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 חספב ץמח תוליכמה תופורת
 

 ץמח לכוא לכ יכ ,םכיתבמ רואש ותיבשת ןושארה םויב ךא ,ולכאת תוצמ םימי תעבש"

 )וט ,בי תומש( "יעיבשה םוי דע ןושארה םוימ לארשימ איהה שפנה התרכנו

 

 ןלימע לע רבודמ ,רתיה ןיב .ץמחב םרוקמש םירמוח ליכהל תויושע תונוש תופורת

 הלבגה הנשי םאה .ןגדב ורוקמש לוהוכלא וא ,ןשוביג םשל תופורתב שמשמו הטיחמ קפומה

 ?חספב ץמח םהש םיביכרמ תוליכמה תופורת תליטנ לע

 האנהב רוסא וניא ,חספה ינפל בלכ תליכאמ לספנש רבדש ,אוה ץמח תוכלהב לודג ללכ

 לב" רוסיא וב ןיא ןכו ,)וכרח ה"ד( םש תופסותבו )ב ,אכ( םיחספב ארמגב ראובמכ ,חספב

 .)ט ,ב ,ב"מת ןמיס( ח"וא ע"ושב קספנ ךכו .)ולאו ה"ד א ,במ םיחספ תופסות( "הארי

 רוסא רבדה ןיידעש ,)א תוא ב קרפ םיחספ( ש"ארה לש ושודיח עדונ ,תאז תורמל

 תא בישחמ אוה ,תאז לוכאל ןיינועמ אוהש טילחמ םדאהש הדבועה םצעבש םושמ ,הליכאב

  .הליכאל יוארכ רבדה

 תוברל עגונה ףעוסמ יתכלה ללכ אוה ,"היבשחא" םינושארה ןושלב יורקה ,הז ןיד

 ,םיאיצומש רבד לכל רועיש ונשי ,תושרל תושרמ האצוה תכאלמב ,אמגודל ךכ .הרותה תווצממ

 בישחמ םאיצומהש םושמ אוהש לכב םרועישש םיגירח םירבד םנשי ךא ,וב ליגרה שומישה יפל

 – דחוימב וילע רמושו עינצמ םייוסמ םדא םא ,היהיש רבד לכבו ,)י"שרו ב ,צ תבש( םתוא

 ירוסיא לכב ןועמש יבר תעדלש המש ,א"בטירה בתכ הזב אצויכ .)ב ,הע םש( אוהש לכב ורועיש

 רועיש ותליכאבש םעטמ והז ,אוהש לכב אלא )ןברק ןינעל אלא( תיזכב וניא ןרועיש הרותה

 )ופ ןמיס( יבצ םכחה .)א"בטירו א ,זי תוכמ ןייע( ורובע בושח הז רועישש ותעד הליג הז ןטק

  .הרותה ןמ רוסא רועיש יצח םימכח ירבדל םגש םעטה הזש ,בתכ

 :)גמ ,במת ןמיס( הרורב הנשמה בתכ ,חספב לכאמל יואר וניאש רבד תליכא ןינעל

 ,איה היואר הניאש הליכאד בג לע ףאו ,חספה רחא דע ןנברדמ רוסא הליכאב לבא"

 ."היבשחא אהד רוסא לוכאל הצור אוהש ןויכ מ"מ ,לכל לספנ אהד

 רוסיאה ןכלו( תיזכמ תוחפ איה הפורתה ללכ ךרדב הנה ,חספב תופורתל עגונב

 םירמוח םע ברועמ אוה ץמח הב שיש הדימב ןכו ,)"רועיש יצח" רוסיא דצמ אוה יטנוולרה
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 רועיש יצח רוסיא ןיאש ז"בדרה תעדל ןכלו ,)בורב לטב וניא םא וליפא( ןיעב וניאו םירחא

 .ןנברדמ רוסיא אלא הזב היהי אל ,הרותה ןמ תבורעתב

 רוסיא לכש יבצ םכחה ירבד יפ לע תאז ראיב 1א"טילש סייו א"רגה ונשרדמ תיב אישנ

 אל לכואהש רמול שי תבורעתב רבודמ רשאכ הז יפלש ,"היבשחא" ןידמ עבונ רעוש יצח

 ןמ רועיש יצח רוסיא היהי אל ןכלו ,הלוכ תבורעתה תא אלא ,דבלב ומצע ץמחה תא בישחה

  .הרותה

 :םימעט השלשמ ,ולא תוחנה לע ךמתסהל ןיאש סייו א"רגה בתוכ ,תאז םע

 .רועיש יצח רוסיא שי תבורעתב םגש הארנ םיקסופה ירבדמ ,תישאר .1

 הניא היבשחא ןידב אוה רועיש יצח רוסיא דוסיש יבצ םכחה לש דוסיה תחנה ,תינש .2

 .הכלהל רקיע הניאו תנבומ

 ל"זחש םושמ ,הרותה לכב רועיש יצח ראשכ ונניא חספב רועיש יצח ,תישילש .3

 עמשמ ךכו( תרכ שנוע הב ןיאש ףא ,חספב הרותה ןמ הרוסא רועישכמ תוחפ תליכא םגש ולביק

 .וז הנעטל םוקמ ןיא הז םעטמו ,)ז ,א הצמו ץמח תוכלה ם"במרב

 ,תלכאנה תומכל קר אלא תופורת לש םיידוחייה םינייפאמל תוסחייתה אלל תאז לכ

 ךא ,חספב תופורת תליטנב "היבשחא" רוסיא ךייש אלש ובתכ םינורחאה ילודגמ המכ תמאבו

 :תיתכלה תועמשמ ךכב שיש ןכתיו ,תינושאר הפקשהב םינוש םיארנש םימעט ךכב ובתכ

 :)ח ,זטק ןמיס םייח חרוא( שיא ןוזחה אוה םהבש ןושארה

 םייואר ןניאש םירבדב ןיברועמ ןה םא ,'וכו חמק ןהב ברועמש האופר תואלבט"

 ..חמקה דירפהל רשפא יאד ןויכ .םדא תליכאמ לספנ ןידכ ,ץמח םושמ םהב ןיא ,םדא תליכאל

 וליפא רוסא הליחתכל לוכאלד ל"ז םינורחאמ עמשמד יאמל ףאו .האופרל חספב ועלבל רתומו

 ןאכ ךייש אלד ,רתומ םירבד ראש תבורעת ידי לע םוקמ לכמ ,בלכ תליכאמ לספנש ץמח

   ."םימסה לע ותעדד ,היבשחא

 קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש( ל"צז ןייטשנייפ השמ 'ר ירבדב ראובמ ףסונ םעט

 :)בצ ןמיס ב

 ששח הזיא םש שי ילוא ששוח התאו ,חספב םג חקיל ךירצ התאש האופרה רבדבו"

 היה םא ףא חקיל ךירצש טושפ ,ימינפ רבאב ושעש חותינה תואפרל אוהש ןויכמ ,הנה .ץמח

 אל היבשחאו ,לכוא םשמ חספה םדוק לטבנ רבכד ,ששח ןיא הנכס אלב ףא םצעבו ,ץמח יאדו

 
 .בכ ןמיס חספ לש הדגה רשא תחנמ 1
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 המ ךל ןיא ןכלו .האופרל ןילטונ םיסואמו םירמ םירבד ףאד ,האופרל חקולש רבדב ךייש

 ."האופרל הז היהיש ןתי ת"ישהו אפורה ךל רמאש יפכ האופרה חקתו שושחל

 ךייש אלש םעטה ,שיא ןוזחה יפל .םינוש םימעט ינש ןאכ שיש הארנ ןושאר טבמב

 תא לטונ םדאהו ,הפורתה רקיע אוהש ליעפ רמוח ןהב ברועמש םושמ אוה היבשחא תופורתב

 בישחמ אוה הז רבד לכוא אוהש ךכבש רמול ךייש אל ןכלו ,ץמחה ללגב אלו וללגב קר הפורתה

 תאז לכוא םדאהש ךכבש איה ש"ארה לש ארבסה דוסיש אוה םעטה רקיע ,השמ 'ר יפל .ותוא

 ,וילע סואמ וניאו ,וכיחל ברע רבד אוהש רמולכ ,ורובע לכאמל יואר רבדהש ותעד הלגמ אוה

 תעד יוליג ןתליטנב ןיא תופורתב לבא .רוסא רבדה ורובע ,םדא לכ יבגל ותעד הלטבש תורמלו

 ינפמ אלו ,ןהב שיש תיאופרה תלעותה םושמ אלא הז ןיא ,ןלטונ אוהש יפ לע ףאש ,ללכ הז

 .ולטונ םוקמ לכמו ,ירמגל ורובע סואמ רבדה אלא ,לכאמל תאז בשוח אוהש

 ילוש ונניא הבש ץמחהש הפורת לש הרקמב תורבסה ןיב לדבה היהי הרואכל

 הפורתה תא לוטיל רוסא היהי שיא ןוזחה יפל :המצע האופרהמ קלח אוה אלא ,היביכרמב

 חספ תוכלה ינש טוח רפסב בתכ ךכו( ומצע ץמחה לע ןכא איה הז הרקמב ותעדש ןויכ ,תאזה

 םושמ ,רתומ היהי ןיידע רבדה השמ תורגאה יפלו ,)שיא ןוזחה תעדב ל"צז ץילרק נ"רגהל

 סואמ אוהש תורמלש אלא ,ורובע יואר רבדהש תעד יוליג הז ןיא ,ץמחה לע ותעדש תורמלש

 .ותאופר ךרוצל הרירב תילב ולטונ אוה

 בתוכ ךכו ,השמ 'ר בתכש ומכ אוה םעטה רקיע שיא ןוזחה יפל םגש ןכתיי ,תאז םע

 :רשא תחנמה וניבר

 הליכא תאנהל םלכוא וניאש ןויכ ,היבשחא תרבס ללכ ךייש אל תופורתבד ,דוע הארנו"

 ץמח םהב שיש תופורתב רוסיא ןיאד )םש( א"וזחה בתכש ףאו ...ושפנ אירבהלו חקפל אלא

 וירבדמ עמשמו ,םהב היולת האופרהש םיביכרמה תא אלא ץמחה תא בישחמ וניאש םושמ

 ,אתלימד אחוורל ןכ בתכד רשפא ,רוסיא וב שי האופרל ינויחה ביכרמב ץמח ששח שי םאד

 ךייש אל ץמחה לע ותעדשב םגד רשפא לבא ,היבשחא ךייש אל יאדו ץמחה לע ותעד ןיא םאד

 ."קודו ש"יעו ,הליכא תאנה םהב ןיאש ןויכ - היבשחא תופורתב

 ןיאש הלוחל רתומ ,בלכ תליכאמ חספה ינפל ולספנש תופורתש ,םיקסופה תערכה ךכו

 2.ששח אלל חספב םתחקל הנכס וב

 
 ,היבשחא הזב ךייש אלש םושמ ריתהל בתכ טמ ןמיס 'א קלחב בישילא ש"ירגהל תובושת ץבוקבו 2
 .ש"ע .הזב רימחה םשובה תוגורעבש ףיסוה א"וזחה ירבד תא איבהש רחאל אע ןמיסב ךא
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 ינפמ עירתמ ,חספב תופורתב שומיש לע רמאמב ,א"טילש ןרטש רזעילא לאומש ברה

 בישילא ש"ירגה םשב בתוכו ,חספב תופורת תליטנב רימחהל תונורחאה םינשב המגמה

 ץחל ןוגכ תיאופר תויעב תמחמ תופורת םילטונ רשא םישנא ןתוא לכש ,ל"צז רנזאוו ש"רגהו

 ,המודכו תוישפנ תויעבמ םילבוסש ולא וא ,םימינפ םירבא ראשו תוילכ בל הלוח וא תרכס םד

 תמישרב םיעיפומ םה םא ןיב ללכ קופקפו ששח םוש ילב םהיתופורת תא תחקל םיאשר

 ףילחת ול שי םא ףא וז הפורתמ תונשל רוסא ףאו ,םיעיפומ םניא םה םא ןיבו תורשכה תופורתה

 ינפלמ בלכ תליכאמ רבכ ולספנ ונידיב תויוצמש תופורתה לש םבור בורש ינפמ ,חספל רשכש

 ךכ לע ןתיל םידיתעו םיהימתמה ןמ אלא םניא הזב םירימחמה ןכלו" ,ןרוסיא עקפ רבכו ,חספה

 ."ןידה תא

 .ןלהל ואר ,המודכו שאר יבאכל תופורת יבגל

 יפ לע ."האנה ךרדכ אלש" ןיד אוהו חספב תופורתה ןינעל יתועמשמש ןיד דוע ונשי

 תלבוקמה ןתאנה ךרדכ םתוא לכוא רשאכ אלא תורוסא תולכאמב הרותה ןמ רוסא ןיא ,הז ןיד

 הלוחל רתומ לשמל ךכ .)אי-י הכלה די קרפ תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במרו ב ,דכ םיחספ ןייע(

 אל אוהשכ הליכאב רוסאה רשב לוכאל וא ,רמ רבדב ברועמ אוה רשאכ רוסיא רבד תותשל

 .לשובמ

 :)ג ,הנק העד הרוי( ךורע ןחלושב קספנ ךכ

 ךרדכ ,הנכס םוקמב אלשו .ןתאנה ךרד וליפא ,הנכס םוקמב םיאפרתמ םירוסיא ראשב"

 אלש וליפא םירוסאש בלחב רשבו םרכה יאלכמ ץוח ,רתומ ,ןתאנה ךרדכ אלש ,רוסא ןתאנה

 ."הנכס םוקמב אלא ןתאנה ךרדכ

 ךא .הליכא ךרדכ הז ןיאש רחאמ רתומ רבדה היהי רמ ןמעטש תופורתב םג ,הז יפל

 רתוה אל ,הנכס וב ןיאש הלוח רדגב וניאש ימל םג ריתמש ,"הליכאמ לספנ" לש רתיהל דוגינב

 מ קרפ( התכלהכ תבש תרימשב בתכ ךכו .דבלב הלוחל אלא ותאנה ךרדכ אלש הז ןיאש תמחמ

   .)בסק הרעה

 שי םאה ,הפורתה תא םיקתממה םיביכרמ תוליכמה תופורתב ןידה המ ונד םיקסופה

 ןויכ הזב קפתסה רשא תחנמה וניבר םנמא .תעכ לכאמל יואר רבדהש ןויכ ,ןרסואל םוקמ

 םירמוח תפסוה ידי לע לכאמל יואר תויהל ךפוה אוה םאה ,לכאמל יואר וניא ומצע דצמ ץמחהש

 ז"שרגה םשב איבה )םש( התכלהכ תבש תרימשב תמאבו .ותוא םיקתממה )ץמח םניאש(

 הפורתה תא םיקתממ קרו ,םירמ םירבד םע ברועמ ומצע ץמחהש ןויכ ,הזב ריתהל ךאברעיוא

 יבגל קרש ,םירבדה רואיבב דוע ז"שרגהמ איבה )וסת 'מע א קלח( םהרבא תמשנבו .ץוחבמ
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 יבותי"ב יולת םירופיכה םוי רוסיאש ןויכ תאז רוסאל םוקמ שי םירופיכה םויב הליכא רוסיא

 רבדה לש ומעט ףוס ףוסש ןויכ ןכלו ,םייוסמ רבד תליכאב םדאה תעד בושי רמולכ ,"היתעד

 יולתש ץמח רוסיא יבגל לבא ,ותאנה ךרד לכוא וניאש ךא רוסיא ךכב שי ותעד תא בשיימו קותמ

 אלש בשחנ הז םג ,רוסיא וב ןיא ותאנה ךרדכ אלשש אוה ללכהש רחאמ ,המצעלשכ הליכאב

 םיפצמ קרו םירמ םירמוח וב ןיברעמש ירחא רמ ומעט ומצע תמחה ירהש ,ותאנה ךרדכ

 ונייע( ךכב םירימחמ םיקסופה בורש תעדל שי ,השעמל .קותמ רמוחב הפורתה תא הלעמלמ

 .)דועו וכק 'מע חספ הידבוע ןוזח ,וסר 'מע ח"וא םהרבא תמשנ

 הקירזה םאש" ,ל"צז א"זשרגהמ י"תכמ בתכמ איבה )ט"ת דומע( דעומ ימלש רפסבו

 תחקל בטומ ולספנ אל םא ךא ,רומג רתיה הז ירה חספ ינפל בלכ תליכאמ ולספנ םירודכהו

 אלש הז יכ תונהלו הזב שמתשהל הלוחל רתומ מ"מ ,התוא תוכזל אל ןיוכלו ירכנ לש הקירז

 ירשד האנה ךרדכ אלש יאדו אוה זאו קד ריינב רודכה תא ךורכל בוט תאש רתילו האנה ךרדכ

 ."הנכס וב ןיאש ילוח םוקמב

 תליטנ ריתהל שי םאה ןדש )ז"י ןמיס 'א קלח( המלש תחנמה ירבדל ןייצל שי דוע

 ףאש םושמו ,הליכאכ הניד העילבש םש איבמש תוטישל ףא ,העילבב ןתחקל ךרדהש תוסומכ

 ,הליכא םש שי העילב לע םג הליגר הרוצב ןלכאל ךרדהש םירבדב קרש רמול שי ולא תועדל

 ללכ הליכא לש גשומה םהב ךייש אל ןכ םא העילבב איה םתחקל הדיחיה ךרדהש םירבד לבא

 .םש ןייע ,רקיעו

 :םוכיסלו

 .ץמח ששח ןהב שי םא םג ,הנכס וב ןיאש הלוחל ףא חספב תורתומ תורמ תופורת

 תונשל רוסא ,הזב אצויכו םד ץחלל תופורת ןוגכ ,לטונ הלוחהש תועובק תופורת לע רבודמשכ

 .חספל תורשכ הל שיש ללגב קר תרחאל וז הפורתמ

 .ןלטיל לוכי אצומ וניא םא ךא ,חספל תורשכ אוצמל תוסנל ףידע ,תוימעפ דח תופורת

 ,המודכו הנרגיממ םיעבונה םיינורכ םיבאכ ולא ןיא רשאכ ,שאר יבאכ ךוכישל תופורת

 הניא הלוספקב הפוטעש הפורת ,םיקסופה בור תעדלו( רשפא םא ,םיפוטע םהשכ םתחקל ףידע

 אלש ןיוכלו ירכנמ חספב םתחקל ףידעו .)הפורתל הליפט הלוספקהש רחאמ ,הפוטעכ תבשחנ

 .ןהב תוכזל

 אוצמל לוכיש ןכיה הזב רימחהל שיו ,םיריתמ שיו חספב םתחקל םירסוא שי ,תוקתוממ תופורת

 .חספל תורשכ תופורת
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