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 )2( הלוחה תמכסהב אלש יאופר לופיט

 קיזהל אלש תעדה לוקיש תבוח ;ןתינה לככ היפכמ תוענמיהה ;יאופר לופיט תופכל ןיא יתמ

 היפכה תועצמאב הלוחל

 

 הדמעל דוגינבש ,וניאר .יאופר לופיט תייפכ אשונב הכלהה תודוסיב ונקסע םדוקה רמאמב

 ןפואב יאופרה לופיטל רשאב הטלחהה תוכז תא הקינעמה ,ונימיב תלבוקמה תיאופר-תיתאה

 ליצהל דעונש לופיט וליפאו ,היהיש לופיט לכל ברסל ותוכמסבש ךכ ,הלוחה לש וידיב ידעלב

 היפכ ינורקע ןפואב תרשפאמו ,הנוש תיסיסב השיגב תטקונ הכלההש ירה ,תואדווב וייח תא

 :דוסי תונורקע ינש לע ססבתהב תאזו ,הלוח לע יאופר לופיט לש

 םדאהש םשכ .ויבגל טילחהל תדחוימ תוכז ול ןיאו ופוג לע םילעבכ בשחנ וניא םדאה .1

 יאופר לופיטל קוקז אוה רשאכ םג ךכ ,היהיש בצמ לכב תעדל ומצע דבאל השרומ וניא

 .ותומל םורגל ךכבו הזכ לופיטל ברסל ותוכז וז ןיא ,םייח ליצמ

 .ותחגשה תחת אצמנש לארשימ םדא לכ לש וייח תא ליצהל הבוח תלטומ אפורה לע .2

  .שרדנ רבדהשכ םייח יליצמ םיחותינ עוציב תללוכ וז הבוח

 חוקיפ לש בצמב קר תמייק יאופר לופיט לע היפכהש איה םיקסופה ירבד תטיהר יכ ונדמל דוע

 לופיט םדא לע ופכי אלש רבתסמ רבדה ,שרופמ רוקמ ךכל םיקסופב אבוה אלש תורמל .שפנ

 1.ושפנ תלצהב ךורכ וניא רבדה םא וב ץפח וניא אוהש יאופר

 תוביסנב יולתו ,בכרומ וניה יאופר לופיט תייפכ לש םושייה ,הרורבה תיתכלהה הדמעה תורמל

 לולע אוהש םיקזנבו ,עצומה לופיטה לש םינייפאמב ,יאופרה לופיטל לפוטמה לש ובוריס

 .הז רמאמב קוסענ יאופר לופיט לע היפכ םירשפאמ םניאש םיגירחב .םורגל

 המכסה הנשי םיקסופה ירבדב .לופיטה תוליעי אוה יאופר לופיט תייפכל ןושארה יאנתה

  .יאופר סוזנצנוקבו הקודב הניא ותוליעיש לופיט לש היפכ לוקשל ןיאש ,תטלחומ

 
 יפכש ןייוצי( .ךכל ףסונ םעט ונראיבו תושפנ תלצהל הווצמה תורוקמ תא ונחתינש םש רמאמב ןייע 1

 שי שפנ חוקיפב ךורכ וניאש בצמב םגש איה רזעילא ץיצ ת"ושב גרבנדלוו ברה תעד ,םש ראבתנש

 .רביא תנכסל רשאב ךובנרטש ברה ירבדב ןלהל דוע ןייע .)יאופר לופיט לע היפכל הקדצה
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 תוכזב םיצרחנה וירבדש ,)חכש ןמיס( העיצקו רומב ןידמע בקעי יבר לש וירבדב רבכ ראובמ ךכ

 :ךכ תאז גייסמ אוה םגו ,וז הכלהב דוסי ןבאל וכפה יאופר לופיט לש היפכה

 ,החמומ אפור י"ע תימתסה ףא( תיאדוה האופרב שמתשהמ עונמל הצורשכ אקווד"

 וניאש ינפמ ענמנ םא לבא ,תבשד רוסיא ששחמ ומצע לע רימחהש ,)אבישח תיאדוכ

 דחא אפור ועייסמ םא ןכש לכ ,דבלב ומצע תעדמ וליפא ,הקודב האופרל הקיזחמ

 התוא ול תקזמש אוה ששוח םא ןכש לכו ,ןיפוכ ןיא - )ךירצ רמואש אפורל דגנתמה(

 .תבשל ו"ק ,וחירכהל ןיאשר ןיא לוחב 'יפא ,ךירצ רמואה אפורה ול רדיסש הפורת

 ךרוצל ,לכור תקבא עומגל וא ,הלוחה תותשלו לוכאל םימסמ םישועש הפורתב ונייהו

 םעדוי וניא ומצע אפורה ףאו ,םילגנ יתלבה תומוקמב ףוגה תוימינפבש םלענ ילוח

 יאדו זא ,ומצעל תוקפוסמ תופורתב אוה הסנמו ,אדירג אנדמואב אלא ,רורבב םריכמו

 אפור דיב רבדה חיניו ותפורתבו םדו רשב אפורב חטוב וניאו ,םלועל םהמ ענמנה ירשא

 ,םהב הרורב הרכהו תיאדו העידי אפורל שיש יולגבש הכמו ילוחב קר .ןמאנה םנח

 לכב ,הנכס םוקמב ברסמה הלוחל ןיפוכ םלועל יאדו ,הרומגו הקודב הפורתב קסועו

 2."ותואפרל אפורל תושר הרות הנתנש ןפואו ןינע

 :דומלל ןתינ וירבדמ

 הילע דיעמ החמומ אפורש הפורת ללוכ ,תיאדו הפורת לש הרקמב קר תירשפא היפכ .1

 ןוגכ( םייאופר םילוקיש םניא לופיטהמ ענמיהל הלוחה לש וילוקישו ,תאזכ איהש

 .)תבש לוליחמ ענמיהל הצורש

 איהש רובס אוה םא טרפבו ,הז לופיט לע ךמוס אל אוהש ותעד תא עיבהל יאכז הלוחה .2

 .ותדמעב ךמותש רחא אפור ונשיש הרקמב ךכל ותוכזש יאדובו .ול קיזהל הלולע

 אפרל ודעונש תופורת ןוגכ ,הרורב הניא ותוליעיש יאופר לופיט גוסב תמייק וז תוכז .3

 אנדמואב אלא םתוליעיב חוטב וניא אפורה םגש חינהל שיש ,ףוגה תוימינפב םלענ ילוח

 לש הרקמב םג הייפכ םירשפאמ םיקודבו םיחכומ םייאופר םילופיט לבא .אמלעב

 .םייאופר םימעטמ הלוחה לש בוריס

 היה יאופרה עדיה רשאכ ,הנש 250-מ הלעמל ינפל ,וימיב ורמאנ ולא םירבד יכ ,ןייצל בושח

 תויאופר תורוסמ לע קר וכמסנ תויאופרה תוקיטקרפהו תופורתהמ רכינ קלחו ,רתויב לבגומ

 תופורת רשאכ ,ונימיב םייקש יפכ קהבומ יעדמ רקחמ לע אלו תורחתמו תוימוקמ ,תונוש

 .חכוה היעבה ןורתפב ןתוליעיש תופורת לש המאתהו היעבה ישרוש לש ןוחבא סיסב לע תונתינ

 האופר" לש הרדגהה תחת םיסוח ונימיב םייאופרה םילופיטה תיברמש חינהל ריבס ,ןכל

 
 .םש ןייע ,םדוקה רמאמב טטוצ ונושל ךשמה 2
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 יהשלכ תיאופר הרודצורפש וא ,הפוצמכ הביגמ הניא הפורת םיתיעלש הדבועה ."תיאדו

  .תיסיסבה הרדגהה תא הנשמ הניא ,תכבתסמ

 םיינשדח םילופיט ןוגכ ,תיאדוו הניאש האופר לש ונימיב םג חווט ונשי ןיידע ,תאז םע

 םיקולח םיאפורהו ,בכרומ יאופרה םבצמש םילוח םנשי םימעפ הברה ןכו ,םיינויסינו

 ךשמל ול חינהל רשפא םאה ,אל וא הלוחה תא חתנל םאה ,גוהנל שי קוידב דציכ םהיתועדב

 לכב ,ןכל .עודיכ ומויב םוי רבד הזו ,אל וא ותלחמ לע רבגתמ אוה םא תוארל ידכב ףסונ ןמז

 .הלוחה דיב איה תיפוסה תוכמסה ןכא הזכ הרקמ

 םימעפלו ,היינש תיאופר תעד תווח תלבקל הנופ הלוחש ונימיב דואמ ץופנש המב ,הזב אצויכ

 תנעוטו ,הלוחה זפשואמ וב םילוחה תיב ידי לע עצומה לופיטה ךלהמ תא תורתוס היתונקסמ

 ירבדמ הארנש יפכ הזכ בצמב רשאכ ,הלוחה רובע ליעי היהי עצומה לופיטהש חרכהב אלש

 .הלוחה לע לופיטה תא תופכל תורשפא ןיא העיצקו רומה

 לודג בור" שישכ קר תירשפא היפכש השמ 'ר ראבמ )ד תוא דכ ןמיס ד קלח ד"וי( השמ תורגאב

 הלוחה לש ותוכז ,קפסב תלטומ לופיטה לש תוליעיה םא ,רומאכ ,רמולכ ."חותינה חילציש

 ,האופרה סרטנוק 'א קלח תוגהנהו תובושת( ךובנרטש השמ ברה בתוכ הז ןיעכ .ול דגנתהל

 ,ותופכל רשפא בוטב וימי ךיראהל ליעוי לופיטה "בור יפ לע" רשאכ קרש )גסש ןמיס ג קלחו

 חוקיפב םיכלוה ןיאש וליפא ,וימי ךיראהל ליעוי םא "לודג קפס" לופיטה ירחא םג םא לבא

 הרקמבו ,ךכל שולק יוכיס ונשי רשאכ וליפא םדאה ייח תא ליצהל הבוח הנשיו בורה רחא שפנ

 ,תויחל יוכיס רתוי ול שי לופיטה ידי לעו הרהמב תומי יאדו לופיטה אלל ירהש בצמה והז הז

 ךכל דגנתמה הלוחה תא תופכל םינפ לכ לע ,ליעוי לופיטה םאה יניצר קפס שיש ןויכ םוקמ לכמ

 .רשפא יא

 הזכ בצמב לופיטל בוריסל עגונ תחכומ הניא ותוליעיש לופיט לע היפכה תלאשב ףסונ טביה

 תרחא הבושתב .םיאפורה י"ע עצומה לופיטה תובקעב אובל םילולעש םישק םירוסי תמחמ

 רוניצ תסנכה לע וצילמה םיאפורהש הלוח לע ךובנרטש ברה לאשנ )טנתת ןמיס א קלח(

  .ותופכל רשפא םאה ,םילודג םירוסיל םרוג רבדהו ,ויתוילכל

 ףא ,םירוסיו םיבאכב םיבשחתמ ןיא םייח תנכס לש בצמבש תורמלש ,ןייצמ אוה ותבושתב

 לופיטה תוליעי רשאכ והז םוקמ לכמ ,יאופרה לופיטל םהמ ששחה תמחמ ברסמ הלוחה םא

 וליפא ,םיאפורה תעדל םג םישולק םייוכיסה ובש הרקמב לבא ,וימי תא ךיראהל הרורב

 םיבאכ לובסל הלוחה לע בויח וניצמ אל" םוקמ לכמ ,שולק קפסב םג הלצה בויח שי רומאכש

 תוחדלש ףאו ,רפתשי אל ובצמש םה םייוכיסה בור םיבאכה רחאל םגש םוקמב םיארונ

 וליצהל הבוחה לבא ,םהב יחו רמאנש ינפמ ונייה ליעוי אל בור פ"עש םוקמב םג רתומ םירוסיא
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 וא ותלצה שרוד הלוחהשכו ,"ךער םד לע דומעת אל" וא "ול ותובשהו" רמאנש הממ ודוסי

 לבא ,ליעוי אל בור פ"עש ףא וליצהל הלוכיה הלועפ לכ לע הווצמ אפורהש הארנ קתוש

 לעב וביאכהל בויח וניצמ אל ,ליעוי אלד בור שיו לובסל ןכומ וניאו רתוומ ומצע הלוחהשכ

 ,'ה תעושיל תופצל טילחהל ול רתומו ,ובצמ רימחהל םילולע אפוג םירוסייהש טרפבו ,וחרכ

   3."ל"נהכ םיבאכו בור שיש ןויכ ןיעל הארנ היה אל םיאפורלש ףא

 םימי ךותב תומל יופצ אוה ובש בצמב אצמנ הלוח רשאכ ,היוצמ הלאשב םיקסופה םיקסוע דוע

 תצקמב וימי תא ךיראי קר ,חילציש הדימב ,עצומה לופיטהו ,לופיט אלב םירופס תועובש וא

  .םישק םירוסיל הלוחה יופצ ויתובקעבו ,ואפרי אל ךא

 םתסה ןמש םושמ ,חותינה תא ךורעל ללכב םאה םיקסופה ילודג רבכ ונד הז אשונב ןורקיעכ

 שיש לככש איה םיקסופה תלבוקמה הערכהה ךא .לפוטמה לש ותומל ןוכיסב ךורכ ומצע אוה

 העש ייחל ןוכיסה ינפ לע ,קוחר אוהש תורמל הזה יוכיסה תא םיפידעמ אפרתיש יוכיס

 תאז 4.ןאכ הז ןוידל סנכינ אל .הבר תוננובתה רחאל ןבומכ ,לפוטי אלש הדימב הלוחל םייופצש

 תחקל בייח וניא אוהש דואמ ןכתי ,דגנתמ הלוחה רשאכ ךא .םיאפורה תצעל םיכסמ הלוחהשכ

  5.ותופכל ןיאו ,חותינה תא רובעלו ןוכיסה תא

 הלוח לש הרקמב ל"צז ךאברעיוא ז"שרגה יפ תא לאשש בתכ )זמ 'מע ב קלח( םהרבא תמשנב

 םדה ילכב תויעבו ןורוויעמ לבס היכוביסמ האצותכש השק תרכוסמ לבסש םישימח ןב

 לבוס אוהו הינשה ולגרב קמנ חתפתה תעכו ,קמנ תובקעב תחא לגר ול ותרכ רבכו ,םימוהיזו

 ולגר תתירכ אללש םכסוה דחי םייגרוריכהו םיימינפה םיאפורה תעדלו ,םילודג םיבאכמ

 חילצי חותינה םא םגו ,חותינב תומיש ןוכיס שי והוחתני םאו ,םידחא םימי ךותב תומי הינשה

 ששחמ חותינה תא רובעל בריס הלוחה .וייח תא תנכסמש תידוסיה ותלחמב לופיט הז ןיא

 ןיאש" הרוה ז"שרגה .רוויעו םיילגר יתש עוטק תויחל הצר אל ןכו ,ויתובקעב לבסהו םיבאכהמ

 ןויכ ,)חותנל םיכסהל ותוא ענכשל תוסנל וליפא וא( הלוחה לש ונוצר דגנ הזכ חותינ עצבל

  ."םלוע ייחל אוהשלכ יוכיס ילב הלוחה לש ולבסל ףיסוי קרש ןכוסמו לודג חותינב ןאכ רבודמש

 
 ביאכהל ףאו ותופכל אופרל רתומ ,שפנ חוקיפ הזב ןיאשכ ,רביא תנכס לש בצמב םגש ,בתוכ אוה דוע 3

 ותוכז זאש ,ולבקל םינכומ לכה אלש ינשדח לופיטב וא ,םיארונ םירוסיב ךורכ וניאש ןפואב קר לבא ,ול

 .הז לופיטמ ענמנש לע ףוסבל טרחתי יאדוב םיאפורה תעדלש ףא ,רביא ותוא לע רתוולו ברסל
 ןמיס ב קלח רזעיחא ,איק ןמיס א קלח ןויצ ןינב ,בקעי תובשה םשב א ,טלש ןמיס הבושת יחתפ ןייע 4

 .זי קרפ ,הכ ןמיס י קלחו גי ןמיס ד קלח רזעילא ץיצ ,ו תוא זט
 .זמ דומע ב קלח םהרבא תמשנ םייע 5
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 היהי לופיטהש ךכל ץמאמ לכ תושעל שי ,תיעמשמ דח תיאופר הדמע הנשי ובש בצמב םג ךא

 דומלל ןתינ )גע ןמיס ב קלח מ"וח השמ תורגא( ןייטשנייפ השמ יבר לש וירבדמ .הלוחה ןוצרב

 :ךכ

 לופיטה והזש ויאפורל ןימאמש ףא ,המודכו ,רעצ ,שואי תמחמ לופיטל ברסמש הלוח .1

 .הייפכ וב ךייש ,ורובע ןוכנה

 ןימאי הלוחהש אפור אוצמל םיכירצ ,ויאפורל ןימאמ וניא אוהש ךכמ עבונ ובוריס םא .2

 .וב

 ונוצר םא רחא םילוח תיבל וריבעהל וא ,ענכתשיש דע תוכחל ךירצ ,הזכ אפור ןיא םא .3

 .ענכתשי םשש יוכיס שיו ךכב

 ,רחא םוקמל ותוא חולשל וא ןיתמהל תורשפאה תא ענומש םוריח בצמב רבודמ םא .4

 .ותוא םיפוכ ,ןוכנה לופיטה והזש םימיכסמ הז םילוח תיבב םיאפורה לכו

 ול םורגת אל היפכהש איה םיאפורה תכרעה םא קר תירשפא היפכה ,הז ןפואב םג .5

 יטנוולר טלחהבש רבד – ותומל םורגת ףא ילואו תיאופר הניחבמ ול קיזתש התעבל

 .שפנ חוקיפ לש בצמב הלוחל

 בל תמושת םהמ שרוד רבדהו ,היפכב לופיטמ רשפאה לככ ענמיהל םיאפורה לע ןכל .6

 .ךכ לכ תלעות אהת אלש בורקש טרפב ,הבורמ הבשחמו הבר

 ."םימש םשל הזב תושעלו" :השמ 'ר שיגדמ דוע .7

 

 


