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.םירתאןוממתורוקמאוצמלסיןכםאוףסכ
ישיגמתאמתוברתודעסיכרצלתומורתםיבוגונאןמזמהז

הנווכב1הלאתומורתלידגהלטומפונלוכיו,היינבלתוינכתה
יכטילבהלךרוצאקוד.סייכהרובסהלהנההךא.הרטמההתואלו
לעפמלםרותאוהיכבשותהןיביןעמלהטרדנאתמקהברבודמה
תולעלתבייחהטרדנאהעוצבבתורושקהתוינכתהלכ.עורק

,עקרקהילעבלםייוצפכי"ל`5000.-כהזמי"ל50.000.-כ
,םקותאיהובםירובגהןגחספתאביחרהלךרוצסווליאוה
'י"ל15.000.-וד"ל10.000.-כבוטהלעיוצומעוןגהתבחרה

הפסכמםגעיקסתהדצמהצעומה.המצעהטרדנאההלעתםירתונה
\..הזלעפמב

?הלאתומורתוסינכיהצעומהםארתעדיפלהמכ

ש.תואצוההללכמ40%-לבורקטלסםייתנסךות
הלהנההתטלחהתאםירפאמ:םיטילחמ

הטרדנאהתמקהלתירובצהדעו
הלהנההתטלחהתאםירמאמ

הרבעמבםינוכמתומוקמהתורבחלתומורתמהחנה[חמ)
הלהנההתטלחהתאםירמאמ

הלהנההתפלחהתאםירשאמ
»`
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הלהנההתטלחהתאםירמאמ

י"ל81.300.-ךסבתואולההתלבקתאםירמאמ

'הלהנההתטלחהתאםירפאמ-קודצסמס)1
.

,וביבייוחשםוכסהמ75%לשהחנהםירמאמ-והילאוהילא{23

/.7/8תנשלםיקסעסמב

.הלהנההתטלחהתאםירשאמ)3-4(

1958-ח"ישת־תובוחרתלילסלרזעהקוחתאםירמאמ

`1958-ח"ישתםיטלשותועדומלרזעהקוחלןוקתהתאםירמאמ

םתריגסיםיקסעהתחיתפרבדברזעה'קוחלןיקתהתאםירשאמ
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`הלהנההתפלחהתאםירחתמ
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1955־־שדוחלםויבונוא-תירקבהסענס

:”1

,יתאדצמ)”הצעומה”ןלהלארקתס(ונוא-,ץירקתימוקמההצעומה
־'י'ו(5'

,ךי/מלד1/5.!/?/435נץגל(,
'

///-ו,({.ף{בבסב

(ינשדצמ)װזלבקהן)לה{ארןקיש:{.ר-;'.{ש.פ/סםוןסיגך/{יווי'ססוי'וסנךי'

מ"ומ/`כ!גג/1/4
התנמנו/023310456ל

ארקיש,{רטופשרמאנה/.”5.11.”.נ.;כמנינועמ
די!ויזיוןוסיי'יזמק

!.ג/,(!,”)`
..:.8..4;..5...תאהדובעעצבלהצעומלעיצהןלבקהוליאוהו

,הזהווחבםיטרופמהםיאנתבהצעומהךכלהמיכסהו
:ןמקלדםכסה'ילדילםידדצהינשראבןכל

/העקיהוהדובעהתוהמ.1

..{!4.4{.תאעצבלומצעלעהזכלבקמןלבקהו`ןלבקלהובתרסומהצעומו

םיריחמהותויומכההמישר,ינכטהרואית.תוינכותהיפל.......1?א”
הווחלםיפרוצמה.םידדצהינשי"עםימותחה,)"סיסורפה"ןמקלוארקיש(

[
סדנהמהלשויתואורוהלםאתהבו.ונמיהדרפניתלבקלחםיווהמהוהד

.םעפבםעפידמןלבקלהנתנתש)”סדנהמה"ןמקלארקיש(.04\1.ו/4&,ו

--....---םולשתת.2`
.;7?!!!6..410:.תרומתןלבקלהצעומהםלםתהזהווחברומאהםעבשחתהב

/יז'ו//-י//1,(י"ל//000./`לשךסהתא י"מעםירועשבןלבקלהצעומהי"עםלושיהזםוכס.{תוילארשיתוריל
קלחהווהמהוהזהווחלתפרוצמהםידדצהי"עהמותחהםימולשתהתלבט

ושגוישיפוסהןובםתהוםייקלחהתונובשחבבשחתהבוונמיהדרפניתלב
.סדנהמהי"עורםואיוןלבקהי”ע

:ויאנחוהרייעהםוקמ.3
.ויאנתלכתאוהדובעהםוקמתאןחבוקדב.הארשהזבריהצמבקח
וללהו.ללכהמאצויילב'וכו.הלבוהה,עקרקהביס......!ו?&.וף.פ/י

הנעמםושולתויהללכותאלוהרורבו,האלמ.המלשגסידיולםיעודי
םורדהלכתאםיללוכתויומכהתמיסרבשםיריחמהושארמהעידי-יאלע

.סדנהמהתוארוהוםיסורפההוהווחיאנתלםאתהבוהוהווחםויקםשל

:םימורםחוהווההיאנת.4
םימוריפלםאתהבהוהזוחבתולולכהתודובעהלכתאלעופלאיצויןלבקה

םנוצרתעינמלווהב-אבואסדנהמהלשויתומירדוויתוארוהלםאתהבו
םירואיבתותוארוההואםיסוריפהשןלבקהרובסהיהיםא.הרומנה
תשרופמהוזלעהפסוהםושמםהבשיוחב-אבואסדנהמהי"עולונהניש

וילע,הווההללכמןויגהךרדבהקיסהלרטפאשהדובעהלעואהזוחב
השעאלםאו.הדובעההתואבליהתיםרטבסדנהמלבתכב,ךכלעעידוהל

,ףסונ.םול?תלסדנהמהותמכסהתאלבקאלואי,הרובעההלתחהינפלתאז
האורולבקתשהדובעההתוארובעףסונםולשתלחוכוןלבקלאהתאל

.תפסונכהתוא
:הדובעהםוקמבםיסורפ.5

םישורפהלשוהזוחהלשקתעהתוירבעהםוקמבדימתקיזחיןלבקה
י"עןויעלדימחםינכומויהיו,הדובעלםיכיישהםירחאהםיכמסמהו
.וחב-אבואסדנהמה

2 /.
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:הדובעהלשלעופלהאנוה
תאצוהלםישורדהםירבדהראבלנוםירמתהלכתאקפסלןלבקהלע

ןתילכתלהרומגהמאתהךותמםידבעהתאעצבלו.יוארכלעופלהדובעה
ףא.םיפסונהןהוםיירקעהןה,םירוריכהלשיתימאהתנבומוהנוכנה

ןכותמקיסהלןתינדועלכ.תוינכתהתחאמהדובעוויאהטמשוהםא
קרוךאויהיםימולצתהםלוא.תסמכומההדובעהתאינויגהןפואב
תושרדנהתושדחתודובעלםרפ,תויומכהתמישרבםילולכהםיפיעסהדובע
תמישרבתורכזנןניאםגוהזהווח«יבמסממןקיסהלןיאשו.סדנהמהי”ע

תויומכהתמישריפיעסמףיעסםויקלהיפעתוכירצמןניאסגוװויוסכה
סדנהמלדימךכלעעידוהלוילע,תוינכתבהריתסוויאןלבקהאצמיםא
אהתסדנהמהלשותהלחהו,הדובעההשעהןהמוויאיפל־םילחידטא

.תערבמותיפוסה
:הדובעהלהנמ

הדובעלהנמהדובעהלשלעופלהאצוההןמזלכךשמבקיסעהלןלבקהלע
יונמ.הדובעהםוקמבדימתאצמירשאו,סדנהמהי"ערמאתישהחמומ
יונשלכןכוהדובעהןמויבםשרהלתוכירצסדנהמהתמבסהוהדובעלהנמ
םירואיבואתוארוהלכ.הדובעהךלהמןמזבהיהיםאהזםערשקב

ללכבוןלבקלונתינוליאכובשחייהדובעהלהנמלסדנהמהי"עונתינש
םינינעהלכבםירבדבומעאובללכויסדנהמהששיאההיהיהדובעהלהנמ

«הדובעהלשלעופלהאצוהבםירושקה
:הדובעהםוקמבסדנהמכ”ב*חקפמ

החגשהךרוצלחקפמ,הדובעהםוקמבותב-אברותבתונמליאשרסדנהמה
לכבעייסלןלבקהלעו,הוותהיאנתיפלתודובעהעוצבלעתרוקבו
הדובעהתארקבליאשרוךמסומהיהיחקפמה.ודיקפתיולמבחקפמלרשפאה

הדובעהלהנמלואןלבקלהעדוהרוסמלתושרהולאהתוזקדבלוסירמחהו
קיספהלבייחהיהיןלבקהו,םירמתהואתודובעהלשרושאיארכדבולש
.סדנהמהלשותטלחהתלבקדעםירמתהםתואבתומשהתאואהדובעההתוא
זקחלותבוחמןלבקהתאתרטופוהב-אכואסדנהמהי”עהדובעהתניחבןיא
סדנהמל.המויסרחאלואהדובעהתפוקתךותולגהישםגפואןורסחלכ
הסינכתרכואהתסדנהמהי"עךכלהשרוהשרהזםדאלכלוהב-אבלוא

תומוקמלוהכאלמהיתבלםגםאיכ,תודובעהםוקמלקראלהרידת
.הזהייהנתולולכהתודובעהתאםיניכמואםירישכמםהבשםירחאה-

:תודובעה1מוי

שיןמקלדםיסרפהחאשהדובעןמויהדובעהםוקמבלהנלןלבקהלע
:סוי-םויובסינכהל

.םהיגוסלםידבועהרפסמ)א
.םויותואבועצובשהרוביחיגוס):
.הדובעהםוקמלוקפוסשםהיתויומכוםירמוההיגוס)נ
.הדובעהםוקממוחקלנשואואבוהשינכמדויצותונוכמו)ד
.ריואהגזמ)ה .וחב-אכואסדנהמהלשויתורעה)ו
.ןלבקהלשויתורעה)ו
.הזהווחבתולולכהןלבקהתודובעםערשקבתונושתורעה)ה

.וחכ־אבלואסדנהמלםוי-םוירוסמל?יהזהדובעהןמוימקתעה
ואןלבקהי"עווחב-אכואסדנהמהי"עםוי-םויםתהייןמויה
.הדובעהלהנמ

3/.
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:הדוסעהיבמוחול

תטרופמהדובעתינכתהדובעהתלחתהינפל,סדנהמלזיגהלןלבקהלע
שורדהןמזהוךרמגהדעתודובעהלכלעופלהאצוההרדסתאתללוכה

הדובעהתינכת'וכותונוכמה.סילעופהרפסמ-.תודובעהגוסלכל
םהשלכםייונשהבסינכהלןלכקליהיהירוסאוסדנהמהרוסאהנועס

.סדנהמהלשבתכבותמכסהאלל

!תויומבהותוינכתהתרוקב
זיא.סימורפלסאתהבתויומכהלשהדוקנתוטעלומצעבןלבקהלע

תויומכהתמישרןיבשהמאתהיאדעבואתואיגשדעבתיארחאהצעומה
,תויומכההסיטהותוינכתהןיבהמאתהיאלשהרקמבתוינכותהןיבו

ולבקתו-םיעירכמהוהווהיאנתוינבמהרואיתהותוינבתהקר
תואיגשלרשקבתונעטסובולהנייהתאלולאםירקמבשטוריפבריהצמ
.תויומכהתמישרב

ל'

:1ומימותודידמ

יפלהבוגהתודוקנתאהליחתקודבלןלבקהלעהדובעהתלהתה,ינפל
.וחב-אכואסדנהמהלשתוארוהבותוינבתבועבקנשםידממהוםירפסמה

לכלשםידממהוםיוקה,םיבצמהלכתאןלבקהומסיהקידבהרחאל

לעופלהאצוהלםישורדהםינומסהלכתאללכבוםהיקלהותודובעה
.סדנהמהתושירדלותוינכתלםאתהבתודובעהלשתקייודמוהליעי,האלמ

לבא-סדנהמהי”ערשואאלןומסהשןמזלכ,הדובעלכבליחתהלךיא

ךומסבהלקתלכו.ךומסהקוידלתוירחאמןלבקהתאררחשמוניאהז
תמיאלכאוהונובשח-לעוןלבקהי"עןקדחה,קייודמאלואןוכנאל

.הלגתתואעראחמ
'םילב.הדובעילכ,םילעופהתא:אוהונובלה«לעקפסיומצעבןלבקה
.ךומסהלשלעופלהאצוהלתימורדהםירישכמהלכוםירמח

:היצלצרפהתודתיהרימש

ביחחמו,ןובנהןמוקמבמינוסהותודתיהתרימשרוכעיארחאןלבקה
הרקמב..................2.0#....א?.;.סדנהמלרדסבמרסמלהזב

יתלבתומוקמלוקחעוהשואסינומס'ואתודתיםידסחיכררבתיו

תאותודהיהתאאוהונובשחלעשדחלבייהןלבקההיהיםינוכנ

.ךמסומרדומיתועצמאבל"נהמינומסה

:הדובעהםוקמבהרימש
ךשמהדובעהחטשבהליעיהרימשאוהונובשחלערדסלןלבקהלע

`.כדנהמלהרובעה<הדיסמלדע,עובשבםימי7-תועש24

:טירסתלשתואמגוד

םירמתבהוהזוחבתולולכהתודובעהעוצבכשמתשהלבייחתמןלבקה

רשאו,סדנהמלסיגהןלבקהרשאתואמגודלםאתהבהדובעיקלחו
.סדנהמהלשודיתמיתחי"עורשוא

הדובעהיקלחוםירמחהםאידיחיהקסופהשמשישאוה.ורבלסדנהמה
תואמגודלםימיאתמטהבשמתשהלהצורואםהבשמתשהןלבקהש

.תורסואמה

4/.
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.17
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.:תוביבסוםירסוח

.םירמתהלכתאונוכיהלעחטבלורומזל.ליבוהל.קפסלןלבקהלע

םימנורבהלבוהתונוכמםימוגפ.הדובעילכוםירישכמתובותכה
םבלתונושהתודובעהיגוסלםיסדרדהםירחאהםירבדהלבוקלדירסח

-וניוצאלםאןיבותוינכתב:וריפבוניוצםאןיב,הדובעהעוצב
קיחרהלואאיצוהלןלבקלרוסא.סדנהמהלשויתוארוהלםאתהבלכהו
הזיא,רמגההדועתןהמדעוהדובעהךלהמןמולבךסמבהדובעםוקממ
םשלםוקמלואבוהשהדובעאילכוםירישכמ,תונוכמ,םירמהםתס

אוהשםירקמהםהואב,סדנהמהידיבתושרהוהדובעהלשלעופלהאצוה
.תונוכמב,םירמתבשמתשהל,ןלבקהידימהדובעהתאעיקפהליאסר

.ןלבקהןובשחלעתודובעההמלסהסמלהלאהריבעהילכבוםירישכמב

:םירמההקיד:

ןוכמבהדובעהיקלחואטירסתהתאאוהונדספהלעקורבלןלבקהלע
ריבעיוקפסיןלבקה.סדנהמהי"עםרויהזשןמזבותוומב,םינקתה

ךכלשררישכהקידבלםישורדהםירמתה,תואמגודהלכתאונובשחלע-
.סדנהמהי"ע

ו""9”:י .הצעומהעסרמהתקפסה

ןלבקלקפסלתבייוחמהניא'לבא.תוכוהתאהמצעלתרמושהצעומה
םיריהמבהזההזוחהםעתורושקהתודובעהעוצבלםישורדהםירמח
י"עםירמתהתקפסה.הדובעה`תלבקלותעצהבןלבקהי”עועצוהסיפכ

,סימעהל.קרפלןלבקהלעוךבואי*תירקבהיהתןלבקלהצעומה
םינסחמהמוקפוסישטירסתהתאחטבלוךומסל,ןסחמלקרפל,ליבוהל
.ונובשחלעהדובעהףוסדעוהינבהחטבדעהצעומהי"עוניוצים

םוימםימי7ךותל"נכולקפסההצעומהשםירמתהתאלבקלןלבקהלע
ל"נכןלבקלםירמחקפסתהצעומהשהרקמבםג.ךכלעהעדוההתלבק
לכתאןקתלבייההיהיו,רמתהביסלידיחיהיארחאןלבקהראםי

.הלאםירמחבםומעהללגבועיפוישחוערגמה

.'ס-.ןייבמו-:םילעופ
חיללכההדובעהתכללתועצמאבואוהונובסהלעקיסעהלןלבקהלע

הרוצבהדובעהעוצבםצלישוררהרפסמבעוצקמלבלםיחמומםילעופ
ואסדנהמהרשאלעופלכרואבףילחהלודימרטפלןלבקהלע,התואנ

.תמיוסמתיעוצקמהדובעלרמגומיתלבואםיאתמיתלבכאצמיוחב-אכ
תיללכההדובעהחבטלי"עעבקנהרכשהתאתותפלוילעובלםלשיןלבקה

הנעטהינלבקואןלבקהי"עםיקסועמהםילעופהםיארחאהיהיןבו
.ל"נכ”םרבשולבקיולש

ואתומישרלהנלסדנהמהלשוהערתהנהידכבייחהיהיןלבקה
םרכש,ןוכנהדעומבוקייודמןפואבתוםריםהבםימיאתמםיסקנפ

,תודובעהעוצבבקיסעמאוהרשאםילעופהלכלשהדובעהתועשו
תוברתלו,ותשירדינ*לעוחב-אבלואסדנהמלהוארהלהיהיוילעו

.םירומאהםיסקנפהואתומישרמהתוקתעהלבקלול

־יי-ו-י-י-י-י:םייו-ניט
תיחפהלואלידגהלסדנהמהידי-לעבתכנךכלשרדישכלבייהןלבקה

ותואבלידגהלואףיסוהלקמנל.היהפהלתונהלוא/הרובעהףקיהתא
ןמזלןמומסדנהמהי"עשרדיישיפכ,הדובעףיעסותואורועיש
לעהלעיאלהוהחפהבןהותופסותבןהםייונשהףיחשיאנתב

יפווףויו,620ןו.וו%
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סוסעצביאלןלבקהשטרופסבהנתוה.הזוההלשםירמתהםוכסמ
האמבתכבתדוקפיפלאלא.הלדגהואהפסוה,התנפה,הכמסהיונס

,תופסונתודובערובעבסולזהלתסירדואהעיבת:ובוסדנהמה
.ל"נכבתכבהדוקפ?לבקהידיבאצמתאלםא.עמספאל'וכויונס

,יונשתדובעאיהתמייוסמהדובעםאבידיחיהקסופההיהיסדנהמה
דחוימ:ולחההרובעעיגמםאב.ואלואהלדגה.התחפהואהסססה
הרומתבהדרוהרבדהןועמםאה.הסמשהוהתחפהלשהרקמבוא,ףסונ

וניאןדיהמרסאוהזףיעסףקותבהניסעתשתודובעהלכ.הזוחהלש
בייהיהזהריהמוןריחמתאעבקיסדנהמה-תויומכהחמיברבלולב
םוכסהמעורגלואףיסוהלסיסםוכסהבסחיויפלו,םידדצהינבתא

םעסדנהמהבשהתיל"נהםיריהמהתכרעהב.הדובעהלשיללכה

ריהמ%צמיאלםאו,תויומכהתמימרבסתומודתודובעםיריהמה
.ל"נהםיריחמלהנאתהואהאושהךותמריחמהתאסדנהמהעבקיהוכ

ימיךרעיפלתפסותהואיונשהךרעתאעובקלסדנהמהידיבתושרה
תואצוההרתיוהדובע,םירמחהלשימצעריחמיפלואהדובעה
תלהנהוןלבקההוירםיללוכה%10תפסוהבל"נהתודובעהןמזב

.הדובעה
:םיריחמנס,י31ש

ובשחיי'ונוהקפסאה.הלבוהה,םירמתה,הדובעהרכשלשםיריחמה
,אוהשיונה`לכלהוקמןיאו,הזהווהלעגונםהמלכבסיביציכ
הדובעהרכשריחמבולוחיםאבהשעמלולוהיפגתוההמהואתופסוה

שרופמבהזברהצומ.'וכוהקפסאה.:ירמהה,הלבוההריומבוא
הצעומההיהתאלןכואיהשתפסותלכליאכזהיהיאלןלבקהס
.ל"נהםיריחמבםייונשבקעאיהשהתחפהלכלתיאכז

:םימוגפהדובעוסירמח
קלסלןקרפל.הדובעהךלהמןמזךשמבןלבקהמשורדליאשרסדנהמה

םניאשםירמהמהתצקמואהלוכהתדענסהדובעלשקלחואהדובעלכ
,תוינכתלהמיאתמתביאשןפואבואתורשואמהתואמגודלםימיאתמ

לשוזהשירדירחאאלמלןלבקהלע.סדנהמהלשויתוארוהלוא

םילוספהםירמתהתאףילחהלוךכלהארוהתלבקםעדימסדנהמה
ונובשחלעהנקתלואשדחמהדובעההתואתאתושעלוםימיאתמכ

תאלעופלןלבקהאיצויאלםא.סדנהמהלשונוצרתעיבתלאוה

הצעומההיהת,בתכבהאובהעדוהבעבקנשןמזהךות,סדנהמההשירד
לכו.ץוחנלאצמתשיפכ,המצעבלעופלרבדהתאאיצוהלתיאםר

אללןלבקהתאבייחי.סדנהמהי"ערשואמהאובהדובערובע־ןובשה

ףורצבהלאכםימוכסתוכנלהצעומהידיבתושרהורוערעתוכז
זיקהסיקמבשייאנתב.ןלבקלועיגישםיפסכהמהלופטימד10%

יאכזהיהי,תדהאבהתפלחהואהווהלםאתהבהתשענאלשהדובע
אוהותכרעהיפלעבקלוראסתהמוגפההדובעהמתושרהלסדנהמה

ירחאתיאכזהיהתהצעומהו.סירמההואתודובעהךרעבשרפההתא

הצעומהמןלבקלועיגיט'םימובסהמשרפההםוכסתאתונבלהו
.םיבשףדועלכעובתלהצעומהלשהיהויוכזבעגפירבדהשילבמ

אל-הצעומהמןלבקלועיגישםיפסכהםאןוכנלאצמתשןפואב
.רומאההרפההיוסכלוקיפסי

:םויסהרחאלתונורסחה

תונורסחה,חימיגפהתוערגמהלכלהצעומהיפלכיארחאהיהיןלבקה

סאההב-וךילעהעצובשהדובעבתולגתהלםילולעהםילוקלקהו

זה!רמגהתדועתתאצוהךיראתמתחאהמחהנשךשמל.הזהווהל

”יעצמאבהעצובשהדובעבןהוןלבקהי"ערשיהעצובשהדובעב
יםידמחנשומשבקעומרגנסדנהמההעדלסוהנשמינלבקואןלבק

ותוארוהואתוינכתלםאתהבםניאשהרובעינפואבקעואםיעורג

.סדנהמהלש
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לשבתכבתוארוהיפלאוהונובשחלעוןלבקהי”עודייםינוקתה
הדירוהירחאןלבקהאלמיאלםאוודילעעבקיסןמזךותוסדנהמה
איצוהלהצעומהידיבתוצרהסדנהמהי"עולעבקנשןמזהךותהרומאה
עגפירבדהשילבמןלבקהןובשחלעסינוקההתדובעתאלעופל

אצמתשןפואב,ףסכםוכסףדועלכעובתל,הצעומהילבהיתויובוב
יוסכלוקיפסיאלהצעומהמןלבקלועיגישםיפסנהסאןוכנל

.ל"נהתואצוהה
:הדובעהיוסבלעהעדוה

תויהלהלולעה,הווחהיאנתבתולולכהתודובעהמהדובעלשהמויסםע
ןפואהזיאבואהסכמהבכשידילעואהדובעךשמהידילעהסוכמ
ירכ,שארמתועש48ךותסדנהמלךכלעעידוהלןלבקהלע.אוהשרחא

תויהלותוסנתהלהלולעההדובעהתאןוחבלוקורבלסדנהמלרספאל
הסובהסרמבתושורדהתוארוההתארוסמלועובקלוןיעהןמהיומס

אלואסדנהמהלשויתוארוהלודוגבבהדובעההתסונםאו.הדובעה
ונובשחלעןלבקהףושחיוהלגי,יוסכהלעהארמסדנהמלןלבקהעידוה

סדנהמההשירדי"פע,החסונשהדובעת`הא,תרוקבסמלויתואצותו
י"עהדובעהרושארחאלדימתדהמתסנכבוודילעעבקישןמזהךותבו
היהי,ךכבלשרתיואהשירדהתאאלמלןלבקהברסיםאוסדנהמה
יולגםסלויתואצותוןלבקהןוכמהלעםילעופקיסעהליאשרסדנהמה
המיאתמיתלבהפוסהוהיולגרחאלהדובעההאצמנםאו,הדובעהיוסכו

היהיסדנהמהלשתופסונהויתוארוהלואהווההיאנתראשלותוינכתל
.סדנהמהתוארוהלםאתהבויתואצותוןנוכמהלעהנקתלבייהןלבקה

:הנממיבלבק

,ותצקמואולוכ,רחאלהזהזוחריבעהלוארוסמליאשרוניאןלבקה
המכסהןתנתםאםג.סדנהמההאמבתכבהמכסההליחתלבקםאאלא

יפלןתצקמואןלוכויתויובייהחהמרוטפןלבקההיהיאל,ל"נכ
םויקלהצעומהיפלכתוירחאבידיחיהאשונהראסיאוהוהזהווה
תערוגןפואםושבל"נהסדנהמהתמכסהןיאוויפיעסלכלעהזהדות
םושוםיסחיםושתרצויהניאוויהויובייחתהוותוירחאףקיהורועשמ
הווההרבעוהוילאששיאהואהנשמהינלבקןיבלהצעומהןיברשק
.והצקמואולוב
:תודובעיולמיארובעםיקזנ

דעומלסדנהמהלשותעדתחנהידכהדובעהתאןלבקהסייסיאלתא
רביאתאירה,סדנהמהי"עוראותשןמוהדעוא36ףיעסברכזנה
ךותואעובקהםוילתודובעהתארומגלהיהרשפאיכבתכנסדנהמה
םוכסהצעומלםלהלןלבקהבייהאהיסדנהמהי"־וראותשןמזה

םייונפרותבדוהאלשעובשלכלי"ל//0.7'/לש
תוכנלהצעומהתיאשראהתסייוצפהימדתא,שארמסינתומרםיכמסומ
תאעובתלהתוכזבעוגפלילבמןלבקלועיגישואםיעיגמהסיפסכהמ

-.רחאןפואבןלבקהמםייוצפהימד

:שוכרוםישנאלםידספהוסיקונו[ישנועתוסנק
הווחעוצבםערשקבלטויששנועו:בקלכרובעיארחאהיהיןלבקה

םיממודואםייחילעב,םדאלדספהוקזנלכליארחאהיהיןכומכוהז
ואןוסאהרקמ.תונלשר.הלועפמתוענמיהואהלועפלכתמחמסרגיש
דצמואהנבמינלבקואןלבקהדצמהזהדותעוצבברושקהרחאםרוג

לכתוברלתהידבועוהנשמהינלבקוא.וירבועוןלבקהלשוידיבש
ןופלטואלמותירוסעבויבואםימתורונצ,םישיבג.םיניכסלקונ
סרביבקזנלכליארחאאהיןכו,תורחאתוירובצתודובעיגוסלכו

אצויכוברש,הרעסתוחור.תונופטשםימשגתמחמתועצובמהתודובעל
ואםייחילעב.סראלסרגיסדספהו,קזנלכלןבוהלאתוכסמ
ונובשחלעןקתלןלבקהלע.איהשהביסוזיאמהדובעהחטשבםיממוד

תוצפל,םרובעםייוצפטלבלוא,רומאכסרגנסקזנלכויתואצותו
הדגנשגוהשתעיבתלכמ,ויתואצותוונובשחלעהצעומהתארוספלו
הווהבתולולכהתודובעהעוצבםע-רסקבםרגישדספהוקזנלכרובע
;הזריעבי"פעויתויובייחתהראשבעוגפלילבמודחוימןפואב.הז
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הצעומהרגנאבותזהעיבתלכמ.הצעומהתאתוצפלןלבקהבייחתמ
ילעופי"ע.דחאקוחלכי”פעוא:ירבועלםייוצפתדוקפי'פע
י"עואתונלבקבםידבועןיבוםיימויםילעופןיב,ויריכבוולבוה
םידבועןיבוםיימויןיבםהירבועוהנבמהינלבקואןלבקהיריכב

.תונלבקב
:ה1ס:

לכתאהרובעתהלחתהינפלויתואצותוונובשחלעהנבלןלבקהלע
םינקתמהלכתאותווחבהלולכההדובעהעוצבבםיקוסעויהיבםילעופה

םיאנתהםתואבוםינובסםתוארגנוזתדובעםערשקבחוכבןועםהלבו
ואהרבחבהינכוסואהצעומהתועצמאבהצעומהי”עועבקיביפכ

י"עועבקישיפכםיאנתםתואבוהצעומהי"עורחבישחומבתורבהב
תורחאהתומבהתואצוה-לכוחוטבהימדתאםלוליןלבקהלעוהצעומה
.סדנהמלהדובעהתריכמרעתומבברימתהלוםרחלםרעומבקוידב
היהתל"נכחומבןועםה.לבתאוםילעופהתאהבביאלןלבקהוהרקמב
.ןלבקהלשויתואצרהוונובשחלעהמצעבןכתושעלתיאשרהצעומה
תורכההןתואבואהרבחהתואבוםינוכיסהםתוארגנוםיאנתהםתואב
ימדלכתאתוכנלתיאשרהיהתהצעומהוןוכנלאצמתהצעומהשיפכ

ןלבקלועיגישואםיעיגמהםיפסכהמהזבתוכורכהתואצוההחוטבה
.אוהשדחאןפואלכבונממתובגלוא

:ליבקמסמםולשת
םילעופהרובעםילוחתפוקלליבקמסמונובשחלעסלםיןלבקה
.םילוחתפוקוןלבקהןיבםכסהבעובקהרועםהיפלהרובעבקיסעיט
ןפואבקלוחיםוכסה.סמהרועשתאסדנהמהעבקיהזכםכסהררעהכו
םירושקהםילעופהינוגראלש{הלאכןנשימא(םילוחתופוקןיביסחי
תאונובשחלעןלבקהםלעיןכומכ.םוקמבתיללכההדובעההכשלםע
תכשלי"עדיתעבועבקי.ואועבקנרשאםירחאםימולשתוםיסמהלכ

עוצבבםיקסועהםינלבקהרובעתויעוצקמהתורוגאהו.תיללכהה`רבעה
.הזהווהבתולולכההדובעהגוסמתודובע
הצעומהתאמועבתיםהמקלחלכואםימולשתהואםיסמהוהרקמב
ועיגישםיעיגמהםיפסכהמםתוסכלוןלבקהח"עםמלשלהצעומהתיאשר
.רחאןפואלכבןלבקהמםתובגלואהצעומהתאמןלבקל

:הכאלמילעבוםילעופהרצמתועיבת

אוהשףוגואםדאהזיאדצמהצעומהדגנאיהשהעיבתלכשגותםא
י"עהצעומהתיאשר,יחכונההזוחלעגונבןלבקהמםיעיגמהםיפסכל
?ךותקומינןתיל,בתכבהעדוהתועצמאבןלבקהמשורדלסיםהמה

םיעבתנהםיפסכהםיעבותלודילעומלושאלהמלהעדוההךיראתמםימי
ומוהךותאוהם`קומינלכןתיאלןלכקהםהרקמב.ל"נהתועיבתב
סדנהמהלשותעדתאחיניאלןתינשקומנהוהרקמבואהעדוהבבוקנה
ונובשחלעםיעבתנהםיפסכהתאםלשלתבייוחמהניאךאהצעומהתיאשר

םייוכנהמואןודקפהמםימולשתהתאואםולשתהתאתונבלוןלבקהלש
ואהזהזוהיפלןלבקלועיגישואםיעיגמהםירחאהםיפסכהלכמוא

עובתלחוכוםושןלבקלהיהתאלןכמרחאלתרחאהרוצ,לכבתובגל
עגופוניאהזףיעס-.הצעומהי"על"נכומלושישםיפסכהתרדחהתא
.הותווחיפלהצעומהלשתורחאהתויוכזהלכב
:תונומלשתתואווהיולמ

ואתיתלשממתומדלכלשתוארוההותודוקפהלכירחאאלמלןלבקהלע
תורגאה.םיסמתלכתאםלשלוילעו.תרחאתכמסומתוערלכואתימוקמ

דחאםולשתלכו,ימואלחוטבלדסומלםימולשתתוברלתוינונראהו
.קוחכתכמסומתומדלכידילעוברוייםוןלבקהלעולכוישואםילטומה
ולמויואולטוהשםיסמהלכתאאוהונובשחלעםלשלןלבקהלעןכ-ומב

.הזתווחיפלהדובעהעוצבםערשקבהדובעהילבוםינושםירמחלע
תשורחיתבתדוקפלשתומיאתמהתונקתהירחאיולמליארחאהיהיןלבקה
הותווחיפלהשעתשהדובעלכיבגלרתאקוחלכיפלוא1946תנשמ
םעטמתרחאתכמסומתוערלכואהרובעהיררשמלשונוצרתעיבתלהזו

.לארשיתלשממ
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:תיעוצקמהנייגיה
קזוחלםימיאתמהםירודסהלכתארוהונובשחלעעצבלןלבקהלע

דיסחתורוברודיג.תוריפחההוולורומח.םיכרדה.פיטונפהןותסבו
.'ונוהרהוויסנפתנקתה

:סי'רטינסםיאנת
הדובעהןמזבהביבסמוהדובעהםוקמבןויקנהלעךומסלןלבקהלע
הצעומהלשתירסינסההקלחמהתוארוהלםאתהבםיירסינסה:יאנתהלעו
.הדובעהתעצובמהמוחתברשא

:הדובעההטסיוקנוןויקנהלעהרימש
רדסהוןויקנהלעהדובעהלשפ”לצוההןמזלכךשמברומצלןלבקהלע

רבםצתלבוםירבועהתעונתלרבדהעירפילבלהתביבסוהדובעהםוקמב
יפכםירורדהםירודסהלכתאןיקתהלוילעו,הפשאותלוספםוש

.סדנהמהונממשורדיש
קיהריותורובחותולעתהתוריפחהלכתאולבקתםוהםיהדובעהרמגםע

יולמחוהריפחהיפדועלכתאסדנהמהי"עעבקיםםוקמלהדובעהםוקממ
םינסחמהוםיפירצהתאותונוכמהוסיריוכמהםילכה,םירמוחהידיימו
םייקנ,םייונפותביבסתאוהדובעהםוקמתארוסמיוומקוהםאומקוהש

.סדנהמהלשטלחומה”ונוצרתעיבתלחולבו.טלחהבםירדוסמו
הצעומההיהתאלליעלתוצרופמהתודובעהתאםייסיאל.ןלבקהםןמזלכ

תבייוהמהיהתאלהצעומהשיאנתב.ןלבקהםעןובשחהתארומגלתבייוחמ
ירחאלכותאלאליעלתוררופמהתודובעהתאםייסיןלבקחםדעתוכחל
עוצבבהארתההךיראתמםימי3ךות,ליחתהלהדובעהומויבהארתה

.םירתאםילעופוארחאןלבקי"עהלאהתודובעה
לשלופהתואצות10%ףורצבולאתודובעעיצהלואצוישםימוכסה
.ונממובגיואןלבקלועיגישואםיעיגמהםיפסכהמוכוני.הצעומה

:הדו:עהעוצגבל[מוה

םוימםימיךותמרחואיאלהדובעבליחתהלןלבקהלע
תודובעהלכתאםישחלוילעוסדנהמהתאמךכלעבתכבהארוהלבקיש

םלשומבצמבהצעומלןתוארוסמלוהזתווחיפלוילעתולטומה
סדנהמהלשונוצרתעיבתלירימםימשלתונגומויהישפואבןיטולחל

.רומאבהדובעהתלחתהלסדנהמהתארוהךיראתמ4.4”6.מרחואיאל
הזהווהבירקעיאנתאוהןמזהיבםידדצהןיבשרופמבהזבהנתוהו

בשחיהוהווחבתוטרופמהתודובעהתמלשהברותאוארוגיפלכו
סיסכסומוםינתומםייוצפםולשתבןלבקהתאבייחיו,הרומחתרפהל
האצותהשסדנהמהרובסםאשיאנתב,ליעלד26ףיעסבשרופמב,שארמ
ןהילעטילשןלבקלןיאשתוביסתאפמחרחאהנתודובעהלשלעופל
.7מ4ס©(םנוא,תיללכתיצראהתיבש:ןוגכ

סדנהמהתערלאיהשהערפהויאתאפמ),(םימסי"עוא
לוקשבוויניעתואריפל'סרנהמהלכוי.הכראןתמהיתוביסמבהקידצמ
ןלבקחובתכבןלבקהי"עסקבתיםא,תאזכהכראןתילטלחומהותעד

עגפיאלהכראןהמ.ווהנואלםימרוגהותוביסהתאםרפיותשקבב
הדובעהתאםייסלהיהיןלבקהלעוויתוארוהמתארוהבוחוהווחףקותב
"לכולוחיהדחהדעומהלעו,םדנחמח,י"עבתנבעבקישהדגהדעומל
עצובתלבדוהיבוםדוקהדעומהיבגלועבקנשתוארוחחוםיאנתהםתוא

..רוגפוארוחיארובעבםייוצמםולשתל

`

:תינובשח
י”.םייקלחתונובשח.א

.חוהזוחל2ףיעסבהרכזוהשםימולץתחתלבטבםיעובקהםידעומב
\,רבבהתשענשהדובעלשםייקלחתונוכסחסדנהמלאיצמהלןלבקהלע

תוחפאלשםוכסבהתשענשהדובעדעבהיחייקלחןובסהלכביאנתב
.ו"ל//?,ס0!”'רשאמ

9/.
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לשהכרעהןייוצתהבסםולשתתדועתהצעומלבתכבאיצמיסדנהמה

.יקלחםולטרתרותבןלבקלסלפל?יפםיכסהוהתשענשהדובעה
םולשתהתדועתךיראתמםימיםייעובשךותבןלבקלהפעייםולשתה
־".סדנהמהי"עהמותחה

החכוה«לכשמשיאל,םייניבימולסתירוזאבםרריפבהובםכסוה
הדובעהמקלחתלבקלהמכסה:יא,הווחביללננאלשריהמרוסאל
.סדנהמהי"ערסואשיקלההןובסהבללכנש

:יפוסןובסה.ב
ורשואוןלבקהי"עודדמנשתויומכהיפלעבקייפוסהןובשחה
,הזהווחלתפרוצמהמיריחמהו`תויומכתמישריפלוסדנהמהי'ע
םיריהמהיפלוכרעיוורמאיסיפולההוסייונטהותופסותהלכו

םיאתמוניאשהדובעתפסות'לשףיעסלכלםלוא,וזהמישרבועבקנס
הווחל20ףיעסלםאתהבעבקיםיריחמהותויומכהתמישריפיעסל

.הו
י"עובוסנכנשםינוקתכוא,שגוהשיפנרשואייפוסהןובשחה
םיעיגמהםיפסכהוסדנהמלותשגהםוימםייעובשךותב,סדנהמה
םוימםימישדוחךותהצעומהידילעומלושיהזוחהיפלעןלבקל
*.סדנהמהי"עיפוסהןובשחהרושא

:רמגהד'ועח
36ףיעסברומאכסדנהמהי"עורושאויפוסהןובשחהתשגהרחאל

/ולאיצוהלסדנהמל:תכבהשקבשיגהלןלבקהיאשראהי.ליעלד
-.רמגתדועת

תארקבל,הרומאההשקבהתלבקךיראתמםוי15ךות,סדנהמהלע

הזהזוחיאנתלםאתהבןיכולתלתומלשומואצמישבלותודובעה
םוי30דשאמ,דחואיאלהזורמגתדועתאיצויונוצרתעיבשלו
.הרומאההשקבהתלבקךיראתמ
םאתהבועצובאל־ןהמקלחהזיאואתודובעהמאצמיסדנהמהוהרקמב
ךכלעןלבקלסדנהמהעידויויתוארוהלםאתהבואהזהדותיאנתל
ןמזךותוסדנהמהי"עםרדישיפכתודונעה`תאןקתלןלבקהלעובתכב
.בתכבל"נהותעדוהבודילעעבקישיפכ
סדנהמההיהיאלל"בנ,סונהמהתוי'רדירתאאלמיאלןלבקהסןמזלכ

.רמגהתדועתתאןלבקלאיצוהלבייוחמ
עבקישןמזהךותל"נכסדנהמהתופידרירחאאלמיאלןלבקהוהרקמב
תאעצבלהצעומהתיאשרהיהת,בתכבל"נהוהערוהבסדנהמהי"ע

,

לשויתואצותןובשחלעםירתאי"עואהמצעבתונומתתודובעה

הצעומהלשלופסימד10%ףורצבהאצוההימוכס-לכתאתונבלוןלבקה
.דחאןפואלכבתובגלואןלבקל.ועיגישואםיעיגמהםיפסכהמ

ררחושיאל,רמגהתדועתןלבקלהרסמנשרחאלםגיכהוב`םכסומ
.הזהדותיאנתמיאנתלכיפלויתויוביהתההמןלבקה

/

:תוא.רוהלהויציא

בייוחמהיהיןלבקה,הצעומהוןלבקהןיבהווחהיפלשהרקמלכב
)ומויבלבתכבהארתהתורמל,ותואהתעיאלותועודיתודובעתוטעל
תועצמאבהלאהתודובעהתאתושעלםיאשרסדנהמהואהצעומהויהי
םימוכסהתאתונבלוןלבקהןובשחלע,םילעופי"עואדחאןלבק

ועיגישואםיעיגמהםיפסכהמ,לופסרובע10%ףורצבםימיאתמה
.דחאןפואלכבםתובנלואןלבקל

קולבקהידימהדובעהתעקפה
ולבקתזיאפסדנהמהרובסהיהיםאוא:הדובעהתאולבהקיספיםא

רמגדעוא,עובקהדעומלתודובעהםויסתאהחיטבמההי:עבתמקהמ
,הווהבםיגתומהוזמהביתכהתוחפהדובעהשוא,ולהנתנשהכראה
ןלבקהסרדיהב,ןלבקלבתכבהעדוהרוסמלסדנהמהידיבתוכמסהאהת

תיעוצקמהמרבותירשפאהתוריהמבתקפסמהרוצבהדובעב'םדקתהל
יאשרןלבקהאהיאלהרומאההעדוהההרסמנשרחאלשהאנהב”,תרפוסמ

,םירישכמה.תונוכמהתאולםיכומסהםיחטשהמוהדובעהםוקממקלסל
הצעומלוהדובעהעוצבםסלואבוהשוולםיכיישהםירמוחהואםינקתמה

.םירומאהסירמחהוםיריפבמת,תונוכמה,םינקתמהלכלעדובעשהיהי
העדוהבתורדוסמהתושירדהדחאןלבקהאלמישדעוהעדוההץתריסמתעמ
םימי7ךותהבילתאםינשהאלואהרובעבןלבקהםדקתהאלםאו
תודובעבקיזחהלתיאכזהצעומההיהת,הרומאההעדוההתריסמרחאל
.הדובעהםוקמברשאםירמההוםיבקתמה,םירישנמה.תונוכמהלכבו

ן

.10/,`הרוצב

"
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-1כ- םילכהלכו,הצעומהלשהנינקוהבוכרושעיםירומאהסירמההלכו
ידיבםילקועמוםידבועדמויהיהדובעהיריסכמותונוכמה,םינקתמה
.הזףיעסי"פעהלרשאתונוכמסהףקותב.תודובעהרמגדעהצעומה

םישנאואדחאהיהקיסעהלתיאכזאהת,וזהתוכזבהצעומהבמתבהםא
,וישרומ.ןלבקהלערזסאלותודובעהרמנםהלןלבקהךובעתלעםירתא
םינמזבהסינכלסרפ,תודובעהםוקמלסנכהלוילעופוזוידיקפ
וא,סדנהמהדמעמב;תכרעהורדענשתויובעהתדידמםבלםימיאתמ
ןוכמהלעתודובעהרמגהמלםייורדםיעצמאבוקנההצעומהוחקפמה
,ויתונוכמ.ןלבקהירישכמבךמתסהלךכםסלתיאכזאהתוןלבקה
רחאל.ןכלםימיאתמםהשהימב,ליעלורכזוהשולסםירמההווינקתם

האצותבאצוהשתואצוההםוכסתאבתכבסדנהמהרמאיתודובעהרמג
םוכסההיהיםאו.הזףיעסי"פעםירחאםישנאי"עתודובעהוטגמ

הצעולהלסהלוטמרובע10%לשתפסותבסדנהמהלשותרוצתבןייוצש
לעתודובעהורמגנוליאןלבקלעיגמהיהיםםוכסהמןמקתויובעב

לכבתבייחהיהתאלהצעומהושרפההתאהצעומלןלבקה:לעי,ודי
םילכב,תונוכמבםירמתבסומעהרובעהייוצפבואףסונםולשת

.הזףיעסבשתוארוההי"פע'הדובעהרמגםסלןלבקהלשםינקתמבו
,הזףיעסתוארוה'י"פעםירחאםישנאי"עתודובעהרמגרחאלשיאנתב
,ונממשורדלתיאכזהיהתו,בתככךכלעהעדוהולבקלהצעומהרוסמת
ויתואצותוונובשחלעקלסל,ךכלםדוקןיבותודובעהרמגרחאלןיב

םירמוחהיפדועםינקתמהתונוכמה,םילכה,םירישבמהתאתודובעהםוקממ
תיארחא-הצעומההיהתאלםיאתמןמזךותןלבקהתאזהשעאלטאי

'

ןלבקההיהישילבמהיניעבבומכםהבתושעלתיאכזהיהתוםתומלסל
.םרבאםע,דםקבאיהשהעיבתואהנעמלכבהצעומהרגנאובליאבו.
ססךספה-ואסקינ

:היוההיאנתתרפה
הצעומהתיאשרהזהזוהיאנתמיאנתוזיאדפיואאלמיאלןלבקהםא

היתויוכזראשבעוגפלילבמןלבקלהליגרהעדוהי"עהזוחהתאלטבל
םיקזנוםידספהקייוצפןלבקהמלבקלוםורדלעובתלהוהזהיפל

.הזהזוהףקותב
:חירו\:

תודובעההפוקתךותבןיב,ןלבקהןיבוהצעומהןיבךוסכסהלגתיםא
םינינעלמרפ(,ויאנתמדחאואהזהזוהםערשקב.ומויסרההלןיבו

,)םימדוקהםיפיעסהיפל,דבלבסדנהמהלשותעדתערכהלםינותנה
ואךוסכסרברבדחאדצלבתכבהעדוהדימרוסמלדצלכיאכזאהי

ךוסכסהו,ךוסכסלםיעגונהםינינעהתאיהעדוהב.סרפיותועדיקולח
םצעשיאנתבדיחידרוברותבהצעומהשארלהדובעהרמגרחאלרסמי

תאקיספהלןלבקלהליעשמעיאלתוררובלותריסהוךוסכסהםויק
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