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 לארשי תנידמב םידבועה רוביצ

 

 

 

  יטרפ יאופר עדימ תגצהל הדובע תומוקמב תושירד ןיינעב הרהבה :ןודנה

 
 

 יללכ

 יאנתכ יטרפ יאופר עדימ גיצהל םידבועמ שורדל םיבר הדובע תומוקמו םיקיסעמ ולחה םינורחאה תועובשב

 הסג הרפה ןהב שיש וללה תושירדה .הרשמה ףקיהב וא םהיתויוכזב העיגפ תעינמל יאנתכ וא הקסעה ךשמהל

 בור יפ לע תוּולמ ,תישיאה הימונוטואהו ,תיאופרה תוידוסה ,תויטרפה תונורקע לש ,לארשי תנידמ יקוח לש

 תוכלשה הזה שדחה בצמלש הדבועהמ תומלעתה ךות תאז לכ .וללה תושירדל תוקדצה קפסל םיסנמה םירבסהב

 הרבחה לש םויקה תודוסיב העיגפב ףסונ דעצ והז יכ רכינ .םיירסומו םיילילפ ,םייחרזא םיטביהו תכל תוקיחרמ

 םמצע םהיפלכ ףאו ללכב הרבחל ןומטה םוצעה קזנב ללכ ךרדב םישח םניא וימדקמשו ,לארשיב תיטרקומדה

 .ישיא ןפואב

 

 

 יטפשמה בצמה

 דוסי תוכז ותוהמב אטבמ רשא ,לע-ןורקעכ לארשי תנידמב רכומ האופרבש םיאשונב תויטרפה ןורקע .1

 .הלולצ העדב אוהשו ומצע לע יארחאה םדא לכל סחיב םיאנת הילע תונתהל ןתינ אלש תיעבטו תישונא

 םהיניבו האופרבש םיאשונב תויטרפל תוכזה לש התובישחו המצועב םיריכמ לארשיב םיקוח המכו המכ

 חלשמל תיעבטה תוכזה ןכ ומכ .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחו ,תויטרפה תנגה קוח ,הלוחה תויוכז קוח

 הקיספב ןה המאתהב .קוסיעה שפוח :דוסי קוחב רתיה ןיב תנגועמו תרכומ איה םג דובעלו סנרפתהל ,די

 םדאה תויוכז תרימש תא תשדקמה הרורב תיביטמרונ הסיפת הפנעה םיקוחה תכרעמ םע תבלתשמ הכלהבו

 .הלאה
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 לוספ אוה האופרבש םיאשונב םיישיא םיטרפ תפישח דדועמש חישל תירוביצה הריוואה תא רדרדל ןויסינה .2

 רומשל תערכמה תובישחל תועדומ תמייק םייח תצפח תיטרקומד הרבחב .ירוביצה סרטניאל דוגינב דמועו

 קר )שוטמ תוקידב וא םינוסיח תמגודכ( האופרבש ךילה לכ םייקל םישנאמ ענמייש ןפואב טרפה תענצ לע

  .תרחא ךרד לכב םהל עלוביש ששחמ וא הדבועה םוקמב םהיתויוכזב ועגפי אלש ידכ

 

 ןוצר ךותמ לבקתהל הילע ,האופרבש ךילה לכ לש היחד וא המכסה יבגל הטלחהש איה תבייחמה הסיפתה

 הדובעה ןפואב םייוניש וא הדובע ךשמה תיינתה ןכ לע רשא .םימויאו םיצחל תלעפה אללו דבלב ישפוח

 םניאו הזה ןורקיעה תא םידגונ תוידוסב ולש יטרפה יאופרה עדימה לע רומשל דבועה לש ותוכז שומימ לשב

 .תומייקה תומרונהו םיקוחה םע םיבשייתמ

 

 תומוקמ רתויו רתוי ,תיתרושקתו תירוביצ הריווא דודיעבו ,הנורוקה רבשמכ רדגומש המ לשב ,רעצה הברמל .3

 לע הבוח ליטהל םיסנמ םה רשאכ רומאכ קוחה ינפב ןויוושב גוהנל םתבוחב םילשכנ לארשיב הדובע

  .תוקידבו םינוסיח ומכ האופרבש םיכילה םויקל השירד ךות ,םיישיא םייאופר םיטרפ תפישחל םהידבוע

 

 ,תושירדה םויקל ןויגיהו םעט תתל תוסנמה תונוש תוקדצה ללכ ךרדב תורזוח םידבועל תורבעומה תועדוהב

 אלא הלא לכב ןיא םלואו .םינטפשמ לש תעד תווחב םהינועיט תא קזחל םיקסעה ילעב םיסנמ ףא םיתיעלו

 יפלכ תינוירב תוגהנתהל םעט תתל תוסנלו לארשי תנידמ לש דוסיה יקוחב העיגפ רישכהל לפנ תונויסינ

 תויטרפל תוכזה לע והשמב תונתהל תרשפאמה תיקוח הכמסהל היינפה םידבועל הנתינ אל םלועמ .םידבוע

 .האופרבש םיאשונב הימונוטואו

 

 תוידוסיה םדאה תויוכז תא םג תוחדל רתומ הנורוקה רבשמ ינפמש תונעט יכ הז ןיינעב ריהבהל שי דוע .4

 הלא לכ ,ללכה תויוכז לומ לא טרפה תויוכז ןוזיאב ךרוצל סחיב תורימא וא ,האופרבש םיאשונב תויטרפל

 העיגפ קידצהל ידכ וב שמתשהל םיסנמש "ללכ תויוכז" גשומה .יטפשמה בצמה לש תוויעו תועט רדגב ןניה

 דחא לכל ,םהלש ,םיטרפ לש ףסואמ אלא בכרומ ללכה ןיא .ןכות רסחו יאליטרע גשומ ונה דוסיה תויוכזב

  .םיטרפ לש תויוכזב העיגפ דימת התועמשמ תוכזב העיגפ לכ .תויוכז שי ,םהמ

 
 וחוכ תא גציימכ ותוא הדימעמ הנידמה יניינע תא להנל ןוטלשה לבקמש הכמסהה יטרקומדה רטשמב אקווד

 .דואמ בר אוה טרפו טרפ לכל סחיב ןוטלשה לש יעבטה וחוכו ,הנידמה יבשות םיטרפל וסחיב "ללכ"ה  לש

 ויתויוכז לע רומשל הרטמב תויקוח תומרונו תויטפשמ תוכרעמ תודמוע הזה חוכה ןוסירו ןוזיא ךרוצל

 .הנידמה תרגסמב ןוטלשה לומ םדא לכ לש תויעבטה
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 וניאש יטרפ יאופר עדימ ףושחל ובוריס לשב איהש ךרד לכב דבועב העיגפ וא הדובע תעינמ יחרזאה רושימב .5

 יטרפה לע ןהו ירוביצה רזגמה לע ןה הלחה הרוסא הילפה הווהמ ודיקפת לש ןיקת םויק ךרוצל יטנוולר

 דח יוניש םושמ הב שי שוטמ תוקידבל תואצות תגצה וא תונסחתה לע םיטרפ ףושחל השירדה םצע .דחאכ

 אירב אוהש הלחמ לש םינמיס ול ןיאו בוט שיגרמש דבוע לכ לע הקזח .רוסא ןפואב הדובעה יאנתב ידדצ

 .ותמשא החכוה אלש דע עשפמ ףחכ םדא לכ תוארל שיש הסיפתל המודב ,ונממ שושחל ןיאשו

 
 .תויטרפ תרפהל לוספ ןויסינ הווהמ תוכמס רסוחב יטרפ יאופר עדימ תגצהל השירד תדמעה ילילפה רושימב .6

 תונש 7 השנועש םימויאב הטיחס לש תילילפ הריבע ידכ הלוע יאופר ךילה עצבל הדובעה םוקמ לש השירדה

 .רסאמ תונש 9 אוה םייאמה לש ושנוע יאופרה ךילהה תא ףוסבל עצבל ץלאנ םיואמה םדאה םאו ,רסאמ

 .תמייאמ הדרטה ידכ הלוע הנשנו רזוחש ןפואב לוספ ץחל תלעפה ןכ ומכ

 

 םימויאב הטיחס
 ,םתוריחב ,רחא םדא ףוגב וא ופוגב ןידכ אלש העיגפב ,תוגהנתהב וא הפ לעב ,בתכב םדא לע םייאמה
 רבד םסרפמ ענמיהל וא םסרפל םדא לע םייאמ וא ,םהלש טרפה תענצב וא בוטה םמשב ,םתסנרפב ,םשוכרב
 וא השעמ תושעל םדאה תא עינהל ידכ לכה ,תרחא ךרדב םדא לע המיא ליטמ וא ,רחא םדאל וא ול עגונה
 וא םויא ינפמ לדחמה וא השעמה ושענ ;םינש עבש רסאמ - וניד ,ותושעל יאשר אוהש השעממ ענמיהל
 .םינש עשת רסאמ - וניד ,םכלהמב וא רומאכ המיא תלטה
 )428 ףיעס( 1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח

   

 תמייאמ הדרטה  

  תונתונה תוביסנב ,ויפלכ םימויא תטיקנ וא איהש ךרד לכב רחא ידיב םדא לש ותדרטה איה תמייאמ הדרטה 
  םדאה לש ותוריחב וא ותויטרפב ,וייח תוולשב עוגפלו בושל לולע םייאמה וא דירטמה יכ חינהל ריבס סיסב
 .ופוגב עוגפל לולע אוה יכ וא

 )א2 ףיעס( 2001–ב״סשת ,תמייאמ הדרטה תעינמ קוח  
 
 

 יתרבחה בצמה

 עדימ תגצהל השירדהו ,יאופר ךילה עוציבל םידבועהמ הדובעה םוקמ לש השירדב שיש תויקוחה-יאל רבעמ .7

 קיזמכ םדא אוה רשאב םדא לכ תייאר לש הלוספו השדח הסיפת ונדגנל הווהתמ ,תוכמס רסוחב יטרפ יאופר

 תא ובוחב ןמוט הזה ןיינעב השיגה יונישו וניתומוקמב ךכ גוהנ היה אל םלועמ .היצנטופב רחא לע םייאמו

  .ףתושמה יתרבחה םקרמהו היטרקומדה סרה
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 ,המודכו עדימ לוהינ ,םיפסכ ,ןוחטב ,ךוניח יאשונב תוברל ,הדובעה םוקמב תוירחא םידבועל םינתונ רשאכ

 םתביבסו םתואירב לע םירמושש ימכ הליחתכל םידבועב ןומא ןתניי אלש תעדה לע תולעהל ןתינ דציכה

 ןה הלוספ הניה דבועה לעמ "דשח" ריסהל ידכ עדימ תגצהל השירדה תדמעה םצע ?יארחאו ריבס ןפואב

 .דחאכ ,םיקדבנ וא םינסחתמ םניאש ימ יפלכ ןהו םיקדבנ וא םינסחתמ יפלכ

 

 ןכוסמש ימכ וב תוארל תוכז רחא םדאל הנקמ הניא ולש יטרפה יאופרה עדימה לע תוידוסב דבוע לש הרימש .8

 ןיאש אליממו ,דבועה לש םייטרפה םייאופרה ויניינעב שורדלו טטחל תוכז הדובעה םוקמל ןיא .ותביבסל

 תורשפא קר תמייק וליאכ תידממ דחו תיתבשחמ תונורטפ ירמגל תוחדל שי ןכ ומכ .רבדב וב דושחל יואר הז

 רומשל ול תונוכנה םיכרדה תא רוחבל יאשר םדא לכו דבוע לכ .תישיאה תואירבה לע הרימשל הדיחיו תחא

 םיכסהל םידבועל רוסא .תונוש תופולח ןיב הריחב ךותמו טרפה תענצב לכהו ,הביבסה תואירבו ותואירב לע

 תולהנתה וא תוגהנתהל תיפיצפס הקדצה םוש שיש ילב היצנטופב םיקיזמו תוירחא ירסח םהב ואריש

 ליטהל הליע םיקהל ידכ השומימב ןיאו תיעבט דוסי תוכז איה תיאופרה תוידוסה תרימש .דבועה לש הגירח

 .שיאב יפוד

 

 
 

 

 ,הכרבב

  
 ד״וע ,לגרוט רימת


