
'הה

\ »

\
:

66'סמהצעומהתבישימלכ-יתרפ

44םויבהמ"יההש

הצעומהר"וי-ןהכ.י
הצעומהשארןגס-ןי'צקוב.נ
הצעומהשארןגס-ץכ.ס
הצעומהרבח#ןלסא,י
הצעומהרבח«?תיזג.פ
הצעומהרבח-ןוסניול.י
הצעומהרבח-ןמיונ.ז
הצעומהרבח-רייבצ.ט
הצעומהרבח־ינברהס.י

הצעומהרבזג-בדיהא.א

ילקס.ט

חירובצהרובחת.1
הנידמהרקבמח"וד.2
תובוחרחלילסל'רזעקוחןוקית.3
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ןי'צקוכרמלתחדוהלחירובצהותירבחהיתבוחמאצומינא
לעתורוהלילעדוחיב,ירדעהתעבידיקפתיולמלע

:ןןרתפירסאווליתראשהםתוברהתויעבלרוסמהולופיט

תובישיה6-8-מםילכוטורפונלבקאלהכדעשאלפתמינא
”';סיכבוסמויסינינעמידויהשדחוימב,תונורחאה

.םדקהבםילבוסורפהתאאיצמהלסקבמ

ירבחלריבסהל-הצעומהריכזמיבלהמוסחתונפהלשקבמ
־.םילכוםורפהתאצמהבבוכיעתביסהצעומה

'חירובצהרובחת

:הרובחחה'לעםינוידומייקתהל"וחליתאצינפלדוע

..הרובחתלסרידסתוריש;1

.םוקמבםיבשותהרפסמלודיגרואלםירקבםייוכיס.2

רסקבםיפסונםיטרפוקדביסםכוסל"וחליתאצינפל
.ןוידלוללכבאשונהאבויןכמרחאלוהזאשונםע.
'אל,םוכיסלעיגהלונידיבקפיסהיהאלשןוויכמ-

ומייקתהל"וחביתויהב.ןוידלאשונהתאונאבה
לעומעונמכיסוהרובחתהלעחקפמהםעתוסינכרפסמ

תולפהלהנווכלכהתיהאליכןייצלילע-.םייוניש
ונינפתונעטהרואלו,םימייוסמסירוזאביםיבחותהערל
םידייוצמהיהנרשאכשדוחמןוידלעםכוסוחקפמלחיבס
תואצותבםישורדהםינותנהלכתאונלןתירשאיתוברתרקסב
,תנמלע"יכהז-ןילוק"לבתםעונרשקתהךכיפלנידוסיןוידל
רמוחהץפויםינותנהתאאצמתסרחאלו-רקסהתאעצבת
חקפמהתופתתשהבןוידלונמזוירתאהצעומהירבחןב
."ןד"'בחגיצנוהרובחתהלע

'בחסהרובחתהתוריסתורידתחוקיפלעטלחוהןכגומס
רוזאמרישי-רקבב5-8תועשהןיבחיטבה"ןד"

יתודוקנבחקפמדימענרתממלחהו,ביבא-לתלהאפקהה
."ןד"'בחתחטבהתותימאקודבלןתנמלעהירקהלשתובוח
ענכשלועינהלהסינינברהסרמןאכש־תפסונהיעב
'-,התונסקעמתגסלןגתמרתיריעתא
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ינא,ןכל.םיפסונםיקפאונינפלוחתפיםינכהללסהסע
םיקייודמהםינותנהתלבקרחאלהזאשונבהצממןוידעיצמ
םירבדםגהנמנןוידרק?'ןכתי.הרישיהבהעיסנהיבגל

.תועובשרפסמינפלוגהנוהש
#

תלבקרחאלקרהצממןוידתעצהלבקמיתייהאלללכךרדב
.םינותנה

רוזעלהיהךירצהרובחתהךלהמביונסהיכןייצלסקבמ
,םייתניבםלוא,םוקמהחותיפםעוררועתהםתויעבהמחצקרותפלו
%ןתרחאחיכומןויסנהשךכךותמםיסגאםתואללבסםרגנ

יי.האפקהה,חטסלבוסדוחיב.ןונכתהמ

תלבקלדעןיתמהלוהזאשונלעןוידלסנכהלאלשקבמ
.הצעומהירבחןיבןכינפלץפוירשא,רקסהלסתואצותה

הטעמה,תישאר-ןוצרהתאתוחדלסיסהערלדגנתמינא
םויםויםידמועהצעומהירבחו,הצעומבןוידילבהמענ
הצעומהירבחסםינעוטםיבשותה.םרגנסלבסלעתונולתינפב
ללגבןברקולפנווקהירדסתאתונסלםדי-לעוסרדנאל

יונסהטונלהארהןויסנה,תינט."ןואריק"חותיפרוזא
,יתעדל.םירחאלהערהךדיאמםלואםירחאלהבסהאיבה

,אל"ןד"'בחןבס,וקהתארבששינפלןודלויהםיכירצ
#3.הצעומהםעתוצעיתהינפלאלו,המצעתעדלערונטהתאהחספ`

*.אשונביללכןוידםייקלשקבמךכ-יפל

ינפלםדקומןוידםייקלהנווכה.ןוידתעצהדעבךמות
.הרובחתהו"ןד"יצעוי.םיחמומהתעדתווחתלבק
סינכהלילבהרובחתהתייעבתארותפלדציכןוידעיצמ
יפואתלבקמהרובחתהחתופותויה,רוזאהזיאלשהמינ
'.בחרירובצ

הלטבלהכרבהו-םיגװיכהמכללצפתיהתע*םייקנטןוידלכ
דואמיניצרודבוכמילהארנו,םוכיסלכהיהיאלשכ

1קא,ןויוםלתוחפלאיבהלוננוצרב,תונולתהלכלסחיתהל,

קהל.סדוהךותחוסעללכונתאזו,סיחוריסןתמב

בוחרלכס,רמשמהלעדומעלרקסהתלבקדע-ריעהלסקבמ
.תוריסיועסיאלא,'גא13ומלשיאלהכרבתעבגולצרה
-תוקד40דעולןיתמהלםיכירצרשא,69וק,תינס*
.םויהךסמבתוינוכמרפסמסינכהל
ידיחיהרבדה,רקסה`םויסלדעםייוניססינכהללוכייניא

לעפנןכורקבב5-8תועסהןיבהעסההןינעאוההשעיש
.רתויהלודגהיהתםיסובוטואהתורידתסכ

.סדוהךותםייקתיןוידה:סלהוה
הנידמהר23מ,ח"וד

רפסמיתמייק,ל"וחליתאצינפלטאוהרתויבעתפומה
לעיתמחלסייוקילבןוידךותוהנידמהרקבמםעתושיגפ

-אפיסלןכוםיפיעסה2לערקבמהתורעהלרשאכ.ףיעסלכ
התואבץראביתייהול,בתכנשיפכבתכיאלסלדתשמיתייה
בתכנשהמלןימאהאלהנידמהרקבמיכןייצלילע.הפוקת

-ומבתוארלרקיבסרחאלוונוא-תירקלשהתוחתפתהלע
ח"ודהיכריעהו,הירקהלעהמדקההתאביחרהלדמעויניע
ןי'צקוברממיתטקבתאזתורמל.םיבוטהםיח"ודהסעהנמי
:םהש,םיפיעסה2לערקיעבביגהל

3/..



«ו.

ןוסאב

דרשמלונייה,"וקסר"וןוכט'בחלןינבתורגאבהחנה.1
.תורבעמםילסהמםהשהדבועהרואל,ךכלעדמעשןוכיסה
%לארשיתנידמלתנתינהחנההיכהרמעלעהססבתהםתסירד

תרעהרחאלזרכמםסרופאלתוראבץופישתודובעמקלחל.2
תובקעב-.זרכמםסרפלןתינאליכ,יטפשמהץעויה
.ותארוהיפלרבדהןקותהנידמהרקבמתרעה
לופיטהומכ,םיינכטםינינעלםיסחיהמרקבמהתורעהרתי

?”<ןכו,הצעומהריכזמידיללעןקותרשא-־םייטיאםיקיתב

;#אםרושיארשא-םיפסכהתנשףוסבםיביצקתאתלדגהןינע

לקורושיאלותשגהבדימתרחיאםזוחמהןיצקידי-לעבכוע

.דעומדועבונידילעושגוהשתורמל,רסה
\אף-יכהנידמהרקבמליתחכוה-ח"ודהףוסבאקסיפלרשא

,.בוט-הכיפסכהונבצמאצמנאלונמויקתישארמ

תוצעומלשח"ודלהאוםהב,הנידמהרקבמח"ודהאוהןוכנ
`,בוטכבשחנהלשממהידרשמלעח"ודהןכותורחאתויריעו

4
`ל«יאדווב-תורחאתויריעותוצעומםעםירחתמאלונאםלוא
ןתהמםגןוכנ,הצעומהלשהרידסההדובעבםייוקילהשענ
{ה,,םיברםימוחתבהליעפהצעומהיכהנידמהרקבמבתכש
{?,.םייוקילםיתעלםימרגנלבוקמהלעהלועהףקיההללגבילואו

!ל'גהברההתדובעלעהצעומהתאךרבלוליפאןכומינאםייתניב
1%5.רוביצלליעיתורישלוהירקהלשהחותיפלםיינויחהבםיחטשב

היתואולהבולודגההביצקתב,הנונגנמב,הבכרהבהצעומה
םייוקילהסחמסינאותוליעירתיבדובעלהלכיתולודגרתויה

.םייתוהמאלוםיישיאאלוםייביסרססינמדארתויםה
תוח"ודיבגלםישודיחהברהןיאהיציזופואהיהנאיבגל
םוסרפינפלםילכוםורפהברהבוברתהונא.הנידמהרקבמ
סארל,תילמרופהניחבמהקדצהםושןיא-רקבמהח"וד

<ידכ,הנשםויסתארקלףסונביצקתדסאלהתלהנהלואהצעומה

הצעומהתוטלחהבתובשחתהיאלע,תוריהזרסוחלעתופחל
.םתאצוהרחאל#םייביצקתדוחיב-רושיאלםירבדםיאבומו

ףאיכןייצלילע.הצעומהלשהנורחאההבישיבונרמאתאז
לעןהו,63/64ביצקתלעןוידבןהבייחתההצעומהסאר

,,לשםדקומרוסיאלאיבהל-64/65ביצקתהתגסלםדקומה.ןוידה
ת.א.השרומהלעמהאצוהלכוםדהףיעסלכהצעומה

עירתההנידמהרקבמסרחאלםג-הצעומבםידבועתלבקלסחיב
.םישדחםידבועתלבקרושיאהצעומבןוידלאבוהאל,ךכלע
.תרחאגהנבאבהלסהוקמוחינמינא

רבדהסעדויינניא-תרוקבהתדעוןינעב,ןורהאןורחאו
שייחכונהר"וילןכת,הדעוהר"ויתאףילחנםאעגפי

הנייהתאלטידכוהליעפהלידכ,עיצמינא.םירחאםידיקפת
טיאידילהדעוהתושרתאריבעהל,היציזופואלתונעס

רקבמינפלודבלמתרוקברשפאלידכןכו,היציזופוא
.הנידמה

ךירדתלבקלילבמח"ודהתאבתכ-הנידמהרקבמיכןייצהילע
לעוםייוקילהברהשיתאזלכבו,ךפיהלאלאהיציזופואהמ

.תונותעבתונעלידכתונקסמהתאקיסהלהצעומהתלהנה
הנידמהרקבמתרקבםערשקבתונותעהדהלעדומעלשקבמ
רקבמח"ודלשםיפיעסהמכלעןכו,"רבד"ןותעלעדוחיב

.הנירמה
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תונפלינוצרב,הנידמהרקבמתורעהםערשקבריעאשינפל
הביסלכהתיהאלםלוא,קוסעאוהוןכתי,רייבצידידיל

התיהוזהדעוםאוןכתיותרוקבהתדעותאליעפהלאלש
תויה,הנידמהרקבמ-לשתורעהרפסמםיענומונייהתלעופ
רמאןוכנ.הצעומהשארלתישיאיתינפשםיפולסםגםנשיו

.היציזופואהמהכרדהלביקאלהנידמהרקבמיכינברהשרמ
התשענשתוראבהתדובעוםהילעריעמרקבמהשםיזרכמהלכי
.הדובעלכלזרכמלםוקמשייתעדל-זרכמילב

האצוההוםושרה,הינקהיכרקבמהריעמ-הצעומבןסחמה
,ונמזב,ךכלעיתרעהשרבד-םדאותואידי-לעהתשענ
.הזלוספןקתלהצעומהלעשינבשוחו.מ"הרל
שוכרלשתויסיטרכןיאשילהמדנ-הצעומהשוכרםושר

..םושירברוגיפשיןכוהצעומה

אלשםידבועולבקתנףאוםיזרכמושענאל-םידבועתלבק
.הצעומהידי-לעושענרשאםיזרכמהיפל

רשיאאלםינפהדרשמש,ונמזב,יתעמש־היהשהתכרב
.הצעומהתופתתשה

ילבםידבוערשארקבמהריעמםהילעשםיקסע20-כםנשי
הצעומהטופישחטשבשםיקסעדועםימייקיתעדל-ןוישר
.ןוישרואיצוהםרטרשא
:ירבדתאםכסמינא

האורינאהדעוהרבחרותבו,תרוקבהתדעותאליעפהל:תישאר
רחאמ,לעפתםארטפתהלץלאאךכיפל.ןכםגםשא'ימצע

םוחתבםיברםירבדםנשיו-הליעפתויהלהכירצוזהדעוו
.וז'הדעותועצמאבםנקתלרשפאשהצעומה
הצעומהקשמתאליעפהלוןונגנמתדעוםיקהל”:תינש
'.תוליעירתיב

ירבחוהנידמהרקבמדצמתויתרוקבהתורעהלסחיתהלחרכומינא
קה.הצעומה

!ה.

?11ירבחםעיתחחושתחאאלןכשתוליעפרסוחלערבדלןיא

{1תדעותאשקבלונטלחהתחאאל.םינושםיאשונלעמ"הרו

,\”התלעפהםערשקבתונקתןיקתהלםינפהדרשמלשהכרדהה
\.הדעוהלש

`

תורעהמהברהתענומהתיה,הדעוהתלעפהיכינברהשרמתרעה
תסחיתמתינוציקהתרוקבהיכאוהגהונה-.תמזגומ,תרקבמה

.הילאסחיתהלשקיבאלףאהנידמהרקבמותימינפהתרוקבלםג
הנושארההבישיהתאעובקלונמבסומ"הרםע,ונמזב,יתרבד
ינאו,הדובעהךלהמלםיסופדתיוותהךרוצל-.ז.חל12-ל
םורתללכונהצעומהלשהיצנדקאלהנורחאההנשבשהוקת

.הדעוהלשהתלועפל
תורעהרפסמןהבשיןכש,הנידמהרקבמתורעהתא'לבקמאינא

ירבחםגיכ,ןייצלילע.ונקותםירבדהמקלח-תוקדוצ
םיאשונםערשקבהרוקהיבועלסנכהלושקבהיצילאוקה
.םימייוסמ

רקבמח"ודרואל,הצעומהתדובעלעךרבלוראפתהלשי
.הנידמה

םיאצממהםאאיההלאשה.םיאצממויהידימתתרוקבהנשישכ:ןי'צק
,םירבדםילעהלידכושענםהםא-לקשמידבכםהםילגתמה.

".בלםותבוא,בלתמושתרסוחוהרגישךותוא
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בוטהשעישךאלמםדאןיא":ןמי`
.ואצמנשםייוקיללסחיתמינאוז

מ"ה`י

בדיו`
מ"הו'

רויגב-:

מ"הר`י

רייב

,"כ

לשהניקתההתדובעתאהארההנידמהרקבמשבשוחינא

.היצילאוקהוהיציזופואהלשתפתושמההלועפהוהצעומה
שרופמבעידוההצעומהירבחלהנידמהרקבמח"ודטגוהסב'

רוזחישכדימןוידלאבויהזח"ודיכהצעומהשארמ"מ
,םישקאלהנידמהרקבמלשתרוקבהירבט,יתעדל-מ"הר
ןכתישאלא

תונותעהןינעלןוםניולרמלשוירבדל
תוירחאהתאםמצעלעוחקיאלהצעומה

ילעודיאליכ,תרוקבהתדעור"וילעאקוד

.הצעומהירבחלםינבומויהאלו
ירבחלכשינםביח־

אלףאו־תונותעל
םיפיעסהמכלבוחרבםדאהלשוירבדלעתוירחאהתאוחקי

,ינאשתרוקבהתדעולםיסהיתמהםירבדםתואלןבוורכזוהש
תויהלםיכירצתרוקבירבדשבשוחינניא.םהברבח,בגא

דחאש־
אשונאיבהלשקיב-הצעומלץוחמואהצעומהירבחמ

ר"ויכדוחיב,ןוידלהאיבהאלהדעוהר"ויו,תרוקבל
וידיבןיאשתחאאלריבסההדעוה
.תונלעפהאלהדעוהירבחלכונא

אלא,הלועפלתויחנה

רקבמלהצעומהדצמתונעההיכהקסיפהנשיח"ודהףוסב
,הרעללכךרדבהתיההנידמה
דימתואצמיליעפאוהשדסומלכבירה,םייוקילהמכו

,םייוקיל
הצעומהתלהנהותולועפקראלשןובשחבתחקל

םיניקתהמכהפםיעיפומםאו

םיכירצ,תימינפתרוקבותרוקבלעםירבדמםאו
רקבלשי

.הצעומהםעתורושקהתולועפהותודעוהלכתאףאאלא
ירבדסגורקבמהח"ודמינוצרתיעיבשתאןייצמינא

.ונקוחיועמשוהרשאחריקבה

,ןמזהךשמבםנוקיתלעואב
.תונותעהלשתרוקבה

אצומתדוקנךותמ-"אטתיאלו
םייוקילהברשבשוחינא

ירבדלתובישחבסחיתהל

וניהםינשרחאלאצוהרשאח"ודהיכדיגהלרשפאםוכיסב
ונקותיוםייוקילהובשיאלדיתעביכהוקמינאויבויח

.רתויבבוטהדצהלע
אלהדובעהסמועשןויכמ,הנידמהרקבמח"ודלעיתחמש
.ולדיעיורקבישימשישבוטותרוקבונלרשפאמדימת
ינא-תישעמהדובעהתיהשרקבמההדיבעל'סחיתמינא

יתקסעוהתישיא
.ותואואצמאלרשאדע

.רקבמה

אשונובזעאלםהו,םימלשםימיםוי
ח"ודלעתודוהלשירבדלשומוכיסב

הוהמאיהשהנווכךותמלעפתתרוקבהתדעויכןינועמ
םג.התלועפבהצעומהתאהוושהשןווכמועיתרמםרוג

.םייקהלהונהלערומשתהריחבהתודיקפה

תובוחרתלילסלרזעקוחןוקית

יטרפתא”רלבסמ

.םיילמרופםיינכטהשעמלםהםייונישהיכןייצמ
.קוחבםייונישה

?הבחרהההתשענובשבוחרברגהשיאהןידהמ

.הבחרההב75%-בףתתשהלבייח

תואצוהתוברל"סנכוה"הלילסתואצוה"ףיעסבשילהמדנ
,יומסיכםא,ףסונסמועוזאקםיפבןיאםאה-"...היבג

?בשותהלע



זוזי

"היצרטסינמדאיללכ"ףיעסבללכומתויהלםוקמביכהנוע
.םרופמבהתעמןייוצי,הכדעהיהשיפכ

`?שיבכתבחרהרובעםלשלבשותאירצםימעפהמכ

.שיבכהבחורןונכתלםאתהב,יוצרהבחורלםיעיגמרשאדע

.)ףרוצמכ(ןוקיתהתאלבקל:עבתנה

רשואמהביצקתהיפיעסבףסונןויד

ללוכהסרחהביצקתהמספוטולביקהצעומהירבחמקלח.א
.ובחסבהשיפכ,הצעומהידבועתמישרתא

רתאמ,ביצקתהבכרומןיא,בתכברבסהחלסבדיחארמ.ב
.םייונישםנשיו
ונלדגהביצקתהדלסתאונרשאסכל"וחליתאצינפל:רבסה

:םיפיעס3
ךוניחףיעס)1(
תוברתףיעס)2(
דעסהדרשמליבגהורבעשםינשבורחאמ-דעסףיעס)3(

`רואל-הנשהו,ונילאםחיחמהףיעסבוביצקתתא
.ןכהשעאל-ונחוחתפתה

תולועפהתבחרהךותמ?

יהצרנאלוהדימב-,ביצקתהלשםירחאהיםיפיעסלרשא

”םגהאבההבישיבךיסמהלךרטצנ,םהבןוידהתאםייסל
''.הרובחתהףיעסתאלולכל

םנמאלו"חלותעיסנינפל-הצעומהםארןתונשרבסהלרסקב
הערלולצנהתלהנהומ"הרשעבוקינא.ביצקתהדלשרסוא

,ל"וחלותעיסנללגבוןמזרסוחמורתאל-מ"הרתשקבתא
ביצקתהלעןוידל-ביצקתהלסדלסבןוידלסנכהלילב

וליאכןודזבהמסרפהצעומה.הצראובושםעדימויפיעסב
החומינא.דחאהפונוא.קתימוקמההצעומהביצקתרשוא
רובצהיפלכהצעומהירבחתאהדימעהשוזתוגהנתהדגנ

ןוידבהצעומהחכיטיבןבהיהאלרשאכ,תמייקהדבועב
.ביצקתהלע
,ונניאיבנערמסלבח.םיאנותעםעיחשגפהאלויתייהאל

יכםסרפלידצמהארוהלכהתיהאל.םתארבידשתויהללוכי
."ןודזב"ךתרעהלהקדצהלכןיא,ןכל.דחאהפרטואביצקתה

,םיפיעסלעןוידהינפל,הצעומהרבזגמרבסההצורינא
הרבעשהנשב,ביצקתהתאהנבאוהךיאוריבעהןפואהזיאב
.םיפיעסהסלשלקרהנשהוםירפוףיעסלכלרבסההיה

תיביצקתהעצה,:רמולכ-תיפסכהניחבמ-מ"הרהנבלביצקתה
הניחבמ-הצעומהביצקתןוזיאלעיגנןיא.הכרעהיפל

לעםינפהדרשממהארוההאציהנסה,רבוגההנעי-תינכט
יפלהנסמיפיעסוםייישארםיפיעסבקלחמהביצקתההנבמ

.הכדעהיהשיפכמוהנבמבאופיאהנושאוה.תוקלחמ

דרסמותרחאהביצקתתאתחנבתושרלכסגוהנהיההכדע
,תויוסרהיביצקתלכלדיחאסופדתונבלותוצרבםינפה
לואםל,אופיא,שקבא.הנסה,איהשיפכותארוהתאהרוח
.ןינעלסופוגלותויפיצפסתולאש

9/-.

1.436

`

.'4'



,םירבחלףרצליוצרהןמהיה,םינפהדרשמלשהארוההףאלע
.ףיעסלכלרבסה,היצסגרואםסל

הדימב,בתכבתורעההצעומהירבחלאיצמהלבדיחארממשקבמ
עיצמןכל.'וכו...'סמףדתוארהל,םירפסמלסיסבסיו

חתפמאיצוהלןכמרחאלוםהיחולאסלואטןפהדעוהירבחל
.םירחובהםירבסההןתינהאבההביטיהתאקלוהאסלכלויללכ

.האבההביטיהתארקלביצקתהרושיאתאאיבהל:טלחוה

אוהש]
הצעומסאר


