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1958,'מ"שדוחל־־?סויבובוא«.תירקבהשענש /יוו-י.- ז”3

,דחאדצמ)"הצעומה"ןלהלארקתש(ונוא-תירקתימוקמההצעומה
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.ינשדצמ)"ןלבקה”ןלהלארקיש..ע!אװאט/װ/117/13װ8װ:({/ופ

ארקיש,הסופשרוואב..!9?)ב:פ!29:תנינועמהצעומהוליאוה
......,.....ןמ
...............תאהרובעעצבלהצעומלעיצהןלבקהוליאוהו

,הזהווהבםיטרופמהםיאנתבהצעומהךבלהמיכס
:ןמקלדםכסהללווילםידדצהינשואבןכל

הפע'הוהדובעהתוהמ
'
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"”אשונ"

....ת...תאעצבלומצעלעהזבלבקמןלבקהוןלבקלהזכתרסומהצעומה
םיריחמהותויומכהתמישר.ינכטהרואית,תוינכותהיפל.װ2ו:!4.#ע'

הזוחלםיפרוצמה,םידדצהינשי"עםימותחה,)”סיטורפה"ןמקלוארקיש(
סדנהמהלשויתואורוהלהאתהבו.ונמיהדרפניתלבקלחםיווהמהוהו

.םעפבםעפידמןלבקלהנהנתש{"סדנהמה"ןמקלארקיש(...,.0?ו.

'סיולשהה

..????..11%ף.תרומתןלבקלהצעומהםלעתהוהזוחברומאהםעבשחתהב
'!

,«(`\ר'8`גוא/.6)"!"051(י"ל60432לשךסהתא
י”מעםירועשבןלבקלהצעומה?"עםלושיהזםוכס.{תוילארשיתוריל
קלחהווהמהוהזהווחלתפרוצמהםידדצהי"עהמותחהםימולשתהתלבט
ושגוישיפוסהןובשחהוםייקלחהתונובשחבבשחתהבוונמיהדרפניתלב
`.סדנהמהי"עורשואיוןלבקהי"ע

:ויאנתוהדובעהםוקמ
.ויאנתלכתאוהדובעהםוקמתאןחבוקדב.הארשהונריהצמןלבקה

וללהו.ללכהמאצויילב'וכו,הלבוהה,עקרקהביס.............-...=
הנעטםושולתויהללכותאלוהרורבו,האלמ,המלשנװידיולםיעודי

שורדה'לכתאםיללוכתויומכהתמיסרכשםיריחמהושארמהעידי-יאלע
.סדנהמהתוארוהוםיסורפההזהדותיאנתלםאתהבוהז.ווהםויקםשל

:».

:סיטירעהיהיוההיאגח
סיטוריפלםאתהבהוהזוחבתולולכהתודובעהלכתאלעופלאיצויןלבקה

םנוצרתעיבטלווחב-אבואסדנהמהלשויתושיררוויתוארוהלםאתהבו
סירואיבהותוארוההואסיסוריפהבןלבקה.רובסהיהיםא.הרומנה
תשרופמהוזלעתפסותםושמםהבשיוהב-אבואסדנהמהי"עולונתגיש
וילע,הוותהללכמןויגהךרדבהקיסהלרשפאשהדובעהלעואהווחכ
השעאלםאו.הדובעההתואבליחתיםרטבסדנהמלבתכבךכלעעידוהל

.ףסונםולשתלסדנהמהותמכסהתאלבקאלוא.הדובעהתלחתהינפלתאז
האורולבקתשהדובעההתוארובעףסונםולשתלתובוןלבקלאהתאל

.הפסונכהתוא
:הדובעהםוקמבטיפורפ
םימורקהלשוהזוחהלשקתעהתוירבעהםוקמברימתקיזחיןלבקה

י"עןויעלרימתםינכומויהיו.הדובעלםיכיישהםירתאהטיכמסמהו



:הדובעהלשלעופלהאצוה
האצוהלםישורדהםירבדהראשלכוםירמתהלכתאקפסלןלבקהלע

ןחילכהלהרומגהמאתהךותמםידבעהתאעצבלו,יוארכלעופלהדובעה
ףא.םיפסונהןהוםיירקעהןה,םירוורפהלשיתימאהתנבומוהנוכנה

ןכותמקיסהלןתינדועלכ.תוינכתהתחאמהרובעוויאהטמשוהםא
קרוואדיחיםימולשתהםלוא.תעמשומההדובעהתאינויגהןפואב
תושרדנהתושדחתודובעלטרפ,תויומכההמישרבםילולכהםיפיעסהרובע
המישרבתורכזנןניאםגוהוהווחיכמסממןקיסהלןיאשו,סדנהמהי”ע

תויומכהתמישריפיעסמףיעסםויקלהישעתוכירצמןניאםגותויומכה
סדנהמלרימךכלעעידוהלוילע,תוינכתבהריתסוויאןלבקהאצמיםא

אהתסדנהמהלשוהחלההו,הדובעההשעתןהמ!יאיפלטילחירשא
\\)װו'טװאן!י"ש02.0'ש”!(םוי”ךישמנ?'ט-.והמ'ר'ופהכ:הערכמרתיפוסה

\'יומדה!םש&*ת'י'")
:הדובעהלהנמ

`הדובעלהנמהדובעהלשלעופלהאצוההןמזלכךשמבקיסעהלןלבקהלע

יונמ.הדובעהםוקמבדימתאצמירשאו,סדנהמהי"ערמאהישהחמומ
יונשלכןכוהדובעהןמויבוםשרהלהוכירצסדנהמההמכסהוהרובעלהנמ
םירואיבואתוארוהלכ.הדובעהךלהמןמזבהיהיםאהזםערשקב

ללכבוןלבקלונהינוליאבובשחייהדובעהלהנמלסדנהמהי"עונהינט
סינינעהלכבםירברבומעאובללכויסדנהמהששיאההיהיהדובעהלהנמ

.הדובעהלשלעופלהאצוהבםירושקה
:הדובעהםוקמבסדנהמכ”ב-חקפמ

החגשהךרוצלחקפמ,הדובעהםוקמבותב-אבדוהבתונמליאשרסדנהמה
לכבעייסלןלבקהלעו,הווההיאנתיפלתודובעהעוצבלעהרוקבו
הדובעהתארקבליאשרוךמסומהיהיחקפמה.ודיקפתיולמבקפמלרשפאה

הדובעהלהנמלואןלבקלהעדוהרוסמלתושדחולאהחוןקדבלוםירמההו
קיספהלבייחהיהיןלבקהו,םירמתהואתודובעהלשרושאיארבדבולש
.סדנהמהלשותטלחהתלבקדעםירמתהםתואבדומעהתאואהדובעההתוא
ןקתלוהבוהמןלבקההאתרטופוהב-אבואסדנהמהי"עהדובעהתניחבןיא
סדנהמל.המויסרחאלואהדובעההפוקהןוהולגהישםגפואןורסחלכ
הסינכתובואההסדנהמהי"עךבלהשרוהשרהזםדאלכלוהב-אבלוא

תומוקמלוהכאלמהיהבלםגםאיכ,תודובעהםוקמלקראלהרידת
.הוהווהבתולולכהתודובעהתאםיניכמואטירישכמםהבשםירחאה

:תודובעהי`ןמוי

שיןמקלדםירופההאשהדובעןמויהדובעהםוקמבלהנלןלבקהלע
:םוי-םויובסינכהל

.םהיגוסלםידבועהרפסמ)א
.םויותואבועצובשהדובעהיגוס):
.הדובעהםוקמלוקפוהשםהיתויומנוםירמוחהיגוס)ג
.הדובעהםוקממוחקלנשואואבוהשינכמדויצותונוכמ)ד
.ריואהגזמ)ה .והכ-אבואסדנהמהלשויתורעה)ו
.ןלבקהלשויתורעה)ו
.הזהווחבתולולכהןלבקהתודובעםערשקבתונושתורעה)ה

.וחכ־אבלואסדנהמלםוי-םוירוסמלהיהוהדובעהןמוימקתעה
ואןלבקהי"עווהב-אבואסדנהמהי"עםוי-םויםההייןמויה
.הדובעהלהנמ

`לג-,?עסנ/.
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:הדובעהינמי"יל
תטרופמהדובעתינכתהדובעהתלחתהינפל,סדנהמלשיגהלןלבקהלע

שורדהןמזהוןומגהדעתודובעהלשלעופלהאצוההרדסתאתללוכה
הדובעהתינבת'ונותונוכמה.םילעופהרפסמ.רודובעהגוסלכל

םהשלכםייונשהבסינכהלןלבקלהיהירוטווסדנהמהרוסאהנועט
.סדנהמהלשבתכבותמכסהאלל

:תויומכהותוינבתההדוקנ
ןיא.םימורפלםאתהבתויומכהלשתרוקבתוטעלומצעבןלבקהלע

תויומכההמישרןיבשהמאתהיארעבואתואיגשדעבחיארהאהצעומה
,תויומכההסיטהותוינכתהןיבהמאתהיאלשהרקמבתוינכותהןיבו

ןלכקהו-םיעירכמהזהזוחיאנתוינכטהרואיחהותוינבתהקר
תואיג”לרשקבתונעטסוהולהנייההאלולאםירקמבששוריפבריהצמ
;תויומכהתמישרב

:ןומיס1הורידמ
יפלהבוגהתודוקנתאהליהתקודבלןלבקהלעהדובעהחלהההינפל

,,רהב-אכואסדנהמהלשתוארוהבותוינכתבועבקנשהידממהוםירפסמה
לכלשםידממהוםיוקה&סיבצמהלכתאןלבקהןמסיהקידבהרחאל

לעופלהאצוהלםישורדהםיכומסהלכתאללכבוםהיקלהותודובעה
,.סדנהמהתושירדלותוינכתלםאתהבתודובעהלשתקייודמוהליעי,האלמ
לבא-סדנהמהי"ערשואאלןומסהשןמזלכ,הדובעלכבליהההלןיא
ךומסבהלקתלכו.זומסהקוידלתוירחאמןלבקהתאררחשמוניאהז
תמיאלכאוהונובשח-לעוןלבקהי"עןקדחה,קייודמאלואןוכנאל

.הלגתתואעראתט
.םילכ.הדובעילכ.םילעופהתא:אוהונוכלח«לעקפסיומצעבןלבקה
.ךומסהלשלעופלהאצוהלםישורדהםירישכמהלגוםירמח
:היצלצרפהתודתיהרימש
ב'חחמו,ןוכנהןמוקמבםינומסהותורתיהתרימשרובעיארחאןלבקה
הרקמב......,....,.,ו,«.;............סדנהמלרדסבםרסמלהזב

יתלבתומוקמלוקחעוהשואתינומםואתודהיםירסחיכררבהיו
תאותודהיהתאאוהונובשחלעשדחלבייחןלבקההיהיםינוכנ

«ךמסומדדומתועצמאבל"נהםיכומסה
:הדובעהםוקמבהרימש

ךםמהדובעהחטשבהליעיהרימשאוהונובשחלערדסלןלבקהלע
,סדנהמלהדובעההריסמלדע,עובשבםימי7-תועש24

`:םירמחשלפדתואמגוד

םירמתבהזהזוחבתולולכהתודובעהעודבבשמתשהלבייחתמןלבקה
רשאוסדנהמלסיגהןלבקהרשאתואמגודלםאתהבהרובעיקלחו
«.סדנהמהלשודיתמיתחי"עורשוא

הדובעהיקלחוםירמתהסאידיחיהקסופהשמשישאוהודבלסדנהמה
תואמגודלםימיאתמםהבשמתשהלהצורואםהבשמתשהןלבקהש

.תורשואמה

4/.
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:הונובמוםירמוה
*

,םירמתהלכתאןנוכמהלעחטבלוךומתל,ליבוהל,קפסלןלבקהלע

םיטנזרבהלבוהתונוכמםימוגפ,הדובעילכוםירישכמתונוכמה
םשלתונושהתודובעהיגוסלםישורדהםירחאהםידברהלבוקלדירמח

*וניוצאלםאןיבותוינכתבטוריפבוניוצםאןיב,הדובעהעוצב
קיחרהלואאיצוהלןלבקלרוסא.סדנהמהלשויתוארוהלםאתהבלכהו
הזיא,רמגהתדועתותמדעוהדובעהךלהמןמזלכךשמבהרובעםוקממ
םשלםוקמלואבוהשהדובעילכוםירישכמ,תונוכמ,םירמהםהש

הרהסתירקמהםתואבסדנהמהידיבתושרהוהדובעהלשלעופלהאצוה
.תונוכמב,םירמתבשמחתהל,ןלבקהירימהדובעהתאעיקפהליאשר

.ולבקה.וובשחלעתודובעההמלסהםשלהלאהדובעהילכבוםירישכמב

:םירמהתקידב

ןוכמבהדובעהיקלחואםירמתהתאאוהונובשחלעקורבלןלבקהלע
ריבעיוקפסיןלבקה.סדנהמהי”עסרדיהזשןמזבוהךומב,םינקתה

ךכלשרדישכהקידבלםישורדהםירמתה,תואמגודהלכתאונובשחלע`
.סדנהמהי”ע

."","י .הצעומהעסרמחתקפסה

ולבקלקפסלתבייוחמהניאלבא,תוכזהתאהמצעלתרמושהצעומה
םיריחמבהוההווחהםעתורושקהתודובעהעוצבלםישורדהםירמח
י"עםירמתהתקפסה.הדובעהתלבקלותעצהבןלבקהי”עועצוהשיפב

,סימעהל,קרפלןלבקהלעוונוא.-תירקבהיהתןלבקלהצעומה
סינסחמהמוקפוסיטםירמתהתאחטבלוךומסל,ןסחמלקרפל.ליבוהל
.ונובשחלעהדובעהףוסדעוהינבהחטשדעהצעומהי"עוניוציס

םוימיםימי7ךותל"נכולקפסתהצעומהשםירמתהתאלבקלןלבקהלע
ל"נכןלבקלםירמחקפסתהצעומהשהרקמבםג.ךכלעהעדוההתלבק
לכתאןקתלבייחהיהיו,רמתהביטליריתיהיארחאןלבקהראשי

.הלאםירמתבתומתהללגבועיפוישתועדומה

!...םג-.י.מ.ל...צ.......וי

תיללכההדובעהתנעלתועצמאבואוהונובשחלעקיסעהלןלבקהלע
הרוצבהדובעהעוצבםבלשורדהרפסמבעוצקמלבלםיחמומםילעופ
ואסדנהמהרשאלעופלכרואבףילחהלודימרטפלןלבקהלע,התואב

.תמיוסמתיעוצקמהדובעלרהבומיתלבואםיאתמיתלבכאצמיוחב-אב
תיללכההדובעההבולי"עעבקנהרכשהתאתותפלוילעופלםלסיןלבקה

הנשמהינלבקואןלבקהי"עםיקסועמהםילעופהמיארחאהיהיןכו
.ל"נכםרכשולבקיולש

ואתומישרלהנלסדנהמהלשותעדתחנהידכבייההיהיןלבקה

םרכש,ךובנהדעומבוקייודמןפואבחוםריםהבםימיאתמםיסקנפ

,תודובעהעוצבבקיסעמאוהרשאםילעופהלכלעהיובעהתועשו
תושרהלו,ותחירוייפלעוהב-אבלואסדנהמלתוארהלהיהיוילעו

.םירומאהםיסקנפהואתרמישרהפתוקתעהלבקלול

־־־-־־י־`-־-־:סייוניש
תיחפהלואלידגהלסדנהמהידי-לעבתכנךכלשרדישכלבייהןלבקה

ותואבלידגהלואףיסוהלקמנל,תיחפהלתונהלוא/הדובעהףקיהתא
ןמזלומומסדנהמהי"עשרדיישיפנ,הדובעףיעסותושררועיש
לעהלעיאלתוהחפהבןהותופסוהי`ןהםייונשהףקישיאנתב

יו.וגוווומ19>.-00%
5 / :,גי/`©'
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סומעצביאלולבקתששרופמבהנתוה.הווההלשטירסתהםוכסמ
תאמבתכבתדוקפיפלאלא.הלדגהואהפסוה,התחפה,הסמעהיונשי

,תופסונתודובערובעבהולסהלהשירדואהעיבהסומוסדנהמה
.ל"נכבהבבהדוקפ?לבקהידיבאצמתאלםא.עמשתאל'וכויונש

,יובסתדובעאיהתמייוסמהדובעםאבידיחיהקסופההיהיסדנהמה
דחוימםולשתהרובעעיגמםאב.ואלואהלדגה,התחפהואהממשה
הרומתבהדרוהרבדהןועמסאה,הטמשהוהחתפהלשהרקמבוא,ףסונ

וניאןדיהמרמאוהזףיעסףקותבהנישעתשתודובעה,לכ.הזוחהלש
בייחיהזהריהמוןריחמתאעבקיסדנהמה-תויומכההמישרבלולכ
םוכסהמעורגלואףיסוהלסיס:ובסהבסהיויפלו,םידדצהינשתא

סעסדנהמהבמהתיל"נהסיריהמההכרעהב.הדובעהלשיללכה

ריחמ?צמיאלםאו,תויומכההמימרבסהומודתודובעלםיריהמה
י.ל"נהםיריחמלהמאתהואהאושהךותמריהמהחאסדנהמהעבקיהיב

ימיךרעיפלהפסוההואיונמהךרעתאעובקלסדנהמהידיבתומרה
תואצוההרתיוהדובע,םירמתהלשימצעריהמיפלוא`הרובעה

תלהנהוןלבקהחוירםיללוכה%10תפסוהבל"נהתודובעהןמזב
.הדובעה

`

.

19־1־1-יחמבסייונס
ובשחיי'וכוהקפסאה.הלבוהה,םירמתה,הדובעהרכשלטסיריחמה
,אוהשיונבלכלהוקמןיאו,הזהווהלעגונשהמ־לכבםיביציכ
הדובעהרכשריחמבולוחיסאבהשעמלולוחישתוחהפהואתופסות

שרופמבהזברהצומ.'וכוהקפסאה.:ירמחה,הלבוההריומב`וא
הצעומההיהתאלןכואיהשתפסוהלכליאכזהיהיאלןלבקהס
`.ל"נהסיריהמבםייונשבקעאיהשהתחפהלכלתיאכז

:םימוגפהדובעוםירמח
*

קלסלןקרפל,הדובעהךלהמןמזךסמבןלבקהמסורדליאמרסדנהמה
םניאשםירמהמההצקמואהלוכהתמענשהדובעלשקלחואהדובע`לכ
,תוינכתלהמיאתמהניאשןפואבואתורשואמהתואמגודלםימיאתמ

לשוזהשירדירתאאלמלןלבקהלע.סדנהמהלשויתוארוהלוא

םילוספהטירסתהתאףילחהלוךכלהארוהתלבקםעדימסדנהמה
ונובשחלעהנקתלואשדחמהדובעההתואתאתושעלוםימיאתמכ

תאלעופלןלבקהאיצויאלםא.סדנהמהלשונוצרתעינמלאוה

הצעומההיהת,בתכבתאזכהעדוהבעבקנשןמזהךות,סךנהמהתסירד
לכו.ץוחנלאצמתס,יפכ.המצעבלעופלרבדהתאאיצוהלתיאשר
אלל?לבקההאבייחי.סדנהמהי"עירמואמתאזכהרובעדובעןוכמה

ףורצבהלאכםימוכסתוכנלהצעומהידיבתומדהורוערעחוכו
זיקהטיקמבס'יאנתב.ןלבקלועיגישםיפסכהמהלופטימד10%

יאכזהיהי,הדהאבהתפלחהואהווהלסאתהכהתשענאלשהדובע
אוהוהכדעהיפלעובקלוראסחהמוגסההדובעהמחוסרהלוסדבהמה

”דחאתיאכזהיהתהצעומהו.סירמההואתודובעהךרעבשרפההתא

הצעומהמןלבקלועיגיס'סימוכסהמשרפההםוכסתאתסנכלהז
,סינטףדועלכעובתלהצעומהלשהיהויוכונעגפירבדהמילבמ,
אלהצעומהמןלבקלועיגישםיפסבהסאןוכנלאצמתשןפואב

.רומאההרפההיוסכלוקיפסי

;אםויסהרחאלתונורסחה
תונורסחה;הימיגפהתוערגמהלכלהצעומהיפלכיארחאהיהיןלבקה

םאתהב*ודילעהעצובשהדובעבתולגתהלםילולעהסילוקלקהו

זה.רמגהיהדועתתאצוהךיראתמההאהמחהנשךשמל.הוהווהל

תועצמאבהעצובשהדובעבןהוןלבקהי"ע'רסיהעצובשהדובעב
םורמחב?וממבקעומרגנסדנהמההעדלסוהנשמינלבקואןלבק

ויתוארוהואתוינבתלםאתהבםניאשהדובעינפואבקעואםיעורג
.סדנהמהלש

.אאי/{2כחבג'.6/.



.24

.25

.26

.27

-6־
לשבתכבתוארוהיפלאוהונובשחלעוןלבקהי"עושעיםינוקתה הדירוהירתאןלבקהאלמיאלםאוודילעעבקישןמזךותוסדנהמה איצוהלהצעומהידיבתושרהסדנהמהי"עולעבקנשןמזהךותהרומאה 'עגפירבדהשילבמןלבקהןובשחלעסינוקההתדובעתאלעופל

אצמתשןפואב,ףסכםוכסףרועלכעובתל,הצעומהלשהיתויובוב יוסכלוקיפסיאלהצעומהמןלבקלועיגישםיפסכהתאןוכנל .ל"נהתואצוהה
:הדובעהירפסלעהעדוה

תויהלהלולעה,הזוחהיאנתבתולולכהתודובעהמהדובעלשהמויסםע ןפואהזיאבואהסכמהבכשידילעואהדובעךשמהידילעהסוכמ ידכ,שארמתועש48ךותסדנהמלךכלעעידוהלןלבקהלע,אוהשרחא תויהלותוסנתהלהלולעההדובעהתאןוחבלוקודבלסדנהמלרשפאל הסובהסרמבתועורדהתוארוההתארוסמלועובקלוןיעהןמהיומס אלואסדנהמהלשויתוארוהלדוגנבהדובעההתסוכםאו.הדובעה ונובשחלעןלבקהףושתיוהלגי,יובכהלע?ארמסדנהמלןלבקהעידוה סדנהמהתשירדי"פע,החסונשהדובעהתא,תרוקבםסלויתואצותו י"עהדובעהרושא-רחאלדימסדהמתסנכבוודילעעבקישןמזהךותבו היהי,ךכבילשרהיואהעידוהתאאלמלןלבקהברסיםאוסדנהמה יולגםהלויתואצרהוןלבקהןובסהלעםילעופקיסעהליאמרסדנהמה המיאתמיתלבהפוסהוהיולגרחאלהדובעההאצמנםאו,הדובעהיוסבו היהיסדנהמהלשתופסונהויתוארוהלואהווההיאנתראשלותוינכתל .סדנהמהתוארוהלםאתהבויתואצותוונובשחלעהנקתלבייהןלבקה
:הנסמינלב2

,והצקמואולוב,רחאלהזהזוחריבעהלוארוסמליאשרוניאןלבקה המכסהןתנתםאםג.סדנהמההאמבתככהמכסההליהתלבקםאאלא יפלןתצקמואןלוכויתויובייחתהמרוטפןלבקההיהיאל,ל"נכ
סויקלהצעומהיפלכתוירחאבידיחיהאשונהראשיאוהוהזהדות תערוגןפואםושבל"נהסדנהמהתמכסהןיאוויפיעסלכלעהזהדות סוס/”1םיסחיםישהרצויהניאודיחי”ובייהחהרותוירחאףקיהורועשמ
הזוההרבעוהוילאששיאהואהנשמהינלבקןיבלהצעומהןיברשק .והצקמואולוב

:תודובעיולמיארובעםיקזנ
דעומלסדנהמהלשותעדתחנהידכהדובעהתא`ןלבקהםייסיאלסא רשיאםאירה,סדנהמהי"עוראותשןמזהדעוא36ףיעסברכזנה

ךות*ואעובקהםוילתודובעהתארומגלהיהרשפאיכבתכבסדנהמה
םוכסהצעומלםלהלןלבקהבייחאהיסדנהמהי"עךראוהסןמזה

סייוצפרותבדוהאלשעובשלכלי"ל....ב-חי)"בושילש תוכנלהצעומהתיאשראתהסייוצפהימדתא,שארמסינתומוסיכמסומ
תאעובתלהתוכזבעוגפלילבמןלבקלועיגישואםיעיגמהםיססבתמ

.רחאןפואבןלכקהסםייוצפהימד

:שוכרוסיטנאלםידספהוםיקזנוןישנועתוסנק
הזוחעוצבםערשקבלטויששנועו:נק'לבדובעיארחאהיהיןלבקה

םיממודואםייחילעב,םדאלדספהוקזנלכליארחאהיהיןבומכוהז
ואןוסאהרקמ,תונלשר,הלועפמתוענמיהואהלועפלכתמחמםרגיש
דצמואהנבמינלבקואןלבקהדצמהזהווהעוצבברושקהרחאםרוג

לכתוברלםהידבועוהנתמהינלבקוא,וידכועוןלבקהלשוידיבש
ןופלטואלמעהידומעבויבואםימתורונצ,םישיבג,םינינבלקזנ
םרגישקזנלכליארהאיאהיןכו,תורחאתוירובצתודובעיגוסלכו

אצויכוברש,הרעסתוחור.תונופטשםימשגתמחמתועצובמהתודובעל
ואםייחילעב,םדאלסרגיסדספהו,קזנלכלןבוהלאתובסמ
ונובשחלעןקתלןלבקהלע,איהשהביסוזיאמהדובעהחטשבםיממוד

תוצפל,םרובעםייואפסלפלוא,רומאכםרגנהקזנלכויתואצותו
הדגנשגוהשהעיבהלכמ,ויתואצרהוונובשחלעהצעומהתארוספלו
הווהבתולולכהתודובעהעוצבםערשקבסרגישדספהוקזנלכרובעג
;הזריעכי"פעויתויובייחתהראשבעוגפלילבמודחוימןפואב.הז

יגא/`%7/0
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קזוחלםימיאתמהםירודסהלכתארוהונובשחלעעצבלןלבקהלע
דיסהתורוברודיג.תוריפחההוולוךומת,םיכרדה.םימוגפהןוהסבו אונווחהוחיסנפזטקתה

:םיירטינסםיאבה
הדובעהןמזבהביבסמוהדובעהםוקמבןויקנהלערומשלןלבקהלע
הצעומהלשתירסינסההקלחמהתוארוהלםאתהבםיירסינסהםיאנתהלעו
.הדובעהתעצובמהמוחתברשא

:הדובעהחטמיוקנוןויקנהלעהרימש
רדסהוןויקנהלעהדובעהלשפ”לצוההןמזלכךשמבדומללןלבקהלע

רבמצחלבוםירבועהתעונתלרבדהעירפילבלהתביבסוהדובעהםוקמב
יפבםישורדהםירודסהלכתאןיקתהלוילעו,הפסאותלוספםוש

־.סדנהמהונממסורדיש

קיחריותורובחותולעתהתוריפחהלכתאןלבקהםותסיהדובעהרמגםע
יולמהוהריפחהיפרועלכתאסדנהמהי"עעבקישםוקמלהדובעהםוקממ
םיבסחמהוםיפירצהתאותונוכמהוםירי`כמהםילבה,םירמוחהידיימו
םייקנ,םייונפותביבסתאוהדובעהםוקמתארוסמיוומקוהםאומקוהש

.סדנהמהלשטלחומה”ונוצרהעיבתלהזלכו.טלחהבםירדוסמו
הצעומההיהתאלליעלתוטרופמהתודובעהתאםייסיאל.ןל:קהשןמזלכ

תבייוחמהיהתאלהצעומהשיאנתב.ןלבקהםעןובשחהתארומגלתבייוחמ
ירחאלבותאלאליעלתורדוסמהתודובעהתאםייסיןלבקהםדעתוכחל
עוצבבהארתההךיראתמםימי3ךות,ליחתהלהדובעהןמויבהארתה

.םידחאםילעופואדחאןלבקי"עהלאהתודובעה
לשלופהתואצוה10%ףורצבולאתודובעעוצבלואצויסםימוכסה
.ונממובגיואןלבקלועיגישואםיעיגמהםיפסכהמוכוני,הצעומה

והדו:עהעוצ.בלןמוה

'ךוחמרחואיאלהדובעבליחתהלןלבקהלע
םוימםימי־

תודובעהלכתאםילשהלוילעוסדנהמהתאמךכלעבתכבהארוהלבקיש
,םלשומבצמבהצעומלןתוארוסמלוהותווחיפלוילעתולטומה

סדנהמהלשונוצרתעיבתלידימסומשלתונבומויהישןפואבןיטולחל
,`..*%ס.?מרחואיאל

הזהווהבידקעיאנתאוהןמזהיבםידדצהןיבשרופמב.:הנתוהו
בתהיהוהווחבתוטרופמהתודובעהתמלשהבדוהאוארוגיפלכו

סיסבסומותינתומםייוצפםולשתבןלבקהתאבייחיו,הדומחתרפהל
האצותהשסדנהמהרובסםאשיאנתב,ליעלד26ףיעסבםרופמכ<,שארמ

ןהילעהמילשןלבקלןיאשתוביסתאפמהרהאתנתודובעהלשלעופל
(סנוא.תיללכתיצראהתיבש:ןוגכ

סדנהמהתעדלאיהשהערפהוזיאתאפמ)(םימסי"עוא
לוקשבוויניעתואריפלסדנהמהלכוי.הכראןתמהיתוביסמבהקידצמ
ןלבקהובתכבןלבקהי"עסקבחיםא,תאזבהכראןתילטלחומהותעד

עגפיאלהכראןתמ.ווהכדאלםימרוגהותוביסהתאטרפיותשקבב
הדובעהתאםייסלהיחיןלבקהלעוויתוארוהמתארוהבוהזהזוהףקותב
'לכולוחיסרחהדעומהלעו,סדנהמהי"עבתכנעבקישסרחהדעומל

עבונהלבדוהיבוםרוקה'דעומהיבגלועבקנשתוארוההוטיאנחהםתוא
.רוגפוארוחיארובעבםייוצמתולעתל

:תוב`ג-בשת

י:.םי-ןיקלהתונוכמה.א

.הוהזוחל2ףיעסבהרכזוהשםימולשתהתלבטבתיעובקהיםירעומב
,רבכהתשענשהדובעלשםייקלחתונוכשהסדנהמלאיצמהלןלבקהלע

תוחפאלשםוכסבהתשענשהדובעדעכהיהייקלחןובטה,לנביאנתב
.י"ל1//”'רסאמ /

.<<” © 9”
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הצעומהדגנאבוהשהעיבתלכמ.הצעומהתאתוצפלןלבקהבייחתמ ילעופי"ע,רחאקוחלכי"פעואםירבועלםייוצפתדוקפי"פע י"עואתונלבקבםידבועןיבוםיימויםילעופןיב.ויריכבוןלבקה םירבועדיבוםיימויןיבםהירבועוהנממהינלבקואןלבקהיריכש .תונלבקב

:ה1ס:'

לכתאהדובעהתלחתהינפלויתואצותוונובשחלעחכבלןלבקהלע םינקתמהלכתאוהווהבהלולכההדובעהעוצבבםיקוסעויהישםילעופה םיאנתהםתואבוםינובסםתוארגנוזהדובעםערשקבחוכבןועטהלכו ואהרבחבהינכוסואהצעומהתועצמאבהצעומהי"עועבקישיפכ י"עועבקישיפכםיאנתםתואבוהצעומהי"עורחבישחוטבתורבחב תורחאהחוטבהתואצוהלכותומבהימרתאםלילןלבקהלעוהצעומה .סדנהמלהדובעהתריכמרעתומבברימתהלוםרחלםרעומבקוידב
היהתל"נכחורבןועםה.לנתאוםילעופהתאחםביאלןלבקהוהרקמב
.ןלבקהלשויתואצרהוונובשחלעהמצעבןכ-תושעלתיאשרהצעומה תורבחהןתואבואהרבחהתואבוםינוכיסהםתואדגנוםיאנתהםתואב ימדלכתאתונבלתיאשרהיהתהצעומהוןוכנלאצמתהצעומהשיפב ולבקלועיגישואםיעיגמהםיפסנהמהזבתוכורכהתואצוההחוטבה

.אוהשדחאןפואלכבונממתובגלוא
:ליבקמסמםולשת
םילעופהדובעםילוחתפוקלליבקמסמונובסתלעםלםיןלבקה
.םילוחתפוקוןלבקהןיבםכסהבעובקהרועסהיפלהרובעבקיסעיש
ןפואבקלוחיםוכסה.סמהרועשתאסדנהמהעבקיהזכםכסהררעהבו םירושקהםילעופ'הינוגראלם{הלאכונתיםא(םילוחתופוקןיביסחי

תאונובשחלעןלבקהםל”יןכומכ.םוקמבתיללכההדובעהתכשלםע
תכשלי"עדיתעבועבקיואועבקנרשאםירחאםימולשתוםיסמהלכ

עוצבבםיקסועהםינלבקהרובעתויעוצקמהתודוגאהו,תיללכהתירבעה
.הזהווחכתולולכההדובעהגוסמתודובע
הצעומהתאמועבתיםהמקלחלכואםימולשתהואםיסמהוהרקמב
ועיגישםיעיגמהםיפסכהמםחוסכלוןלבקהח"עםמלםלהצעומהתיאשר .דחאןפואלכבןלבקהמםתובגלואהצעומהתאמןלבקל

:הכאלמ,ילעבוםילעופהדצמתועיבת
אוהשףוגואםדאהזיאדצמהצעומהרגנאיהשהעיבתלכשגותםא י"עהצעומהתיאשר.יחכונההווהלעגונבןלבקהמםיעיגמהםיפסכל

?ךותקומינןתיל,בתכבהעדוהתועצמאבןלבקהמסורדלס'םהמה
םיעבתנהםיפסכהםיעבותלודילעומלושאלהמלהעדוההךיראתמםימי

ןמזהךותאוהשקומינלכןתיאלולבקתשהרקמב.ל"נהתועיבתב סדנהמהלשותעדתאחיניאלןתינשקומנהוהרקמבואהעדוהבבוקנה
ונובשחלעםיעבתנהםיפסכהתאםלשלתבייוחמהניאךאהצעומהתיאשר

םייוכנהמואןודקפהמםימולשתהתאואםולשתהתאתונבלוןלבקהלש
ואהזהווהיפלןלבקלועיגישואםיעיגמהםירחאהםוםסכהלכמוא

עובתלחוכוםושןלבקלהיהתאלןכמרחאלתרחאהרוצלכבתובגל
עגופוניאהזףיעס.הצעומהי"על"נכומלושישםיפסכההרותהתא .הוהווחיפלהצעומהלשתורחאהתויוכזהלכב
:תונומלשהתוארוהיולמ

ואתיתלשממתומדלכלשתוארוההותודוקפהלכירחאאלמלןלבקהלע
תורגאה,םיסמהלכתאםלשלוילעו.תרחאתכמסומםוחרלכואתימוקמ

רחאםולשתלכו,ימואלחוטבלדסומלםימולשתתוברלתוינוגראהו<
.קוחכתכמסומתושרלכידילעוםרדייםוןלבקהלעולכוישואםילטומה
ולמויואולבוהשםיסמהלכתאאוהונובשחלעםלשלןלבקהלעןכ-ומב

.הזהדותיפלהדובעהעוצבםערשקבהדובעהילכוםינושטירסתלע
תשורחיחבתדוקפלשתומיאתמהתונקתהירחאיולמליארחאהיהיןלבקה
הותווחיפלהשעתשהדובעלכיבגלרתאקוחלכיפלוא1946תנשמ
םעטמתרחאתכמסומתוערלכואהדובעהדרשמלשונוצרתעינכלתוו

.לארשיתלשממ
: ,\
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.'ן/!וועוו'שװתווח-'[7-3ק7ע7'סל7;:.ך'ו'סךנעווו![השענשהדובעה םולשתהתדועתךיראתמסימי,םייעובשךוהב,ןלכקלהמעייםולשתה
.סדנהמהי"עהמותחה
החכוהלכשמשיאל,םייניבימולשהךוץאבתהריפבהובםכסוה הדובעהמקלחתלבקלהמכסהבוא.הזורבללכנאלשריחמרוסאל
.סדנהמהי"ערשואשיקלחהןובשחבללכנש

*:יפוס־1ובסת.ב

ורשואוןלבקהי”עודדמנשתויומכהיפלעבקייפוסהןובשחה
.הזהווהלתפרוצמהםיריחמהותויומכתמישריפלוסדנהמהי"ע
םיריחמהיפלוכרעיוורמאיסיפולחהוסייונטהו`תופסוההלכו

םיאתמוניאשהרובעתפסותלשףיעסלבלםלוא,וזהמישרבועבקנש
הווהל20ףיעסלםאתהבעבקיםיריחמהותויומכהתמישריפיעסל

והז
י”עובוסנכנשםינוקתכוא,שגוהשיפכרשואייפוסהןובשחה
םיעיגמהםיפסכהוסדנהמלותשגהסוימםייעובשךותב,סדנהמה
סרימםימישדוחךותהצעומהידילעומלושיהזוחהיפלעןלבקל
;סדנהמהי”עיפוסהןובשחהרושא

:רמגהדועה
36ףיעסברומאכסדנהמהי"עורושאויפוסהןובשחהתשגהרחאל

ולאיצוהלסדנהמלבתכבהשקבשיגהלןלבקהיאשראהי.ליעלד
.רמגתדועת

תארקבל,הרומאההשקבהתלבקךיראתמסוי15ךות,סדנהמהלע
הוהווחיאנתלםאתהבןיטולחלתומלשומואצמישכלותודובעה
םוי33רטעמרחואיאלהזורמגתדועתאיצויונוצרתעינמלו
`.הרומאההשקבההלבקךיראתמ
םאתהבועצובעלןהמקלחהזיאואתודובעהמאצמיסדנהמהוהרקמב
ךכלעןלבקלסדנהמהעידויויתוארוהלםאתהבואהזהדותיאנתל
ןמזךותוסדנהמהי"עהרדישיפכתודובעהתאןקתלןלבקהלעובתכב
.בתכבל”נהוהערוהבודילעעבקישיפכ
סדנהמההיהיאלל"נכסדנהמהתויץרדירחאאלמיאלןלבקהמןמזלכ

־.רמגהתדועהתאןלבקלאיצוהלבייוחמ

עבקישןמזהךותל"נכסדנהמהתושירדירחאאלמיאלןלבקהוהרקמב
תאעצבלהצעומהתיאשרהיהת,בתכבל"נהוהעדוהבסדנהמהי"ע

לשויתואצוהןובשחלעםירתאי"עואהמצעבתונושהתודובעה
הצעומהלשלוממימד10%ףורצבהאצוההימוכסלכתאתונבלוןלבקה

.דחאןפואלכבתובגלואןלבקלועיגישואסיעיגמה-סיפסכהמ
ררחושיאל,רמגהתדועתןלבקלהרסמנשרחאלםגיכהככםכסומ
.הזהווהיאנתמיאנתלכיפלויתויובינהההמןלבקה

:תוארוהלהויציא

בייוחמהיהיןלבקה,הצעומהוןלבקהןיבהווההיפלאהרקמלכב
)ומויבלבתכבהארתהתורמל.ןתואהטעייאלותועודיתודובעתושעל
תועצמאבהלאהתודובעהתאתושעלםיאשרסדנהמהואהצעומהויהי
םימוכסהתאתונבלוןלבקהןובשחלע.םילעופי"עוארחאןלבק

ועיגישואםיעיגמהםיפסבהמ.לופסרובע10%ףורצבםימיאתמה
.רחאןפואלכבםתובגלואןלבקל

:ןלבקהידימהדובעהתעקפה
ןלבקהןיאשסדנהמהרובסהיהיםאוא,הדובעהתאןלבקהקיספיםא

רמגדעוא,עובקהדעומלתודובעהםויסתאהחיטבמהת*חבעבםדקהמ/
,הווחבםיגתומהוזמהביטבהתוחפהדובעהשוא,ולהנתנשהכראה
ןלבקהסרדיהב,ןלבקלבתכבהעדוהרוסמלסדנהמהיריבתוכמסהאהת

תיעוצקמהמרבותירשפאהתוריהמבתקפסמהרוצבהדובעכםדקתהל
יאשרןלבקהאהיאלהרומאההעדוהההרסמנשרהאלסהאנהב,תרפושמ

,םירישכמה,תונוכמהתאולםיכומסהםיהמשהמוהדובעהםוקממקלסל
הצעומלוהדובעהעוצבםשלואבוהשוולםיכיישהםירמוחהואםינקתמה

.םירומאהםירמחהוםיריבכמה,תונוכמה,םינקתמהלכלעדובעשהיהי
העדוהבתורדושמהתושירדהרחאןלבקהאלמישדעוהעדוהההריסמתעמ
םימי7ךותהכימתאהינשהאלואהדובעבןלבקהםדקתהאלםאו
תודובעבקיוההל.תיאכוהצעומההיהת'.הרומאההעדותהתריסמרחאל
,הדובעהםוקמברשאםירמההוםינקתמה,מירישכמה.תונוכמהלכבו

ו-כי/10652780/.הרוצב



ז"***'****"'די*"י־־י /
-1כ--,* 'נ םילבהלכו,הצעומהלשהנינקוהסוכרושעיםירומאהםירמתהלכו#ח

ידובםילקועמוםידבועהמויהיהדובעהידיתכמוןתובוכמה.םינקתמהי
.הזףיעסי"פעהלרשאתויוכמסהףקותב.תודובעהרמגדעהצעומה

םישנאוארחאםיאקיסעהלתיאכזאהת,וזהתוכזבהצעומהשמתשתםא
.וישרומ.ןלבקהלערוסאלותודובעה`רמגםחלןלבקהןובםחלעםירתא
םינמזבהסינכלתרפ,תודובעהםוקמלסנכהלוילעופואוידיקפ
וא,סדנהמהדמעמבםתכרעהוושענשתודובעהתדירמםסלםימיאתמ
ןובשחלעתודובעהרמגחשלםישורדםיעצמאטוקנתהצעומהוחקפמה
.ויתונוכמ.ןלבקהירישכמבטמתשהלךכםשלתיאכזאהתוןלבקה
רחאל.ןכלםימיאתמםהשהימב,ליעלורכזוהשולשםירמהחווינקתמ

האצותכאצוהשתואצוההםוכסתאבתכבסדנהמהרסאיתודובעהרמג
םוכסההיהיםאו.הזףיעסי"פעםירחאםישנאי"עתודובעהרמגמ

הצעומהלשתלופמרובע10%לשתפסותבסדנהמהלשותדועתבןייוצש
לעתודובעהורמגנוליאןלבקלעיגמהיהישםוכסהמןטקתודובעב

לכבתבייחהיהתאלהצעומהושרפההתאהצעומלןלבקהםלשי,ורי
םילכב,תונוכמבםירמתבשומשהרובעםייוצפבואףסונםולשת

.הזףיעסבשתוארוההי"פעהדובעהרמגםםלדןלבקהלשםינקחמבו
,הזףיעסתוארוהי"פעםירחאםישנאי”עתודובעהרמגרחאלשיאנתב
,ונממייוררלתיאכזהיהתו,בתכבךכלעהעדוהןלבקלהצעומהרוסמת
ויתואצרהוונובשחלעקלסל,ךכלםדוקןיבותודובעהרמגרחאלןיב

םירמוחהיפרועםינקתמהתונוכמה,םילכה,םירישכמהתאתודובעהםוקממ
`תיארחאהצעומההיהתאלםיאתמןמוךותןלבקהתאזהשעאלםאו

ןלבקההיהישילבמהיניעבבוטכםהבתושעלתיאכזהיהתוםתומלםל
.םרבאםערשקבאיהשהעיבתואהנעמלבכהצעומהרגנאובליאכז
'.םדספהואםקונ

:הווההיאנתתרפה.40
הצעומהתיאשרהזהווחיאנתמיאנתוזיארפיואאלמיאלןלבקהםא

היתויוכזראשכעוגפלילבמןלבקלהליגרהעדוהי"עהזוחהתאלטבל
םיקזנוםידספהקייוצפןלבקהמלבקלוםורדלעובתלהזהוהיפל

.הזהזוהףקותב
:תורד\כ.41

תודובעההפוקתךותבןיב,ןלבקהןיבוהצעומהןיבךוסכסהלגתיםא
םינינעלטרפ(,ויאנהמדחאואהזהזוהםערשקב.ומויסרחאלןיבו

,)םימרוקהםיפיעסהיפל,ובלבסדנהמהלשותעדתערכהלםינותנה
ואךוסכס:וברתארצלבתכבהעדוהדימרוסמלדצלכיאכזאהי

ךוסכסהו.ךוסכסלםיעגונהםינינעהתאהעדוהבטרפיותועדיקולח
םצעשיאנתבדיחיררוברותבהצעומהשארלהדובעהרמגרחאלרסמי
תאקיספהלןלבקלהליעשמשיאלתוררובלותריסמוךוסכסהםויק

הדובעהתאהליחתרומגלבייהאהיןלבקהוהכלהמעצמאבהדובעה.
.התרימגרחאלדעהזףיעסי"פעתוררובבךוסכסהבושילתוכחלו
הנמתידיחיררובכיכעובתלןלבקהיאכזהזףיעסברומאהתורמל
הצעומהשארריבעיהזהרקמב.ודילעעבקישימואזוחמהלעהנוממה

`.זוחמהלעהנוממלעינמהתא

:הועדוה.42

להנמלואןלבקהירילהנרסמתסדנהמהל'יואהצעומהלשבתכבתועדוה
וריאשהלךתומהיהיואהלאםיאנתמ?ףיעסיפלעהנמתנשהדובעה
יהלאתומוקמלןחלשלואהנורחאלעודיהוקסעואוירוגמםוקמבורובע
הרסמנוליאכבשחתראדהי"עחלשתשהעדוהלכ.םוםרבתכמברארהי"ע

.ראךהלשליגרהךלהמברסמהלהכירצאיהובשדעומל

:תוינוירסונתוארתהלערזחו.43
לכבתוינוירמונתוארתהחולשמבךרוצהלעםירתומהזהזוחלםידדצה
יטייקיאואהזהזוחהיאנתמיאנתלכתרפהםצעוהזהזוחלעגונה
.ולאכתוארתהםוקמבושמשי

לוחיי"ל150.-ךסבהזהזוחתומכםערשקבןיר-ךרועהחרטרכש.44
.קלחכקלחםידדצהינשלע

.םינפהרדסמלשורוסאןועטתווח.45
מ,.םךתחהלע!:ידיצהואבחיארלו

.,₪``רשאתב
תימוק.ם%]

.%זוחמלעה:וממה\
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195ו8ץװ'שדוחל1םויבונואתירקבהשענש

ןיב
דחאדצמ)'”אעומה"ןל'לארקתש(ונואתירקתימוקמההצעומ

1`ב

,ינשדצמ)"ןלךרקה"ןלהלארקיש(ע!ש.`לז.ז!ר?....%"©...3/.װ
"

,הטופשרוזאב.!)װ`.6ן6נ,`ן.9,תנינועמהצעומהוליאןה
ויווווןסןפסווסןמקלארקיש

...........תאהרובעעצבלהצעומלעיצהןלבקהוליאוהו והזהזוחבםיטרופמהםיאנתבהצעומברבקהמיכסהו

1

.2

.4%

”4

.5

:ןמקלדםכסהרדילםידדצהינשואבןכל
3הפקיהךהדובעהתוהמ תאעצבלומצעלעהזבלבקמןלבקהוןלבקלהזברסמהצעומה

תויומכהתמישר,ינכטהרואית,תוינכותהיפל.....5]%..?'₪]%
,םידדצהינשי"עםימותחה,)"םיטורפה"ןמקלוארייש(םירידו

םאתהבו,רנמיהדרפניתלבקלחםיווהמהוהזהזוחלםיפרוצמה
הנתנתם)"סדנהמה"ןמקלארקרש(....../ל42סר;המהלכויתוארוהל

.םעפבנעפידמןלבקל

\ילשיז

הר!איחי1/3פגלשתה ...........?.תרומתןלבקלהצעומהםלעתהזהזוחברומאהםעבשחתהב
יגוע/!#”ש/!(,/711”("”ל4600.לגךסהזא

י"פעםירועטבןלבקלהצעומהיי"עםלושיהזםוכס,)חװילארעיתוריל
קלחהווהמהוהזהזוחלתפרוצמהםידדצהי"עהמותחהםימולשתהתלבט
ושגויעיפוסהןובשחהוםייקלחהתונובשחבבשחתהבונביהדרפניתלב
.סדנהמהי"עךרםואירןלבקהי"ע

:ןואנ-!והדובעהטרפמי
ויאנתלכתאוהדובעהםוקמתאןחבוקדב,הארשהזוריהצמןלבקה

וללהוללכהמאצויילבוכוהלבוהה,עקרקהביט.................
הנעטםושולתויהללכותאלוהרורבוהאלמ.המלפהעידיולםועודו

שורדהלכתאםיללוכתויומכהתמיערבשםיריחמהוםארמהעודוואלע
”.סדנהמהתוארוהוםיטורפההז\הזוחיאנתלםאתהבוהזהזוחםויקםשל

:םיטירפהוהזוחהיאנת
שטוריפלםאתהבהזהזוחבתולולכהתודובעהלכתאלעופלאיצויןלבקה
םנוצרתעינמלווחכחאבואסדנהמהלאויתושירדוויתוארוהלםאתהבו
`םורואיבהותוארוההואםיטוריפהפןלבקהרובסהיהיםא.הרומגה
תטרופמהוזלעתפסותסוטמםהבשיוחבאבואסדנהמהר"עולונתניט
וילע,הזוחהללכמןויגהךרדכהקיסהלרפפאעהדובעהלעואהזוחב
השעאלםאו,הדובעההתואבליחתיםרטבסדנהמלבתכבךכלעעידוהל

,ףסונםולשתלסדנהמהותמכסהתאלבקאלוא,הדובעהתלחתהינפלתאז
האורןלבקהטהדובעההתוארובעףסונםולשתלתוכזןלבקלאהתאל

.תפסונכהתוא
":הדרבעזםוקמבםיטירפ

םיסורפהלעוהזוחהלשקתעהתודובעהםוקמבד=מתקיזחיןלבקה
י"עןויעלדימתםינכומויהיו,הדובעלםיכיישהםירתאהםיכמסמהו
.וחבאבואסדנהמה
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ה`דרבע1«,..לי₪?,ע???,,-553-13

תאצוהלםישורדהםירבדהראשלכוםירמתהלכתאקפסלןלבקהלע
ותילכתלהרומגהמאתהךותמהדובעהתאעצבלו,יוארכלע!פלהדובעה
ךא,םיפסונה[הוםיירקעהןה,טיטוריפהלעיתימאהתנבומוהנוכנה

ןכותמקיסהלןתינדועלכ,תוינכתהתחאמתרוטעוזיאהטמשוהםא
קרוךאויהיםימולשתהםלוא.תטמםומההרבעהתאינויגהןפואב
תושרדנהתוערהתודובעלטרפ;תויומכהתמישרבםי,ולכהםיפינסהרובע
תמישרבתורכזנןניאםגוהזהזוקיכמסממןקיבהלןואלוסדנהמהי"ע

תויומכהתמישריפיעסמףיעסםויקלהיפעיתגכירצמ”ניההגותויומכה
סדנהמלדימךכלעעידוהלוילע,תוינכתבהריתסוזיאןלבקהאצמיםא
אהתסדנזהלעותטלחתונהדובעההםעתןהמהזיא:װ`טילחירשא

,”ובאי'צ/:!,(ןואטאשי!30%015ורשא,ןס/רבוקוווווסה{,נ-תערכמךתיפוסה
- 5?* /'<*” # !”3 ? .;־רטהלהנמ

הדובעלהנמהדובעהלעלעופלהאצוההןמזלכךשמב?:סעהלןלבקהלע
להנמיונמ.הדובעהםוקמבדימתאצמירשאו?סרנהמהר"ערשאתרעהחמומ
רפקב.ירנעלכןכוהדובעהןמרונם-רהכתוכירצסדנהמהתטכסהוהדובע

ונתינעםירואיבואתוארוהלכ-הדובעהךלהמומזךהיהיםאהזםע
להנמללכבוןלבקלונתינוליאכובשחייהדובעהלהנמלסדנהמהי”ע

םיני:עהלכבםירבדבומעאובללכויסדנהמהםםומההיהיהדובעה
.הרובעתלפלעופלהאצוהבםירוםקה

31;בעהםוקמב233”טכ"ב־חקפמ
החגפהךרוצלחקפמ,הדובעהםוקמבוחכאברותבתונמליאמרסדנהמה
לכבעייסלןלבקהלעך,הזוחהיאנתיפלתודובעהעוצבלעתרוקבו
הדובעהתארקבליאשרוךמסומהיהיחקפמה.ודיקפתיולמבתקפמלרמפאה

הדך'בװיילהוחלךאןלבקלהעדוהרוסמלתוערהולרהתריקדבלותייבחהו
קיספהלבייחהיהיןלבקהרבםירמחהואתודובעהלסרושאוארבדבולפ
.סדנהמהלעותטלחהתלבקדעםירמתהםתואבסוטמהתא.אהבסההתוא
וץתל=תבךחמןלבקהתאתרטופוחכאבךאסדנהמהי"עהדןרערתניחבןיא
סדנהמל.המויסרחאלואהדובעהתפוקתךותולגחרסה:פואןורסחלכ
הסינכתוכזאהתסדנהמהי"עך;ל:הערוהםרחאםדאלכליחבאבלוא

םירחאהתומוקמלוהכאלמהיתבלםגםאיכ,תודובעהםוקמלקראתהרידת
:הזהזוחבתולולכהתודובעהתאםינוכנןגםיריעכמםהבש

!.נ-ב.נ*?-ב-3־װ.1־3.ג-ב
שיןמקלדםיטרפהתאמהדובעומויהדובעההרקבבלהנלןלבקהלע

:םויןיירבסינכהל
םהיגוסלםידבועורפסמתא
'םויותואבועצובשהדובעהיגוסלכ

הדובעהחותמלוקפוסםםהרתויומכוםירמוחהיגוס
הדובעהםוקמבוחקלנשואואבךהםינכמדויצותוגרבמ?ד
ריואהגזמר

וחבחאבואסדנהמהלבויתורעה%ן
ןלבקהלעויתורעהסד
.הזהזוחבתולולכהןלבקהתודובעםערשקבתונופתורעה%ה

סוחכאבלואסדנהמלםויםוירוסמלשיהזהדובעהןמוימקתעה
להנמואןלבקהי"עווחבהאררקבייחמה1,ג.םויםתחייןמויה

«הדובעה

./5
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הדובעהינמזחול
תטרופמהדובעתינכתהדובעהתלחתהינפל.סדנהמלםרגהלןלבקהלע

שורדהןמזהוןרמגהדעתודובעהלשלעופלהאצוההרדסתאתללוכה
הדונעהתונכת”ךכותונוכמה.םילעופהרבסמ.תודובעהגוסלכל

םהשלכםייונשהבסינכהלןלבקלהיהירוסאוסדנהמהרושאהנועט
.סדנהמהלשבתכבותמכסהאלל

תויומכהךתוינכתהחררקב
ןי”`םיטירפלגאתהבתוריסמהלעתרוקבתוטעלומבעבןלבקהלע

תויומכהתמישרןיבמהמאתהואדעבואתואיגשדעבתיארחאהצעומה
,תויומכהתמישרותוינבתהןיבהמאתהיאלעהרקמב'חוינבוההןיבו
דיחפמילרקהוםיעירכמהזהיוחיאנתוינכטהרואיתהותוינכתהקר

!טרשךבתועיגשלרשקבתונעטםושולהנייהתאלולאםירקמבששוריפב
.תויומכה

;יג-מ-ן'סותודידמ
יפלהבוגהתודוקנתאהליחתקורבלןלבקהלעהדובעהתלחתהינפל

מוחכחאבךאסדנהמהלשתוארוהבךתוינכתבועבקנשטירסתהוםירפסמה
לכלשםידממהוםיוקה,םיבצמהלכתאןלבקה;מחיהקידבהרחאל

,האלמלעופלהאצוהלםישורדהםינוממהלכתאללכבוםהיקלחותודובעה
.סדנהמהתושירדלרתוינכתלםאתהבתודובעהלשתקייודמוהליעי
לבא,סדנהמהי"ערמואאלךומסהנןמזלכ,הדובעלכבליחתהלןיא
אלןומסבהלקתלכוןןךמסהקוידלתוירחאמןלבקהתאררחשמוניאהז

תמיאלכאוהונובשחלעוןלבקהי"עןקדחהפקייודמאלואןוכנ
.הלגתתולעראתש
,םילכ,הדובעילכ,םילעופהתא:אוהונובשחלכקפסיומצעבןלבקה
.ךומסהלשלעופלהאצוהלםישורדהםירישכמהלכוםירמוח
היצלץרפהתודתיהרימש
בייחתנו,ןוכנהןמוקמבטינומסהו?קיתוהתרימשרובעיףתהאןלבקה
הרקמב.................................סדנהמלרדסבםרםמלהזב

םינובניתלבתומוקמלוקתעוהשואםינומסואתורתיםירסחיכררבתיו
ל"נהםינומטהתאותורתיהתאאוהונובשחלעשדחלבורחןלבקההיהי

.ךמסומדדומתועצמאב
הדובעהש-םוקמבהרימש

24ךסמהדובעהחטמבהליערהרימשאוהונובשחלערדסלןלבקהלע
.סדנהמלהדובעהתריסמלדע,עובשבםימי7תועש

םירמוחלשתואמגוד
םירמוחבהזהזוחבתולולכהתודובעהעוצבבשמתשהלבייחתמןלבקה
ורשוארשאוסדנהמלשיגהןלבקהרשאתואמגודלםאתהבהדובעיקלחו
;סדנהמהלשודיתמיתחי"ע

הדובעהיקלחום*ךמחהםאידיחיהקסופהשמשישאוהודבלסדנהמה
.תורשואמהתואמגודלםימיאתמםהרט”חתהלהצורואםהבשמתשהןלבקהש,

4/.
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:חונןבמוםירמוח
,םירמוחהלכתאונובשחלעחטבלורומשל,ליבוהל,קזבלןלבקהלע םיטנזרבהלבוהתונוכמםימוגפ,הדובעילכוםירישכמתונוכמה

םשלתונושהתודובעהיוךסלםישורדהםירחאהםירבדהלכוקלדירמוח
-וניוצאלםאןיבותוינכותבשוריפבונויצםאןיב,הדובעהעוצב קיחרהלאאיצוהלןלבקלרוסא.סדנהמהל;ויתואררה;אתהבלכהו
הזיא,רמגה.תךועתןגדערהדובעה.ךלהמןמזלכךשמבהדובעםוקממ

םשלםוקמלואבוהשהדובעילכוםירישכמ,תונובר,םירמוחםהש
אוהשםירקמהםתואבסדנהמהידורתועדהוהדובע;לשלעופלהאצוה
,תונוכמב,םירמוחבשמתשהל,ןלבקהידימהדובעהתאעיקפהליאשר

יןלבקחןובשחלעתודובעהתמלשהםשלהלאהדובעהילכבוםירישכמב
:םי.מחהקידב

ןוכמבהדובעהיקלחואםירמוחהתאאוהוניבטחלעקודבלןלבקהלע
־ריבעיוקפסיןלבקה.סדנהמהי"עשרדיהזשןמזרוהדימב,םינקתה

ךכלשרדישכהקידבלםישורדהםירמוחה,תואמגודהלכתאונובשחלע
.סדנהמהי"ע

:"העעומה"י"עםירמחתקפסה
ןלבקלקפסלתבייוחמהניאלבא,תוכזהתאהמצעלתרמושהצװרמה
םיריחמבהזההזוחהםעתורושקהתודובעהעךצבלםישורדהםירמח
י"עםירמתהתקפסה.הדובעהתלבקלותעצהבןלבקהי"עועצוהשיפכ

,ליבוהל,סימעהל,קרפלןלבקהלעוונר.קחירקבהיהתןלבקלהצעומה
וניוצישםינסחמהמוקפוסישםירמתהתאחטבלורומשל,ןסחמלקרפל ןלבקהלע.ונובשחלעהדובעהףוסדעוהינבהחטשדעהצעומהי"ע
תלבקםוימםימי7ךותל"נכולקפסתהצעומהשםירמתהתאלבקל

ראשיל"נכןלבקלםירמחקפסתהצעומהשהרקמבםג.ךכלעהעדוהה
תוערגמהלכתאןקתלבייחהיהיו,רבחהביטלידיךיהיארחאןלבקה

.הכחםירמתבםךמשהללובועיפויש
.םילעופ

תיללכההדובעהתכמלתועצמאבואוהונובשחלעקיסעהלןלבקהלע
הרוצבהדובעהעוצבםשלשורדהרפסמבעוצקמלכ”םיחמומםילעופ
ואסדנהמהרשאלעופלכרתאבףילחהלודימרטפלןלבקהלע,התואנ
.תמייוסמתיעוצקמהדובעלרשעומיתלבואםיאתמ”רלבכאצמירהכ-אב
תיללכההדובעהחבשלי"עעבקנהרכשהתאתוחפלוילעופלםלעיןלבקה
הנשמהינלבקואןלבקהי"עםיקםןעמה`םילערפהעיארחאהיהיןבו
`«ל"נכםרכשולבקיולש

םיסקנפואתומישרלהנלסדנהמהלשותעדתחנהורבבריע?יהיןלבקה
הדובעהתועשוםרכש,ןובנהדעומבוקייודמןפואבםושרי:הבםימיאתמ

תוארהלהיהיוילעו,תודובעהעוצבבקיסעמאוהרשאםילעופהלכלש
תוקתעהלבקלולתושרהלר,ותשברדיפלערוכ-אבלךאסדנהמל

סםירומאהםיסקנפהךאחומישרהמ

:םייוניש
תיחפהלואלידגחל'סדנהמהידילעבתכרףכל;רריצכלםייחןלבקה

לידגהלואףיסוהל,לטבל;תיחפהל,תונשלךא/הדךבעהףקיהתא
ןמזלןמזמסדנהמהי"עשרדיטיפכ,הירבעףיעסותואלרועישותואב
לעהלעיאלתותחפהבןהוחופנךהבןהםייונשהףקיהשיאנתב

יכ`”569/י
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םושעצביאלןלבקהששרופמבהנװוה.הזוחהלשםירמוחהםוכסמ
תאמבתכבתדוקפיפלאלא,הלדגהואהפסוה,התחפה,תטמשהיונש

,תופסונתודובערובעבםולשתלהשירדואהעיבהםושוסדנהמה
.ל"נכבתכבהדוקפןלבקהודיבאצמתאלםא,עמשתאל'וכויונש

י*,יונשתדובעאיהתמייוסמהדובעםאבידיחיהקס`פהיהיסדנהמה

דחוימםולשתהרובעעוגנםאב,ןאכךאהלדגה,התחפהואהסמעה
יהרומתבהדרוהרבדהןועטםאה,הטמשהוהתחפהלשהרקמבוא,ףסונ

וניאןריחמרשאוהזףיעסףקותבהניסעיתשתודובעהל.הזוחהלש
בייחיהזהריחמוןריחמיתאעבקיסדנהמה־תויומכהתמישרבלולכ

םוכסהמעורגלואףיסוהלשישםוכסהבשח”ויפלו,םידדצהינשתא
םיריחמהםעסדנהמהבשחתיל"נהםיריחמהתכרעהב.הדובעהלעיללכה

עבקיהזכריחמאצמיאלםאו,תויומכה”חמימרבשתומודתודובעל
יריבתושרה.ל"נהםיריחמלהמרתהואהאושהךותמריחמהתאסונהמה
ואהדובעהומרדקעחפלתססותהואיונשהךרעתאעובקלסדנהמה

תודובעהןמזבתואצוההרתיךיהדובע,םירמתהלשימצעריחמיפל
.זחובעהתלהנהוןלבקהחךירםיללוכה10%תפסוהבל"נה

;םיריחמבםייונש
ובשחיי'וכוהקפסאה,הלבוהד,םירמתה,הדובעהרכשלשםיריחמה
,אוהשיונשלבלםוקמןרעו,הזהזוחלעגונשהמלכבםיביציכ
הדובעהרכשריחמבולוחיםאבהשעמלולוחישתזתחפהךאתופסות

שרופמבהזברהצומ.'וכוהקספהה,םירמתה,הלרךההריחמיוא
תיאכזהצעומההיהתאלןבואוהשתפסותלכליאבוהיהיאלןלבקהש

.ל"נהםיריחמבםייונשבקעאיהשהתחפהלכל
:םימוגפ!ךרד`-ךערםירמח
קלסל,קרפל,הדובעה'ךלהמןמזךשמבןלבקהמשורדליאשרסדנהמה

םניאשםירמהמהתצקסואהלוכהתשענשהדובעלשקלחואהדובעלכ
,תוינכתלהמיאתמהניאשןפואבואתורשואמהתואמגודלםימיאתמ

לשוזהשירדירחאאלמלןלבקהלע.סדנהמהלשויתוארוהלוא
םילוספהםירמתהתאףילחהלוךכלהארוהתלבקםעדימסדנהמה

אוהונובשחלעהנקתלואשדחמהדובעההתואתאתושעלוםימיאתמכ
תשירדתאלעופלןלבקהאיצויאלםא,סדנהמהלשונוצרתעיבתל
תיאשרהצעומההחהת,בתכבתאזכהעדוהבעבקנשןמזהךותסדנהמה
רובעןובשחלבו,ץרחנלאצמתשיפכ,המצעבלעופלרבדהתאאיצוהל
רוערעתוכזאללןלבקהתאבייחי,סדנהמהי"ע<רטואמתאזכהדובע
הלופסימד10%ףורצבהלאכםימוכסתוכנלהעטומהידיבתושרהו
התשענאלשהדובעןוקחםוקמבש,ואנתב,ןלבקלועיגישםיפסכהמ
תושרהל,סדנהמהיאכזהיהי,תרחאבהתפלחהואהווחלםאתהב

ךרעבשרפההתאאוהותכרעהיפלעובקלוראפההמוגפההדובעהש
םוכסתאתובגלהזירחאתיאכזהיהתהצעומהו,םירמתהואתודובעה
עגפירבדהשילבמהצעומהמןלבקלועיגישםימוכסהמשרפהה

ןוכנלאצמתשןפואבכםוכסףדועלכעובתלהצעומהלשהיתויוכזב
.רומאהשרפההיוסכלוקיפסיאלהצעומהמןלבקלעיגישםיפסכהםא

:םויסהרחאלתונורסחה
תונורסחה,תומוגםה,תוערגמלכלהצעומהרפלביארחאהיהיןלבקה

םאתהבכוידילעהעצובשהדובעבתולגתהלםילולעהסילוקלקהו
ןה,רמגההדועתתאצוהךיראתמתחאהמחהנשךשמל,הזהווחל
תועצמאבהעצובשהדובעבןהוןלבקהי"ערשוהעצובשהדובעב
םירמוחבשומשבקעומרגנסדנהמההעדצנוהנשתינלבקואןלבק

ויתוארוהואתוינכתלםאתהבםניאשהדובעונפוא,בק<ואםיעורג
.סדנהמהלש

'
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לשבתכבתוארוהיפלאוהונובשחלעוןלבקהי"עושעיםינוקתה
השירדהירחאןלבקהאלמיאלםאוךדילעעבקישןמזךותוסדנהמה
איצוהלהצעומהידיבתושרהסדנהמהי"עולעבקנשןמזהךותהרומאה
עגפירבדהשילבמןלבקהןובשחלעםינוקתהתדובעתאלעופל

אצמתשןפואב,ףסכםוכסךרועלכעובתל,הצעומהלשהיתויוכזב
תואצוההיוסכלוקיפסיאלהצעומהמ;לבקלועיגישםיפסכהםאןוכנל
.ל"נה
:הדובעהיוסכלעהעדוה

עהןוהכהלולעה,הזוחהיאנתבתוללוכהתודובעהמהדובעלשהמויסםע
ןפואהזיאבואהסכמהבכשידילעואהדובעךסמהידילעהסוכמ
ידכ,שארמתועש48ךותסדנהמלךכלעעידוהלןלבקהלע,אוהשרחא

תויהלותוסכתהלהלולעההדובעהתאןוחבלוקודבלסדנהמלרשפאל
הסוכתםרטבתושורדהתוארוההתארוסמלועובקלוןיעהןמהיומס

עידוהאלואסדנהמהלשויתוארוהלדךגנבהדובעההתסוכםאו«הדובעה
ונובשחלעןלבקהףושחיוהלגי,יוסכהלעשארמסדנהמלןלבקה

סדנהמהתשירדי"פע,התסוכשהדובעהתא,תרוקבםשלויתואצרהו
י"עהדובעהרושארחאלדימשדחמהסנכנוודילעעבקישןמזהךותבו
היהי,ךכבלשרתיךאהשירדהתאאלמלןלבקהברסיטאוסדנהמה
יולגםשלויתואצרהוןלבקהןובשחלעםילעופקיסעהליאשרסדנהמה
המיאתמיתלבהפושחוהירלגרחאלהדובעהאצמנםאו,הדובעהיוסבר

היהיסדנהמהלשתופסונהויתוארוהלואהזוחהיאנתראשלותוינכתל
!סדנהמהתוארוהלםאתהבויתואצרהוונובשחלעהנקתלבייחןלבקה

:ה:שמינלבק

,ןתצקמואולוכ,רחאלהזהזוחריבעהלוארוסמליאשרוניאןלבקה
המכסהןתנתםאםג.סדנהמהתאמבתככהמכסההליחתלבקםאאלא

יפלןתצקמואןלוכויתויובייחתההמרוטפןלבקההיהיאל,ל"נכ
םויקלהצעומהיפלכתוירחאבידיחיהאשונהראשיאוהוהזהזוח
תערוגןפואםושבל"נהסדנהמהתמכסהןיאוויפיעטלכלעהזהזוח
םושוםיסחיםושתרצויהניאוויתויובייחתהוותוירחאףקיהורועשמ

`הזוחהרבעוהוילאששיאהואהנשמהינלבקןיבלהצעומהןיברשק

.והצקבואולוכ
:תודובעירלמיארובעםיקזנ

דעומלסדנהמהלשותעדתחנהיידכהדובעהתאןלבקהםייסיאלםא
רשיאםאירה,סדנהמהי"עךראוהשןמזהדעוא36ףיעסברכזנה
ךותואעובקהםוילתודובעהתארומגלהיהרשפאיכבתכנסדנהמה
םוכסהצעומלםלשלןלבקהבייחאהיסדנהמהי"עךראוהשרמזה
םיירצמרותבדוהאלשעובשלכלד"ללש

תוכנלהצעומהתיאשראהתםייךצפהימדתא,שארמםיגתומוםיכמסומ
תאעובתלהתוכזבעוגפלילבמןלבקלועיגישואםיעיגמה'םיפסכהמ

.רחאןפואבןלכקהמםייוצמהימד

:שוכרו”םישנאלםידספהוםיקזנוןישנועתוסנק
הזוחעוצבםערשקבלטויששנועוסנקלכרובעיארחאהיהיןלבקה

םיממודואםייחילעב,םדאלדספהוקזנלכליארחאהיהיןכומכוהז
ואןוסאהרקמ,תונלשר,הלועפמתוענמיהואהלועפלכתמחמםרגיש
דצמואהנשמינלבקואןלבקהרצמהוהזוחעוצבברושקהרחאםרוג

לכתוברלםהידבועוהנשמהינלבקוא,וידבועוןלבקהלשוידיבש
ןופלטואלמשחידומעבויבואםימתודובע,םישיבכ,םינינבלקזנ
םרגישקזנלכליארחאאהיןכו,תורחאתוירובעתודובעיגוסלכו

אצויכוברש,הרעסתוחור,תונופטש,םימשגתמחמתועצובמהתודובעל
םיממודואםייחילעב,םדאלםרגישדספהו,קזנלכלןכוהלאתוכסמ
ויתואצרהוונובשחלעןקתלןלבקהלע,איהשהביסרויאמהדובעהחטשב
תארותפלותוצפל,םרובעםייוצפםלשלוא,רומאכםרגנשקזנלכ

קזנלכרובעהדגנשגוהשהעיבתלכמ,ויתואצהוונובשחלעהצעומה
ןפואב,הזהזוחבתולולכהתודובעהעוצבםערשקבםרגישדספהו
«.הזףיעסי"פעויתויובייחתהראשכעוגפלילבמודחוימ

'יג"שי7/.
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הצעומהדגנאבוהשהעיבתלכמ,הצעומהתאתוצפלןלבקהבייחתמ
ילעופי"פע,דחאקוחלכי"פעואםידבועלםייךצפתדוקפי"פע
י"עואתונלבקבםירבועןיברםיימויםילעופןיב,ויריכשוןלבקה
םידבועןיבוםיימויןיבםהידבועוהנעמהינלבקואןלבקהיריכש

.תונלבקב
;מושב

לכתאהדובעהתלחתהינפלויתואצהוונובשחלעחטבלןלבקהלע
לכתאוהזהזוחבהלולכההדובעהעוצבבםיקוסעויהישםילעופה
םתואבוםינובסםתואדגנוזהדובעםערשקבחוטבןועטהןלכוםינקתמה
הרבחבתונכוסךאהצעומהתועצמאבהצעומהי"עועבקישיפכםיאנתה

י"עועבקישיפכםיאנתםתואבוהצעומהי"עורחבישחוטבתורבחבוא
תורחאהחוטבהתואצוההלכוחוטבהימדתאםלשלולבקהלעוהצעומה
.סדנהמלהדובעהתריסמדעחוטבבדימתהלושדחלםדעומבקוידב
היהתל"נכחוטבןועטהלכתאוםילעופהתאחטביאלןלבקהוהרקמב
,ןלבקהלשויתואצרהוונובשחלעהצמעבןכתדמעלתיאשרהצעומה
תורבחהותואבואהרבחהתואבוםינוכיסהםתואדגנוםיאנתהםתואב
ימרלכתאתובגלתיאשרהיהתהצעומהוןוכנלאצמתהצעומהשומכ

ןלבקלועיגישואםיעיגמהםיפסכהמהזבתוכורכהתואצוההחוטבה
.אוהשרחאופוא.לכבונממתובגלוא

:ליבקמסמםולשת
םילעופהרובעםילוחתפוקלליבקמםמונובשחלעםלשיןלבקה
\.םילוחתפוקוןלבקהןיבםכסהבעובקהרועעהיפלהדובעבקוסעיש

ןפואבקלוחיםוכסה.סמהרועהתאסדנהמהעבקוהזכםכסהרדעהין
`

םירושקהםילעופהינוגראלש{הלאכונשיםאםילוחתופוקןיביסחי
תאונובשחלעןלבקהםלםיןכומכ.םוקמב=חוללכההדובעהךכשלםע
תכשלי"עדיתעבועבקיואועבקנרפאםירחאםימולשתהוםיסמהלכ

עוצבבםיקבועהםינלבקהרובעתויעוצקמהתודוגאהו,תיללכההדובעה
..הזהזוחבתולולכההדובעהגוסמתודובע

הצעומהתאמועבתוםהמקלחלכואםימולשתהואםיטמהרהרקמב
ועיגישואםיעיגמה`סיפסכהמםתוסכלוןלבקהח"עםמלשלהצעומהתיאשר
.רחאןפואלכבןלבקהמםתךבגלואהצעומהתאמןלבקל

:הכאלמילעבוםילעופהדצמתועיבת

אוהשףוגואםדאהזיאדצמהצעומהדגנאוהשהעיבת`לכשגותםא
י"עהצעומהתיאשר,יחכונההזוחלעגונבןלבקהמםיעיגמהםיפסכל
םימי7ךותקומנןתיל,בתכבהעדוהתועצמאבןלבקהמשורדלסדנהמה
םיעבתנהםיפסכהםיעבותלודילעומלושאלהמלהעדוההךיראתמ
ןמזהךותאוהשקומינלכןתיאלןלבקהשהרקמכ.לנהתועיבתב
.סדנהמהלשותעדתאחיניאלןתינשקומינהוהרקמבואהעדוהבבוקנה
ונובשחלעםיעבתנהםיפסכהתאםלשלתבייוחמהניאךאהצעומהתיאשר

םייוננהמואךודקפהמםימולשתהתאואםולצתהתאתיכנלוןלבקהלש
ואהזהזוחיפלןלבקלועיגישואםיעיגמהםירחאהםיפסכהלכמוא

עובתלתוכזםושןלבקלהיהתאלןכמרחאלתרחאהרוצלכבתובגל
עגופוניאהזףיעס,הצעומהי"על"נכומלושישםיפסכהתרזחהתא
.הזהזוחיפלהצעומהלשתורחאהתויוכזהלכב
:תונוסלעהתוארוהיולמ
ואתיתלשממתושרלכלשתוארוההותודוקפהלכירחאאלמלןלבקהלע

תורגאה,םיסמהלכתאםלשלוילעו.תרחאתכמסומתומרלכואתימוקמ
ידחאםולשתלכו,ימואלחוטבלדסומלםימולשתתוברלתוינונראהו

!.קוחכתכמסומתומרלכידילעושרדיישוןלבקהלעולטוישואםילטומה

ךלשויואולטוהשםיסמהלכתאאוהונךבפחלעםלשלןלבקהלעןכומכ
.הזהזוחיפלהדובעהעוצבםעריקבהדובעהילכוםינושםירמוחלע

תשגרהיתבתדוקפלשתומיאתמהתונקתהירחאיולמליארחאהיהיןלבקה
הזהזוחיפלהשעתשהדובעלכיבגלרחאקוחלכיפלוא1946הנסמ
?םעטמתרחאתכמסומתומדלכואהדובעהדרשמלשונוצרתעיבשלהזו

.לארשיתלשממ
'
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:תיעיצקמהנייגיה
קזוחלםימיאתמהםירודסהלכתארוה'ונובטחלעעצבלןלבקהלע

דיסהתורוברודיג,תוריפחההוולוךומת,םבכרדה,םימוגפהןוחטבו
.וכוהרהזאיסנפתנקתה

!

:םיירטינסםיאנת
הדובעהןמזבהביבסמוהדובעדםוקמבןויקנהלערומשלןלבקהלע הצעומהלעתירטינסההקלחמהתוארוהלםאתהבםיירטינסהסיבנתהלעו
.הדובעהתעצובמהמוחתברשא

:הדובעה-חטשיוקנרךויסנה.לעהרגמ]
רדסהוןויקנהלעהדובעהלשפ"לצוההןמזלכךשמברומשלןלבקהלע

.רבטצתלבוםירבועההעונתלרבדהעירפילבלהתביבסוהדובעהםוקמב
יפבםישורדהםחרודסהלכתאןיקתהלוילעו,הפסאותלוספםוש `.סדנהמהונממטורדיס

קיחריותורובהותולעתהתוריפחהלכתאןלבקהםותסההדובעהרמגםע
יולמהוהריפחהיפדועלכתא.סדנהכהי"עעבקיסםוקמלהדובעהםוקממ םינסחמהוםיפירצהתאותונוכמהוםירישכמהםילבה,םירמוחהייךיישו ,םייונפותביבסתאוהדונעהםוקמתארוסמיוומקוהםאומקוהש .סדנהמהלשטלחומהונוצרתעיבתלהזלכו,טלחהבםירדוסמוםייקנ היהתאלליעלתוטרופמהתודובעהתאםייסיאלןלבקהטןמזלכ
אלהצעומהשיאנתב.ןלבקהםעןובשחהתארומגלתבייוחמהצעומה
ליעלתוטרופמהתודובעהתאםייסיןלבקהשדעתוכחלתבייוחמהיהת
ךיראתמםימי5ךות,ליחתהלהדובעהןמויבהארתהירחאלכותאלא

.םירחאםילעופוארחאןלבקי"עהלאהתודובעהעוצבבהארתהה
לשלופטתואצות10%ףורצבולאתודובעעוצבלואצוישםימוכסה
.ונממובגיואןלבקלןעיגרצואםיעיגמהםיפסכהמוכוני,הצעומה

:הדובעהעוצבלןמזה
םוימםימיךותמרחואיאלהדובעבליחתהלןלבקהלע

תודובעהלכתאםילעהלוילעוסדנהמהתאמךכלעבתכבהארוהלבקיש םלשומבצמבהצעומלןתוארוסמלוהזהזוהיפלוילעתולטומה
סדנהמהלייונוצרתעיבםלידימעומשלתונכומויהישןפואבןיטולחל

ירומאכהדובעהתלחתהלסדנהמהתארוהךיראתמ-־”מרחואיאל הזהזוחבירקיעיאנתאוהןמזהיכםידדצהןבטרופמכהזבהנתוהו
בשחיהזהזוחבתוטרופמהתודובעהתמלשהברוחאוארוגפלבו םימכסומוםיגתומםוווצפםולשתבןלבקהתאבייחיו,הרובחהרפחל

האצותהמסדנהמהרובסםאטיאנתב,ליעלד26ףיעסבטרופמכ,שארמ
ןהילעהטילשולבקלןומעתיביסתאפמהרחאתנתודובעהלשלעופל
(סנוא,תיללכתיצראהתיבפ:ןוגכ

תעדכאוהשהערצהוזיאתאפמ)(םיממי"עוא
ויניעתואריפלסדנהמהלבוי,הכראןתמהיתוביסמבהקידצמסדנהמה
בתכבןלבקהי"עעקבתיםא,תאזכהבראןתילטלחומהותעדלוקטבו
אלהכראןתמ.וזהכראלםימרוגהותוביסהתאטרפיןתטקבבןלבקהו
םא.םייסלהיהיןלבקהלעוךיתוארוהמתארוהבוהזהזוחףקותבעגפי

לוחיהדחהדעומהלעוסדנהמהי"עבתכנעבקימסרחהדעומלהדובעה
לכדוחיבוםדוקהדעומהיבגלועבקנשתוארוההוםיאנתהםתואלכ

.רוגפוארוחיארובעבםייוצפםולצתלעגונה
:תונובשח

,םייקלחתונוכסח.א

,הזהזוחל2ףיעסבהרכזוהשםימולשתהתלבטבםיעובקה'םידעומב
,רבכהתשענשהדובעלשםייקלחתונובשחסדנהמלאיצמהלןלבקהלע

!תוחפ'אלטםוכסבהתשענשהדובעדעבהיהייקלחןובאחלכמיאנתב

.ו"ל”אלרסאמ ;נ'”??[
.../"

9/.
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לשהכרעהןייוצתהבטםולשתתדועתהצעומלבתובאוצמויםרגחמה

.יקלחםולשתתרותבןלבקלםלשלטישםוןסהוןהטצנטהדובעה
םולשתה>תדועתךיראתמםימיםייעובשךותבןלבקלהעעייםולשתה
.סדנזמהי"עהמותחה
החכוהלכשמשיאל,םייניבימולשתרושאסשוריפבהזבםכסוה
הדובעהמקלחתלבקלהמכסהבוא,הזוחבללככאלמריהמררשאל
.סדנהמהי"ערשואמיקלחהןובשחבללכנש

:פוסאןובשח.ב
ורשואוןלבקהי"עודדמנשתויומכהיפלעבקייפוסהןובשחה

,הזהזוחלתפרוצמהםיריחמהו.תויומכתמישריפלוסדנהמהי"ע
םיריחמהיפלוכרעיוודמאיםיפולחהוסייונעהותופסותהלכו

םיאתמוניאשהדובעתפסוהלעףיעסלכלםלוא.וזהמישרבועבקנש
הזוחל20ףיעסלםאתהבעבקיםיריחמהותויומכהתמושריפועסל

.הז
י"עובוסנכנשםינוקתכוא,שגוהשיפכוטואיפוסהןובשחה
םיעיגמהםיפסכהוסדנהמלותא/גהתדימט'ירלרגשךותב,סדנהמה
םוימםימישדוחךותהצעומהידילעומלועיהזוחהיפלעןלבקל
י.סדנהמהי"עיפוסהןובשחהרושא

בכפ-בװ-.פדוע.5
,ליעלד56ףיעסברומאכסדנהמהי"עורועאויפוסהרובשחהתשגהרחאל
.רמגתדועתולאיצוהלסדנהמלבתכבהשקבעיגרהןלבקהיאשראהי
תארקבל,הרומזההעקבהתלבקךיראתמסו`15ךות,סדנהמהלע

תעוכשלוהזהזוחיאנתלםאתהגןיטולחלתומלשומראצמימבלותודובעה
תלבקךיראתמםוי30רשאמרחואיאלהזורמגתדועתאיצויונוצר
-הרומאההשקבה
םאתהבועצובאל`ןהמקלחהזיאואתודובעהמאצמיסדנהמהוהרקמב
ךכלעןלבקלסדנהמהעידויויתוארוהלןאוהבואהזהזוחיאנתל
ןמזךותוסדנהמהי"עטרדוםיפכתודובעהתאןקתלןלגקהלעובתכב
.בתכבל"נהותעדןדבודילעעבקישינכ
סדנהמההיהיאלל"נכסדנהמהתועירדירחאאלמיאלןכבקהעןמזלכ

־.רמגהתדועתתאןלבקלאיצוהל`כייוחמ

עבקישןמזהךותל"נכסדנהמהתושירדירחאאלמייאלןלבקהךהרקמב
תאעצבלהצעומהתיאשרהיהת,בתכבל"נזותוריהבסדנהמהי"ע

ןלבקהלשויתואצותןובשחלעםירחאי"עואהמצעבתונופהתודובעה
הצעומהלשלופטימד10%ףורצבתואצוההולוכ"לכתאתוכנלי
{דחאןפואלכבתובגלואןלבקלועיגישואםיעיגמהםיפסכהמ
ןלבקהררחושיאל,רמגהתדועתןלבקלהרסמנםרחאלםגיכהזבםכסומ

.הזהזוחיאנתביאנתלכיפלויתויוביחחההמ
תוארוהלתויציא

תושעלבייוחמהיהיןלבקה,הצעומהוןלבקהןיבהזוחהיפלשהרקמלכב
`ויהי)ןמויב(בתכבהארתהתורמל,ןתואהשעיאלותוסןדותודובע

רחאןלבקתועצמאבהלאהתודובעהתאתוטעלםיאפרסדנהמהואהצעומה
םימיאתמהםימוכסהתאתוכנלוןלבקהןובעחלא,בילעופי"עוא

םתובגלואןלבקלועיגישואםיעיגמהםיפסכהמ,ליפטריבע10%ףורצב
.רחאןפואלכב

ןלבקהיזימהדובעהתעקפה
ןלבקהןיאשסדנהמהרובסהיהיםאוא,הדובעהתאןלבקהקיספיםא

רמגדעוא,עובקהדעומלתודובעהםויסהא`החיטבמההדובעבםדקתמ
אהת,הזוחבםיגתומהוזמהביטבהחותפ`הדיכעהזוג,ולהנתנםהכראה
ןלבקהשרדוהב,ןלבקלבתכבהעדוהרוסמלסדנהמהודיבתוכמסה
תועוצקמהמרבוהירפמאהתוריהמבתקפבמהרוצ"הדובעבםדקתהל
יאשרןלבק`ו3גיאלהרומאההעדוהההרסמנשרחאכ«יאנזם,תרפושמ

םירישכמה,תונוכמהתאולםיכומסהםיחטשהמךהדובעהםוקממקלסל
הצעומלוהדובעהעוצבספלואבוהםוךלםיכיישהםירמוחהואםינקתמה

,םירומאה'םירמחהוםירישכמה,תונוכמה,םינקתמהלכלעדובעשהיהי
העדוהבתוטרופמהתושירדהרחאןלבקהאלמיאדחיועדוההתריסמתעמ
רחאלםימי7ךותהביטתאתרבעהאלואהדובעבןלבקהםדקתהאלםאו

לכבותודובעבקיזחהלתיאכזהצעומההיהת,הרזמאההעדוההתריסמ
לכו,הדובעהםוקמברטא.םירמחהוםינקתמה,בוריעכמה,תונוכמה
,םינקתמהםילכהלכו,הצעומהלעהנינקוהעוברושעיםירומאהםירמחה

#(."-.(',`שכ10/.
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ךמדעהצעומהידיבסילקועמוםידבעוממויהיהדובעהירישכמותונוכמה
הצעומהשמתשתםא.הזףיעסיי"פעהלרשאתויוכמסהףקותב,תודנבעה
ןובשחלעםירחאםישנאוארחאםדאקיסעהלתואכואהת,וזהתוכזב
ואוידיקפ,ויפרומ,ןלבקהלערוסאלותודובעהרמגםעלןלבקה
םשלםימיאתמםינמזבהסינכלטרפ,תודובעהםוקמלסנכהלוילעופ

הצעומהוחקפמהוא,סדנהמהדמעמבחתכרעהווטענסתודובעהתדידמ
תיאכזאהתוןלבקהןובשחלעתודובעהרמגםאלםיפורדםיעצמאיטוקנת

ולשםירמחהווינקתמ,ויתונוכמ,ןלבקהירישכמבעמתשהלךכםשל
רפארתודובעהרמגרחאל,ןכלםימיאתמםהשהדמב,ליעלורכזוהש
י"עתודובעהרמגמהאצותכאצוהםתואצוההםוכסתאבתכבסדנהמה
לשוחדועתבןייוצמםוכסההיהיםאו.ה`זףיעסי"פעםירחאםישנא

םוכסהמןטקתודובעבהצעומהלעהלופמרובע10%לסתפסותבסדנהמה
הצעומלןלבקהםלשי,ודילעתודובעהורמגנוליאןלבקלעיגמהיהיש

רובעםייוצפבואףסונםולשתלכבתבייחהיהתיאלהצעומהושרפההתא
הרובעהרמגםטלןלבקהלשםינקתמבוםילכב,תונוכמבםירמתבםומעה

םיפגאי"עתודובעהרמגרחאלשיאנתב.הזףיעסבטתוארוההי"פע
*ךכלעהעדוהןלבקלהצעומהרוסמת,הזףיעסתוארוהי"פעםירתא

םדוקןיבותודובעהרמגרחאלןיב,ונממםורדלתיאכזהיהתו,בתכב
םילכה,םירישכמהתאתודובעהםוקממויתואצרהוונובשחלעקלסל,ךכל

ןמזךותןלבקהתאזהשעאלםאוםירמוחהיפדועםינקתמהתונוכמה
םהבתושעלתיאכזהיהתוםתומלעלתיארחאהצעומההיהתאלםיאתמ

ואהנעטלכבהצעומהדגנאובליאכזןלבקההיהישילבמהיניעבבוטכ
.םדםפהואםקזנ,םד-אםערשקבאוהשהעיבת

הזוחה”יאנתתרפה
,י:

הצעומהתיאשרהזהזוחיאנתמיאנתוויארפוואאלמיאלןלבקהםא
היתויוכזראפבעוגפלילבמןלבקלהליגרהעדוהי"עהזוחהתאלטבל
םיקזנוםידספה,םייוצפןלבקהמלבקלוםורדל,עובתלהזהזוחיפל

.הזהזוחףקותב
”־תורדוב
תודובעהתפוקתןותנןיב,ןלבקהןיבוהצעומהןיבךיסכסהלגתיםא

םינינעלטרפ(ויאנתמרחאואהזהזוחםערמקב,ומויסרואלןיבו
,{םימדוקהםיפיעסהיפל,דבלבסדנהמהלעךתעדתערכהלםינותנה

ואךוסכסרבדברחאדצלבתכבהעדוהדימרוסמלדצלכיאכזאהי
ךוסכסהו.ךוסכסלםיעגונהםינינעהתאהעדוהבטרפיךתועדיקולח
םצעמיאנתבדיחיררוברותבהצעומהשארלהדובעהרמגרחאלרסמי
תאקיספהלןלבקלהליעעמשיאכתוררובלןתךכםמוךוסכסהםויק

הדובעהתאהליחתרומגלבייחאהיןלבקהו'הכלהמעצמאבהדובעה
.התרימגרחאלדעהזףיעס`י"פעתוררובבךוסכסהבושילתוכחלו
הנמתידיחיררובכיכעובתלןלבקהיאכזהזףיעסברומאהתורמל
הצעומהשארריבעיהזהרקמב.ודילעעבקישימואזוחמהלעהנוממה

.זוחמהלעהנוממלהעיבתהתא
להנמלךאןלבקהידילהנרסמתסדנהמהל«ואהצעומהלעבתכבתועדוהימי-.־-חו17דוה

וריאשהלרתומהיהיואהלאםיאנתמ?ףיעסיפלעהנמתנשהדובעה
תומוקמלןחלסלואהנורחאלעודיהוקסעואוירוגמםוקמבורובע
וליאכבשחתראדהי"עהלעתמהעדוהלכ.םושרבתכמב.רארהי"עהלא

.ראדהלפליגרהךלהמברסמהלהכירצאיהובשדעומלהרסמנ

תוינוירטונ'תוארתהלערותו
לכבתוינוירטונתוארתהתולטמבךרוצהלעםירתומהזהזוחלםידדצה

ומויקיא,ואהזהזוחהיאנתמיאנתלכחרפהםצעוהזהזוחליעגונה
.ולאכתוארתהםוקמבושמשי
ילוחיי"ל150.־ךםכוהזהזוחחוטבםערמקבןוידךרועתחרטרכש

.קלדכקלחםידדצהינשלע
-םינפהדושכלעורושאןועמהזוח

.םוחתהלעםידדצהואנהיאילו;',

'צ





דחאדצמ)"הצעומה"ןלהלארקתש(ונואתירקתימוקמההצעומה

'.ונשדצמ)"ול..כ.קה"ךלהלארקוש<:('”.&\;.("?/₪......נ/..

137, ;השרפשררזאבבסןסאמ`6אגו%.גנינועמהצעומהולראוה
.ןוסיווווספוןווןמקלארקיש',

...........תאהדובעעצבלהצעומלעיצהךלבקהוליאוהו .הזהזוחבםיטרופמהםיאנתבהצעומהךכלהמיכסהו
1:םיכר.בבסהידילםידדצהינשואבבל'

הפקיהוההובעהתוהמ`.41-
ץ041<8`ץ.תאעצבלומצעלעהזבלבקמןלבקהוןלבקלהזבתםומהצעומה תויומכהתמישר,ינכטהרואית,תוינכותהיפל.....”#?'.42#ס1/«,

,םידדצהינשי"עםימותחה,)"םרטורפה"ןמקלוארקיט(םוריחהו
םאתהבוונמיהדרפניתלבקלחםיווהמהוהזהזוחלביפרוצחה
תגהנתמ)"סדנהמ:־"ןמקלארקיש(.....5!לכ.סדנהמהכמויתוארוהל

.םעפבםעפידמולבקל
\װמו'וםולשתה.2 ח.......ןו...תרומתןלבקלהצעומהםלעתהזהזוחברומאהםעבשחתהב

[(ח/ו(”>/!%]ק'ףװו(ד"ל47/60”לשךסהתא! י"פעםירועװבןלבקלהצעומלי"עםלושיהזםוכס,)תךילפרשיתוריל`נ
קלחהווהמהוהזהזוחלתפרוצמהםידדצהי"עהמותחהםימולשתהתלבט
ואגוישייפוסהןובשחהוםייקלחהתונובשחבבסחתןבוונמיהדרפניתלב .סדנהמהי"עורשואיוןלבקהי"ע

:ויאנתוהדובעהםוקמ.3
ויאנתלכתאוהדובעהםוקמתאןחבוקדב,הארשהזבריהצמןלבקה וללהוללכהמאצייילבוכוהלבוהה,עקרקהביטל................ הנעטםושולתויהללכותאלוהרורבוהאלמ,דמלשהעידיולםיעודי.

שורדהלכתאםיללוכתויומכהחמיערבשםיריחמהושארמהעיריואלע
.סדיהמהתוארוהוםיטורפההז.הזוחיאנתלםאתהבוהזהזוחםויקםסל

:םיטורפהוהזוחהיאנת.4
שטוריפלםאתהבהזהזוחבתולולכהתודובעהלכתאלעופלאיצויןלבקה
םנוצרתעיבשלווחבחאבואסדנהמהלשויתושירדוויתוארוהלםאתהבו

םירואיבהו,תוארוההואםיטוריפהעןלבקהרובסהיהיםא;הרומנה. תשרופמהוזלעתפסותםושמםהבשיןהבאבואסדנהמהי"עולונתניט`
וילע,הזןשהללכמןויגהךרדבהקיםהלרשפאשהדובעהלכואהזוחב
השעאלםאו,הדובעההתואבליחתיםרטבסדנהמלבתכבךכלעעידוהל

,ףסונםולשתלסדנהמהותמכסהתאלבקאלופ,הדובעהתלחתהינפלתאז האורןלבקהשהדובעההתוארובעףסונ)ולעתלתוכזןלבקלאהתאל
,.תפסונכהתוא

:הדובעהםוקמבםןעררפיכ
םיסורפהלטוהזוחהלשקתעהתודובעהםוקמבדימתקיזחיןלבקה

י"עןויעלדימתםינכומ'ויהיו,הדובעלםיכיישהםירחאהםיכמסמהו
־י.וחכאבואסדנהמה
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הוובעילסכףטמלהאצמו
תאצוהלםישורדהםירבדהראשלכוםירמתהלכתאקפעלןלבקהלע

ךתילכתלהרומגהמאתהךותמהדובעהתאעצבלר,יוארכלעופלהדובעה
ךא:םיפסונהןהוםיירקעהןה,םישוריפהלסיתימאה-נברמוהנוכנה

ןכותמקיסהלןתינדועלכ,תוינכתהתחאמהדובעוזיאהטמשוה/םא
קרוךאויהיםימולשתהםלוא.תטמסומההדובעהתאינויגהןפואב
תושרדנהתושדחתודובעלטרפ,תויומכהתמישרבםי?ךלכהםיפיעסהרובע
חמיערבתורכזנןניאםגוהזהזוחיכמסממןק”כדכויאאוסדנהמהי"ע

תויומכהתמושררפיעסמףיעסםויקלהיפעתוכירצמותיאהגותויומכה
סדנהמלדימךכלעעידוהלוילע,תוינכתבהריתסוזיאןלבקהאצמיםא
{אהתנסרמהלשותטלחהר;.דובעההכעתןתמהזיאיפלטילחירוא

"יי'גהצג/"ן,סח/ן)16#/ועסלװו6גוי?'ע/רבסקיר/%סו[`נ'«תערכמותיפוסה
/,{,ג.ן־ה//ענוו.])₪/0וך/'%

"

הדיבעה,־שלהנמ

הדובע*להנמהדובעהלשלעופלהאצוהה,מזלכךשמבקיסעהלןלבקהלע
להנמיונמ.הדובעהםוקמבדימתאצמירשא.?םדנהמהי"ערתאתיעהחמומ
רמקב/יונשלכןכוהדובעהןמרובםפרהלתוכירצסדנהמההמכסהוהרובע

ונתינטםירואיבואתוארוהל-.הדובעהךלהמוהזבהיהיםאהזםע
להומללכבוןלבקלונתינוליאוובשחייהדובעה,”־«רףימ``סדנהמהי"ע

םינינעתלכבםירבדבומעאובללכויסדנהמװם«יאההיהיהדובעה
.הדובעהלשלעופלהאצוהבםירושקת

הדובעההנפמבסדבהמה"ב־חקפמ
התנפהךרוצלחקפמ,הדובעהםוקממומכהברותבתונמליאמרסדנהמה
'לכבעייסלןלבקהלעו,דווחהיאנתיפלתודובעהעוצכלעתרוקבו
הדובעהדתארקבליאשרוךמסומהיורחקפמה.ודיקפתרצלמהחקפמלרפפאה

תורבעהלהנמלואןלבקלהעדוהרוסמלתוערהולא;תוןקדבלוםירמחהו
קיספהלבייחהיהיןלבקהו,םירמחהואתודובעהלםרושא.ארבדבולע
.סדנהמהלשותטלחהתלבקדעםירמתההתואבסומעהתואהדובעההתוא
ןקתלותבוחמןלבקהתאתרטופוחבאכואכרנהמהוץעהדובעהתניחבןיא
סדנהמל.המויסרחאלואהדובעהתפוקתךותולנחי«םנמ.אןורסחלכ
«הסינכתוכזאהתסדנהמהי"עךכלהטרוהערהצבדללכב.”הבאבלוא

םירחאהתומוקמלוהכאלמהיתבלםגםאיכ;תודובעתתוקהלקראלהיידת
-הזהזוחבתולולכהתודובעהתאםיניכמרבםיריפכמםהבש

תודו:עהןמוי ו,,,--,כ”.

טיךמקלדםיטרפההאסהרובעןמויהדובעהםיקחבלהולןלבקהלע
?םויםויובסינכהל

םהיגוסלםידבועהרפסמ%א
םויותואבועצובשהדובעהיגוס3
הדובעהםוקמלךקפךספםהיתויומברםירמוחהיגוס'
הדובעהםוקממוחקלנשואראבוהעינכמדו:3ותונוכמ)
ריואהגזמ&
וחכחאבואסדנהמהלעויתורעהסו
ןלבקהלשויתורעהסז
.הזהזוחבתולולכהןלבסה.תודובערערשקבתונועתורעהסח
סוחכאבלואסדנהמלםויםוירוסמלערהזהדובעהמוימתעה ק

להנמואןלבקהי"עווחכחאיר;סדנהמ"`--;ימ.`םתחייןמורהו
.ה"סרבעה
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הדו;עהינמזחול
תטרופמהדובעתינכתהדובעהתלחתהינפל,סדנהמלםרגהלןלבקהלע

שורדהןמזהוןרמגהדעתודובעהלשלעופלהאצוההרדסתאתללוכה
הדובעהתינכת”וכותונןכמה,םילעופהרפסמ.תודובעהגוסלכל

םהשלכםייונשהבסיזכהלןלבקלהיהירוסאוסדרהמהרושאהנועט
;.סדנהמהלשברכב:תמכסהאלל

חוירמכהךתוינבתהתרוקב
,ןיא.םיטורפלםאתהבתויומכהלעתרוקבתובעלומצעבןלבקהלע

תויומכהתמישר[ינשהמרחהיאדעבואתואיגשרעבתיארחאהצעומה
,תויומכהתמישרותוינכתהןיבהמאתהיאלעהרקמביהרינבוחהןיבו
ריהצמןלבקהךםיעירכמהזהזוהיאנתוינכטהרואיתהךתוינכתהקרי

זטישרבתועיגשלרשקבתונעטםושולהנייהתאלולאםירקמבששוריפב
,תויומבה

וומייסוחודידמ

יילהרדגהחודרקזתא:ליחהקודבלולבקולעהדובעהתלחתהינפל
.וחכחאבואסדנהמהלשתוארוהבךתוינכתבועבקנשםידממהוםירפסמה

לכלעםידממהיםיוקה.םיבצמהלכתאןלבקהןמסיהקידבהרחאל
,האלמלעופלהאדוהלםיוורדהםינוממהלכתאללכבוםהיקלחותודובעה
.סדנהמההושירדלותוינכתלםאתהבתודובעהלשתקייודמןהליעי
לבא,סדנהמהר"ערמואאלוומסדטןמזלכ,הדובעלכבליחתהלןיא
אלןומסבהלקתלכוןךומסהקפודלתוירחאב[לבסהתאררחשמוניאהז

תמיאלכאוהונובשחלעיילבקהי"עוקוהת,קייודמאלואןוכנ
.הלגעהיאעראתש
,םילכ,הדובעילכ,םילעופתא:אוהונובשחלעקפסיומצעבןלבקה
:ךומסהלשלעופלהאצוהלםישורדהםירישכהה.לכוםירמוח

ו

היצלצרפהתורתיהרימש
בייחתכו,ןוכנהןמוקמבםינימסתו:הרתיההרימשרובעיצהחאןלבקה
הרקמב.................\..............וסדנה”לרדסבברסמלרזב

םינוכניתלבתומוקמלוקחעךתשואםינומטואתורתיוירסחיכררבתיו
ל"נהםינומסהתאותודתיהואאוהונובשחלעשדחלבייחןלבקההיהי

.ךמסומדרומתועצמאב
?ןרבעתםדקמכהרימש

24ךשמהדובעהחספבהליעיהרימשאוהינובשחלערדסלןלבקהלע
.סדנהמלהדובעהתריסמלדע,עובשב:ימי7תועש

םירמוחלשתואמגוד
םירמוחבהזהזוחבתולולכהתודובעההרצבבשמתשהלבייחתמןלבקה
ורשוארשאוסדנהמלשיגהןלבקהרשאתואמגודלםאתהבהדובעיקלחו
.סדנהמהלשודיתמיתחי"ע

הדובעהיקלחוםירמתהםאידיחיהקסופהשמשיסאוהודבלסדנהמה
'וורשגאמהתואמגודלםימ”אהמת”ר”?הלהלהצורואיסהבשמתשהןלבקהש

!ג./.
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י:תונוכמוםירמוח
.....-.....-....-------\

.םירמוחהלכתאונובשחלעחטבלורומשל,ליבוהל,קפסלןלבקהלע
םיטנזרבהלבוהתונוכמםימוגפ'5הרובעולכו'םירימכמתונוכמה
םשלתונושהתודובעהיגוסלםישורדהםירחאהםירבדהלכוקלדירמוח
-ןבוןצאלםאןיבותוינכותבשוריפבונויצםאןיב,הדובעהעוצב
קיחרהלואאיצוהלןלבקלרוסא.סדנהמהלשויתוארוהל:אתהבלכהו
הזיא,חמגהתדועתןתמדעוהדוכעה.ךלהמןמזלכךשמבהדובעםוקממ
םשלםוקמל'ואבוהשהדובעילכוםירישכמ,תונוכמ,םירמוחםהש

אוהשםירקמהםתואבסדנהמהירובתומרהךהדובעזלשלעופלהאצוה
,תונוכמב,םירמוחבשמתשהל,ןלבקהידימהדובעהתאעיקפהליאשר

.ןלבקהןובשחלעתודובעהתמלשהםשלהלאהריבעהילכבוםירישכמב

:םירמחתקיידב
ןוכמבהדובעהיקלחואםירמוחהתאאוהונובשחלעקודבלןלבקהלע

ריבעיוקפסיןלבקה.סדנהמהי"עשרדיהזשןמזבותדימב,םינקתה
ךכלררדיהכהקידבלםישורדהםירמוחה,תואמגודהלכתאונובשחלע
י".סדנהמהי"ש

"

:"הצעומה"י"עםירמתתקפסה

ןלבקלקפסלתבייוחמהניאלבה,תוכזהתאהמצעלתדמולהצעומה
םיריחמבהזההזוחהםעתורושקהתודובעהעוצבלםישורדהםירמח
י"עםירמתהתקפסה.הדובעההלבקלותעצהבןלבקהי"עועצוהשיפכ

,ליבוהל,סימעהל,קדהלןלבקהלעוונוא-תירקבהיהתןלבקלהצעומה
וניוצישםינסחמהמוקפוסישםירמתהתאחטבלורומשל,ןסחמלקרפל
ןלבקהלע.ונובשחלעהדובעהףוסדעוהינבהחטשדעהצעומהי"ע

תלבקםוימםימי?ךותל"נכולקפסתהצעומהשטירסתהתאלבקל
ראשיל"נכןלבקלםירמתקפסתהצעומהשהרקמבםג.ךכלעהעדוהה
תוערגמהלכתאןקתלבייחהיהיו,רמתהביטלידיחיהיארחאןלבקה

.הלאםירמתבשומשדללגבועיפויש
:םילעופ

תיללכההדובעהתכמלתועצמאבואוהונובשחלעקיסעהלןלבקהלע
הרוצבהדובעהעוצבםשלשורדהרפסמבעוצקמלכלםיחמומםילעופ
ואסדנהמהרשאלעופלכרתאבףילחהלודימרטפלןלבקהלע,התואנ
.תמייוסמתיעוצקמהדובעלרהבומיתלבואםיאתמיתלבכאצמיותב-אב
תיללכההדובעהתכשלי"עעבקנהרבעהתאתוחפלוילעופלםלשיןלבקה
הנשמהינלבקואןלבקהי"עםיקסועמה'םילעךפהשיארחאיהיהיןכו
`.ל"נכםרכשולבקיולש

םיסקנפואתומישרלהנלסדנהמה\לשותעדתחנהידכבייזהיהוןלבקה
הדובעהתועשוםרכש,ןובנהדעומבוקייודמןפואבםושריםהבםימיאתמ

תוארהלהיהיוילעו,תודובעהעוצבבקיפנמאוהרשאםילעופהלכלש
תוקתעהלבקלולתושרהלו,ותשברריפלעוחב-אבלואסדנהמל

־.םירומאהםיסקנפהואתומישרהמ

:םייוביש

תיחפהלואלידגהל*סדנהמהידילעבתכבךכלהרדיטכלבייחןלבקה
לידגהלואףיסוהל,לטבל,תיחפהל,תונשלןא/הדרנעהףקיהתא

ןמזלרמזמסדנהמהי"עשרדישיפכ,הדובעףיעסותואורועישותואב
לעהלעיאליתותחפהבןהותופסוהבןהםייונשהףקדשיאנתב
ויססויוי.סססס%

.
*

ימכ-7
?ג"ק/`



.21

.22

..5..
םושעצביאלולבקתששרופמבהנתוה.הזוחהלשםירמוחהםוכסמ
תאמבתכבתדוקפיפלאלא,הלדגהואהפסוה,תתחפה,השמשהיונש

,תופסונתודובערובעבםולשתלהשירדואהעיבתםושוסדנהמה
.ל"נכבתכבהדוקפולבקתודיבאצמתאלםא,עמשתאל'וכויונש

,יונשתדובעאיהתנייוסמהדובעםאבידיחיהקזופהיהיסדנהמה
דחוימםולשתהרובעעיגנםאב,ואלואהלדגה,התחפהואהממשה
הרומתבהדרוהרבדהןועטםאה,הטמשהךהתחפהלשהאקמבוא,ףסונ

וניאןריחמרשאוהזףיעסףקותבהנימעיתעתודובעהל.הזוחהלש
בייחיהזהריחמווריחמתאעבקיסדנהמה־תויומכהתמישרבלולכ

םוכסהמעורגלואףיסוהלשישםובטדבשחיויפלו,םידדצהינשתא
םיריחמהםעסדנהמהבשחתיל"נהםיריחמהתכרעהב.הדובעהלעיללכה

.עבקיהזכריחמאצמיאלםאו,תויומכהתמוערבשתומידתודובעל

ידיבתושרה.ל"נהםיריחמלהמאהואהאושהךותמריחמהתאסדנהמה
ואהדובעהרמי'רכעהפלתפסותהואיונשהךרעתאעובקלסדנהמה

תודובעהןמזבתואצוההרתיו'הדובע,םירמתהלשימצעריחמיפל
.זהובעהתלהנהוןלבקהחוירםיללוכה10%תפסוהבל"נה

:םיריחמבםייונש
`ובשחיי'וכוהקפסאה,הלבוהה,םירמתה,הדובעהרכשלשםיריחמה
,אוהשיונשלכלםוקיןיטו,הזהזותלעגונשהמלכבםיביציכ
הדובעהרכשריחמבולוחיםאבהשעמלולוחישתוחחפהוזתופסות

שרופמבהזברהצומ.'וכוהקפסהה,םירמתה,הלבוההריחמיוא
תיאכזהצעומההיהתאלןכואיהשתפסותלכליאכזהיהיאלןלבקהש

.ל"נהםיריחמבםייונשבקעאוהשהתחפהלכל
:םימוגפ?רובעוםירמח
קלסל,קרפל,הדובעה`ךלהמןמזךסמבךלבקהמ'שורדליאשרסדנהמה

םניאשםירמהמהתצקמואהלוכהתשענשהדובעלשקלחואהדובעלכ
,תוינכתלהמיאתמהניאשןפואבואתורשואמהתואמגודלםימיאתמ

לשוזהשירדירחאאלמלןלבקהלע.סדנהמהלשויתוארוהלוא
םילוספהםירמתהתאףילחהלוךכלהארוהתלבקםעדימסדנהמה

אוהונובשחלעהנקתלואשדחמהדובעההתואהבתושעלוםימיאתמכ
תשירדתאלעופלןלבקהאיצויאלםא.םהנהההלשונוצרהעיבשל
תיאשרהצעומההההת,בתכבתאזכהעדוהבעבקנשימזהךותסדנהמה
רובעןובשחלכו.,ץוחנלאצמתשיפכ,המצעבלעופלרבדהתאאיצוהל
רוערעתוכזאללןלבקהתאבייחו,סדנהמהי"ערשואמתאזכהרובע
הלופטימד10%ףורצבהלאכםימוכסתוכנלהצעומהידיבתושרהו
התשענאלשהדובעןרקהםוקמבש,ואנתב,ןלבקכןעיגיפםיפסכהמ
תושרהל,סדנהמהיאכזהיהי,חרחאבהתפלחהךאהווחלםאתהב

ךרעבשרפההתאאוהותכרעהיפלעובקלוראשתהמוגפההדובעהש
םוכסתאתוכנלהזירחאתיאכזהיהתהצעומהו,םירמתהואתודובעה
עגפירבדהשילבמהצעומהמןלבקלועיגישםימרכסהמשרפהה

ןוכנלאצמתשןפואבנםובסףדועלכעובתלהצעומהלשהיתויוכזב
'רומאהשרפההיוסכלוקיפסיאלהצעומהמןלבקלועיגישםיפסכהםא

:םויסה-רחאלתונורסחה
תונורסחה,תומוגפה,תוערגמלכלהצעומהיפלכיארחאהיהיןלבקה

םאתהב-ךידילעהעצובשהדובעבתולגתהלםילולעהםילוקלקהו
ןה,רמגהתדועתתאצוהךיראתמתחאהמתתנשךשמל,הזהזוחל
תועצמאבהעצובשהדובעבןהוןלבקהי"ערשיהעצובשהרובעב
םירמוחבשומשבקעומרגנסדנהמהתעדגןןהנשחינלבקואולבק

ויתוארוהואתוינכתלםאתהבםניאשהרובעינפואבקעואםיעורג
*.סדנהמהלש
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לשבתכבתוארוהיפלאוהונובשחלעוןלבקהי"עושעיםינוקתה
השירדהירחאןלבקהאלמיאלםאוודילעעבקישןמזךותוסדנהמה
איצוהלהצעומהידיבתושרהסדנהמהי"עולעבקנשןמזהךותהרומאה
עגפירבדהשילבמןלבקהןובשחלעםינוקתהתדובעתאלעופל

אצמתשןפואב,ףסכםוכסףדועלכעובתל,הצעומהלשהיתויוכזב
תואצוההיוסכלוקיפסיאלהצעומהמןלבקלועיגישםיפסכהםאן;כנל

,סנה

:הדובעהיוםכלעהעדוה
עהויהלהלולעה,הזוחהיאנתבתוללוכהתודובעהמהדובעלשהמויסםע

ןפואהזיאבואהסכמהבכשידילעואהדובעךןמהידילעהסוכמ
ידכ,שארמתועש48ךותסדנהמלךכלעעידוהלןלבקהלע,אוהשרחא

תויהלותוסכתהלהלולעההדובעהתאןוחבלוקודבלסדנהמלרשפאל
הסובתםרטבתושורדהתוארוההתארוסמלועובקלוןיעהןמהיומס

עידוהאלואסדנהמהלשויתוארוהלדוגנבהדובעההתסוכםאו.הדובעה
ונובשחלעןלבקהףושחיוהלגי,יוסכהלעשארמסדנהמלןלבקה

סדנהמהתשירדי"פע,התסוכשהדובעהתא,תרוקבםשלויתואצרהו
י"עהדובעהרושארחאלדימשדחמהסנכנוודילעעבקישןמזהךותבו
'היהי,ךכבלשרתיואהשירדהתאאלמלןלבקהברםיםאוסדנהמה

יולגםשלויתואצרהוןלבקהןובשחלעםילעופקיסעהליאשרסדנהמה
המיאתמיתלבהפושחוהיולגרחאלהדובעהאצמנםזו,הדובעהיוסכו

היהיסדנהמהלשתופסונהויתוארוהלואהזוחהיאנתראשלותוינכתל
ןסדנהמהתוארוהלםאתהבויתואצרהוונובשחלעהנקתלבייחןלבקה

:?נש,מיבלב־ק

,ןתצקמואולוכ,רחאלהזהזוחריבעהלוארוסמלייאשירוניאןלבקה
המכסהןתנתםאםג.סדנהמהתאמבתכבהמכסההליחתלבקםאאלא

יפלןתצקמואןלוכויתויובייחתההמרוטפןלבקההיהיאל,ל"נכ
םויקלהצעומהיפלכתוירחאבידיחיהאשונהראשיאוהוהזהזוח
תערוגןפואםושבל"נהסדנהמהתמכסהןיאוויפיעסלכלעהזהזוח
םושוםיסחיםושתרצויהניאוויתויובייחתהוותוירחאףקיהורועשמ

`הזוחהרבעוהוילאששיאהואהנשמהינלבקןיבלהצעומהןיברשק

.והצקבואולוב
:תודובעיולמיארובעםיקזנ

דעומלסדנהמהלשותעדתחנהיידכהדובעהתאןלבקהסייסיאלםא
רשיאםאירה,סדנהמהי”עךראוהשןמזהדעוא36ףיעסברכזנה
ךותךאעובקהםוילתודובעהתארומגלהיהרשפאיכבתכנסדנהמה
םוכסהצעומלםלשלןלבקהבייחאהיסדנהמהי"עראוהשרמזה
םיווצפרותבדוהאלשעובשלכלד"ל.ת/װןינפללש

תוכנלהצעומהתיאשראהתםייוצפהימדתא,שארמםינתומויסיבמסומ
תאעובתלהתוכזבעוגפלילבמןלבקלועיגישואםיעיגמה`םיפםכהמ

.רחאןפואבןלבקהמםייוצפהימד

:שוכרוםישנאלםידספהוםיקזנוןישנועתוסנק
הזוחעוצבםערשקבלטורששנועוסנקלכרובעיארחאהוהיןלבקה

םיממודואםייחילעב,םדאלדספהוקזנלכליארחאהיהיןכומכוהז
ואןוסאהרקמ,תונלשר,הלועפמתוענמיהואהלועפלכתמחמםרגיש
דצמואהנשמןינלבקואןלבקהדצמהזהזוחעוצבברושקהרחאםרוג

לכתוברלסהידבועוהנשמהינלבקוא,וידכועוןלבקהלשויריכש
ןופלטואלמשחידומעבויבואםימתורונצ,םישיבכ,םינונבלקזנ
םרגישקזנלכליארחאאהיןכו,תורחאתוירובצתודובעיגוסלכו

אצויכוברש,הרעסתוחור,תונופטש,םימשגתמחמתועצובמהתודובעל
םיממודואםייחילעב,םדאלםרגישדספהו,קזנלכלןכוהלאתוכסמ
ויתואצרהוונובשחלעןקתלןלבקהלע,איהשהביסוזיאמהדובעהחטשב
תארותפלותוצפל,םרובעםייוצפםלשלוא,רומאכםרגנשקזנלכ

קזנלכרובעהדגנשגוהשהעיבתלכמ,ויתואצהוונובשחלעהצעומה
ןפואב,הזהזוחבתולולכהתודובעהעוצבםערשקבםרגישדספהו
.הזףיעסי"פעויתויובייחתהראפבעוגפלילבמודחוימ

.

<
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הצעומהדגנאבוהשהעיבתלכמ,הצעומהתאתוצפלןלבקהבייחתמ
ילעופי"פע,רחאקוחלכי"פעואםידבועלםייךצפתדוקפי"פע
י"עואתונלבקבםירבועןיבוםיימויםילעופךרב,ויריבשוןלבקה
םידבועןיבוםיימויןיבםהידבועוהנעמהינלבקואןלבקהיריכש

'.תונלבקב
־

:חוסנ

לכתאהדובעהתלחתהינפלויתראצהוונובשחלעחטבלןלבקהלע
לכתאוהזהזוחבהלולכההדובעהעוצבבםיקוסעויהישםילעופה
םתואבוםינובסםתואדגנוזתדובעםערשקבחוטבןועטהלכוםינקתמה
הרבחבהינכוסואהצעומהתועצמאבהצעומהי"עועבקישיפכםיאנתה

י"עועבקישיפכםיאנתםתואבוהצעומהי"עורחבישחוטבתורבחבוא
תורחאהחוטבהתואצוההלכוחוטבהימדתאםלשלןלבקהלעוהצעומה
.סדנהמלהדובעהתריסמדעחוטבברימתהלושדחלםדעומבקוידב
היהתל"נכחוטבןועטהלכתאוםילעופהתאחסביאלןלבקהוהרקמב
!ןלבקהלשויתואצרהוונובשחלעהצמעבןכתרצעלתיאשרהצעומה
תורבחהןתואבואהרבחהתואבוםינוכיסהםתואדגנוםיאנתהםתואב
ימדלכתאתוכנלתיאשרהיהתהצעומהוןוכנלאצמתהצעומהשיפכ

ןלבקלועיגישואםיעיגמהםיפסכהמהזבתוכורכהתואצוההחוטבה
.אוהשרחאןפואלכבונממתובגלוא

:ליבקמסמםולצת
םילעופהרובעםילוחתפוקלליבקמסמונובשחלעםלשיןלבקה
.םילוחתפוקוןלבקהןיבםכסהבעובקהרועםהידלהדובעבקוסעיש
ןפואבקלוחיםוכסה.סמהרועהתאסדנהמהעבקיהזכםכסהרדעהרן

םירושקהםילעופהינוגראלם{הלאבונשיםא
תאונובשחלעןלבקהםלשיןבומכ.םוקמבאתיללכההדובעהתכשלםע
תכשלי"עדיתעבועבקיואועבקנרשאםירחאםימולשתהרםיסמהלכ

עוצבבםיקבועהםינלבקהרובעתויעוצקמהתודוגאהו,תיללכההדובעה
..הזהזוחבתולולכההדובעהגוסמתודובע

תאמועבתיםהמקלחלכואםימולשתהואסוטמהוהרקמב
םיעיגמהםיפסכהמםתרסכלוןלבקהח"עםמלשלהצעומהתיאשר
.רחאןפואלכבןלבקהמםתובגלואהצעומהתאמןלבקל

םילוחתופוקןוברסחו

הצעומה

:הכאלמילעבוםילעופהדצמתועיבת

אוהשףוגואםדאמזיאדצמהצעומהדגנאיהשהעיבתלכשגותםא
י"עהצעומהתיאשר,יחכונההזוחלעגונבוןלבקהמםיעיגמהםיפסכל
םימי7-ךותקומנןתיל,בתכבהעדוהתועצמאבןלבקהמםורדלסדנהמה
םיעבתנהםיפסכהםיעבותלודילעומלושאלהמלהעדוההךיראתמ
ןמזהךותאוהשקומינלכןתיאלולבקתשהרקמב.לנהתועיבתב
ותעדתאחיניאלןתינשקומינהו,הרקמבואהעדוהבבוקנה
ונובשחלעםיעבתנהםיפסכהתאםלשלתבייוחמהניאךאהצעומהתיאשר

םייוננהמואוודקפהמםימולשתהתאואםרלםתהתאתוכנלוןלבקהלש
ואהזהזוחיפלןלבקלועיגישואםיעיגמהםירתאהםיפסכהלכמוא

עובתלתוכזםושןלבקלהיהתאלןכמרחאלתרחאהרוצלכבתובגל
עגופוניאהזףיעס,הצעומהי"על"נכומלושישםיפסכהתרזחהתא
.הזהזוחיפלהצעומהלשתורחאהתויוכזהלכב
:תונוטלזהתוארוהיולמ
ואתיתלשממתושרלבלשתוארוההךתודוקפהלכירחאאלמלןלבקהלע

תורגאה,םיסמהלכתאםלשלוילעו.תרחאתכמסומתומדלכואתימוקמ
רחאםולשתלכו,ימואלחוטבלדסומלםימולשתתוברלתוינונראהו

ולטוי.קוחכתכמסומתוארלכידילעוטרדיישוןלבקהלעולטוישואםילטומה ואולטוהשםיסמהלכ'תאאוהונובטח'לעםלשלןלבקהלעןכומכ
.הזתווחיפלהדובעהעוצבםעריקבהדובעהילבוםינושםירמוחלע

[לבקת
הזתווחיפלהשעתשהדובעלכיבגלרחאקוחלכיפל-וא1946תנשמ
םעטמתרחאתכמסומתומדלכואהדובעה-דרשמלשונוצרתעיבשלהזו

'.לארשיתלשממ

יכ,! שג

ועיגישוא

.סדנהמהלש

תשגרהיתבתדוקפלטתומיאתמהתונקתהירחאיולמליארחאהיהי
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:תיעוצקמ הנייגיה
קזוחלםימיאתמהםירורסה'לכתארוהונובשחלעעצבל'ןלבקהלע

.דיסהיתורוברודיג,תוריפחההוולוךומת,םיכרדה,םימוגפהןוחטבו

.וכוהרהזאיסנפתנקתה

םיירטינסםיאנת
הדובעהןמזבהביבסמוהדובעהםוקמבןויקנהלערומשלןלבקהלע
הצעומהלעתירטינסההקלחמהתוארוהלםאתהבםיירטינסהםיבנתהלעו
.הדובעהתעצובמהמוחתברשא

:הדובעהיחטשיךקנרןויקנהוילעהרבמצ
רדסהוןויקנהלעהדובעהלשפ"לצוההןמזלכךשמברומשלןלבקהלע

רבטצתלבוםירבועהתעונתלרבדהעירפילבלהתביבסוהדובעהםוקמב
יפכםישורדהםירודסהלכתאןיקתהלוילעו,הפטאותלוספםוש

'`.סדנהמהונממשורדיט

קיחריותורובחותולעתהתוריפחהלכתאןלבקהםותסיהדובעהרמגםע
יולמהוהריפחהיפדועלכתאסדנהוהי"עעבקיפםוקמלהדובעהםוקממ
םינסחמהןםיפירצהתאותונוכמהוםירישכמהםילכה,םירמוחהיריישו
,םייונפותביבסתאוהדובעהםוקמתאררםמיוומקוהםאומקוהש .סדנהמהלשטלחומהונוצרתעיבטלהזלכו,טלחהבםיררוסמוםייקנ

היהתאלליעלתוטרופמהתודובעהתאםייסיאלןלבקהטןמזלכ
אלהצעומהשיאנתב.ןלבקהםעןובשחהתארומגלתבייוחמהצעומה
ליעלתוטרופמהתודובעהתאםייסיןלבקהשדעתוכחלתבייוחמהיהת

ךיראתמםימי5ךות,ליחתהלהדובעהןמויבהארתהירחאלכות'אלא
.םירתאםילעופוארחאןלבקי"עהלאהתודובעהעוצכבהארתהה
לשלופטתואצוה10%ףורצבולאתודובעעוצבלואצויטםימוכסה
.ונממובגיואןלבקלןעיגוטךאםיעיגמהםיפסכהטוכוני,הצעומה

:הדובעהעךצבלןמזה
םוימםימיךותמרחואיאלהדובעכליחתהלןלבקהלע

תודובעהלכתאםילעהלוילעוסדנהמהתאמךכלעבתכבהארוהלבקיש
םלשומבצמבהצעומלןתוארוסמלוהזהזוחיפלוילעתולטומה
סדנהמהלשונוצרתעיבשלידימעומשלתונכומוהי”פךאבןיטולחל

יג+מאכ-הודךעהתלחתהלסונהמה'תחדזה-ףגגאתמ`מרחואיאל הזהזוחבירקיעיאנתאוהןמזהובםידדצהןיטופסכהזבהנתוהו
בשחיהזהזוחבתוטרופמהתודובעהתמלשהברוחהוארוגסלכו

םימכטימיםינתומםייוצפםולשתבןלבקהתאבייחיו,הרומחהרפהל
האצותהמסדנהמהרובסםאפיאנתב,ליעלד26ףיעסבטרופמכ,שארמ

ןהילעהטילשןלבקלןואטתוביסתאפמהרחאתנתודובעהלט.לעךפל
\(סנוא,תיללכתיצראהתיכ ט:וגכ

תעדלאוהשהערפהוזיאתאפמ)םימסי"עוא
ויניעתואריפלסדנהמהלכוי,הכראןתמהיתוביסמב*הקידצמסדנהמה
בתכבןלבקהי"עטקבתיםא,תאזכהבראןתילטלחומהותעדלוקטכו
אלהכראןתמ.וזהכראלםימרוגהותוביסהתאטרפוןתסקבבןלבקהו
תאםייסלהיהיןלבקהלעוויתוארוהמהארוהבוהזהזוחףקותבעגפי

ולוחישדחהדעומהלעוסדנהמהי"עבתכבעבקיססרחהדעומלהדובעה
לכדוחיבוםדוקהדעומהיבגלועבקנשתוארוההוםיאנתהםתואלכ

.רוגפוארוחיארובעבםייוצפתולעתלעגונה
:תונובשח

םייקלחתונוכסח.א
,הזהזוחל2ףיעסבהרכזוהשםימולצתהתלבטבםיעובקהםידעומב

,רבכהתשענשהדובעלשםייקלחתונובטחלסדנהמלאיצמהלןלבקהלע
!תוחפאלשםוכסבהתשענשהדובעדעבהיהייקלחןובסהלבטיאנתב

!'`.י”ל.רזעאמ מ
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לשהכרעהןייוצמהבשםולשתתדועתהצעומלבתכבאיצמיסדנהמה
.יקלחםולשתתרותבןלבקלםלשלשישםוכסהוהתהענטהדובעה
םולשתה«תדועתךיראתמםימיםייעובשךותבןלבקלהעעייםולשתה
..סדנהמהי"עהמותחה

החכוהלכשמשיאל,םייניבימולשתרוסאששוריפבהזבםכסוה
הדובעהמקלחתלבקלהמכסהבוא,הזוחבללכנאלשריהמררשאל
.סדנהמהי"ערשואשיקלחהןובשחבללכנש

יפוסובשחוב
ורשואוןלבקהי"עודדמנשיויומכהיפלעבקייפוסהןובשחה

,הזהזוחלתפרוצמהםיריחמהותויומכתמיארוכלוסדנהמהי"ע
םיריחמהיפלוכרעיוורמאיםיבושחהוםייונפהותופסותהלכו

םיאתמוניאשהדובעתפסותלשףיעסלבלםלוא.וזהמישרבועבקנש
הזוחל20ףיעסלםאתהבעבקיםיריחמהותויומכההמישריפועסל

.הז
י"עובוסנכנשםינוקתכוא,שגוהשיפכרשואייפוסהןובשחה
םיעיגמהםיפסכהוסדנהמלותעגהםוימםירעוכמךותב,סדנהמה
םוימםימישדוחךותהצעומהידילעומלושיהזוחהיפלעןלבקל
.חדנהמהי”עיגפוסהןובשחהרושא

רמנ'תדועת

,ליעלד36ףיעסברומאכסדנהמהי"עורועאויפוסה;”בשחהתעגהרחאל
.רמגתדועתולאיצוהלסדנהמלבתכבהפקבשיגהלןלבקהיאשראהי
תארקבל,הרומאההעקבהתלבקךיראתמםוי15ךות,סדנהמהלע

תעובשלוהזהזוחיאנתלםאתהבןיטולחלתומלשומואמיעכליתודובעה
תלבקךיראתמםוי80רשאמרחואיאלהזודמגת"ועתאיגויונורר
.הרומאההעקבה
םאתהבועצובאלןהמקלחהזיאואתודובעהמאימיסדנהמהוהרקמב
ךכלעןלבקלסדנהמהעידויויתוארוהלםװוהבואהזהזוחיאנתל
ןמזךותוסדנהמהי"עשרדיעיפכתודובעהתא`ןקתכןלבקהלעובתכב
.בתכבל"נהותעדוהבודילעעבקישיפכ
סדנהמההיהיאלל"נכסדנהמהתושירדירחאאלמיאליןלבקהשןמזלכ

־'.רמגהתדועתתאןלבקלחיצוהל`בייוחמ

עבקישןמזהךותל"נכסדנהמהתושירדירחאאלמואלןלבקהוהרקמב
תאעצבלהצעומהתיאשרהיהת,בתכבל"נהורערוהבסדנהמהי"ע

ןלבקהלשויתואצןה.ןובפחלעםירתאי"עואהמצעבתונופהתודובעה
הצעומהלעלופסימד10%ףורצבתואצוההימוכסלכתאתובגלו
{רחאןפואלכבתובגלואןלבקלועיגישךאםיעיגמהםיפסכהמ
ןלבקהררחושיאל,רמגהתדועתןלבקלהרסמנשרחאלםגיכהזבםכסומ

.הזהזוחיאנתמיאנתלכיפלויתויוכיחתההמ

תוארוהלתויצוא
תושעלבייוחמהיהיןלבקה,הצעומהוןלבקהןיבהזוחה,יםלסהרקמלכב

ויהי)ןמויבנבתכבהארתה`תורמל,ןתואהצעיאלותועודיתודובע
רחאןלבקתועצמאבהלאהתודובעהתאתושעלםיאפרסדנהמהואהצעומה

"םימיאתמהםימוכסהתאתונבלוןלבקהןובשחלע,םילעופי"עוא
םתובגלואןלבקלועיגישואםיעיגמהםיפסכהמ,ליפטרובע10%ףורצב
.רחאןפואלכב

ןלבקהידרמהדויעהתעקפה
ןלבקהןיאבסדנהמהרובסהיהיםאוא,הדובעהתאןלבקהקיספיםא

רמגדעוא,עובקהדעומלתודובעהםויסתא'החיטבמההיובעבםדקתמ
אהת,הזוחבםיגתומהוזמהביסבהחותפ'הדובעהעוא,ולהנתנשהכראה
ןלבקהסרדיהב,ןלבקלבתככהעדוהרוסמלסדנהמהידיבתוכמסה
תיעוצקמהמרבותידםפאהתוריהמבתקפסמהרוצבהדובעבםדקתהל
יאשרןלבן1`;,יאלהרומאההעדוהההרסמנשרחאלעיאנתב,תרפועמ

םירישכמה:תינוכמהתאולםיכומסהסיחטעהמךהדובעהםוקממקלסל
הצעומלוהדובעהעוצבספלואבוהפוולםיכייסרםירמוחהואםינקתמה

,סירומאה'םירמחהוםירישכמה,תונוכנה,םינקתמהלכלעדובעשהיהי
העדוהבתוטרופמהתושירדהרחאןלבקהאלמיאדעוהעדוההתריסמותעמ

רחאלםימי7ךותהביטתאתובטהאלואהדובעבןלבקהםדקתהאלםאו
לכבותודובעבקיזחהלתיאכזהצעומההיהת,הרומאההעדוההתריסמ

לכו,הדובעהםוקמברסא,םירמחהוםינקתמה;םירישכמה,תונוכמה
,םינקתמהםילכהלכו,הצעומהלעהנינקוהשוכרופע"םירומאהםירמתה

ל',.
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דװדעהצעומהידיבםילקועמוםידבעושמויהיהדובעה”רישכמותונוכמה
הצעומהשמתשתםא.הזףיעסי"פעהלרשאתויוכמסהףקותב,תודובעה
ןובשחלעםירחאםישנאוארחאםדאקיסעהלתואכואהת,וזהתוכזב
ואוידיקפ,וישרומ,ןלבקהלערוסאלותודובעהרמגםסלןלבקה
םעלםימיאתמםינמזבהסינכלטרפ,תודובעהםוקמלסנכהלוילעופ
הצעומהוחקפמהוא,סדנהמהדמעמבםתברעהווטענעתודובעהתדידמ

תיאכזאהתוןלבקהןובשחלעתודובעהרמגםאלםיפירדםיעצמאיטוקנת
ולשםירמחהווינקתמ,ויתונוכמ,ןלבקהירישכמבטמתשהלךכםשל

רשאיתודובעהרמגרחאל,ךכלםימיאתמםהמהדבכ,ליעלורכזוהש
י"עתודובעהרמגמהאצותכאצוהעתואצוההםוכסתאבתכבסדנהמה
לשוחדועתבןייוצמםוכסההיהיםאו.הזףיעסי"פעםירחאםישנא
םוכסהמןטקתודובעבהצעומהלעהלועשרובע10%לשתפסותבסדנהמה
הצעומלןלבקהםלשי,ודילעתודובעהורמגנוליאןלבקלעיגמהיהיש

רובעםייוצפבואףסונםולםתלכבתבייחהיהתאלהצעומהופרפההתא
הדובעהרמגםעלןלבקהלשםינקתמבוםילכב,תונוכמבםידמחנםומעה

םיסגאי"עתודובעהרמגרחאלשיאנתב.הזףיעסבפתוארוההי"פע
ךכלעהעדוהןלבקלהצעומהרוסמת,הזףועסתוארוהי"פעםירחא
סדוקןיבותודובעהרמגרחאלןיב,ונממםורדלתיאכזהיהתו,בתכב
םילכה,םוריםבמהתאתודובעהםוקממויתואצרהוונובשחלעקלסל,ךכל

ןמזךותןלבקהתאזהשעאלםאוםירמוחהיפדרע`םיוקתמהתונוכמה
םהבתושעלתיאכזהיהתוםתומלםלתיארחאהצעומההיהתאלםיאתמ
ואהנעטלכבהצעומהדגנאובליאכזןלבקההיהועילבמהיניעבבוטכ
.םדספהואםקזנ,םדנאםערשקבאיהםהעיבת

הךררהיאנתתרפה
הצעומהתיאשרהזהזוחיאנתמיאנתוזיארפיךאאלמיאלןלבקהםא

היתויוכזראפבעוגפלילבמןלבקלהליגרהעדוהי"עהזוחהתאלטבל
םיקזנוםידספה,םייוצפןלבקהמלבקלוםורדל,עובתלהזהזוחיפל

:הזהזוחףקותב

תוררוב
תודובעההפוקתךותבןיב,ןלבקהןיבוהצעומהןיבךוסכסהלגתיםא

םינינעלםרפ(ויאנתמרחאואהזהזוחםערמקב,ומויסרואלןיבו
,)םימדוקהםיפיעסהיפל,דבלבסדנהמהלעותעדתערכהלםינותנה

ואךוסכסרבדברחאדצלבתכבהעדוהדימרוסמלדצלכיאכזאהי
ךוסכסהו,ךוסכסלםיעגונהםינינעהתאהעדוהבטרפיותועדיקולח
םצעשיאנתבדיחיררוברותבהצעומהשארלהדובעהרמגרראלרסמי
תאקיספהלןלבקלהליעםמעובלתוררובלותרגסמוךוסכסהםויק

הדובעהתאהליחתרומגלבייחאהיןלבקהו`הכלהמעצמאבהדובעה
.התרימגרחאלדעהזףיעסי"פעתוררובבךוסכסהבופילהרבחלו
הנמתידיחיררובכיכעובתלןלבקהיאכזהזףיעסברומאהתורמל
הצעומהשארריבעיהזהרקמב.ודילע`עבקיפימואזוחמהלעהנוממה

.זוחכהלעהנוממלהעיבתהתא
תו37ד`וה

להנמלואןלבקהידילהנרסמתסדנהמהלשואהצעומהלעבתכבתועדוה
ןריאעהל,רתומהיהיואהלאםיאנתמ?ףיעסיפלעהנמתנשהדובעה
תומוקמלןחלםלואהנורחאלעודיהוקסעואוירוגמםוקמבורובע
ןפואבבעחהראדהי"עהלעתמהעדוהלכ.םושרבתכמבראדהי"עהלא

.רארהלשליגרהךלהמברסמהלהכירצאיהובשדעומלהרסמנ

תוינוירטונתוארתהלערותו
לכבתוינוירטונתוארתהתולעמבךרוצהלעםירתומהזהזובלםידדצה

ומויקיאואהזהזוחהיאנתמיאנתלכתרפהםצעוהזהזוחלךעגונה
וולאכתוארתהםוקמבןםמםי
לותיד"ל150.-ךסבהזהזוחחוטבםערשקבןורדךרועהחרטרכש
-קלחכקלחםידדצהינשלע
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:56.סמ?הערמה!תישומלביסרפ
17-7-58'הםויבהמייקתהש

'
ירעמוי'ץיבוקרמומ,ןוסניול"ךילרא.ו

35.סמהצעומהתכרפומלביסרפרומא
:"רי40.סמהצעומהתלהנההביטימלביסרפרומא
ג"ר«41.סמהצעומהתלהנהתבימימלביסרפרופא
ג"ר־42.סמהצעומהתלהנהתביבימלביסרפרומא
ג"ר-17.מותונויערהתדעו:םימימלביסרפרופא
ג"ר-17ץםמרעסההדעוהביטימלביסרפרובא
ג"ר«13.:מדעסהתדעוהביטימלביטרמרוסא
ג"ר*19.סמדעסהתדעווטיעימלביסרמרופא
ג"ר-21.סמתועצההתדעוהנרגימלביסרפרופא
תוגוס-`

55.סמהצעומה-תביצימלביטרפ.רומא

.ךאקוחהרומאלםנמאיתמכסה,1958לח"תפהתובוחרתלילסל םילעבהתופתתשהבוצחלעהורםסאהתאןוחבלונילעיכיתנייצ
ךרוהיפלאלו,סכנהאצמנוילעהרגמהלדוג'יםלהלילטהדעב

היהיהזבושחיתעדיפל.ללסנהשיבכהםעלבוקהשרגמהלשתיזחה
.לביסרפבהלאירבוומשרנאלהמםושמ.קדוצרתוי

ןייסמנקור.ארמגווזךתרעההינמלהממורהצעומה.א:םיטילחמ
תורשפאהתאןוחבלהצעומהתוריכזמלעהלישמו

1958-ת"יפתתובוחרתלילסלרזעהקוחןוקתלע
.ויתורעהחורב

55.סמהצעומההביצילשלביטרםהתאםירמאמ.ב

ג"ר-40.סמהצעומהתלהנהתבימומלביסרפרוסא
הייח&התכירבתלהנהבהצעומהגיצנ)ג(
הלהנההתטלחהתאםירפאמ'
רעסהתרעובבירבחהרפסמתלדגה)2(

?טעומהתלהנהתטלחהתאםירפאמ.א:םיטילחמ
תויהלהצעומהרבח-ןוסניולףסוירמתאםינממ.ב

רעסהתדעובףסונרבח
ץוחידימלתלדומלרבס)3(

הלהנההתטלחהתאםירמאמ
?םעסממתוחנהלתועקב)4(

הלהנההתטלחהתאםירמאמ)1־2(
&םחנמיפטב-)5(

הצעתםהתלהנהבף)ונןוידלהזףיעסםיריזחמ

ג"ר-41.סמהצעומהתלהנההביטימלביסרפרופא
םידבועלתועיבקןהמ)1(

הלהנההתטלחהתאםירפאמ
הירץבםייתכלממהםינגברומלרבצםוה.ת)2(

הלהנההתאלחהתאםירפאמ
"רינ"ס”היבלשתרומזתההקזחה)3(

הלהנההתטלחהתאםירמאמ
רבילואר"ר-קסעסממהחנהתמןב)4(

הלהנההתטלחהתאםירפאמ
הרבעמהיכמותלתונויערןהמ)5(

הלהנההתטלחהתאםירשאמ
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ץכימסרמ
:הצעומהםאר

םךילרארמ

:ץכימסרמ

:ןייטסנקוררמ

ייפ"".ל
בער-42.סמהצעומהתלהנהתםיעימלביסרפרוסא
מ"מ9לעהלועוניאהחטשמםינבמינגלתומורת)1(

)2(
{טכ

)4(
)5(
)6(

>”

הלהנההתטלחהתאםירמאמ
תיבתרבעהלהמכסהימדלערותיו
הלהנההתעלחהתאהירמאמ

םיגוניעלטיהמ"קנארפאנא"הגצהדורחע הלהנההתאלחהתאםירמאמ
ןילומגתהתפוקלמהייובנמהידבועלבוח

הלהנההתאלחהתאםירמאמ
הזוחאהירפסדרטמכםימהלעממיטבנתרבעה
.,הלהנהההמלחהתאםירמאמ

םידליןגלהנבמוידצעומלףסונרוידתטיכר
הלהנההתטלחהתאםירפאמ:םיטילחמ
')ןוטניולךילרא(2«םיענמנ

:יכבנב-₪
.הזףיעסבןוידהתאתוחדלעקבמינא

יתואסינכהלרציבךררותמחהדובעהתודחאתעיסוותעיס
ךא,ידנפאוניארבדהיכררבוה.הצעומבהאלמהדובעל

הרצקרבעמתמוקתיתומרלדומעתוהדמביכיתבייחתה
`ריקמתליתסינכויחכונהיתלשממהידימקתםויסדעומיכ
וב.הצעומבהאלמ,הרובעלוזהפוקתעורקאןוצרב,טחה ותסינכלעןייטטנקוררמהצעומהםארןגמםעמ"ומונלהנ

אללםייתסנהזמ"ומםגוהצעומבתיקלחואהאלמהדובעל
ינניא.ריכזמירחאיםימוםחבונלחההרירבתילבו,תואצות

וחררםלעיתרתיושבוטיתימעתיתילכתהניחבמםאעדוי
ידיקפתתאבזערבעמלריכזמה-יבההרממירחאריכזמלס
.ונורסחתאאלמלתישיאילןתינאלבוטהינוצרלכםא

ןייטמרפיצרמהצעומהמארןגמלעותסינכיכיתבשח
.הפיהלעאלהזןויסנךא.תויעבהתאקלחברותפי
ךא,ילפיצינומחטמברבעלעבריכזמלדמעומאופיאיתפטח
לעבעיאאוצמלילעיכילררבוהןבואצמנבוניאהזע

ונאצמ.הזדיקפתלוריטכהלונילעוההובגהלכשהותועידו
םינורחאהםייעובשךסמבותאיעגמיפלודודיבנערמ`תא
לשןויסנתפוקתוליתעבק.םיאתמהשיאהאוהיכינארובט
לערתוולודצמאוהןכוינאיאמרוזהפוקתבוםיעותהמלש

הרקתלססובמדוסימיותויעבהתאדומללליחתהםיאה.ותורט
.םיאתמהםיאהאוהןכאיכ

הסלטיכןכתיךאותודמעומתארמאלהצעומהירבחמטקבא
תומרמקבמיננהובלווקיפסיאלהזדיבקתלןויסנימרה

.םיפסונםיסרחהבלסלןויסנהתפוקתתאךיראהל
םוםידבועווטקסוסחונא,עודיהצעומהלעיפסכההבצמ
םארןגסכןוומרםיצבמהדובעללבקתהשונמזב.קיפסמונל

ריכזמיכךכבותלבקתאהצעומהטאר־קמונ{רבעמלהצעומה
םגבזעזאמ.וידיבםינינעהתאזכריאוהו'בזעהצעומה

.םיתורשלהנמונלבקומוקמבוותדובעתאךייטערמיצרמ
טיוהרמבוןרדסכהצעומהינינעםילהנתמיתעידיבמימרמל
דיפקהלריעבהלתורמםאטייכימרונפיזאריכזמכךרוצ
ןיאו.ברוזהדובעבםנויסנסהצעומהידבועןיבמדחאהז

יםפאאוההזהטטבונויסנעהזדיקפתלטיאתלבקבךרוצ
.ונלמםידבועה&&&&תמועל
הקלחמלכ.הדובעהלכתאזברו.תיבלעבהצעומברסח

דיקפתלסנכיי"אפמירבחמדחאשונטררונמזב.ררםנבתלעופ
ריכזמלםידגנתמםגונייהאל.ןגמכואהצעומהסארבאלמ
שיאהתאםיריכמובא?תמאברשכומהיהלבקתנססואהוהרמב
םיאתיאלהיצמרופניאונלבקטהמכדעו)תימיאאלםנמא(
דיקפהלאלושיאלאופיאםידגנתמונא.הזודיקפתלאוה

«.ומצע

לעבדמעוהונספת.הצעומהפארלשוירבדלףיסוהלהמילןיא
םיצלאנוננהךכליא,ונאצמאלוילפיצינומהתסמברבע
רמאוהיצנגיליטניאלעב,הריהמהמימתלעבםיאםמחל

דסומריכזמכןבינפלדבעיבנעדודרמ.דיקט־ועועקמ
תאדמליהרצקהפוקתךותיכטיוקמונאו.ומע-ןבברונתה
.חילציאוהיכךכלעםידיעמםינמיסה.ונלשתויעבה
)קייתציםאקנןייטסנקורןהכ(4הלהנההתטלחהדעב;העבצה

)ןוםניול.ךילרא,ץככ3הלהנההתטלחהדגנ
.)ירעסץיבוקרמכ2תוענמנ

,

.

:נ'/.)
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הצעומהריכזמדיקפתלדמעומכיבנעדודרמתאלבקל:םיטילחמ

הפוקתיכררבויוהדמבוםישרחהטלמלשןויסנתפוקתל .םיפסונםיסדההטלמלהכירתהל,הקיפסמהניאוז
ב"ר-17סמתונויערהתדעוהביטימלכיםרברוסא.5

ב"רה-17'.:מתונויערהתדעוהביטימלביורפהתאםירמאמ
'ב"ר*17.סמדעסהתדעוהביטימלכיטרםרופא.6

ב"רה`-17.סמדעסהתדעוהביטימלכיסרפהתאםירפאמ
ב"ר-18-סמרעסהתדעוהביטימלכיטרפרוסא.?

ב"רה18סמדעסהתדעוהביטימלכיטרסהתאםירפאמ
ב"ר-19.סמרעסהתדעוהביטימלביסרפרוסא.8

ב"רה-19.סמדעסהתדעוהביטימלכיסרפהתאםירעהמ
ב"ר-21.סמתועצהההדעוהביטימלביסרפרוסא.9

2.סמראבללעמגגתמקה)1(
חועצההתדעותטלחהתאםירשאמ

רמלערוערע(שדחהןוכמבפימהרתחנהרבדב4/58זרכמ)2(
{לפכו

תועצההתדעותטלחהתאםירעאמ
ב"ר-1956לו"טשתםיגוניעלטיהלרזעהקוחלןוקתרוסא.10

תודחאתהןיבלימוקמהןוטלשהרבחןיבלהנתהשמ"וממהאצותכהצעומהשאר
עיש`טיגונעלטיהרבדבבבסהתודסומןיבםתחנעונלוקהילעב
ומקוהוהצעומהתוטגכהולדגיהזםכסהיפלעונלוקסיטרכלעליטהל
תויושרהלכתאאוהבייחמךכלויצראאוהםכסהה581.8*טאוה

רוסאלוסיגהללכונטןעמלעצומהןומההתארפאלאופיא&קבמינא.תוימוקמה
*.רתלאלםינפהדרטמ

-ו"טםתםיגוניעלטיהלרזעהקוחלןוקתהתאםירתאמ'םיעילחמ
רברבונואתירקלרזעקוח":ןלהלארקוהב"רה1955
."1958*ח"יעת)ןוקת(םיגוניעלטיה !”111"'מ

?10.1571ד/
. !"

ץיבוקציא.ג
סארגהצעומהריכזמ/ב


