הקדצה הנשי תיתכלה הניחבמ םאה ןודנ הז רמאמב

 הנורוקה תפיגמ תא רוצעל םויכ תמייקה הדיחיה ךרדה תא ןוסיחב האור תיאופרה תכרעמה

 רשאכ ,יאופרה לוקישה אוה ןוסיח דודיעב ירקיעה לוקישה .םלולסמל םייחה תא ריזחהלו

 יממ םג השק הלחמ ענמי הייסולכואה לש בחרנ ןוסיחש איה תלבוקמה תיאופרה הדמעה

  .האולחתה ףקיהב תיטסרד הדירי לוחת – תוכרעהה יפ לע – ןכו ,ףיגנב קבדיש

 בורה לע םילבוקמו ,םיללכה לכ יפ לע ושענש םירקחמ לע תססובמ אשונב תיאופרה הדמעה

 לכ תוצפומ תויתרבחה תותשרהו טנרטניאה ןדיעב ,תאז םע .םוחתב םיחמומה לש עירכמה

 היהיש ןוסיח לכל םידגנתמ םקלחבש ,ןוסיח ידגנתמ םימרוג לש תונוש תוירואיתו תודמע תעה

 תוששח הלעמ םקלחו ,)תובר םינש טלחומ ןפואב תיאופרה תכרעמה ידי לע תללשנש הדמע(
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 ןיא ולא תונעטלש איה םלועל ביבסמ תימשרה תיאופרה הדמעה .הנורוקל ןוסיחה יבגל םינוש

 .סיסב

 יבר לודגה ןואגה וניבר תויטלחהב הרומ םג ךכו ,ונרודב םיקסופה ילודג ובתכ רבכ ,הז רשקהב

 תרימש תבוח ללכב אוה רבדהו ,ןסחתהל הבוח דחאו דחא לכ לע תלטומ יכ ,א"טילש סייו רשא

 .ותביבסל םדאה לש תוירחאה תבוחו ,שפנה

 תופכל תלוכיב הריכמ הכלההש תורמלש ידמל רורב ,ןוסיח ןתמ לע הייפכ לש רשקהב ,תאז םע

 םוקמ ןיאש חינהל ריבס אשונב וקסעש םימדוקה םירמאמב ונכראהש יפכש ירה ,יאופר לופיט

 :םימעט יתשמ תאזו ,םינוסיח לע הייפכל

 הלוח וליפאש וניאר רבכו ,הרושה ןמ םדאה רובע תושפנ תלצה רדגב םניא םינוסיח .1

 לופיטמ ענמיהל הצורש אירב ןכש לכו ,יאופר לופיט לע ותופכל ןיא הנכס וב ןיאש

 הייארבש תורמל .וייח תא תנכסמ הניאש םה םייוכיסה בורש ,הלחמ תעינמל דעונש

 לע הייפכ קידצהל ידכב ךכב ןיא ,תובר תושפנ ליצהל םידעוימ םינוסיחה יאדוב תיללכ

 .הכלהה יפ לע ןסחתהל ומצע דצמ בייח אוה םא םג ,ךכב הצור וניאש ימ

 ,םייח ליצמ וליפא ,יאופר לופיט לע םדא תופכל תורשפא ןיאש ,םיקסופה ילודג ובתכ .2

 וירבדל םיכסמש ,רחא אפור לש ותעד לע ךמסנ לופיטל דגנתמה הלוחהש הדימב

 סוזנצנוק לש הרקמבש דועבש חינהל ריבס הז רשקהב .יאדוו קודב וניא ינולפ לופיטש

 ןיא ןנד הרקמבש ירה ,דיחי אפור לש ותעד לע ךמתסהל לכוי אל הלוחהש ןכתי יאופר

 ןיינועמ אוהש ןעטיש םדא ,ןכל .תלבוקמה הדמעה תאז םא םג ,יאופר סוזנצנוק ןיידע

 .ודיב תושרה ,ינולפ אפור לש ותעד לע ךמתסהב םייאופר םימעטמ ןוסיחהמ ענמיהל

 םינטרפ תעד לוקיש שרודש ןורחא אצומ אוה יאופר לופיט לש הייפכ ,הרקמ לכבו .3

 .תיללכ תירוביצ תורשפאכ ןודינ וניא יאדובו שאר דבוכב

 ךכב ,םירחאל קזנל ההובג תואדוו תמרב םרוג היה ןוסיחמ ענמנ היהש יפיצפס םדא וליא[

 הייפכה תלאשמ הנושבו ןוסיחה לע ותוא תופכל םוקמ היהש ןכתי ,ףיגנב םתוא קיבדמ היהש

 דיחיה םדאה .הרקמה הז ןיאש חינהל ריבס ךא .היבגל םימייקש םיגייסהו תיאופר לופיט לע

 תויחנה לע דיפקמ אוה םא טרפבו ,םירחאל יתועמשמ ןוכיס םרוג הווהמ וניא ןוסיחמ ענמנה

 הכרעהה לע ססובמה ,יללכה ירוביצה לוקישהש דועב ,ןכל .הכיסמ הטועו יתרבחה קוחירה

 ןיא ,םינסחתמה תא ץרמתל םיסימה יפסכב שומיש רשפאמ ,םייח ליצי רוביצה לש ןוסיחש

 .]םינוסיח לש היפכל םוקמ
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 ובש רשקהב ןודנ תעכ .ולבקל דגנתמה לש וחרכ לעב ןוסיח ןתמ – תיביטקא הייפכל רשאב תאז

 .ןוסיחה תלבקל דגנתמה יכוניח וא יאופר תווצ רבח לע רכש תויצקנס – ונחתפ

 קרפב ראובמש יפכ .םילעופ תוריכש תוכלהב קויד רתיבו ,תונוממ ינידב הלאש הנה וז הלאש

 דחאל םיפופכ רכשו הקסעה יאנת ,הטושפ הכלה איהו ,)א ,גפ אעיצמ אבב( םילעופה תא רכושה

 ובש הרקמב םג ,רמולכ – "הנידמה גהנמ" וא ,"יאנת" הכלהה ןושלבו ,הזוח :תורוקמ ינשמ

 הנידמב לבוקמה גהנמל םיפופכ םידדצה ,הקסעה יאנת תא םהיניב ונתה אל דבועהו קיסעמה

 קוסיעלו יללכ ןפואב הקסעהל )הנידמב םילבוקמה הדובעה יקוח תא ללוכ רבדה ,ללכ ךרדבו(

 הקסעהה יאנתב עוגפל לכוי אל קיסעמה .)א"לש ןמיס מ"וח ע"וש( דבועה רכשנ וילא םיוסמה

 לבוקמל רבעמ רכשו םיאנת שורדל לכוי אל דבועהו ,הנידמה גהנמב לבוקמ וניאש ןפואב רכשבו

  .ודיקפתב דבועל

 ,שדח אוה הנורוקל ןוסיחה .ויבגל הנידמ גהנמ וא הדובע קוח ןיאש ךכב דחייתמ ןנד הרקמה

 םאה הלאשה ,ןכל .הנידמה גהנמב וא קוחב ,הקסעהה הזוחב ףיעס ויבגל ןיאו ,םישדח םיאנתב

 .םירחא תונורקע לע ססבתהל הכירצ רכשב העיגפ הקידצמ תונסחתהמ תוענמיה

 ,רסחנ אוהשכש ,קוסיעה תוהמ לש יתוהמ ביכרמ תללוכ הקסעה לכש ,אוה דחא ירשפא ןורקיע

 עיגמו ,ןובשח האורכ קסעומש םדא ,לשמל .אלמ רכש לבקל וא ,רכש לבקל תוכז דבועל ןיא

 ת"וחודהמ קלח שיגי אל השעמל ךא ,ודיקפתל תורושקה תולועפ ללשב קסועו ,הדובעל םוי ידמ

 רכשנ הילא הדובעה תא עציב אל ירהש ,םלש רכש לבקי אל יאדוב ,תוחוקלה רובע םייתנשה

 גשומה סיסבב אלא ,הנידמה גהנמב וא הזוחב חרכהב רושק וניאש דוסי ןורקיע והז .האולמב

  .הדובע עוציב תרומת םולשתב הקסעה לש

 לבקל ,האפרמל עיגהל קר הנניא ולש תיסיסבה תוביוחמהש ןבומ ,לשמל ,אפור לש רשקהב

 לש םתואירבל גואדל אלא ,ולש עדיהו יאופרה לוקוטורפה יפ לע לפטלו ןחבאל ,םילוח

 ,הלוח אוהשכ הקלחמב רוקיבל עיגיש אפור .ודיקפת יולימב תונלשר וז ,תרחא .םילפוטמה

 ןחבאי םא םג ,ותדובע תא עציב אלש ימכ בשחיי ,יהשלכ הלחמב םילפוטמה תא קיבדהל לולעו

 עגפ לעופבש םושמ תאזו ,רתויב בוטה יאופרה לופיטה תא םהל קינעיו םתלחמ תא בטיה

 .ולש הקסעהה תוהמל רתוסה רבד ,םתואירבב

 א קלח אמק הרודהמ( בישמו לאוש ת"וש ירבדמ רבדל אמגוד איבנ ,םירבדה תוטשפ ףא לע

 אוהש לוק וילע אציש לארשי ידליל דמלמ לש ותורישכ לש הבואכ הלאשב קסעש ,)ה"פק ןמיס

 ולסופל שי יאדובש בתוכ בקעי תובשה .הארוהמ ולסופל םאה ,רועיכ ישעמ םהמע השוע

  :םעטה ןמו ,החמומ דמלמ אוהש עודיש תורמל ,הארוהמ
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 ןיאור ונא ןאכו ,םדא ינב ראשמ רתוי 'ד רבדל דרחו ארי תויהל ךירצ תוקונית דמלמש"

 ."המילש הבושתב בושיש )דע=( וקיחרהל ונא ןיכירצ כ"ע לק אוהד

 ,ותדובעב ךישמהל תוכז ול ןיא אדירג םידימלתב העיגפה תעינמ לש םעטה ןמ קר אל ,רמולכ

 תאריו הרותל וידימלת תא ךנחל – ודיקפת תוהמ תא םירתוס ולא םישעמש ללגב רקיעב אלא

 .םלשומ ןפואב דמלמכ תויתרגשה ויתובוח תא אלממ אוה םא םג תאזו ,םימש

 בייוחמ אפורש רחאמ ,ןכ ןידה היהי הנורוקל ןוסיחה לש רשקהב םגש דואמ ריבס ,הז יפל

 תוכמס ול ןיאו ,ותדובע ימוחתב תואירבה ימרוג לש תימשרה הדמעלו יאופרה לוקוטורפל

 הדמעהש רחאמ .ןוסיחל סחיה לש רשקהב םג ךכל ביוחמ אוה ,םילהנל דוגינב הלוחב לפטל

 אוה ךכבש אצמנ ,םילפוטמה לש םתואירבב עוגפל הלולע ןוסיחמ ותוענמיהש איה תימשרה

 לבקל וא ותדובעב ךישמהל לכוי אלש טילחהל ןתינ ןכלו ,םתואירבל גואדל ודיקפת תוהמב עגופ

  .ןסחתיש דע - רכש

 ,יכוניח תווצ ישנאל םג העיריה תא ביחרהל ןכתי לבא ,רתוי טושפ רבדה יאופר תווצ ישנאב

 הבחר תוירחא םהל שי ,םהידימלתל הלכשה קינעהל יסיסבה םדיקפתל רבעמש רורבש םושמו

 םניאש ,הבוט הנזהל םיכוז םהש אדוול ,ישפנה ובצמל גואדל םהמ הפוצמו ,דימלתה לע רתוי

 םיטביהמ דחאב דימלתל קיזהל אלש םהילע לטומש יאדובו ,הזב אצויכו ,תוללעתהמ םילבוס

 הדמעהש לככו ,הז רשקהב ללכה ןמ אצוי תויהל רומא וניא יתואירבה טביהה םג .הלא

 הלולע ךכמ תוענמיה ,םידימלתה תואירב לע רומשל ידכב ןסחתהל םהילעש הנה תיאופרה

 רכתשהלו הדובעב ךישמהל תוכזה תא םהמ לולשיש ןפואב םתדובע תוהמב העיגפ בשחיהל

 .ליגרכ

 םייכוניח וא םייאופר םיתווצמ רכש תלילשל רתויב תיתועמשמה הקדצההש הארנ ,תאז דבלמ

 ימכסהב תומרופר ,ללכ ךרדב 1.תאזכ הלילש קוחב עבקיתש הדימב םייקתת ןוסיחמ וענמייש

 וא ,םייונישה תא לבקל ונוצרב םאה טילחהל יאכז דבוע לכש ךכ תויונב םיירוביצ הקסעה

 םיקוח ףקותמ תאזו ,םהלש םדוקה הנבמב ולש הקסעהה יאנת תא ריאשהל ףידעמ אוהש

 ,הנורוקל ןוסיחה לש רשקהב ,הז ןוגכ קוח .דבועה לש תויתקוסעתה ויתויוכז תא םידבכמה

 תוסחייתה ןיא ללכ ךרדבש םימוחתב קסוע אוהש ךכל רבעמ( ללכ ךרדב לבוקמ אלו גירח ונה

 .)םידבוע תקסעה יללכו תונקתב םהילא

 
 .לארשיב הלא םימיב תינודינ תורשפאה 1
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 אמש וא ,ותקסעה תליחת ירחא וקקחנש םיקוחל בייוחמ דבוע םאה :תינורקע הלאש הנשי ןאכ

 ?דובעל ליחתה הבש העש התואב גהנש הנידמה גהנמל קר ביוחמ אוה

 קיסעמה ומכיס אלש תורמלש ארבסה תדמוע הנידמה גהנמל תופיפכה דוסיב ,אסיג דחמ

 םיללכה יפ לע גוהנל תעד לע הז היה םתסה ןמ םוקמ לכמ ,םימייוסמ םיאנת לע דבועהו

 התואב וגהנש םיללכה קרש ןכתי ,הז דצמ .םהיניב הזוחל ףילחת ןיעמ והז .הנידמב םיגוהנה

 .םתוא ובייחי ולא םיללכ קרו דבועהו קיסעמה םהילע ומיכסה םתסה ןמש םה העש

 םימיכסמ דבועהו קיסעמה :רחא ןפואב הנידמה גהנמל תופיפכה תא תוארל ןכתי ,אסיג ךדיאמ

 םמצע תא ףיפכהל תאז םוקמב אלא ,הקסעהה לע םוכיסה עגרב הזוח ךורעל אלש םהיניב

 איה תופיפכה םצע הז טבמב רשאכ ,תכשמתמ תופיפכ תויהל הייושע וז .םיגוהנה םיללכל

 ושדחתיש תונקתו םיקוח םגש חינהל ריבס – םירבדה ינפ םה ךכ םא .םהיניב השענש הזוחה

  .םידדצה תא ובייחי הקסעהה תליחת רחאל

 :תושיג שלש תומייק .הצקה לא הצקה ןמ ונימיב םיניידה וקלחנ הז רבדב

 תעשב הנידמה גהנמ יפ לע םימייק ויהש םיאנתל אלא תוביוחמ ןיא םלועלש תרבוס תחא השיג

 .הקסעהה תליחת

 שדח גהנמ ןיבל ,םייק גהנמב ולחש תויוחתפתהו םייוניש ןיב קלחל שיש ,הרובס תרחא השיג

 ידי לע הלחמ ימי םולשת לש יסיסב גהנמ גהנ הקסעהה תליחתבשכ :אמגודל .ןיטולחל

 גוזה ןב לש הלחמ םג הלחמ ימיב לולכל שיש גהנמ חתפתה הקסעה תליחת רחאלו ,קיסעמה

 ,הלחמ ימד בייחל יללכ ןפואב ומיכסה םידדצהש ןויכמ ,בייחמ הז גהנמ ,םידליה דחא וא

 תליחת תעשב ללכ םייק היה אלש שדח גהנמ ךא .וז המכסהב תוללכנ תושדחה תויוחתפתההו

 .בייחמ וניא הקסעה

 לע תכלל הבוח תא תוארל שיש רחאמ ,םיבייחמ םישדח םיגהנמ םג יכ תטקונ תישילש השיג

 2.הנידמה גהנמ יפ לע ועבקיי הקסעהה יאנתש םידדצה ןיב יסיסב םוכיס ןיעכ הנידמה גהנמ יפ

 יכוניח וא יאופר תווצ ישנאמ רכש עונמל הקדצה שי תישילשה השיגה יפ לע ,ןנד הרקמב

 אל םא( אלש ןכתיי הנושארה השיגה יפ לעו ,הזכ קוח גהנויו עבקייש הדימב ןסחתהל וברסיש

 איהש ,הינשה השיגה יפל .)הנידמה גהנמ ןינעל רושק וניא אוהש ונבתכש םדוקה םעטה דצמ

 
 ,םיקסופב תקולחמב יונשה רבד – םידדצה דחאל עודי היה אלש הרקמב םג בייחמ גהנמש רמול ךירצ וז השיגלש ןייוצי 2

 .ונימיב תורוהל םיגהונ ךכ לעופב ךא
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 גהנמ והזש רחאמ ,ךכל םוקמ ןיאש ןכתיש ירה ,ונירוד יניידמ המכו המכ לצא תחוורה השיג

 ןכתי ,ליעל רומאכ ,תווצה שיא לש הקסעהה תוהמל עגונו רושק הז גהנמש רחאמש ןכתיו ,שדח

 .בייחמ וניאש שדח גהנמכ ןודינ היהי אלו ולש םייסיסבה הקסעהה יאנתב ללכיי הז גהנמש

 


