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 nsD, □ םיובדה-ווובזל

.א 

ןהכ בק*י ריד 

ביתכה !וקית לע 
א 

לטרועמה ביתכה 

איצוהל)ודיקפתל דאמ הפיו םלשו קיודמ ביתכ ונל שי רבד לש ותמאל 
סומע אוהש אלא ,דקונמה ביתכה אוהו (לודגל ןטקה ץמקה ןוימד :דחא םגפ 

לש הזכ בר עפש .תויתואה ךותבו הלעמלמ ,הטמלמ תודוקנ :■דדמה לע רתי 

וינמיס ןומהב דאמ דיבכמ ,ארוקל וב הנופצה תלעותה לכ םע ,תודוקנ 
םיישקב הכורכ דקונמ ספוט תספדהש ,רומאל ךירצ ןיאו ,בתוכה לע ויקודקדו 
טלתשה אל הזה ביתכהש ,הבסה איה תאז ק^ס ילבו .תודחוימ תואצוהבו םידחוימ 

,תולפתה ירודיסו שדוקה יבתכ לש םימצמוצמה תולובגב ראשנו תורפסה לע 
.הריש ירבדבו רעונל האירקהו דומילה ירפסב םג השדחה הפוקתבו 

אוהו רתויב םימוצע ויתונורסח ,דקונמ וניאש .ונלש ינשה ביתכה הז דגנכ 

ןיאש המ דבלמ :ויפב ןושלה שובישל םרוגו ארוקה ינפל ףרה ילב לושכמ ןתונ 
ץיש ןיב ,תוקזחל תופר פ"כב תויתוא ןיב םג לידבמ וניא תורבהה בודל ןמיס ול 

,ןהב רזענ אוהש ,האידקה-תומא עבראו ,א"היקיפמל א"'ה ןיב ,תילאמשל תינמי 
םלוחל— 'ו :תועונת המכל תחא לכ ןשמשב הכובמה לע םימעפל דוע תופיסומ 

םג אלא ,חתפלו ץמקל קר אל —'הו 'א ,לוגסלו הריצל ,קריחל —'י ,קורושלו 
טושפו רצק אוה :ךורע ןיאל הלודג הלעמ ול שי הז תחת םלואו .לוגסלו הריצל 

ודי לע וצמקב טעמ אל ונממ הנהנ סיפדמהו ,בתוכה לע הברה לקמו ומוריעב 

ןוממבו ןמזב ,ץרמב 

לש ידוסי ןוקיתל ןויסנ לכ לישכהלו רוצעל ידכ הב שי וז הנורחא הדבוע 

םיניבמו תומיגפ-אלמו יאליטרע ביתכ ותוא םיארוק םדא ינב ףוס ףוס .ביתכה 

הז ויפוא .וכרצל םישנא ץוביק ול דחייש ,היפרגוניטס ןימכ אוה ירהו .בותכה תא 

*ירוציקו תובית-ישאר לש ברה דפסמה הארמל רתוי דוע ונל ררבתי ביתכה לש 

קר היה הביתכהו האירקה ןינעש ןמז לכ הנהו .תינברה תורפסבש םתס םילמ 
התיה אל הלוכ תירבעה ןושלהש ןמז לכ רתוי דועו ,םדק ימיבכ ,םידיחי תלחנ 

האירק ,ןויע הבורב ,דתיה המצע האירקהו ,ונתולג ימיבכ ,רפסבש ןושל אלא 
המע הררגש ,םישובישל בל ןתינ אלו וז היפרגוניטס הקיפסה—דבל ם ינ יעב 

קיודמהו יחה יוטיבה אלו ןכותה תטלקה אלא היה אל הרקיע לכש דחאמ ,האירקב 

רודיסה שמיש ,האירקב קוידה תא ושרדש ,תולפהלו תוקוניתה דומילל ؛ןושלה לש 

הגרדממ היחת לש ןינעל ,דתיה ןושלהש ,שדחה ןמזב ןכ אל .דקונמה שמוחהו 

םזינגרוא לש קלחכ הלמ לכ לש ןוכנה יוטיבה תא עבות יחה רובידהו הנושאר 

ןוסאל דוקינה-רסח ביתכה ךפהנ וישכע - ויללכו ויקוח יפל חתפתמו יח 
שוח תוחתפתה תא הז םעו ןושלה תעידי תא בכעמ אוהש קר אל .ימואל 
.תינגרואה התמקר תא ויניעל סרוהו ויפב התוא שבשמ אוה - םעב ןושלה 
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םייוניש ,םירמוא ונייה ,ןושלה ייח לש ימינפ ךילהת ךותמ רבדה אב וליאו 
םתס העידי רסוחמ ,תוינוציח תוינכט תובסמ אב רבדה םלואו ؛,רב םה םיינגרוא 

ולש האירקה-תומא ןיאש העשב ,איהש הדוקנ לכמ םוריעה ביתכה לש וייוקילמו 

ביתכל ןוקית איבהל םיאב ונאשכו .ויתורבח ילדבה תא ןמסל דקיע-לכ תוקיפסמ 

וב םינותנה םילושכמה םתוא תרסה אלה أ ונתגאד רקיע תויהל ךירצ המ ,הזה 

דבכש ,םירקמה םתואב דוחיבו ,ותאירק שבשלו ותועטהל םילולעה ,ארוקה ינפל 

םנמאו .םעה יפב האירקה ןוקיתל בליתמושת ؛תורחא םילמב — .דושביש 
ביתכה-תדעול בתכמב ותונפב יקסבוזרג הדוהי רמ העודי הדמב קדצ 
אורקל םכילע ביתכה ןוקיתל הדעו אל ,:רומאל ביבא-לתבש ןושלה דעו םעטמ 

ונילעש ,השעמה רקיע ןכש - העודי הדמב .האירקה ןוקיתל הדעו אלא ,םכמצע 

ןתמ איה תישממה תילכתהש יפ לע ףא ,ביתכה ןוקית תאז לכב אוה ,תושעל 
.םעה יפב הנוכנה האירקה 

תימלשוריה הדעוה תעצה 

הנושארו שארב ןווכמ תויהל ךירצ ביתכה ןוקיתש ,וז תואר-תדוקנמ 
םעטמ ביתכה-תדעו לש היתונקסמ תוארנ ,וב םיכורכה האירקה ישוביש תעינמל 

,(237-232 ימע ,א"י ךרכ) "וננושל"ב ומסרפתנש יפכ םילשוריבש ןושלה דעו 
.דקיע-לכ תעדה תא תוחיגמ יתלבל 

תודמועו תומייק וראשנ תוטעמה האירקה-תומאב תורושקה תולקתה לכ 

*ףטחו ןטק ץמק ,םלוח םגו ץובוקו קורוש םג תשמשמ המוריעה 'וה :וז העצהב 

םיאצוי ןבומכ שיו ,(5— 4 'עס) לוגסו הריצ םגו קריה םג —'יה ,(3-2 ףיעס) ץמק 
— םיתעלש אלא ,םיטגנוסנוקכ םג 'יו 'ו תושמשמ אלה הזמ ץוח .םיללכה ןמ 

.ןליפכהל שי—חרכה לכ אלל תופוכתו 

,תונהיל תחת תונהיל :אורקל םיביבחה םיארוקה םהל ופיסוי — ןכבו 
תיארנ ,ףוריט 'ת ףוריט ,שארבו 'ת שארבו ,תארוק ת תארוק ,ישונא 'ת ישונא 
קוספ לשכה ילב אורקל ועדי הז דגנכ .יוכו יוכו הלגתה 'ת הלגתה ,תיארנ 'ת 
באכ :בותכ היהי םא יכ ,(הדעוה לש ביתכה תעצה יפל)יביל יילע באכ :ומכ 

.הלילח וארקל ועדי אל ,יבל ילע 

חוסינב תוארל רשפא ,היעבה םצעמ העצהה ילעב םיקוחר המכ דע ,המגוד 

הריצה םא ,ד"עחהא ינפל" אקוד 'י ידי לע ןמוסמ הריצהש ,(1 א ,5 'עס) ללכה 

,השעית ,ךריב :ןוגכ ,(4 'עס 'יע)'יב ןמוסמה קריחה םוקמב (، בטיה ועמש)ןהב אב 
תא םויה דעו זאמ הלישכהש איה איה אלהו .יוכו "בוריס ®ישוריג ,הארית 

:(ב 'ד 'עס) תרחא המגוד .יוכו בוריס ,םישוריג ,השעית ,ךדיב אורקל םיארוקה 

ףטחה וא ןטקה ץמקה הנמיס דוקינבשכ 0 העונתה תא םינמסמ ןיא ללכ ךרדב 

ןיא ?םתעמש —"המודכו םישרש ,םישדק ,תינכת ,המכח ,םנמא ,ןברק :ןוגכ ,ץמק 

:רומאל םיבר העטמו העטהש אוה אוה הז ןומימ רסוחש ,ךכל בל םיש ילב ,םינמסמ 
.יוכו םישרש ,תינכת ,םנמא 

קר ,וזל וז תוכומס 'וו 'י תויהבש ,הדבועב הארנכ ושיגדה העצהה ילעב 
ודוסימ ללכה ותוא דדב ילב םנמא — הז הרקמב וקספ ןכ לעו ,החנ ןהמ תחאה 

תחא 'יב ,םיוסמ ,תוירב ,םויק ,ןויד בותכל וריתהו הלוקל—םירחא ؟יפוריצב אלא 
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םג דתיהה תא וביחרה אל עודמ ,איה הלאשהו .(יב ,ד 'םע ן2 ,יא הדעה ,4 יעס) 

אלא ,הירט בותכל ןיאו תוירט בותכל רתומ עודמ ?החנ תיפוס יה ינפלש 'יה לע 

רשפא הזל הלבקהבו ?היירב אלא ,הירב אלו תוירב ?ןיד"וי יתשב ,היירט אקוד 

,הווצמ ,הווקת בותכל שי ךרוצ המ :החנה תיפוסה 'הה ינפל 'וה לע םג לואשל 

היהי רשפא ךיאו '?ןכרצ לכ תורורב ןניא ,התח ,.דוצמ ,הוקת םולכ ?הוודח 
הדיחי ,םיהלא תווצמל םיהלא תוצמ ןיב ,םדא תווקתל םדא תוקת ןיב לידבהל 

? ןיו"או יתשב ,תווצמ ,תווקת בותכל שי םש םגו הפ םג םא ,תוברו 

איה הטישה לכש ןויכמ ,העצהה יטרפ לכ לע דומעל אוה רתומל םלואו 

האירקה תעונת לא תירכנה השיגה התוא םג השוע הנושמ םשור .הרקיעמ היוקל 
הנטקל הלודג העונת ןיב יקודקד לדבה ןיא וליאכ e 1 ه U העונת :תירבעה לש 

בלב הז לדבה תשגרה ןיא וליאכו ,ןושלה לש התמקר םצעב רושקה לדבה ,ףטחלו 

.דאמ קיודמהו ולוכ דקונמה ביתכה יפ לע ןושלה תא ףוס ףוס דמולה ,ירבעה 
שרופמ לדבה ללכ ןיא וליאכ ,e תחא העונתב לוגסהו הריצה תללכה ההימתמ דוהיב 

וז העצהל םימדוקה ,"תודוסי ה דחאב םא אופיא אלפ המ הלא ינש לש םיוטיבב 

("י) םינפ םושב רתוס וניא אלמה ביתכה :תעדל תאזו :תאזכ הזרכה םיאצומ ונא 

ןמ אלו העימשה ןמ ןושלה תדמלנ עבטה ךרדב יכ ,האטבמו ןושלה קודקד תא 
ורמאיו ואוביש ,םכשפנב ורעש התעו ."תירבעב םג אוה ךכ וננמזבו ,בתכה 
תא — ;ןתוא עמוש התאש יסכ corps saint regard םילמה תא בותכ :יתפרצל 

faitn vilain rein, pin ,ןלוצלצ ןכש תחא סיב ןמסת hotel haut heau םילמה 

המر לבא .תילגנאב—ילגנאל הזל המודו ן ןתעימשכ ,הירחא n םטוחה-לילצו ؛-נ 

רשפאו ,"היחתל הבשה תירבעה ןושלב הארנכ רשפא ,תרחא ןושלב רשפא יאש 
"רפס ידומל תויהל םיכירצ ,תוחסה לכל ,וינב לכש ,ירבעה םעב 

יקלחה דוקינה 
רדעה אוה תימלשוריה הדעוה לש תאזה העצהה יקלח לכב רתויב יניפואה 

ביתכהש ,תישארב ימי תששמ הרזגנ הריזג וליאכ ,איהש הדוקנ לכ לש רומגה 

לכ אלל טלחהב יאליטרע וא ויתויתוא לכ לע שגודמו דקונמ ולוכ וא היהי ירבעה 

לכ וליאכ רבדה הארנו .הנוש ןאטבמש ,תויתואה ילדבה לש אל ףא ,אוהש ןמיס 

יבייחמ ןיב תובר םינש ךשמנש ,חוכיוו ןויד לש האצות אלא הניא הדעוה תעצה 

ןיו"אוב תוברהל שי םא ,הלאשל ביבסמ רזח ולוכשו ביתכב רסחה יבייחמל אלמה 

.תכלל הדעוה הביהרה אל תאזה הלאשל ץוחמ .ןהב טעמל וא ן"ידויו 

לוכי וניא ,תחא תבב אלו םלש אל םג םאו ,ירבעה ביתכה ןוקית םלואו 

לע התופכ ךכילכ המצע תא האור הדעוהש ,לוכיבכ ،"תרוסמ"ה ימוחתב רצעהל 

.ביתכב ןמיס לכ רסוח דצמ :הארנכ ,עודי דצמ קר םנמא - הדי 
,ךפהל דועו ,וז תרוסמב השודק לכ האור ינא ןיאש ,דמאל ינא זעמ הנהו 

תיחת,היחתה תגאדו .םעה יפב ןושלה שובישל רוקמו המוצע הלקת הב ינא האוד 

טעמל ,תוחפה לכל ,וא וז הלקת ריסהל תויהל הכירצ ,דחי םג םעה תיחתו ןושלה 

תורשפאה לובג תצק דע התוא 

םיזעונ תוחומ המכב ךכ לכ תינוציק הבשחמ תחימצל המרגש איה איה אלהו 

'יתלב רבדו רתויב תחלצומ-אל הבשחמ — ימוד בתכב ירבעה בתכה ףוליח לע 

,לארשי םעב טרפבו ,םינש יפלאל ותורפס הנומה ,קיתע יתוברת םעב ללכ ירשפא 
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ןמ םגו תודוד לש םדו עמדב ול ושדקב ונושל תויתואו ותוברת לע גרהבש 
תא ןמס ןעמל יכ ,השענש ןויסנה הארהש יפכ ,וז העצהל ךרע ןיא ישעמה דצה 

,םיבר םינמיסב ךרוצ שי ןקויד לכב תירבעה ןושלה לש תועונתהו םיאגהה לכ 

.רורבה דספהב אצוי המודמה רכשהש ,ךכ-לכ םינושמ םג םימעפלו 

םוקמב האירק-תומא הנשמשתש ,תושדח תויתוא תסנכה לש העצהה םג 
אל ,תושדח תויתוא תלבוס ןושל םוש ןיא .החלצהל יוכיס לכ הל ןיא ,תודוקנה 

.תשדוקמה תירבעב ןושל ןכש לכ 

םתצק ושענש ,יקלח דוקינ לש תונויסנה םה הרטמל םיבורק רתוי 
ארוקה תרימשו האירקה תלקה קפס ילב םהב שיו הטיש• אלב םתצקו הטישב 
ליע תורכינ ןושל תורוצ הברהש ,בל לא םישנ םא ,םנמאו .םישוביש המכ ינפמ 

םילמ לש הצובק אלא המצעל תחא הלמ ארוק םדא ןיא ללכ ךרדבשו הלקנ 
ונייה םילוכי ילוא—הלמ לכ לש הנינע ףוריצה יפל ספותו תחא תבב 
וליא ,רתוי דוע הבורמ ,דתיה ותכרבו ,יקלח דוקינ לש הז קוחד ןורתפב קפתסהל 

בוט ןורתפ ןיאש ןמז לכ ,םינפ לכ לע .תילכתל הפי ןווכמו עובק רדסה ידיל אבוה 

ותואב רבדה רושק יכ — המכ דע .רשפאש המכ דע ,וב שמתשהל יוארה ןמ ,ונממ 

לכ אלו איהש הדוקנ לכ לבקל הלולע תואו תוא לכש ,ירבעה דוקינה לש ישוקה 

תונושל םג ,תמא .וילע רבגתהל הלוכי ,הביתכ-תנוכמ ןכש לכ אלו ,רודיס-תנוכמ 

השמחשיתיתפדצבש,לשמל,אנ רוכזנ) ןהלש תויתואב םינוש םינמיסו שי תורחא 
,1.יתש ,C יתש ,S יתש ,Z ינימ השולש—תינלופב ,יוכו ,1 שולש ,a שולש ,e ינימ 

עובק דפסמ לע םילבגומ םש םינמיסה לבא ,(דועו תירגנוהב ,תיכ'צב ןכו ,יוכו 
,ןהלםינמיסש הלא םע ,דחי תויתואה רפסמ ןיא לכה-ךסבו ,תויתוא לש םצמוצמו 

.םישמחל ןהמ תחאב ףא ,יל עודיש המכ דע ,עיגמ 

הטיש תעיבק אלא ונלש ביתכה תרצל תרחא הפורת ןיאש ,ינא רבוס ךכיפלו 

תויתוא לע רקיעבו ,תויתוא לש םצמוצמ רפסמ לע המצע ליבגתש ,דוקינ לש 
תושמשמ תוטעמה הלאו ,ונל האירקיתומא לש קיפסמ דפסמ ןיאב יכ .י"והא 
תועונתה תא לידבנשיאוה חרכה ,ארוקל לושכמו לובלב םרוגש המ ,תונוש תועונתל 

ןמיסב דפסמ תויתוא דוע ןמסל ךרוצ היהי ילוא הז דבלמ .םינמיס ידיילע הלאה 

לכל םלש ןורתפ ןיידע ןיא ןאכ םג םנמא םאו .תועטה תא עונמל ידכ ,דחוימ 

.הלש יקלח ןורתפל ךרד תארוה ,יל המודמכ ,ןאכ שי הנה ,הלאשה 

ןאטבמ לדבה תא םינמסמ ןיאש ,ערה גהנמה תא רוקעל שי לכ םדוק םלואו 

/ב .תנקותמ ןושלב ללכ ריוצי אלש רבד—ךכל ןמיס ןהל שיש ,תויתואה ןתוא לש 

ןנמיסב דימת אובל תוכירצ הקורש יו ,אה-קיפמ ,תילאמש 'ש ,תושוגדה 'פ 'כ 

תויועט לש ,תיצחמכ ילואו ,שילשכ .הזב הכורכה הברה תלעותל ךורע ןיאו דחוימה 

הלוכי תינמיה ישה ,ךכ ידי-לע רעובי— רובידה לש םג ,הזמ האצותכו—האירקה 

- ןומיסל תילאן^שה הרחבנו .הנמיס הז ןורסח היהו הדוקנ ילב אובל הז דגנכ 

ןמ הלידבהל ידכ ,םלוחה-'ו לש ידימת ןומיסב םג םידדצמ שי ןכ .הטועימ םושמ 

לע השקמ םלוחה-'ו לש הבורמה התופיכתש הארנ יל לבא .תיטננוסנוקה 'וה 

ץוח) ךכ-לכ החיכש הניאש ,תיטננוסנוקה ףל רכיה ינמיס עובקל בטומו רבדה 
.דחא ןפואב וא תואה תלפכה ידי לע םא ,(המוקמ יטל תרכינה רוביחה-'ומ 

םג איהו שודיחה ןמ הב ןיא רבד לש ורקיעבש ,הנושארה הנקתה יהוז 

,הינשה הנקתה ןכ אל .וז הנשב זכרמה תובישימ תחאב ןושלה דעו ידי-לע הרשוא 
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םושמ לכ םדוק ،םיבר ■םידגנתמ הל אצמת יאדובשו ןאכ עיצהל הצור ינאש 
י"והא תויתוא לשילעהדוקינה:איהו ,דבלב השודיח 

ד 

ילעה דוקינה 

ןמסמה ,ורקיעב יתחתה ,יתרוסמה דוקינה ןמ ולידבהל ידכ — ילע דוקינ 

האירקיםא לש ןמיסכ ,ןמסמ אוה רשא דועב ,הדוקנה הב האבש תואה תעונת תא 

.תמדוקה תואה לש התעונת ,הל המודבו 
:העצהה לש םיוק ישאר הנהו 

יתעדל שיש אלא ,אלמה ביתכל דגנתמ ינא ןיא—.הנטקהה-ןמיס (א 
.תולודגה ןמ תונטקה תועונתה תא דחוימ ןמיסב ,ןתינ רבדהש המכ דע ,לידבהל 

תועונתה ןיבש הז לדבהב םיזוחאו םיעובט תויטנה יכרד לכ ,ןושלה ןינב לכ 

ונמצעב ונילע לבלבנו םילובגה תא שטשטנש אוה ןידה ןמ אלו ,תולודגל תונטקה 

ומוקמב ,ךכב וחיגשה אלש ,םימדוקה תורודה לש םדובכ .םיינגרואה היקוח תא 

,וזמ דוע תוחפ וא ,ןושלייצחכיאלא תירבעה ןושלה ,דתיה אל ףוס ףוס ,חנומ 

ימוחתמ תאצלו רבגתהל םיצור ונחנא םאו .םינמיס יעטק םיקיפסמ העוטק ןושללו 

רתוי םלש ביתכב תוכורכה ,תורמוחה לכ תא לבקל םג ונילע ,יפרגוניטסה ביתכה 

ןמסל (הלעמ יפלכ הנפומ ןטק לוגיע יצח) י הז ןמיס אופא עיצמ יננה 
תא ,٢- (ןטק םלוח ותונכל היה בטומ וישכע ונאטבמ ינפלש)ןטקה ץמקה תא וב 

:בותכל שי הז יפל ٢ —ץובוקה תאו ٢— (אלמה ביתכה ימוחתב) ןטקה קריחה 
חנהתאלטבן?הז ןמיס .שתה ,רבוד ,הסימת ,ןתינ ,ישדוק ,תינכות ,םענוא 
לש הריהמה הסיפתה תלעותל הלמה שרוש תא דימת טעמכ ריהבמו 'יבו 'ובש 

לדבהה תא לשמל ,וטילבהב םיגשומה לובלב תא םימעפל אוה ענומ ןכ .ארוקה 

(<דצכ=) הצי'יב ןיב ,(ותוא רמושל) ורמושל ןיבל (ותוא רומשל) ורמ"ושל ןיב 
ואצמי תואה תא ליפכמ וא םילשמ השגדה לע דיפקהל םישרודהו (הציב==)הציבל 

תואה תלפכה וא תוא תמלשה לע ,וירחאאוש ןיאב ,הדומ אוהש ,וז הלעמ םג וב 
(הצנ'דגי ) ,רציינ ,דגוי :וירחאלש 

ותוא םגש) ףוטחה ץמקה תא םג ןמסל עיצמ יתייה ,םינמיסב ץמקל ידכו 

ם י רופ צ :ןטקה ץמקה ןמיסב (ףוטח םלוח וישכע תונכל רתוי היה ןוכנ 
ףוטח ץמק ותוא :דבלב םוקמ לדבה אלא טעמכ הזל הז ןיב ןיא ןכש .הינוא 

ית؟בש_םילבש :ןטק ץמק השענ חנ אוש ינפל ואובב 
ותואל תוקוקזה ,וזל וז תוכומס תויתוא יתש אובבש ,עובקל רשפא ןכ 
,ר ב עד ה ,ה ר הד ט :ןהמ תחאה תא קר ןמסל יד ,ןטקה (םלוחה) ץמקה לש ןמיס 

יפל ,האבה 'י לכ ןמסל עיצמ יננה —.ילע לוגסו ילע הדיצ (ב 
:קריחכ התאירק תא עונמל ידכ י — ילע הריצב ,הריצה םוקמב ,אלמה ביתכה 

ומכ ,היוצמ תועטהש הרקמ לכב ןכו ,הדירפ ,הריזג ,השעיי ,רואיב ,ףוריט 
'הבו 'אב ןידה אוהו .ןוחצנה תוליח ,הפועתה סיג ,םירבד וליא ,תיעטומ ,תיארנ 

.תורעשה ההזו םיניעה ההכ ,תארוק ,אצי :תוחנ 
תלבקמה ,הגשי תחא הרוצ קרש ןויכמ ,רתוול רשפא ילוא ילעה לוגסה לע 

תרכינש ,ףקיה ,גשיה ,רתיה לקשמ לע איהו ,לוגס תרותב 'י אלמה ביתכה יפל 
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תוקוקז ,הניאד ,הניעתת היגפל ,ךינפל ומכ ,ייב תויטנה ןיא ןכ .ישוק ילב 
ומכ ,איב תומייסמה טילמה םג .דחוימ ןמיסל ,ןתוחיכש םושמ ,תויטנה בודכ 
יאדכ אלו ללכה ןמ תואצויכ ןדמלל דשפאש ,ךכ לכ תוטעומ ,אמוג ,אלפ ,אלכ 

,דאמ היוצמ איהו לוגס הינפלש תיפוסה 'הה קד ,ןהלש 'אל דחוימ ןמיס עובטל 

'הה ןמ דהמ הלידבהלו ןיעל הטילבהל ידכ ,ה — ילע לוגסב ןמסל ידכ ילוא 
לש הרקמב דוחיבו ,ץמקה תא ליגרב תנמסמ איה הדוקנ ןיאבש ,החנה תיפוסה 

איה האירקה תועטש ןויכמ ךא .רבעב יל המדנו הוהב יל המדנ ומכ קופקפ 
:רומאלו אורקל ולגרתהש םה םיטעמ אלו רבעבש הזב אקוד הלאכ םירקמב 

,ילע ץמקב 'הה תא הלאב ןמסל רתוי בושח ילוא ,הנתשנ החמתה ,הצרה 
ص רבודי וילעש 

ןמ תיטננוסנוקה 'יה תא לידבהל ידכ —.ילע ץמקו ילע חתפ (ג 
,ילע ץמקב ןכו י — ילע חתפב ךרוצה יפל ,וז 'י ןמסל עיצמ יננה• החנה 'יה 
תחא תוא קר שישכו .؛וד ,הנ"יעה :תילגנאה y ומכ aj זא היהת תואה תאירק .י 

,סייג :ةرأ — קדיחב םג תארקנ 'יה ,(ויחא :החנ 'יה זאש ,יומ ץוח) הירחא 
היהי רשפא ןכ .תרתוימל 'יה תלפכה םירקמה בורב היהת ךכ ידי לע .םיפלא 

רשכומה י-נותעה ןיב ,לשמל ,ונלידבהב ,ארוקה ינפלמ לושכמה תא ריסהל 

.יאלקחה קשמל שיאה ^לקחה ןיב ,יאנותעה ןורשכל 
.םלוהה-'ומ הלידבהל ידכ ,ןמוסתש תיטננוסנוקה יוב רבדה אוהו 
,ונע ,הואתי ,הישי ,םיוק ,וק :aw התאירקו ,יו — ילע ץמקב וא ,'ו-ילע חתפב 

,ךות :awe לוגסב םג תארקנ 'וה ,הירחא תיטננוסנוק תחא תוא קר שישכו .ושע 

איצוהל ידכ ,תיפוסה 'הה ןומיסל םג ,רומאכ ,שורד היהי ילוא ילעה ץמקה 

.הנתשנ ,החמתה ,הצרה :רומאל םליגרהלו םיארוקה יפמ תועטה תא 

ילעה דוקינה ןמ ףיסוהל היהי בוט ילוא-.'תלו ינל ילע חתפ (ד 
,ונשי,ונתנ ,ונד ומכ םילמב ינל ילע חתפ ,לשמל ומכ ,תויטננוסנוק תויתוא רפסמל 

תצעו .האירקב הערפהו בוכיע םורגלו ןתרוצב תועטהל ןה תוחונ הז ןמיס ילבש 

,וננד :םיניבה ימימ די-בתכ וא רפס הזיאב אצמנש הז ךמס לע ,בותכל איה אוש 

,וננ-כסה וננ-ד ארקיש ,ארוקה ינפל שדח לושכמ אלא הז ןיא יכ ,'ודכו וננכסה 
תאז תושעל ליגר אוהש ומכ ,הנושארה המודה תואה לש אושה תא עיני ,רמולכ 

.*תממש ,-יללצ ,וננה םילמב 

'תה תא ילע חתפב ריתכהל תועטה תעינמ םשל ,יאדכ ילוא הזל המודב 

םויסב וא ,תא ןמ תא לידבהל ךרוצ שישכ ןכו ,ותמש ,תרכה ,יתבש ומכ םילמב 

.הלאב אצויכו ,םימה תתא ,؛؛וצמ ומכ 'ו ובשישכ טרפבו ,הדיחי הבקנ תוכימס לש 

ונל ןיאש ןמז לכ ,המלש תויהל הלוכי איה ןיאו המלש העצה וז ןיא 
ולו ךכב ךרוצ שיש םוקמ לכב לוגסה תאו חתפה תאוןץמקה תא ןמסל תורשפאה 

דוקינב םג תועודי תויתואב שמתשהל חרכה היהי יאדו .יקלחה דוקינה יפל קר 
לש וא ,-ה :הלוגסה העידיה-ה לש וא ,ו ,ו ,ו :דוביחה-'ו לש הזב ומכ ,יתחתה 

,רוקחל שי דועו .הלא לש ןוכנ יוטיבל ארוקה תא ליגרהל ידכ ,-מ :היורצה ימה 

ךרוצה יפל םימיוסמ םירקמב קר וא םוקמ לכב ותתל הפי הזה ילעה דוקינה םא 

.םירקמ וליאבו דחוימה 

דוקינ לש הנושארה הנקתה ףא .רבדה השעי הרהמב אל :הדודב תאז תחא 
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לעופל אצות הלקנ לע אל ,ןושלה דעו תטלחה האב דבכ הילעש /ובו פ"כב 
ףוס ףוס ונל אלהו העודי תויחונב דושק לגרההשכ טדפבו ,לגדה לש והכ לודג 

םירפסה יאיצומ םע םירבדב אובל שיו ,דפסה-יתבב ליחתהל שי ...רבדב ךרוצ ןיא 

רשע ךשמב ונוקית ידיל רבדה עיגי םאו .םינותעה תוכרעמ םע ,םעלו רעונל 
.בוט הז ירה ,םינש 

בליתמושתתא תונפהל היה יתמגמ רקיע יתעצהב םירמסמ עבוק ינא ןיאו 
הלקת ,הדוקנ לכמ יאליטרעה ביתכבש המוצעה הלקתה לע הלאשב םינינעתמה 

הלוכי הלש האידקה-תומאו היתויתוא לש םצמוצמה רפסמה יפל וננושל ןיאש 
דבכו הירבודו היארוק יפב תנקותמ ןושלל התושעל ונא םיצור םא ,הב דומעל 

ןיאו .טשפתמו ךלוה אוה דועו ןושלה לש םיינויח םיקרוע המכב עגפו עגנה השפ 

ךרד ונל הרויו שיא אובי םאו .הז עגנל הפורת ךרד אוצמל ןויסנ אלא יתעצה 

.הכרבב וינפ םדקא ןושארה ינא ,וזמ החונו הבוט 

וטוסאק .ד מ 'םורפ 

□לש ביתכ תעיבקל העצה 

יתעד תא יתקמינו יתעבה ד"שת ירשתב ט"י םוי לש םירבחה תפסאב 
:איהו ,ביתכה ןיינעב 

אלש רמולכ ,שדח חוסינ הלאשה תא הסננש העשה העיגה רבכש (א 

לאשנש אלא ,אלמ דוקינב וא רסח דוקינב שמתשהל ונל שי םאה דוע לאשנ 

;םלש דוקינב וא י ק ל ח דוקינב שמתשהל ונל שי םאה 
.םלש דוקינב שמתשהל ונל שי :איה וז הלאש לע הנוכנה הבושתהש (ב 

תא חסנל קר אובאו ,הפסאב יתרכזה דבכש םיקומינה לע ןאכ רוזחא אל 
היטרפל יתעצה 

תוידוסי תוחנה .א 

:םהו ,ביתכ לש םינימ ינש שי ונלש היחה תרוסמבש ,איה הדבוע .1 

,הרישב ,ארקמה ירפסב גוהנה ,תינרבטה הטישה יפל דקונמה רסחה ביתכה (א 

,דקונמ יתלבה אלמה ביתכה (ב ;הלאב אצויכבו ,דומילה ירפסב ,הליפתה ירפסב 
ינימ ינש — .םייניבה ימי לש תיאזורפה תורפסבו תידומלתה תורפסב גוהנה 

םהיטרפב םייבקע םניא ל"נה ביתכה 
וניניב דירפהל אלש ידכ .ל"נה ביתכה ינימ ינש םע בשחתהל ונילע .2 

.םיינחורה ונייח תורוקמ ןיבו 

םקה ונמע יכרצל םיקיפסמ ל"נה םיביתכה ינש ןיא ,אסיג ךדיאמ 3 
יפל דימת דקנל.םיימוי-םוי,ד וייח ירקמ לכב תירבעה ןושלב שמתשמהו הדותל 

ךבוסמינרבטה דוקינהש (א :ןמקלד תוביסה ינפמ ,ונל רשפא יא יארקמה דוקינה 

תדקונמה הספדההו תדקונמה הביתכהש (ב ;יראלופופ תושעיהל לכוי אל ךכיפלו ,דאמ 

ליגרה אטבמל םיאתמ וניא ינדבטה דוקינהש (ג ;םיבורמ םיינכט םיישקב תולקתנ 
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םינמיסו םינוש םירקמב הנוש םתאידקש םימייוסמ םינמיס וב שי) לארשייץראב 
ביתכהו— .(םתאירקב הזל הז םיוושהו םתרוצב הזמ הז םינושה םירחא םימייוסמ 

ותואלמ תורמלש ןויכמ ،וניתושירד לכ תא אלממ וניא הקונמייתלבהו אלמה ,ינשה 

ארקיהל תולוכי ויפ לע תובותכ םילמ המכ ךכ ךותמו ,יקלח ןיידע והירה 
םינוש םינפואב 

,וניפמ םיאצויה םיאגהה לכ תא ונל ןייציש ,סלש ביתכ ונל שורד 4 
תועונתה תא םגו םירוציעה תא םג אלא ,תועונתהמ קלחו םירוציעה תא קר אל 

תואירק לש תורשפא הלמ םושב ריאשי אלש ביתכ !ללכה ןמ האיצי ילב ,ןלוכ 
,הלמו הלמ לכ לש התאירק המ הנושארה הריקסב דימ ונל האריש ביתכ ,תונוש 

.םלש טפשמב הרושק יתלב ,תדדוב הלמ לכ לש וליפא 

שמתשהל ונילע .םישדח םינמיסו שדח ישילש ביתכ רוציל יוארה ןמ ןיא .5 

.ונלש היחה תרוסמב םימייקה תודוסיב קר 

ביתכב שמתשנש ,וז היהת ,רתויב הטושפהו ,רתויב הנוכנה ךרדה ךכיפל .6 

המ תואלמל וקיפסיש ,ל"נה דוקינה ינמיסמ םידחא םינמיס תפסותב ,לינה אלמה 

אקוודו,ינרבטהדוקינב גוהנהמ הנושתויהלךיר^ םוקמ לבא .וב רסחש 
,ינרבטה דוקינה םע ביתכב אלמה ביתכה תא בברעל אלש ידכ ,הטמל אלו הלעמל 

תויתואה ישאר לע דוהיב תכמתסמה ,הטוהרה האירקה לע לקהל ידכו 
רומאכש תויבקעה תא ביתכה תטיש ךותל סינכהל היהי יוארה ןמ .7 

.תרוסמב ןיידע הדסח הלעמל 

,תינמרגבש םשכ ,תועונתב םילק םילדבה ביתכב ןייצל ךרוצ ןמ היהי אל .8 

.ולא םילמבש e ינימ תשולש ןיב שרפה ילב ,Betn lesen םיבתוכ ,לשמל 

תוטרופמ תועצה 

.ןחלוש,ומוקי,ה בושת :קרוש-ו"יוב דימת ןמוסת U העונתה .9 

,שדוח ,רומשל ,רמוש ,לוק :םלוח ו"יוב דימת ןמוסת 0 העונתה .10 

,תיטננוסנוק יהירה קרושב אלו םלוחב אל תדקונמ הניאש ו"יו לכ 11 
.הליפכהל ךרוצ ןיאו 

,ליגרכ הרושה תחת אל ,היתחת קריהו ,ד"ויב דימת ןמוסת 1 העונתה .12 

.ןוטליש ,יביל ,דיש :תואה לש ןותחתה הצוק תחת דימ אלא 
היתחתו ,ד"ויב ןמוסת יארקמה ביתכב ד"וי הירחא שי ליגרכש e לכ .13 

עגונב הלעמל רומאכ תואה תחת דימ)יארקמה דוקינב הדיצה תרוצכ תודוקנ יתש 

ןיאו ,תיטננוסגוק יהירה ל"גה םינמיסה דחא היתחת ןיאש ד"וי לכ 14 
הליפכהל ךרוצ 

תודוקנ יתשב ןמוסת יארקמה ביתכב ד"וי הירחא ןיא ליגרכש 6לכ .15 

.רומא ,ץרא ,דפס ,רמוש :תואל לעממ הדיצ ןימכ 
רומאה ןמיסב םינמוסמה e לש םינושה םינימה ןיב לולכל שי ילוא 16 
ס-ה תא םיבתוכ תינמרגבש םשכ ,ףודר לשמל ,ענה אושה תא םג 15 ףיעסב 
ס-ה לש לש וזל הווש הרוצב ,ונלש ענה אושל המודה lesen הלמבש הינשה 

לכונ ,האלמ העונתל ענ אוש ןיב לידבהל ןוכנ רתוי האריי םא ,לבא הנושארה 
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שומישה ,םלואו) ףודר ؛לשמל ,ינדבטה דוקינב ליגרה ןמיסב ענה אושהתא ןמסל 

(םיינכט םיישק ילוא םורגי ףסונ ןמיסב 

.רקיע לכ ןמוסי אל חנה אושה .17 

•ענ אוה אוש ,רויאו חנ אוה אוש הזיא קוידב עובקל היהי ךרוצה ןמ 18 

תועד יקוליח ררועל תולולעה ,תוינויע תולאשל סנכיהל אלש היהי בוט הז םשל 
םידרפסה לצא ליגרה אטבמה יפכ גהנתהל ,וז היהת רתויב הנוכנה ךרדה .ףוס ןיאל 

.לארשי-ץדאבש 

דוקינב חתפה ןמיסכ ,תואל לעמ ןזואמ וקב ןמוסת a העונתה .19 
.תוצרא ,ץראה ,םע :ינרבטה 

.חומ ,עובש :ןכ ומכ ןמוסי בונגה חתפה םג .20 
.ארקמב םיגוהנה םיללכה יפכ ל ק ה ש ג ד ה ןמוסי פכב תויתואב .21 

תושוגד דימת ולא תויתוא הנייהת הלמה תליחתב 

,םקנ שרשמ םקוי ؛ארקמב םיגוהנה םיללכה יפכ ןמוסי קזחה שגדה .22 

.םוק שרושמ םקוי 

.דקונמה ביתכב ליגרה יפכ ןמוסי תיפוסה א'יהב קיפמה .23 

ליגרכ לאמש דצמ הדוקנ ידי לע ןמוסת תילאמשה ץישה .24 

קר וזמ וז תונוש םילמ לש הרקמב םג .ןמוסי אל םעטה ללכ ךרדב 25 
יפל לכא) לכאמ = לכוא -ו ,לכא לש לעופ ינוניב לכוא ןוגכ ,ןמעטב 
ןיא תילגנאבש םשכ ,ביתכב ןהיניב ןיחבהל ךרוצה ןמ היהי אל (ליגרה דוקינה 
,present םצעה םש ןיבו ,שיגהל to present לעופה ןיבש לדבהה תא םינמסמ 
תליחתב) ונת gebet ןיבש לדבהה תא םינמסמ ןיא תינמרגבש םשכ וא ,הנתמ 
רשפאש םשכ ,ךרוצה תעל .הליפת ,Gebet ןיבו (Gebet ,הלודג תואב טפשמה 
רשפא היהי ךכ ,הזל הז ןיב לידבהל ידכ Gebet וא gebet בותכל תינמרגב 
לכואו ,הנושארה הארוהב לכוא בותכלו ,םעטה ןמיסב שמתשהל תירבעב 
ןמ םיאצויו םירידנ םירקמב אלא הצוחנ היהת אל וז הנחבה לבא הינשה האדוהב 

.םיאבה םיפיעסב ןובשחב האיבהל ךרטצנ אל •יכיפלו ,ללכה 

תינכטה המשגהה יכרד •ג 

תא הביתכה תנוכמב ףיסוהל השק היהי אל הביתכה תנוכמ .26 
.הלגעה תא וזיזי אלש (הדיצו חתפ) םינמיסינש דועו , י י ו ו תויתואה 

דחוימ ןמיס עבקיי םא)ויתחתש תואה תא ךכ רחאו ןמיסה תא םדוק בותכי בתוכה 

.(השולשל הלעי הז ןיממ םינמיסה רפסמ ,ענהאושל 

רודיסה ליבשב .ןבומכ ,ישוק םוש היהי אל די רודיסב .סופד .27 
םינמיסה תא תויתואה לע סינכהל רשפאתש ךרד וזיא םיחמומה ואצמי הנוכמב 

.(דחוימ ןמיס ול עבקיי םא ענה אושל ןמיסה תא םגו) הדיצלו חתפל 

לכ לע םישורדה םינמיסה תפסוה ,ןורפעב וא טעב הליגרה הביתכב .28 
יברעה בתכב הדיבכמש הממ רתוי בתוכה לע דיבכת אל התביתכ רחא הלמו הלמ 

תועונתה רתי לעו e לע םימעטה תפסוה תיתפרצב וא ,תויטירקאידה תודוקנה תפסוה 

•a 0 U לעו U לע םינמיסהו j לע תודוקנה תפסוה תינמרגב וא ,1 לע תודוקנהו 

ישעמ וניא םויה ונלצא גוהנה יביסרוקה בתכה ללכ ךרדבש ןייצל שי ןפוא לכב 

םדקומב ךרטצנ ךכיפלו ,וזל וז תויתואה תא תולקב רושקל השרמ וניאש ןויכמ 
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הרושה עצמאב הנלחתת ויתויתוא לבש ,שדח יביסרוק בתכ איצמהל דחואמב וא 

וז ןתוא רושקל לק היהיש ידכ ,לאמש דצמ הרושה עצמאב הנמייתסתו ןימי דצמ 

התואבו ילגנאה יביסרוקה בתכב תויתואה לכ תא וזל וז רושקל לקש ומכ וזל 
.תויתואב תועונתה ינמיס בולישל ךרד אוצמל היהי דשפא תונמדזהה 

דומיל ה רדס.ד 

ליגרש המ יפכ יארקמה ביתכה ןמ דומילה תא ליחתהל היהי יוארה ןמ 29 

טלשה ביתכה תאירקב השקתי אל הז ביתכ אורקל ערי רבכש ימו וישכע 
השקתי אל םלשה ביתכב יקב היהיש ימו .שדח דוסי םוש ללוכ וניאש ,ןאכ עצומה 
.םייניבה ימי לש תיאזורפה תורפסבו תינברה תורפסב ליגרה אלמה ביתכה תאירקב 

םיביתכה ינשמ בכרה אלא שדח ישילש ביתכ וניאש ,ןאכ עצומה ביתכה 
םידמלתמה תכרדהל תיגוגדיפ הניחבמ םג ליעויו ,הזל הזמ רבעמ שמשי ,םייתרוסמה 

.םדומילב 

תיפוס הדעה .ה 

תויושע ןניא יתעצהש הלאכ תועצהש ,הדבועה ןמיניע תא םילעמ יניא .30 

להקה תעד תא ןיכהל היהי ךירצ ילוא .תוריהמבו תולקב להקה בל לע לבקתהל 
תחא תבב אלו הגרדהב ונתינכת תא םישגהלו ,תורחא םינש ךשמב טאל טאל 
םייתניבשו ,היוצרה הרטמה לאכ םלשה ביתכה לא טיבהל שיש יל המדנ ,םלואו 

ענמיהלו ,וז הרטמל ונתוא וברקיש םינוקית ,אלמה ביתכה תטיש יפל ,גיהנהל שי 

.הילא הליבומה ךרדה תא ונינפב ומסחיש וא .הנממ ונתוא וקיחריש םינוקיתמ 

ביתכ דש תואמגוד 

תפסאב הנודינש ,"ביתכה יללכ תעיבקל הדעו"ה תעצה תא םיגדהל ידב 

ורופיסמ םיעטק ןלהל םיאיבמ ונא ,האבה הפסאב ןודיהל הדיתעשו תוכוסב דעווה 

6 'ע ב-א יבוח זי ךרכ "םינזאמ"ב ספדנ) ,"תונטק תועמ، ל"ז יקסבוחינדשט לש 

פ"ע אלמ רחאהו ,ביקע רסח דחאה :הז תמועל הז ביתכ יניימ ינשב (ךליאו 
רידת ונטקנ ,תודוקנ המכב הדיחא — עודיכ-העצהה ןיאו ליאוה .ל"נה העצהה 

.בורה תעד תא 

,וללה םיעטקב םיפקתשמ םיללכה ןמ םיאצויהו םיללכה יטרפ לב אלש ןיוצי 
םיטפשמ רוחבל ונלדתשהש דחאל וליפא ,דבלב דחא דומע ינפ לע םיערתשמה 

ןמ .הביטו העצהה רקיע לע הזה דומעה רבכ דמלמ ז"כב _ילבתל םינווכמ 
העצהה פ"עש ביתכה םע "םינזאמ"ב ל"נה םיעטקה ביתכ תא תוושהל דוע יוארה 

דמלל ידכ הב שי וז האוושה ףאו ,ל"נה 

תכרעמה 



ד"שת תוכוסב ןועלה דעו תפהא 250 

רסח ביתכ 

.םכלכ םיעדוי םתא לימ הז המ 

.הנדה אל ,םיעדוי םתא ןכ םג ,םנוקתכ םימיב םג החא לימב תונקל שי המו 

.'הקיפק" הל וארקו ,לימ ךדע הכרעש הנטק עבטמ התיה היסורב םג 

וזכ "הקיפק"בו לזב לכה היסורב היה ,יתודליב ,הנושארה המחלמה ינפל 

ןפחה אלמ ,םיבנע הרטלה יצח ,םיכעכ ינש תוירכס יתש תונקל היה רשפא 
.הברה אל .לודג אל חיטבא ,םינואיפע 

.ל"נה "הקיפק"ה ,לימה תיעיבר איהש ,הנטק עבטמ םכל ורעש ושכע 
ןולאכ תונטק תועמב תונקל רשפא המ 

.לימה תיעיבר—ולאכ תונטק תועבטמ םג היסורב םיקצוי ויה תאז לכבו 
؟הזב שי םעט המ ,ולאשת 

ןוכו ,רכש םילבקמ םהש ןוכ םידיקפה .םידיקפ הברה תוכלמל הל ויה 

םוי לכ םרכש לע םיאב םה םנחל אלש ,תוארהל םיחדבמ םה ,רכש םילבקמ םהש 
.שדחל 20 

*ינימ לכ ילעופ םטועמו ,המדא ידבוע ,םירכא — היסור לש היסולכא בר 

יוכו הכאלמ ילעב ,הלק הישעתו הדבכ הישעת ,תשרחייתבו הישעת 

םיאב ויה םהמ םיברו ,השק םתסנרפו ,םועז םרכשו השק םתדובע !דתיה 
(הרוחש :םג ילוא) הרחש הרמ ידיל 

היה אלש אלא ן םידוהיה הכאלמה ילעב ,םינמאה לצא םג היה בורקב ךכ 

דחאלכ ,רפסלטונ ידוהיה היה דעומו גח ימיבו ,בותכו אורק עדי אל רשא ידוהי 
."בקעי ןיע"ב םהמו ,הנשמב םהמ ,ארמג ףדבמיניעמ םהמ :ותוחתפתה תגרד יפל 

."םילהת םירמוא" ץראהיימעו 
ןמזל חכשל ידכו ושפנ בישהל ידכו ,ארקל דמל אלו בתכל עדי אל יוגה 

רכממ .ש"יי סוכב ורעצ גיפמו םיחזרמהו ןייה-יתב לא רס היה ושיר תא המ 

.םיבוט םיקסע הזב התשע איהו תוכלמה ידיב ולכ זא היה ש"ייה 
הל רוסאש ,ורמאו הז רחסמ דגנכ ונעטש ,םיבוט םישנא ואצמנ םלואו 

ליבשב תואצרה ,תוירפס ,םע-יתב דסיל הכירצ איה ؛תורכשל עיסל הלשממהל 

ואל םשפנ קופס תא אצמל ולכויש ,ארקל םתוא דמלל לכ םדקו ,היסולכא 
— — - .הרמה הפטב אקוד 

תויהל יתלחתה .התשע — "תופנכ עברא" יל השעתש יתשרדו אמאל יתאב 

לבא .הפי—הכלהכ םידי תליטנ .ידיב וחמ אל .הליכא תעשב שאר יוסכ לע דיפקמ 

יאולה ؛בוט ידוהי — אבא :הרמאו ימא הממוקתה יתואפב ועגי אלש יתשרדשכ 

דרוי ,העי תינבת ,בחרו לודג ונקזש יפ-לע-ףא ,תואפ ול ןיא אוה םגו ا ותומכ ובריו 
,םוצ םויב םוצל יתלחתה .שמשהו ,טחושה ,ברה ומכ שבלתמ וניאו ,ויתודמ יפ לע 

— — — .םימתו םלש בלב אלא ,ירבח דגנכ תורדנגתה םשל אלו 

דוס עדוי ינאו .םיצקש םע קחשמ ךותמ יתיכז "םיריזחה ילסרק"ב 
.קחשל םיביטימ הבש ,הדבכ רתוי התושעל ידכ ,תדפעב םצע אולמ 

.בהא םדאה תא לבא ,אנש ךאנוש תא .וז הלאשב לפטל ,ינב ,ןידע תעגה אל — 

עבטה ךודב רשפא יאו ,רקש הז .ךידיב רבדה הלעי אל םלועמש ,ךל עד םלואו 

לש הכרע םהלש םהיניעב הלעיש םויב וב אלא .לדגמל לעממ "הנטק תועמ" קרזל 

.ומצעמ עקשי,האדיה-תיב עקשי אלממ—בהזה בלצ לש וכרע לע תשחנ לש עבטמ 
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אלמביתכ 

.טכלוב םיעדוי םתא לימ הז המ 

,הברה אל ،םיעדוי םתא םג ,םנוקיתכ םימיב םג ,דחא לימב תונקל שי המו 

.הקייפוק" הל וארקו ,דחא לימ ךרע הכרעש ،הנטק עבטמ התייה היסורב םג 

וזכ יהקייפוק،בו לוזב לכה היסורב הייה ,יתודליב ,הנושארה המחלמה ינפל 

ןפוחה אולמ ,םיבנע הרטלה יצח ,םיכעכ ינש ,תוירכוס יתש תונקל הייה רשפא 
.הברה אל לודג אל חיטבא ,םינואיפע 

.ל"נה "הקייפוק"ה ,לימה תיעיבר איהש ,הנטק עבטמ םכל ורעש וישכע 

?ולאכ תונטק תועמב תונקל רשפא המ 

.לימה תיעיבר - ולאכ תונטק תועבטמ םג היסורב םיקצוי ויה תאז לכבו 
أ הזב שי םעטהמ ,ולאשת 

ןוויכו ,רכש םילבקמ םהש ןוויכ םידיקפה .םידיקפ הברה תוכלמל הל ויה 
םוי לכ םרכש לע םיאב םה םניחל אלש ,תוארהל םיחרכומ םה ,רכש םילבקמ םהש 
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ינימ לכ ילעופ םטועימו ,המדא ידבוע ,םירכיא—היסור לש היסולכוא בור 

.יוכו הכאלמ ילעב ,הלק היישעתו הדבכ היישעת ,תשורח-יתבו היישעת 

םיאב ויה םהמ םיברו ,השק םתסנרפו ,םועז םרכשו השק םתדובע התייה 
הרוחש הרמ ידיל 

הייה אלש אלא ;םידוהיה הכאלמה ילעב ,םינמואה לצא םג היה בוריקב ךכ 

דחא לכ ,דפס לטונ ידוהיה הייה דעומו גח ימיבו .בותכו אורק עדי אל רשא ידוהי 

،"בקעיןיע""ב םהמו ,הנשמב םהמ ,ארמג ףדב םינייעמ םהמ :ותוחתפתה תגרד יפל 

,"םיליהת םירמוא،, ץראה-ימעו 

ןמזל חוכשל ידכו ושפנ בישהל ידכו אורקל דמל אלו בותכל עדי אל יוגה 

רכממ .ש"יי סוכב ורעצ גיפמו םיחזדמהו ןייה-יתב לא רס הייה ושיד תא המ 
.םיבוט םיקסע הזב התשע איהו ,תוכלמה ידיב ולוכ זא היה ש"ייה 

הל רוסאש ,ורמאו הז רחסמ דגנכ 'ונעטש ,םיבוט םישנא ואצמנ םלואו 

ליבשב תואצרה ,תוירפס ,םע-יתב דסיל הכירצ איה ;תורכשל עייסל הלשממהל 

ואל םשפנ קופיס תא אוצמל ולכויש ,אורקל םתוא דמלל לכ םדוקו ,היסולכוא 
- — — הרמה הפיטב אקווד 

תויהל יתלחתה .התשע— "תופנכ עברא/, יל השעתש יתשרדו אמיאל יתאב 

לבא .הפי—הכלהכ םיידי תליטנ .ידיב וחימ אל הליכא תעשב שאר יוסיכ לע דיפקמ 

יאוולה בוט ידוהי—אבא :הדמאו ימיא הממוקתה ייתואפב ועגיי אלש יתשרדשכ 

דרוי העי תינבת ,בחרולודג ונקזש יפ-לע-ףא,תואפ ול ןיא אוה םגו !ותומכ ובריו 
םוצ םויב םוצל יתלחתה .שמשהו ,טחושה ,ברה ומכ שבלתמ וניאו ,ויתודימ יפ לע 

— — — םימתו םלש בלב אלא ,יירבח דגנכ תורדנגתה םשל אלו 

אולימ דוס עדוי ינאו .םיצקוע םע קחשמ ךותמ יתיכז "םיריזחה ילוסרק،،ב 

— קחשל םיביטימ הבש .הדבכ רתוי התושעל ידכ ,תרפועב םצע 

םדאה תא לבא ,אנש ךאנוש תא .וז הלאשב לפטל ,ינב ,ןיידע תעגיה אל— 

עבטה ךרדב רשפא יאו ,רקש הז .ךידיב רבדה הלעי אל םלועמש ,ךל עד םלואו .בוהא 

לש הכרע םהלש םהיניעב הלעיש םויב וב אלא .לודגמל לעממ "הנטק תועמ، קורזל 

.ומצעמ עקשי ,האריה-תיב עקשי אליממ—בהזה בלצ לש וכרע לע תשוחנ לש עבטמ 
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