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.יונפהעצבמתמשגהםעדבבדבתישפח
דועב.תופיפצהתלאשתררועתמ.ל"ננהתויעבלןורתפתאיצמרחאל.ד

.םויבלברקסכ.םנרדלתודיחי6-כלשתופיפצבהנוב"ןואריק"ש
וזהדבוע.םנודלתודיחי15לשתופיפצתעצומןאכשירה

םישכורלהכישמתדוקנהווהמהניאךאתירפסמהניחבמהבוט
.הנטקתופיפציאנתברודלםיפאושה

םזויהלעליטהלונתעדלןיאוינורקעףיעסוניה.א6רעס.ה
תאזתושעללגוסמהףוגהאיההצעומה.יונפהתלועפתא

.תורידהתמקהןומימלגואדלםזויהדיקפתמו
יטרפםכסללכונ-ל"נהוניתורעהלםכתבושתתלבקםע

ןהיפם
והוץװוו'חנוהה;ו'

.ברדובכב;\בך\\ח־
\₪;ךי33'
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,.ב.א

החישלו16.9.63םוימיבטכמלךשמהב
הזוחהתעצהףרצמיננהלומתאמהינופלטה

זיבבלוםיסכנלהרבחהי"עונילארבעוהש
.ל”נהיבהכמלףרוצאלתועטברשאומ"עב

.החילסהךתיא

,ברדובכב

בדיחא.א
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2וה 1963הנשטסוגואשדחלםויבונואתירקבהשענ

1יב

,דחאדצמ)"הצעומה"ןלהל(ונואתירקיתימוקמההצעומה

.ינשדצמ)"םזויה"ןלהל(

רותבעודיה,ךרעבםנוד............ןבעקרקחטשלעוליאוה )ל"נהחטשה"ןלהל(..............שוגב........................תוקלח
)"םיעורגהחונכשמה"ןלהל(עורגביסמתונטקרוידתודיחי556תומייק

תויונח12חטשבםימייקןכג.םיעצמאתוטועמתוחפשמןהבתוררוגתמש
.םיירוביצםינבמ4-ותונטק

תומייקםיעורגהתונכשמבתוררוגתמהתוחפשמהדבלמוליאווהר
הלועההברתופיפציאנתברוידתודיחיבתוררוגתמהתוחפשמונואתירקב

,)"חוםופצהתוריתיה"ןלהל(דדחלשפנ2%לע
קפסלוםיעורגהתונכשמהתאלסחלתנינועמהצעומהוליאוהו

יאנת)"םינופמה"ןלהל(תופופצהתודיחיבוםהבתוררוגתמהתוחפשמל ”,םיתואנםירוגמ
המזיהצעומהלשהרומאההתרטמתאםישגהלידכוליאוהו

םנוד207ןבעקרקחטשהצקויהיפלהשדחריעןינבתינכתהצעומה
,165-171,175,176,209-215,316-318תוקלחרוחבעודיהךרעב

,17,7,20-24,73,92,94,96,101חוקלהו6494שוגב322-ו320
,252־246,241־116,114-119,162-174,182-235,238*,104
395-ו,329-335,362-364,388,390ו254,289-295,298-306
2000-כללכהשהשדחהנוכשתמקהםשל)"עקרקה"ןלהל(6495שוגב

ירודכוירחסמזכרמ,)"תושדחהתודיחיה"ןלהל(תוחוורמםירוגמתודיחי .רובצינינבו)"זכרמה"ןלהל(
תוקלחרותבעודיה)"עקפרמהחטשה"ןלהל(עקרקהמקלחוליאוהו

סילעבלךייש6495שוגב306209-335,362-364־289-295,298
,ל"נהתינכתהעוצביכרצלהעקפהלדעוימאוהוםייטרפ

הטש"ןלהל(עקפומהתטשהתלוזעקרקהיחטשרתיוליאוהו
,לארשייעקרקמלהנמלםיכייש)"להנמה

תאריכחהלםיכסה)"להנמה"ןלהל(לארשייעקרקמלהנמוליאוהו
.ל"נהתינכתהעוצבםשללהנמהחטש

276תוקלחמקלחרוחבעודיהםנוד5%-כןבעקרקחטשוליאוהו
םיירובצםיכרצלהצעומהתושרלדמעוהםלואלהנמלךייש6494שוגב302-ו ,)"ירובצהחטשה"ןלהל(

תודיחיהתאשוכרלםינופמלרשפאלהצעומהןוצרבוליאוהו ,םיחונםיאנתבתושדחה
םעףותשבל"נהתינכתהתאעצבלהצעומלעיצהםזויהוליאוהו

הזוחבםיטרופמהתוארוהלוםיאנתלםאתהבךכלהמיכסההצעומהוהצעומה 'הז
«ינימי-...י-.י-פי-י--יי-ז-ן-...־-־ן-ו-ו-־--־־־־-----־־--־-*:ןמקלדכםידדצהןיבהנחוהוםכסוהןכל



».2

.3

#4

15

.6

,
)א(

)ב(

)ג(

.)ד(

)ה(*

)ד(

תוינמהרבחהזהזוח-ךלראחמס”מפשדחךותדסילב”?חחמםזויה
"וילעומיכסישרחאםשבנא"מ"עבונראהירקתונועמ"השבארקתש

,תורבחהםשרי"ערשוא”שוםוררצה:ינש

תוינמ99,999פלקלוחירשאיילןוילמלשםושרןוהבםשרתהרבהה
.י.יל10.חהבתחאדוסיתיבמוי”10.9תונבתוליגר

`

בוקנהוכרעתאםלשלותוליגרהתוינמהלכלעםתחלבייחתמםזויה
`יזתמלהגינקתתוליגרהתוינמה,הרבחהדוהיןנהאתמ;......,ךות
,תהלשתויללכהתופיסאבהעבצההתולוקוללכמ74%ץלתוכזהתאןהב

.הרבחבםילהנמהרפסממ2/3תונמלתוכזהתאןכו
'

כמ26%-לתוכזהתאהצעומלהנקתאיהוהצעומלהצקוהדוסיהתיבמ
3תונמלתוכזהתאןכוהרבחהלשתויללכהתופיסאההעבצההתולוק

`,הרבחבםילהנמהרפסממ

`

,השלשבקלחתמהםילהנמרפםמהיהיהרבחל

בסוישרועשבהרבחהמרכש`לבקיהצעומהי”עהנומישםילהנמהמדחא
;םזויהןיבוהצעומהןיבוילע

ועקרקהתעמשהלםאתהבעקפויעקפומהחטשהשךבלםרגלתבייחתמהצעומה
טרפוםנון5`ו/2חבעקרקתקלחלםרפיכו,1943)רובציכרצלהשיכר(
ירפסברבעויאוהאהצעומהםשבומשרישרובצדיכרצלםידעוימהםיקלחל
,הרבחהש"עהזוחאה

)א(

)א(

)ג(

)א(

)ב(

)א(

)ב(

)ג(

םעםירושקהםיכילהתהלכבועוצבהיבלשלכבהרבחלעייסתהצעומה

.תופיפצבםירדחוםינופמבלופיטוחטשהיוניפ

חחיויפלהרבחהםעהזוחהשעילהנמהשךכלםרגלתבייחתמהצעומה
םיקלחםתואלטרפלהנמהחטשתאההדוקפלואהרבחלריכחהללהנמה
.רובציכרצלםידעוימהונממ
םיאנתבהרבחלרבתויהזףיעסל)א(ןטקףיעסברכזנהעקרקהחמש

גועתונכשמלוסתוםילועורכשיכרצלעקרקחרכההיבגלםילבוקמה
`תודיחיהרפסמלההזהתודיחירפסמלדעוימהעקרקחטש,ונגשה

םלשתחטשהתרתידעבוליאוהרומתאללרבחויםיעורגהתונכשמבש
.זכרמבםינבמלשר"ממלכליל.;ת.;........הרבחה

והםיאנתלםאתהבעקרקהתאשכרההרבחהשךכלםרגלבייחתמםזויה
.הזהזוחל4ףיעסב
חטשהדעבםלשלךרצהיהישםייוצפהםובםאולמתאםלשתהרבהה

הצעומהםשבומשוישםיקלחהדעבומלושישםייוצפהתוברלעקפומה
וישםוכסהאולמתאהרבחהםלשתןב,הזהזוחל)א(4ףיעסלםאתהב

.להנמהחטשדעבלהנמלםלשלךרצ

ימעתוםיעורגהתונכשמהתאהנפההרבחהשךכל'םרגליבייתתמםזויה
'ר”ממ52חטשבהיהתןהמתחאלכשתושדחתודיחיםינופמהתושרל

גהי"עהנכותשתוינכתלםאתהבעקרקהלעהניגנהתושדחהתודיחיה

רדהוםינופמהתורידיבגל(תורחתהיאנתבוהצעומהי"ע«הנרשאתו
.)חופיפצב

אשכרליאכזהיהיררוגתמאוההנשרוידהתדיחיתאשכרשהנופמ

;םיאבהםיאנתבהטרחההדיחיה
תואצוההםוכסתאהרבחלהנופמהםלשיהשדחההדיחיהתרומת)1(

ריחמלשיסחיקלחללוכ(הדיחיהתמקהלהרבחהלשתוימצעה
;{חותפהתודובעועקרקה

"י
חאהרבחהמהנופמהאנק”הנופמהיעהנופחשהדיחיההרומח)2(

:ומיקיךמסומיאמש'עעבקישיפכהנופמההדיחוהץלשהיווש,־
ריחמח"שהמזיל"וחתורתי)װיװװמ-װ.צ-ב.גיבבבבמב"ח
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הנופמהי"עםלושיהשדחההדיחיהריחמיףדוע)3(
לעולעיאלשםיפוצרוסיוטםיססותה:מולחתב

.תיברוןרקללוכיסדחליל40.-
םידומצויהיליעלד)3(אקםפבםירכזנהםימולשתה)4(

תנשל8%לשרועשבתיברואשיוהיחמהרקוידדמל
לסותקזתלהשדחההדיחיהתריסמךיראתמלחה

.הנופמה
הרידרכשליאכזהיהיהרוכשהדיחיבררוגתמשהנופמלכ)ד(

תמועלםרועטרשאתוריכשימדבוחתפמימדאללהסרח
סחיכהיהיהנופמההדיחיהרובעתוריכשהימדרועש
לשתופצרהתםח'תמועלהשדחההדיחיהלשתופצרההטס

.הנופמההדיחיה
םינופמהויהיהזףיעסל)ד(-ו)ג(םיפיעסברומאהףאלע)ה(

יפסכיוציפתונופמהתודיחיהדעבהרבחהמלבקלםיאכז
.תותדהתודיחילבקלםוקמביאמשהי"עעבקיש

ידכתושדחהתוריתיהתמקהבדימליחתהלהרבחלרשפאלידפי
לעתוקזחוםהתודיחיהתאסרהלוםינופמהתאןהילאריבעהל

חטשהתאהרבחהתוחרלהצעומהדימעת,םיעורגהתונכשמבםדי
תטסה.תושדחתודיחי80וילעםיקהלהרבחלרשפאתוירובצה
רבעויותרומתולהנמהי"עהתדוקפלוא/והרבחלרכחויירובצה
רבעוישחטשה.עקפומההטסהךותמםנוד5%לסחטשהצעומל

י"עםיירובצםינינבתמקהלדעוימהיהירומאבהצעומהס"ע
.הצעומה

`

היתואצוהוהנובשחלעעצבתהרבחהשךכלםרגלבייחתמםזויה
חטחהלעועקרקהלעןעצבלךרוצהיהישחותפהתודובעלכתא

םישיבכ,תלילסתוברלהצעומהי"עהנכותשתוינכתלםאתהבירובצה
הגמלושתוהצעומהי"עהשעייםימולועת,בויב,למשחותובורמ

הינבתורגאומלושיןכ,הלסרזעהקוחלםאתהבתורגאהל
.רזעהקוחלםאתהב

תירשפאהתוריהמבלפםתהרבחהשךכלםרגלבייחתמםזויה)א(
תודיחיהתמקהבוםיעורגהתונכסמהתסירהב,םינופמהיונפב

.זכרמהותושדחה
תונכםממםינופמהיונפבהתלכיבטימכהרבחלעיסתהצעומה)ב(

.םיעורגה
תודיחי............דימעחהרבחהשךכלםרגלבייחתמםזויה
תוחפשמךותמהצעומהי"עוצלמויםםידמעומלהריכמלתותדה

סכרלםיאכזויהיהלאםידמעומ.תופופצתתודיחיבתוררוגתמה
תודיחיהורכמיםהבשהלאלםיהזםיאנתבתושדחהתודיחיהתא

.םינופמלתושדחה
תודיחירכמלהרבחלהיהירוסאםינופמהלכונופיאלדועלכ

םיררוגתמהםידמעומההלוזוםינופמהתלוזםינכתהמלתושדח
.הצעומהםעטמונומשםילהנמהתמכסהבאלאתופופצהתודיחיב

תודעוימןניאשתושדחהתודיחיהתאםיקהלתיאכזהיהתהרבחה
הרוצבוןפאכתופופצהתודיחיבםיררוגתמהםידמעוםלוםינופמל

.רבבברעתהלתיאכזהיהתהצעומהשילמבוןוכנלאצמתהרבחהש
ריחמבתורומאהתודיחיהתאדבכלתיאכזהרבחההיהתןב

.ןוכנלאצמתשיפכםיאנתבו
הנדסמחסרחאלוםיעורגהתונכסמהמםינופמהלכונופיסרחאל

ךפהתתופופצהתודיחיבםיררוגתמהםידמעומלתוטרחתודיחי
תויוכזלכתללוסמתיחדנהינמלהצעומהתולעבבשדוסיהחינמ
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.יחכונההזוחה(?וצב
וצעומהלבקתהזתווחיפלהצעומהלשהיתויוביחחהתרומת)א(

וטורבחוסנכהמ..--........%שרועשבםיגולמתהרבחהמ
תריכמדעבותושדחהתודיחיהתריכמ<דעבלבקתהרבחהש
לכהזוחהתמיתחםעהצעומהלבקתןכ.זכרמבםיבכמה

הנ”דעהעיקשהשתויביסרססינימדאהותוינכטהתואצוהה
.הנודנהתינכתב

?ואמח"ודםישדחהשלשלכהצעומלאיצמהלהיהיהרבחהלע)ב(
תודיחיהתמישרתאללכישהרבחהלשןובשחההאורי"ע לעםלוששריחמהתאוםישכורהתומשתא,ורכמנשםינבמהו
.רומאכושכרשםינבמהותודיחיהרובעםדי

םיגולמתהםוכסתאהצעומלהרבחהריבעתםישדחהשלשלכ)ג(
ךשמבהרבחהתוסנכהןיגבהזףיעסיפלהצעומלועיגיש

.םיגולמתהםולשתלומדקשםישדחהתשלש
תועצמאבואםידיקפתועצמאבקדבלתיאכזהיהתהצעומה)ד(

וריכמלםיסחיתמהםיכמסמהלכתאהצעומהלעןובשחהיאור
.הרבחהי"עזכרמבשםינבמהותושדחהתודיחיה

לבקלםיאכזהצעומההיהתאלהזףיעסברומאהףאלע)ה(
וופמלתושדחתודיחיתריכממהרבחהתוסנכהןיגבםיגולמת

.תופופצהתודיחיבםיררוגתמהםידמעומלו
ווםננהלשסיסבלעםיגולמתלתיאכזהצעומהשךכבבשחתהב)ד(

םינבמואתושדחתודיחיריכשהלהרבחלהיהירוסאהרבחה
וזכהמכסהןתנתאלוהדימב,הצעומהתמכסהבאלאזכרמב

ריחמבזכרמבםינבמהתאותודיחיהתארכמלהרבחהלעהיהו
.םדעבלבקלןתינשרתויבהובגהקושה

דוסיךיראתמ.............ךותשךכלםרגלבייחתמםזויה)א(
ו/ותוירובצתודובעעוצבךרצלהצעומלהוולתאיההרבחה

ש............לשךסהתאםיירובצםינינבחמקהךרצל )"האולהה"ןלהל(
תיבראשת,םינש...............לשהפוקתלןתנתהאולהה)ב(

.היחמהרקוידדמלהדומצהיהתוהנשל?%לשרועשב
דובעש.הצעומהתוסנכהדובעשי"עחטבוההאולההןוערפ)ג(

םימייקהםידובעשהמהכומנרתויתחאהגרדבהיהיהז
.הזהזוחתמיתחתעשב

םתחתאיההרבחהדסוהרחאלדימיכךכלםרגלבייחתמםזויה
זוחהיפלשתויובחתההלכתאהמצעלעלבקתויחכונההזוחהלע בבםעתורושקהתויובייחתההלכללוכ.הרבחהלעתולחיחכונה
.םנוד5%לשחטשהלערויד'חי80
הזהזוחיאנתמהארוהואיאבתלכםייקיאלוארפישדצלכ

לכרובעםיאלמםייוצפינשהדצלםלשלבייחהיהיויחוארוהו
.םויקהואהרפההבקעינשהדצלומרגישםיקזנה
בעבתלדצלכלשותוכזמוערגיאלהזהזוחל18ףיעסתוארוה

.ןוכנלאצמישרחאדעסלכואהזוחהלשןיעב
גונהלכבםידדצהןיבתועדיקולחואםיכוסכסועלגתיגםא)א( חיררובלשתוררובלורסמיםהונמיהעבונה'ואהזהזוחל

.ביבא-לתזוחמלעהנוממהי"עהנומיש
יחרזאהןוידהתונקתבותויארינידברושקהיהיאלררובה)ב( ןידיקספוםייניב;םיינמזסיוצאיצוהלךמסומהיהיו .םייפוס
ןיבהזבםכסומוםידדצהןיבןיררוברטשבשמשמהזףיעס)ג(



.21

.22

.23

לכבחוינוירטונתוארתהחולשמבךרצהלעםירתומםידדצהינש
הזוחהיאנחמהארוהואיאגחלכחרפהםצעוהזהזוחלרוטקה

.הלאכשתוארתהםוקמבושמשיויתוארוהו

.זוחמהלעהנוממהואםינפהרשרושאןועטהזהזוח
;ןההזהזוחךרוצלםידדצהתובוחב

.ונרא-תירקתימוקמההצעומה:הצעומהרובע
:םזויהרובע
וליאכבשחתל"נהתובותכהיפלםושרבתכמבחלשתשהעדוהלכו

חולשמלבתכמהתריסמךיראתמםימי3רובעכהתדועחלהרסמנ
.ראדהדרטמל

-:םותחהלעםידדצהואבהיארלו
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1965תנשטסוגואשדחלםורבונואתררקבהשעג

וי1

,דחאדצמ)"הצעומה"ןלהל(ונואתירקתימוקמההצעומה

,ינשדצמ)"םזויה"ןלהל(

רותבעודיה,ךרעבםנוד..........ןבעקרקחטשלעוליאוה {ל"נהחטשה"ןלהל(...............שוגב.....................תרקלח
)"םיעורגהתובכשמה"ןלהל(עורגבישמתונטקרוידתודיחי556תומייק

תויובח12חטשבםימייקןכ.םיעצמאתוטועמתוחפשמןהבתוררוגתמש
.םיירוביצםינבמ4-ותונטק

תומייקםיעורגהתונכשמבתוררוגתמהתוחפשמהדבלמוליאוהו
הלועההברתופיפציאנתברוידתודיחיבתוררוגתמהתוחפשמונואתירקב

,)"תופופצהתודיחיה"ןלהל(רדחלשפנ2%לע
קפסלוםיעורגהתונכשמהתאלסחלתנינועמהצעומהוליאוהו

יאנת)"םינופמה"ןלהל(תופופצהתודיחיבוםהבתוררוגתמהתוחפשמל
,םיתואנםירוגמ

המזיהצעומהלשהרומאההתרטמתאםישגהלידכוליאוהו
םנוד207ןבעקרקחטשהצקויוהיפלהשדחריעןינבתינכתהצעומה

-175,176,209-215,516`ב165-171תוקלחרותבעודיהךרעב
,96!24,75,94,92־17,7,20תרקלחי6494שוגב518,520522-1
101,104,-114,116-119,162-174,182-255,258-241,
246-252,254.289,*295,298-506,529-555,562-564:

השדחהנוכשתמקהםשל)"עקרקה"ןלהל(6495שוגב595-ו,590,588
,)"תושדחהתודיחיה"ןלהל(תוחוורמםירוגמתודיחי2000-כללכתש
.רובצינינבו)"זכרמה"ןלהל(ירודבוירחסמזכרמ

תוקלחרותבעודיה)"עקפומהחטשה"ןלהל(עקרקהמקלחוליאוהו
םילעבלךייש6495שוגב289-295,298-506,209-555,562-564

,ל"נהתינכתהעוצביכרצלהעקפהלדעוימאוהדםייסרפ
־)"להנמהחטש"ןלהל(עקפומהחטשהתלוזעקרקהיחמשרתיוליאוהו

,לארשייעקרקמלהנמלםיכייש
תאריכחהלםיכסה)"להנמה"ןלהל(לארשייעקרקמלהנמוליאוהו

.ל"נהתינכתהעוצבםשללהנמהחטש
276תוקלחמקלחרותבעודיהםנוד5%-כןבעקרקחטשוליאוהו

םייררבצםיכרצלהצעומהתושרלדמעוהםלואלהנמלךייש6494שוגב502-1
,)"ירובצהחטשה"ןלהל(

תושדחבתודיחיהתאשוכרלטינופמלרשפאלהצעומהןוצרבוליאוהו
,םיחונםיאנתב

םעףןתשבל"נהתינכתהתאעצבלהצעומלעיצהםזויהוליאוהו
הזוחבםיטרופמהתוארוהלוםיאנתלםאתהבךכלהמיכסההצעומהוהצעומה

,הז

:ןמקלדכםידדצהןיב-הנתוהוםכסוהןכל

יתלבקלחתווהמהזהזוחלאובמבתוטרופמהתורהצההותודבועה.1



)א

)ד(

תרבחהזהזוחךיראתמםימישדוחךותדסילבייחתמםזויה
רחאםשבוא"מ"עבונוא־תירקתונועמ"םשבארקתשתוינמ

.תורבחהםשרי"ערשואישוםידדצהינשוילעומיכסיש
-לקלוחירשא500,000%.-לשםושרןוהבםשרתהרבחה

תבתחאדוסיתיבמוש10.-תונבתוליגרתוינמ49,999
.ד"ל10ו־

רעתאםלשלותוליגרהתוינמהלכלעםותחלבייחתמםזויה
תוליגרהתוינמה.הרבחהדוסיךיראתמםישרת6ךותבוקנה
העבצההתולוקלכמ507-לתוכזהתאםהבתוקיזחמלהננקת

תיצחמתונמלתוכזהתאןכוהרבחהלשתויללכהתופיסאב
.הרבחהלשםילהנמהמ

לתוכזהתאהצעומלהנקתאיהוהצעומלהצקוהדוסיהחינמ
התאןכוהרבחהלשתויללכהתופיסאבאהעבצההתולוקללכמ

.הרבחבםילהנמהרפסממ%תונמל
.םינשלקלחתמהםילהנמרפסמהיהיהרבחל

רעשבהרבחהמרכשלבקיהצעומהי"עהנומישםילהנמהמדחא
.םזויהןיבוהצעומהןיבוילעםכסויש

תדוקפלםאתהבעקפויעקפומהחטשהשךכלםורגלתבייחתמהצעומה
תבעקרקתקלחלטרפיכו,1943)רוכציכרצלהשיכר(תועקרקה

צעומהםשבומשוישרובציכרצלםירעוימהםיקלחל`טרפוםנוד5%
אוה
)א(

)א(

)ב(

.םזויהש"עהזוחאההרפסברבעוי
שקהםיכילהתהלכבועוצבהיבלשלכבהרבתליעייםתהצעומה

.תופיפצבםירדהוםינופמבלופיטותטשהיונפםע
םזויהםעהזוחהשעילהנמהשךכלםורגלתבייחתמהצעומה
פלהנמהחטשתאותדוקפלואםזוילריכחהללהנמהבייחתי
.רובציכרצלםידעוימהונממםיקלחםתואל

םזוילרכחויהזףיעסל)א(ןטקףיעסברכזנהעקרקהחטש
חוםילועןוכשיכרצלעקרקחרכההיבגלםילבוקמהםיאנתב
זהתודיחירפסמלדעוימהעקרקחטש,ונייה,ינועתונכשמ
ליאוהרומתאללרכחויםיעורגהתונכשמבשתודיחיהרפסמל

מלשר"ממלכלש............םזויהםלשיתטשהתרתירעב
.זכרמב
רעבםלשלךרוצהיהישםייוצפהםוכסאולמתאםלשתהרבחה

ומשרישםיקלחהדעבומלושישםייוצפהתוברלעקפומהחטשה
םזויהםלשיןכ,הזיהזוחל)א(4ףיעסלםאתהבהצעומהםשב

.להנמהחטשהדעבלהנמלםלשלךרוצהיהישםוכסהאולמתא
רהוםיעורגהתונכשמהתאהנפההרבחהשךכלבייחתמםזויה
.תחאלכר"ממ46לשתושדחתודיחיםינופמהתושרלדימעי ”( ונכוישתוינכתלםאתהבעקרקהלעהניגנהתושדחהתודיחיה

.הצעומהי"עורשואיוםזויהי"ע
יאכזהיהיררוגתמאוההבשרוירהתדיחיתאשכרשהנופמ :םיאבהםיאנתבהשרחההדיחיהתאשוכרל

ההםוכסתאםזוילהנופמהםלשיהשדחההדיחיהתרומת.1
לשיסחיקלחללוכ(הדיחיהתמקהלהרבחהלשתוימצעה

.)חותפהתודובעועקרקה
תאמהנופמהלבקיהנופמהי"ע`הנופתשהדיחיהתרומת.2

דיחיהריחמח"עףקזיל"נהםוכסהו8,000%.-הרבחה
.השדחה



ו-5-

םימולשתבהנופמהי"עםלושיהשדחההדיחיהריחמףדוע.5
ללוכשדוחלט40.-לעולעיאלשםיפוצרוםיושםיישדח

.תיברוןרק
דדמלםידומצויהיליעלד)פ(אקספבםירכזנהםימולשתה.4

ךיראתמלחההנשל8%לשרועשבתיברראשירהיחמהרקוי
.הנופמהלשותקזחלהשדחההדיחיהתריסמ

השדחהרידרוכשליאכזהיהיהרוכשהדיחיבררוגתמשהנופמלכ )ד(
ימויפלהמכסהרועיהבומילבוקמתוריכשימובוחתפמימדאלל!«](זטא

!!

”0;ש

,מ

.8

שי””!
ו9

.13

.14

;תוריכשלןידתיבי"עועבקישתוריכש
םיאכזםינופמהויהיהזףיעסל`ד-ו`גםיפיעסברומאהףאלע)ה(
ש8,000.-לשיפסכיוציפתונופמהתודיחיהדעבהרבחהמלבקלמגןוװטמג .תושדחתודיחילבקלםוקמבהדיחילכרובעו
ריבעהלידכתושדחהתודיחיהתמקהבדימליחתהלםזוילרשפאלידכ

תונכשמבםוילעתוקזחומהתודיחיהתאסרהלוםינופמהתאןהילא
רשפאתוירובצהחטשהתאםזויהתושרלהצעומהדימעת,םיעורגה םזוילרכחויירובצהחטשה.תושדחתודיחי80וילעםיקהלםזויל םנוד5ש2לשחטשהצעומלרבעויותרומתולהנמהי"עותדוקפלוא/ו

דעוימהיהירומאכהצעומהש"ערבעוישחטשה.עקפומהחטשהךותמ
.הצעומהי"עםיירובצםינינבתמקהל
היהישחותפהתודובעלכתמאוהונובשחלעעצבלבייחתמםזויה
הנכותשתוינכתלםאתהבירובצהחטשהלעועקרקהלעןעצבלךרוצ
.למשחותוכרדמ,םישיבכתלילסתוברלהצעומהי"ע

,םימ,הינביסמםזויהםלשיאלםינופמהלשתושדחהתודיחיהרובע אלשהלאםיסמםלשיאוהתודיחיהרתילכדעבוליאובויבולועה
.הדיחילכלמ1,100.-לעולעי

תירשפאהתוריהמבלפטתהרבחהשךכלגואדלבייחתמםזויה)א( םדקהבשגיאוהוםיעורגהתונכשמהתסירהבםינופמהיוניפב
.זכרמהותושדחהתודיחיהתמקהליבשפאה

תונכשממםינופמהיוניפבהתלכיבטימכםזוילעיסתהצעומה)ב(
.םיעורגה

דצלמוישםידמעומלהריכמלתושדחתודיחי80דעדימעהלבייחתמםזויה
תושפנ5-מהלעמללשתופיפצבתוררוגתמהתוחפשמךותמהצעומהי"ע

'ריחמבתושדחהתודיחיהתאשוכרלםיאכזויהיהלאםידמעומ.רדחל
.םינופמלםינתינההלאלםיהזאתנכשמיאנתבוריבס

הנשךותונופיאלהצעומהתרזעוהרבחהלשםיצמאמהתורמלו'הדימב
היהיליעל7ףיעסברומאכתושדחתודיחי80לשםתינבתלחתהםוימ .ןוכנלאצמישימלישפחןפואבהלאתודיחירוכמליאשרםזויה

ודילעומקוישתושדחתודיחילשהינבלכמשירפהלבייחתמםזויה
.םינופמהיכרצל25%תוחפלעקרקהלע

םיגופמלתודעוימןניאשתושדחהתודיחיהתאםיקהליאכזהיהיםזויה
םזויהשהרוצבוןפואבתופופצהתודיחיבםיררוגתמהםידמעומלו

היהיךכ.ךכבברעתהלתיאכזהיהתהצעומהשילבמוןוכנלאצמי אצמישיפכםיאנתבוריחמבתורומאהתודיחיהתארכמליאכזםזויה .ןוכנל
תודיחיהנרסמתשרחאלוםיעורגהתונכשמהמםינופמהלכונופישרחאל

דוסיהתינמךפהתהפופצהתודיחיבםיררוגתמהםידמעומלתושדח
םילהנמהוןכשתויוכזלכתללושמתיחדנהנמלהצעומהתולעבבש

.םתנוהכמורמפתיהצעומהי"עונומש
םשלשרוישןוממהאולמתאהרבחהתושרלדימעהלבייחתמםזויה
.יחכונההזוחהעוצב
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ךורכהלכויטפשמהיונפולופטלסנכהלהנכומהנניאונתרבח.1 הנכומהנניאןכו,םהיתורידתאףילחהלוברסישםיריידהלשרבכ .הזןינעבלועלכהמצעלעלבקל
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יסרפלעןודלחמשנוםכתעדלעולבקיהלאתונורקעשםיווקמונחנא .םכסההלשעוציבה


