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 תרכס ילוחל תוסוכ עברא

 תועיפומ היתוכלהש ,תוסוכ עברא לש ןנברדמ הוצמה איה רדסה ליל תווצממ תחא
 הנקתנ וז הוצמש ,ראבמ )םש( י"שר .)ב"ע ז"יק( םיחספ תכסמב םיחספ יברע קרפ תליחתב
 .הלואג לש תונושל עברא דגנכ

 ילוח .םרובע השק רבדהש םנשי ךא .תולקבו החמשב וז הווצמ םימייקמ םלועה בור
 תוסוכה עברא תייתש .רדסה ליל תארקל ינדפק ןונכתו תוכרעיהל םישרדנ ,רקיעב תרכס
 עברא תייתשש םנשי תרכס ילוח םניאש ימ ברקב םג ךא .יניצר רגתא םרובע םה הצמה תליכאו
 תולבוסש ןויריהב םישנ וא ,ןיי תייתשמ תועונמש ןויריהב םישנ ומכ ,םרובע השק ןיי לש תוסוכ
 הרורב הרוצב אשונה תא ףיקהל לדתשנ ןלהל .םיבנע ץימ תייתשמ םג תועונמו ןויריה תרכסמ
 .ךכל קוקזש ימל עייסל ידכב

 ןייה גוס .א

 :)בי-אי ףיעס ב"עת ןמיס( ע"ושה בתכ

 לשובמ ןייב ןיאצוי .)ונממ חבושמ ןבלה ןיא םא( םודא ןיי רחא רזחל הוצמ"
 ."ןוטידנוקבו

 ראובמש יפכ ךא .רתוי בושח אוהש ינפמ וא ,םדל רכז אוהש ינפמ אוה םודא ןייב הלעמה
 לש ומעט תא בהוא וניא םא ןידה אוהש םיקסופה ובתכו ,ונממ חבושמ ןבלה םא ,ע"ושב
 ןבל – םודא ןיי טעמ וכותל גוזמיש יאדכש ובתכש שיו[ ןבלה ןייה תא תותשל לוכי ,םודאה
 .]1םודא ךותל

 לשובמ ןייו לשובמ וניאש ןיי ול שי םאש ,)ט"ל ק"ס( הרורב הנשמה בתכ ןכ םג ,לשובמ ןיי יבגל
  .לשובמהמ תותשל לוכי ,ינשהמ רתוי חבושמש

 טכ קרפ תבש תוכלה( ם"במרה תעד ידי תאצל ידכב לשובמ וניאש ןיי תחקל יואר הליחתכלו
 ןינעל ע"ושב ותעד האבוהו ,חבזמה יבג לע ךסנל רשכ וניאש ןיי שודיקל לוספל בתכש )די הכלה
 יוארה ןמ לוכיש ימ ם"במרהכ אלש טושפ גהנמהש ףא ןכלו ,)ב"י ףיעס ב"ער ןמיס( שודיק
 .ךכב גהניש

 םעטמ ןכו ,הז םעטמ ,תוסוכ עבראל רתוי התוחפ הגרדב אוה רוטסיפ רבועש ,םיבנע ץימ ,ןכל
 ליכמש רמולכ( חמשמה ןיי תחקל ךירצ ןידה רקיעמש אוהו ,תוסוכ עברא ןידל רושקה ףסונ

 םושמש )ב"ע ח"ק( םיחספב ם"בשרבו תופסותב עמשמש ומכ ,תוריח ךרד אוהש ,)לוהוכלא
 ןמיס שדח ירפ ,ב"עת ןמיס ףוס בהז תוצבשמ ג"מפ( חמשמה ןיי תותשל שי בוט םוי תחמש
 םיבנע ץימ תייתש ןיטולחל לספש ל"צז ןייטשנייפ מ"רגה תארוה העודי .)ש"חרהמ םשב ג"פת
 .ולא םימעטמ

 
 .ןייה תעיבצ רוסיא הזב היהי אלש ידכב 1



 שרדמה תיב שאר - גנורפש יסוי ברה   א"פשת ארקיו תשרפ 

 

 Page	2	
©2021	The	Beit	Medrash	Govoha	for	Medical	Halacha	

 השקתמ אוהו תורכשל ול תמרוג ותייתשש וא ,ןיי לבוס וניאש ימש הארוהה הטשפ םנמא
 ףא )ה"כק 'מע ב"ח( הידבוע ןוזחבו ,םיבנע ץימ תחקל הליחתכל לוכי ,הלילה תווצמ תא םייקל
 םדוקה רודה ילודגו .תוריח ךרד הז ןיא ורובע ןייבש םושמ םיבנע ץימ תחקל ול ףידעש בתכ
 וניבר ןכו ,)ג"מר 'יס ב"ח תוגהנהו תובושת( ל"צז ןיבישט ד"באגו קסירבמ ז"ירגה ומכ ,ךכ וגהנ

 ןוכנ רבדה  2.)א"טילש יקסבינק ח"רגה םשב 25 הרעה 'ג קרפ ותכלהכ חספ רודיס( שיא ןוזחה
 .)ט"כקת ןמיס ןייע( בוט םוי תחמש דצמ ןיי תייתשב תובייח ןניאש םישנל טרפב
 :)'י ףיעס ב"עת ןמיס( ךורע ןחלושה ירבדב ןייענ וז הכלה דוסי תא ןיבהל ידכב

 תוצמ םייקל ,תותשלו ומצע קוחדל ךירצ ,ואנוש וא וקיזמש ינפמ ןיי התוש וניאש ימ"
 ."תוסוכ עברא

 יאעליא יברב הדוהי 'רש ,)נ ףד םירדנ( םירדנב ארמגה ירבד םה ךורע ןחלושה ירבדל רוקמה
 .תועובש דע תוסוכ עברא תייתש רחאל םשאר תא רוגחל םיכירצ ויהש ורפיס הנוי יברו

 :הרורב הנשמה ראבמו

 לופישכ הז ללכב ןיאו ,ושארב באוכו ותייתשב רעטצמש רמול הצור – וקיזמש ינפמ"
 ."הזמ בכשמל

 בשחנ וניא הזש ךכב תאז ראבמ ןויצה רעשב .רוטפ אוה ,ןייה תייתשמ בכשמל לופי םא ,רמולכ
 3."תוריח ךרד"

 וקיזמ וניא ןייהש ימ לע ךורע ןחלושה ירבדב ינשה קלחל םג ךייש הרורב הנשמה לש הז םעט
 וניאו ,רתויב וילע סואמו ואנוש אוה םאש ,בישילא ש"ירגה ריעהש יפכ ,"ואנוש" אוה לבא
   .ותותשל תוריח ךרד הז ןיא ,ללכ ונממ הנהנ

 .םיבנע ץימ תותשל לוכי רבדה ול השקש ימ ,ןייב הלעמה תורמלש םיקסופה ירבדל רוקמה והז

 .רבדה ףידעו יאדכ ,ותותשל לוכי זאו ,ןייב םיבנע ץימ ברעל לוכי םא ,םנמא

 ןלהל .תוריפ רכוסב רישעה םיבנע ץיממ רתוי שבי ןיי תייתשל תופידע הנשי ,תרכס ילוח רובע
 .טוריפב סחייתנ

 םיקומיצ ןיי .ב

 ,תוסוכ עברא תייתשל הבוח ידי תאצל ןתינ הבש ,םיבנע ץימ וא ןיי תייתשמ התוחפה הגרדה
 .םיקומיצ ןיי תנכה אוה

 :)'ו ףיעס ב"ער ןמיס( ע"ושה בתכ

 ."היירש אלב תצק תיחולחל ןהב שיש אוהו" :א"מרה ףיסוה ."וילע ןישדקמ םיקומיצ ןיי"

 
 .ב"עת ןמיס תובושת יקספב םהירבד ואבוה 2
 תא ונאבהו ,"הנכס וב ןיאש הלוח" ןיד לש טביההמ וז הלאשל ונסחייתה רבעש עובשב רמאמב 3

 .םש ןייע ,םיקסופה תקולחמ



 שרדמה תיב שאר - גנורפש יסוי ברה   א"פשת ארקיו תשרפ 

 

 Page	3	
©2021	The	Beit	Medrash	Govoha	for	Medical	Halacha	

 ןייב םג תוסוכ עבראל הבוח ידי תאצל ןתינ ,תוסוכ עבראל רשכ שודיקל רשכה לכש ללכה יפ לע
 םשב ז"ל ק"ס הרורב הנשמ ,'י ק"ס ב"עת 'יס ז"ט ,ט"עת ןמיס א"ח ז"בדר( םיקומיצ
  .ליעל רומאכ ,חמשמ וניאש םושמ ,ןיי לש הגרדב וניא אוה םנמא .)םינורחאה

 ?ותוא םיניכמ דציכ

 םהש אדוולו ,)םשבד םהמ אצי םתוא ךורדי םאש( תיחולחל םהב שיש םיקומיצ תחקל שי
 המכ םפטוש ןכמ רחאלו ,יוקינ רמוח םע םימח םימב םתוא הרשמ .חספל םירורבו םייקנ
 השלש םיקומיצ דגנכ םימ לש הווש רועישב םימח םימ םע ילכב םחינמ ןכמ רחאל .םימעפ
 םלשבל ןיפוליחל וא ,)ז"כ ק"ס םש א"גמהו ,'י ק"ס ב"ר ןמיסב ז"טה בתכש ומכ( תוחפל םימי
 ידימ םכעומל ךירצ םיקומיצה תא הרשמשכ .)דועו א 'יס ח"וא ג"הנכה ירבדכ( םימח םימב
 .םטחסי ךילהתה ףוסבו ,םוי

 ןיי לש םעט אטבתמ המיעטב היירשהה רחאל דוע לכ תויהל הכירצ םיקומיצ דגנכ םימה תדימ
 .)ןישדקמ ה"ד ב"ער ןמיס הכלה רואיב(

  4.תוסוכ עבראל רשכה םיקומיצ ןיי גישמ אוה ךכב

 הנידמ רמח .ג

 וא ןיי תותשל ללכ לוכי וניאש ימל דבעידב הבוח ידי הדי לע תאצל ןתינש ,רתוי הכומנ הגרד
 תחוור ותייתשש בושח הקשמ :איה הנידמ רמח תרדגה .הנידמ רמח תייתש איה ,םיבנע ץימ
 .הנידמב

 :)'ט ףיעס ב"ער ןמיס( שודיק תוכלהב ע"ושה בתכ ךכ

 שיו ,םימה ןמ ץוח ,ןיקשמ ראשו רכש לע םישדקמש םירמוא שי ,יוצמ ןיי ןיאש םוקמב"
 5."ןישדקמ ןיאש םירמוא

  ?הנידמ רמח והמ

 םירחא תוריפמ יושעה רכיש ןכש לכו םירמת לש רכשב הנידמ רמח רכזוה )א"ע ז"ק( םיחספב
 ןמיס ףסוי תיב ןייע( הנידמ רמח בשחנ שבדמ וא תוריפמ השענש רכיש לכ לבא ,רתוי םיבושח
 הנידמ רמחה אוה רכיש )ב ,ב"פק ןמיסב( א"מרה בתכש יפכ ,ללככ 6.)רוטה ירבד לע ב"ער
  .רתויב ףידעה

 .ןורתיפ הז ןיא ,םיילוהוכלא תואקשמב הלודגה לוהוכלאה תלוכת בקע ,תרכס ילוח רובע

 רמח בשחנ ןיאש בתכ )ט 'יס א"ח( תונטק תוכלהב .םיקסופה וקלחנ ,בלח וא הת ,הפק ןינעל
 ןידה אוהו ,הנידמ רמחל בשחנ וניא הפק ןכלו ,רכשמו הוורמש ןייל המודש הקשמ אלא הנידמ
 םעטמ )ה"כ ק"ס( הרורב הנשמה בלחב רימחה ןכו .)ב"קס ו"צר ןמיס י"כרב ןייע( בלחו התל
 .]הקשמכ בלח תותשל ןיליגרש שי הרואכלש ונימיב ע"צו[ הקשמל ותותשל ןיליגר ןיאש
 - ותותשל םיליגרש םוקמב – בלחב לקהל הטנ )ב ק"ס ו"צר ןמיס ח"וא הרות תעד( ם"שרהמו

 השמ תורגאבו .לקהל ןכ םג הטנ )די ב"ער ןמיס ח"וא( ןחלשה ךורעבו .טעמ רכשמ אוהש םושמ

 
 .'ו ןמיס א ךרכ א קלח הידבוע ןוזח ,'ב ק"ס ב"ער 'יס א"ח המלש ןחלש דוע ןייעו 4
 .'ב ףיעס ב"פק ןמיסב א"מרה ירבדב דוע ןייעו 5
 .ץמח אוהש ןבומכ לבא – רתויב חבושמה אוה םירועש וא םיטיחמ יושעש רכישש םיקסופה ובתכו 6
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 עיביבו 7.בלחבו התב לקהל ךומסל רשפא לודג קחודב קרש בתכ )ה"ע ןמיס ב קלח םייח חרוא(
  .םירדה ץימ וא הת ,הפק ןוגכ ,רכיש םניאש תואקשמה יגוס לכב רימחה רמוא

 לכמו ,ןייה לע אלא הריש םירמוא ןיאש םושמ ,ירמגל הנידמ רמח ולספש שי תוסוכ עברא יבגל[
 .]ז"ל ק"ס ב"ער 'יס ב"נשמב םג ראובמכו ,הזב לקה ג"פת ןמיסב א"מרה םוקמ

 תכרב עומשל דיפקי תוחפה לכלו ,הנידמ רמח תייתשמ ענמיהל תרכס הלוחל דואמ יואר ,ןכל
 .ןלהל דוע הארו .ואיצוהל ןווכיו ןיי התושש רחא יפמ שודיקה

 ירפ ארוב סוכו סוכ לע םיכרבמש א"מרכ םיקסופה םיזנכשאה גהנמל ףא ,הנידמ רמח התושה
 ח"די םיאצויו יעיברהו ינשה סוכה לע וכרבי אל לכהש ותכרבש רבד םיתושש רחאמ ןאכ ,ןפגה
 .ישילשהו ןושארה לע הכרבב

 םימב ןייה תליהמ .ד

 תבורעתב ןיי םעט ראשיש דבלבו ,ןיי 51% ראשיש דע םימב ותוא גוזמל לוכי ןיי ול השקש ימ
 .)רוצייב ופיסוה םימ המכו םא אדוול ךירצ םנמא(

 בטיה שגרוי םא ,דבלב ןיי שילש ראשייש רועיש דע םימ רתוי בוריעב וליפא לקהל םוקמ שיו
 .ןייה םעט

 הייתשהו סוכה רועיש .ה

 איהשכ הצחמו הציב ונייהד .)ט"כ ק"ס ב"נשמו ט ב"עת ע"וס( ןיי תיעיבר קיזחהל הכירצ סוכה
 ןכו )ב"ע ז"טק םיחספ( ח"לצה תעד לע ססובמ דחא רועיש .םירועיש יתש םיעודי .התפילקב
 ,םיקסופהמ םיבר תעד ןכו ,שיא ןוזחה עודיכ הרוה ןכו )ד"ע תוא בר השעמ( א"רגה תעד
 שיו .ק"מס 150 רמולכ ,םיציב 'ג אוה רועישה ןכ םאו ,תיצחמ דע םיציבה ונטקתנ ונימיבש
 ק"ס א"ער 'יס( הרורב הנשמה .ק"מס 86 ונייהד ,החמו הציב אוה רועישה ןיידעש ועירכהש
 לודגה רועישה ירחא תכלל שי אתיירואדבש עירכה )ג"י ףיעס לע םש הכלה רואיבו ,ח"ס
 דיפקהל שי הליחתכלש ףא ,ןנברדמ םהש תוסוכ עברא יבגל ,ןכל .ןטקה רועישה ירחא ןנברדבו
 רועישה תא תחקל ףידע ןושאר סוכב( ןטקה רועישה יפל ורעשי תרכס ילוח ,לודגה רועישה לע
 תא עמשי תרכס הלוחש ףידע ןכלו ,אתיירואדמ ורקיעש שודיק לש סוכ אוהש םושמ לודגה
 .)הנטק סוכ התשיו )לודגה רועישב סוכ לע שדקיש( רחאמ שודיקה

 ומכ אלו ,)'ל ק"ס ב"נשמו ט ב"עת 'יס ע"וש( תחא תבב המלש תיעיבר תותשל ךירצ הליחתכל
 שודיקב ומכ אלו ,"היתש" ןיד הז סוכב שיש רחאמ ,תיעיבר בור קיפסמ הליחתכלש שודיקב
 בור םג ןניעב רומאכ .תיעיבר בור קיפסמ הלוחבו דבעידב ,םנמא .המיעטב יד ןידה רקיעמש
 .הנטק סוכ חקי ןכלו – סוכ

 לכב התשי ,כ"הסב םרג 164  קר תותשל לוכי אפורה תייחנה יפ לעש תרכס הלוח ,אמגודל ,ןכל
 הליכמה סוכ חקי – סוכ בור לש ןינע םג שיש רחאמו ,םרג 44 רמולכ ,תיעיבר בור קר םעפ
 .סוכ בור היהי תיעיבר בור זאו ,קוידב תיעיבר

 
 םג לספש תוסוכ עבראב ותטיש יפל םתוא לוספיש רבתסמו ,תוסוכ עברא יבגל םש קסוע וניא םנמא 7

 .הנידמ רמח בשחנ המ ןאכ ותטיש תא ףרצל ןתינ םיבנע ץימ םירישכמל ךא ,םיבנע ץימ
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 וניא םא .הנורחא הכרב ךרבל לכויש ידכ ,המלש תיעיבר התשי תיעיברה סוכבש ףידע ,לוכי םא
 .)ב"עת ןמיס םהרבא תמשנב ,טריביונ י"רגה( הכרבב םירחא ידי לע הבוח ידי אצי ,לוכי

 ןיי תותשל לוכי וניאש ימ .ו

 לע ךומסל לוכי אפור תארוהב ןיי תותשל ול רוסאו הלוחל הקיזמ ןיי תייתש םאש בתכש ימ שי
 תוסוכ עברא תבוח ידי תאצל רשפאש )ותחפי אל ה"ד ב טצ םיחספ 'סות( םינושארה תוטיש
 טעמ םועטי לכוי םאו ,ואיצוהל םינווכמו םיכרבמה םירחא יפמ העימשב הנועכ עמוש ןידמ
 .)'ד 'יס ףוס א ךרכ א"ח הידבוע ןוזח ,ז"שרגה םשב ו"עק 'מע לובי אל והלעו(

 :תרכס ילוח רובע תורהבהו םוכיס .ז
 ,הנכס וב שיש הלוחכ םימעפל םיבשחנ תרכס ילוח יכ ןייצל דואמ בושח תישאר .1

 םהילע הרומג הבוח ,ןכל .הב לזלזל אלו םתלחמל ארמוחב סחייתהל םהילעו
 .להנתהל קוידב דציכ תעדל ידכ רדסה ליל ינפל םאפור םע ץעייתהל

 קיזהל םילולע ןכ םג ולא .ךרוע ןחלושו ,הצמ תליכא םג תוללוכ רדסה ליל תווצמ .2
 איבהלו ,הצמ לש תחא תיזכ תליכאב יד הרותה ןמ יכ רוכזל בושח ןכל .תרכס ילוחל
 .הז הלילב תרכסה הלוח רובע יתנוזתה ךרעה לולקשב תוצמה תא םג ןובשחב

 .תרכס ילוחל םיקיזמה םיחוניקו תואקשמ ,םילכאממ ענמיהל דיפקי ךרוע ןחלושב .3
 .תוריפ רכוסב רישעה םיבנע ץימ תייתש ינפ לע שבי ןיי תייתשל תופידע הנשי .4
 .תיצחמ לש רועישב םימב ןייה תא לוהמל ןתינ .5
 .ק"מס 44 – הבור תא תותשלו ,קוידב ק"מס 86 הליכמש סוכ תחקל ןתינ .6
 .ותווצמ תא םייקל תרכסה הלוח לכוי בור יפ לע וז ךרדב .7
 ורוצייל הכרדה .םיקומיצ ןיי רצייל לכוי ,ךכמ עונמ ויאפור תצלמה יפ לעש ימ .8

 .ליעל תנתינ
 בושח .ונימיב הנידמ רמח בשחנ המ וברל לאשיו .הנידמ רמח תותשל לכוי ,דבעידב .9

 לש הובג רועיש ליכהל םילולע הנידמ רמח בשחיהל םייושעש תואקשמ יכ ןייצל
 .רכוס

 ,הבוח ידי ונאיצויש רחא יפמ תוסוכה תוכרבו שודיקה תא עמשי ,לוכי וניא םא .10
 .טעמ םועטיו

 ירהש ,תוסוכ 'ד תייתשמ רוטפ אוה ,הלא תויורשפאמ תחא ותלוכיב ןיא םאו .11
 .תרכס הלוח ןכש לכו ,תוסוכ 'ד תייתשמ רוטפ הנכס וב ןיאש הלוח וליפא הכלהל

 תוקירז ומצעל קירזמ אלא תועובק תופורת לטונ וניאש תרכס הלוחש ורוהש שי .12
 ,םויב תובר םימעפ רכוסה תמר תא ומצעל קדובו המודכו ןילוסניא לש תובורמ
 יפל הלילב ןילוסניא לש רתוי הובג ןונימ ומצעל קירזיו ליגרכ ןיי התשיו תוצמ לכאי
  .רכוסה תמר

 

 

 

 

 

 


