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 ?םרכש רופיש םשל תובשל םיאפורל רתומ םאה

 ךרוצל רבעמ .םלועה לכב םילוחה יתב לע דבכ לוע הסימעה הנורוקה תפגמ םע תודדומתהה

 ושרדנ ,ןנוקיתכ םינשל האוושהב םילוחה יובירל הנעמ תתל ידכב םייאופרה םיתווצה רובגתב

 םימחתמב ןקלח ,תודחוימ תוקלחמ לש יוניב ללוכה ,דוסיה ןמ םלש ךרעמ תיינבל םילוחה יתב

 ןורחאה עובשבו ,בר ןוה הלע הז ךרעמ .דועו הרבסה ,הרשכה ,ןוגימ דויצ לש השיכר ,םייערא

 ועלקנ םילוחה יתבש רומח ילכלכ רבשמ לע לארשיב םילוח יתב ילהנמ ברקב תולוק ועמשנ

 תונעיהל דע ,םוריח תנוכתמל רבעמו ,םילוחה יתב לש תיקלח התיבשב םויא ידכ דע ,וילא

 תדמאנש תדחוימ הכימת תועצמאב תיפסכה םתקוצממ םילוחה יתב ץוליחל תיתלשממ

 .םילקש ידראילימב

 םידוגיא .קשמה ימוחת לכב לארשיב םידבוע תויונגראתה לש לבוקמ יעצמא ןה תותיבש

 ברה חוכל םיעדומ תורחא תולודג תוירוביצ תורבח וא למנ ידבוע ,םירומ ינוגרא ומכ םייעוצקמ

 םיילכלכה םידספההמ ששחה תא םיפנממו ,קשמה תתבשהב םימייאמ םה רשאכ םהידיבש

 ךא .םהיתושירדל העינכל הלשממה לש הדי תא ףפוכל ידכב ,תמרוג תאזכ התיבשש םידבכה

 ירה ,ינחוכ םא םג ,ימיטיגל דעצכ לבקתמ רבדה םירחא םיירוביצו םיירחסמ םימוחתבו דועב

 הלאכ םידעצ לבקמ רוביצה )שאה יבכמ ומכ( הלצה יתוריש וא רוטיש ,האופר ומכ םימוחתבש

  .אל וא התיבשה תוכז תמייק הז עוצקמ ילעבל םאה רע ןויד םייקתמו תוברועמ תושוחתב

 הכורא התיבשב טרפבו ,התיבש לע םיאפור ידוגיא וזירכה םהב םירקמ המכב םייקתה הזכ ןויד

 ומצמוצ םהב ,םישדוח העברא הכשמנש התיבשה ךלהמב .1983 תנשב המייקתהש הפיקמו

 ,דואמ עגפנ לארשי תנידמב תירוביצה האופרה ללכו ,םילוחה יתבב םייאופרה םיתווצה דואמ

 תאו ,םהירבד תא .תאזכ התיבש לש תוימיטיגלל זאד רודה יקסופו ילודגמ המכ וסחייתה

 .הרצקב ןאכ רוקסנ ,ןודינב םיכיישה םייתכלהה תונורקעה

 ןאכו ,תויונמדזה רפסמב ךכב ונכראה .רכש לוטיל םיאפורל רתומ הכלהל יכ ,ראבל שי תישאר

 ,רכש לוטיל ןיא תווצמ לעו ,איה הוצמ האופרש תורמל .הרצקב אלא ,הזב ךיראהל םוקמה ןיא

 ןיב לדבה ונשיש )א ,טכ( תורוכבב ארמגה ירבד יפ לע )הנכסה ןינע םדאה תרות( ן"במרה בתכ

 שורדל רתומ וילעש ,אחרטו הלטב רכש ןיבל ,רכש וילע לוטיל רוסאש ,ומצע לופיטה לע רכש

 ירבדב םג ובשחתהש םיקסופב שיו .)ב ,ולש ןמיס ד"וי( ךורע ןחלושב קספנ ךכ .רכש לבקלו

 "אפרי אופרו" קוספה ןמ לאעמשי יבר שרדש המש ראיבש )א ,ס תוכרב( ש"ארה תופסות

 קסוע ראשכ וניאו האופרה לע רכש לוטיל ול רתומש ךכל ותנווכ ,תואפרל אפורל תושר הנתינש

 .)ןלהל דוע ןייעו( רתוי בוט םילוחב לפטי רכש לטונש ידי לעש אוה ךכל םעטה רשאכ ,הוצמב
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 ירבדב הנתינ ,הלטב רכש רשאמ רתוי הברה םירכתשמש ונימיב םיאפורה גהנמל הקדצה

 .)ולש ןמיס ד"וי( םהרבא תמשנו ,)בנ ןמיס ד"ח ד"וי( השמ תורגא ןייע .םימעט המכמ םיקסופה

 ?םרכש תא רפשל ידכב םיאפורה תתיבשל םיקסופה וסחייתה דציכ

 בקעי קחצי ר"גה לש םבתכמ קדצ ירעש םילוחה תיב תלהנהב לבקתה ג"משת ןויסב 'י םויב

 בתכמב .הכרבל םיקידצ רכז ,ךאברעיוא ןמלז המלש ר"גה לשו ,תידרחה הדעה ד"באר ,סייו

 :1בתכנ ,םיאפורה ברקב םילוחה תיב ידי לע ץפוהש

 ,ו"יה היאפורו קדצ ירעש םילוחה תיב תלהנה דובכל"

 בצמו ,םהילוח תא ובזעו םילוחה תיבב םתדובע תא ושטנש םיאפור שי יכ ונעמשו תויה

 רשאו ,שדוק תבש םויב ליגרה ןמ הטמל וליפא איה םילוחה תיבב םיאפורה תוחכונ

 יפ לעו ,שדוק תבשב וליפא רתומה שפנ חוקפו תושפנ תלצהל ךרצנה תוחפה לכל אוה

 תואפרל ומצע ענומה אפורה" )'א ףיעס ו"לש 'יס ד"וי( ךורע ןחלשב תשרופמה הכלה

 תיבב םיאפורה תוחכונ היהתש לדתשהל םכילע לטומ בויחה ןכל ,"םימד ךפוש הז ירה

 רומאה תא םייקל בויחה םיאפורה לכ לעו .שדוק תבש םויב רשאמ תוחפ אל םילוחה

 ."םילוחה תיב יאפור לכל וז ונתארוה ריבעהל םכשקבא .ליעל

 ךשמהב .םילוחה יתב תא ושטנ םיאפורה תיברמ רשאכ ,התיבשה לש האישב בתכנ הז בתכמ

 ז"שרגהו סייו ברה ובתכ זומתב 'ח םויב .בער תתיבשב םיאפורהמ קלח וחתפ התיבשה

  :ועירתה ובו ,ףסונ בתכמ ל"צז ךאברעיוא

 יפ לע יכ רמול ונאב וננה ,בער תתיבש ךורעל םתעדב רשא םיאפור שי יכ ונעמשו תויה"

 ומכ ישיא קזנ ידיל ואיבהל הלוכי רשא הלועפ םוש תושעל תושר םדאל ןיא הרותה

 רוסא" :רמאנה יפכ ,רכש תפסות ליבשב ,ךשוממ ןמז לע רבודמ רשאכ תיקלח הבערה

 יאדובו .)א"ה ה"פ קיזמו לבוח 'לה ם"במר( "וריבחב ןיב ומצעב ןיב לובחל םדאל

 שי ל"נה לע ףסונב ,יוארכ תואפרלו לועפל לכוי אלו ומצע שילחמו ןכ השועה אפורה

 ע"וש( "םימד ךפוש הז ירה תואפרלמ ומצע ענומה אפורה" :לש ןידה םושמ ןכ םג הזב

 תמחמ ךכל שרדנ אפורהשכ םג אוה תואפרלמ ומצע עונמל אלש בויחה .)ו"לש 'יס ד"וי

 ."הכלהכ אלש ושע וירבחש

 םהרבא ברה ,זאד לארשיל םיישארה םינברה תאמ ףסונ בתכמ םסרפתה ןכמ רחאל עובש

 םיישארה םינברל ונפש םיאפורה תוחלשמל" הנעמב ובתכש ,ל"צז והילא יכדרמ ברהו אריפש

 תא רוסמל התייה םתשירדש לככ יכ ,"םיאפורה תתיבש ןינעב הכלה קספ תעדל לארשיל

 לבא ,"םימיוסמ םילוחב לופיטה תקספהב קדצה ןמ הזב שי" ,תמכסומ תוררוב ידיל אשונה

 רומח רוסיא שי" ,תוררוב תערכהל אשונה תא ריבעהל השירדל ומיכסה םידיבעמהש רחאל

 
 .גצ 'מע א קלח ,האופר יכרע ,המלש ןחלוש רפסב םיעיפומ אבה בתכמהו הז בתכמ 1
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 םיאפורה לכ םיבייח ןכ לע ...םתרזעל םיקקזנה םילוחל יאופרה לופיטה תא קיספהל םיאפורל

 לע דומעת אל" ואלה לע ורבעי אלו ,דימ הדובעל רוזחלו בערה תתיבש ללוכ םתתיבש קיספהל

 ."ךער םד

 לש יתכלה רוריבב ךיראמ )טס ןמיס ג קלח( בא ןינב ת"וש ורפסב ,ל"צז ןורוד ישקב והילא ברה

 קיספהלו תובשל תיסיסב תוכז הנשי דבוע לכלש העיבקב חתופ אוה .םיאפורה תתיבש

 ןמיס מ"וח( ע"ושה ירבד יפ לע תאזו ,ויתויפיצ תא םימאות םניא הדובעה יאנת םא ,ותכאלממ

 ימד רבכ לביקש יפ לע ףאו .רזוח ,םויה יצחב וב רזחו הכאלמב לעופה ליחתה" )א ,גלש

 ינב יל יכ' רמאנש ,וילע בוח תועמהו ,וב רוזחל לוכי – תיבה לעבל םלשל ודיב ןיאו ,תוריכשה

 הביסה ,םעט בוטב ןורוד ישקב ברה ראבמש יפכ ."םידבעל םידבע אלו – 'םידבע לארשי

 ותנווכש םושמ איה ,אדירג הכלהה ףוגב קפתסמ וניאו הכלהה םעט תא םג איבמ ע"ושהש

 דבוע ןיב תויטפשמ תויוכזו םימכסה לע תוססובמש טפשמ ןשוח תוכלה ללכמ וז הכלה גירחהל

 יכ עבוקה ,וז הכלה סיסבבש יתכלה-ירסומה ןורקיעה תא אטבלו ,חוקלל רכומ ןיבו דיבעמל

 היהת קיסעמלש אלל הדובעה לש בלש לכב ויתויוכזו ותוריח לע דומעל תוכז דבוע לכל תמייק

  .ךכמ וענמל וילע תורמ

 ויהיו יואר רכש ולבקיש ךכל תידוסי תובישח הנשי םיאפור יבגלש ,ןורוד ישקב ברה ףיסומ דוע

 לוכי וניא ורבחב לבוחהש העירכמה ארמגה ירבד יפ לע תאזו ,םרכשמ םיצורמו ןוצר יעבש

 ,ותדובע לע רכש לבקיש אפורמ לופיט לבקל שורדל עגפנה לש ותוכזו ,םניחב אפור ול עיצהל

 לופיטה תוכיא ןיב רשקה .םניח הווש – םניח אפור :רמולכ ,"איוש ןגמ – ןגמב איסא"ש םושמ

  :ךכ )ה קרפ אמק אבב( ש"ארה ירבדב ראבתמ רכשה ןיבל

 ןיאשכ ,רמול אוה לוכי ,םניח ךאפריש בורק בהוא אפור יל שי ,קיזמה רמא םא םג"

 הפצמ וניאש ןויכ הלוחה ךרוצ רקיעב קדקדמ ותבשחמו וביל ןיא ,רכש לבקמ אפורה

 ."רכש לבקל

 תמייק ןכל .םלוה רכש לבקמ וניא רשאכ הנמאנ ותדובע תא השוע וניא החמומ אפור םג ,רמולכ

 תוינפו ילכלכ עגור םהל רשפאיו םתעד תא חיניש םלוה רכש םיאפורל םלשל תירוביצ הבוח

 לש תורשפאה תא לולשל שי הז םעטמש יאדוב .םילוחה יופיר לש שדוקה תכאלמב זכרתהל

 הדובעה ךוסכס תורמל םתדובעל בושל םיאפורה תא חירכהל םייתלשממ קותיר יווצ תניתנ

 .םרכשל רשאב

 ומצע אפורל םאה ךא ,םיאפורה תושירדל תוניצרב סחייתהל תבייח הלשממהש ךכל םעט והז

 םהל רתומש ,םירחא םימוחתב םידבוע ןיבל וניב לדבה שי םאה ?התיבשב חותפל רתומ

 ?תובשל

 ןיב לדבה ןודל ןכתי ןאכ ךא .םילוחב תעגופ איה רשאכ התיבש ריתהל םוקמ לכ ןיא ,תוטשפב

 תורוקמ ינש ואבוה )א ,גע( ןירדהנסב ארמגב ,עודיכ .תושפנ תלצהל אפורה לש תובוחה יתש
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 אל" ,ינשהו ,"ופוג תבשה" תא םג תללוכה ,הדיבא תבשה תווצמ ףקותמ דחאה ,הז בויחל

  ."ךער םד לע דומעת

 תואצוה איצוהל םדאה תא תבייחמ הניא ,ןוממ תדיבא תבשה תוצמל המודב ,ופוג תבשה תוצמ

 ףקותמ קר ,הרואכל .ךכב םג ותוא תבייחמ ךער םד לע דומעת אל" תוצמ ךא ,ןוממ דיספהל וא

 תוילכלכה ויתויוכז רשאכ םילוחב לפטל אפורה תא בייחל ןתינ "ךער םד לע דומעת אל" תוצמ

 תוצמ םעטמ אל ךא ,)ורכש יאנת תא רפשל לכוי התיבש תועצמאב לופיטהמ ענמי םאו( תועגפנ

 2."ופוג תבשה"

 יאופר לופיט קינעהלמ ענמיהל אפורל רוסאש ךכל םעטה ,)ו"לש 'יס ד"וי( ךורע ןחלושב ,ןכאו

 ."םימד ךפוש הז ירה ומצע ענומ םאו" ןכלו ,שפנ חוקיפב ךורכ רבדהש ךכב תקמונמ

 םיאצמנ םניאש םילוח ןיבל ,שפנ חוקיפ לש בצמב םיאצמנש םילוח ןיב לדבה םייקתי ,הז יפל

 יא יכ ועבקש ל"צז ךאברעיוא ברהו סייו ברה לש םהיקספל סיסבה והזש ,הארנ .הז בצמב

 תנוכתמל תוליעפה תא ריבעהלו תיקלח םילוחה תיב תא תיבשהל םיאפורהמ עונמל רשפא

 בצמל םילוח לש תורדרדתה תעינמ לע החגשהו הנכס םהב שיש םילוחב לופיט רמוא יוה ,תבש

 םניאשכ םיאפורה תא בייחמ וניא הנכס בצמב םיאצמנ םניאש םילוחב יתרגש לופיט לבא ,הז

 .םלוה רכש םילבקמ

 שיש ,םייאופר םימרוג יפמ הנעט העמשנ םיאפור תתיבש לש תוירסומה לע ןוידה ךלהמב

 םוקמ לכמ ,התיבשה ךלהמב םילוחב לופיטב העיגפה תורמלש ךכב התיבשה תא קידצהל

 םיאפורה תושירדל הנעית הלשממהש רחאל לופיטה תוכיאב רופישל ואיבי התיבשה תואצות

 הניחבמש ןבומכ .רתוי יתוכיא לופיט ולבקי רתוי םיבר םילוחש ךכ ,םתקסעה יאנת תא רפשתו

 רחאמ ,תקיודמכ הילא סחייתנ תיתדבוע וליא םג ,ףסה לע תוחדיהל וז הנעט ןיד תיתכלה

 עוגפל הקדצה לכ ןיא ."שפנ ינפמ שפנ םיחוד ןיא"ש איה שפנ חוקיפ תוכלהב הלודג הכלהש

 רתוי םיבר םילוח לש םהייח תא ליצהל הרטמב ףא ,ונינפל אצמנ הלוח לש ושפנ תלצהב

 .ךשמהב

 

 

 
 תוכזה ול תדמוע התיה אל ,תרחא הוצמ לכ דצמ האופרב קוסעל בייח אפורה היה םא יכ ןייצל שי 2
 אלו םה ידבע" םעטמ איה וז תוכזל םעטה רומאכ ןכש ,"םויה יצחב וליפא רזוח לעופ" ןידמ תובשל
 .הוצמב קוסעל 'ה דבעכ הווצמ אוה רשאכ אלו ולש קיסעמה יפלכ ויתויוכזב קר ךיישש ,"םידבעל םידבע
 ןנובתהל שי ןיידע .ןכ רבדה ןוממ דספה תבייחמ הניא הרקיעמש הדיבא תבשה תווצמ לע רבודמשכ קר
 יפל ובש ,"דבאה רבד"כ ךכל סחייתהל שי םילוחה תיבב ותדמע תא שטונ אפור ובש הרקמ לכב םאה
 תיטרפ האפרמב םילוח לבקל םתוכז הרואכל הרקמ לכב .םויה יצחב וב רוזחל יאכז לעופה ןיא הכלהה
 .יטרפ ןפואב ןגוה םולשת הלוח לכמ שורדל םתוכז ןכו ,םילוחה תיבב לופיט תתל םיביוחמ םניאו


