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.הרובעבתונואהינפבהצעןבהירבועחוטב.1”//
הידבועתאחטבלהעצהבהצעומלהתנפ,"ןויצ"חוטבלםרבחה םידיבעמתהתוירחאחוטבלהסילופי”פע.הרובעבתונואתינפ

תואצרהללוכ<םימול.תהלכרובעתצבגחתאהרבחההרפח הלחמוהנואתמהאצותכםירבועהרחאלועיגיר.א)תויטפאמ
םניאהלאםיקזנ..עצומהתורעבךתדובעךותובקעתועבונה .ימואלהחו1בהי"עםיפוגב
םינופהםהידיקפתלםאתהבםידבועהתאהרבחהתנייממהתעצהב :ןמקלדכ

ךכשמ%-הרועש יתנשההדובעה'!ירבועהגוס
0,1דראמהךךתב־טירבביריקפ.1
0,290דרפסלץוחמוכוםיבוג,םידיקפ.3
0,5תונוכמרלבחרננגבםילעופ.5
2,5םירמוש.4
0,550תוננגוםירומ.5
1,0םיירפינפםיתורש.6 0,5)דבלבהלועפה(האקטהתוכרעמתלעפה.7
2,0)ןנובביאלט;ח(""".3

ךותב20%לעהחנההצעומליתתלהרבחההנכומל”נהםומינימהמ
.ירובצדסומ

ונתואבייחיל'נההקולחהיפלםידבועהתררב-נתאןיימבםא סהנפלי"ל350.--י”ל220.-?.םולשתלרברה
חוטבהתלחתה.ליעלהאבוהשיפכהרבחהתעצהתא־עאל
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.הרבעמבךונחהתודסומלםירופהגחלתובצקה
הרבעמלביצקהלוהרבעמביתכלממהס"היבלהנמתעקבתארפאל

.םידליןגואס"יבתתכלכלי"ל5.-ךסהתא
.םימתקפסאלרזעהקוחורקח
תאקפסלהצעומהךישמתםתיםעתלםימםיכרוצהםילעפמל.א

.םינומתועצמאבקרםימה
.םייקהקוחלםאתהבהבערברמהןןבטח

:ךכןקותירזעהקוחלש'בקלחב)5(אףיעס.ב
היהי"י"ל6.-הרעבתךאהכאלמתיבל"םילימהבךקמב
:בותכ
ו"ל2.4-םילעופ9דעקיסעמהלעפמ"

םילעומ10-מ""
""5.־-הלעמו

.הלבקתנשזאולרלעתיברבלעתל"םרטלפ"תעקב

תויסרפתואולה"טרמלוא`זורכשישנא13ולבק1954רבמטפסב
הרטמב.י"ל1,800.-כ”הסבוםידבועהלעןוכסחוהולמתפךקז
םהילעהיההינבךעהתחיתפדעוליאוה.םנרכסבתינכרצחותפל
ףסכהתארוסמל"טרפלה"דערומיכסהסינוטסירךדסבלפטל

ברעהתיהש{ימוקמהדעול<תימוקמההצעומלהצולחכםייתניב
תוכזלםוקמבקנבלהארלההימולאתתאהמלפהצעומהו.התמקה

סלפלהעיבתבהאולחתילבקמלקנבההנפהתע.ל"נהםירבחה13
ףסכהוליאוה.ו"ל271.-ךסבתכמתסמההאולההלעתיברהתא
"סרםלט"יטנאםישקבמהצעומהיריבהפוקתהלכךסמדקפומהיה

.תיביהטולשתתאהמצעלעלומתהצעומהמ
."סרטלב"ישנטתעקבתארגאל
:ונואתירקבםידלונהםידלימ”עביצבתעיסנלל"קהקהתבצה

תחפטמלכלהצעומהםעטמהכרבסיטרכחלסירזטהלםאתהב
דליהש"עץעהצעומהעעתךבלףורכבודליהברקדלונ`גא

.ל"קהקזלע"רליהרעיב"

.רטנוניאב,ןדבאואלוקלקדעברוכזלתויוכמסןתמ
תאעובקלחרכה;רהצעומהלערפנךניאהבוטררמגםע

ואקרזנ`,עומ&.ללכמאצירשארטנוניארוכזלתויוכמסה
ןמז,זובזבעונמלהרט:ב.הצעומהירפסמרתקיחמרדבא

.הצעומב
תורוהלתוכמסההיהתרטנךניאבקזנואןרבא,לרקלקלע

תאתוכזלוהצעומהירצבמפירעהתאקתנלתונובסחהתלהנהל
:ןמקלדכסומעללכמאצומטירפהלעםותחהדבועה

־ימל40.-לעהלועוניאםירמהלסוכרעםא.א
.הצעובהריכזמ

-י"ל100-*לעהלועךניאערד"ל40.-*מהלעמל.ב
..הצעומהסאר

.הצעומהרומאאבוי-י"ל100.--מהלעמל.ג
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.רעסירקמל;יבשומתורובתורקלהבצקהןתמ

םיסרחןיכפך;תורובתורקלתרדגהברסמהתאביעקהל
תכמלתלהנמי"עוצלמךהרסאדעסירקמןהריידרמאתורידב
:ןמקלדכדעסה

הסמדלפביז.א
לזמןאוגר.ב
.ןועמש-ובא.ג

םהיתורודלןיכפוםרובהרדקןימזההצעומהמםיפילחמןבומכ
םדילעורזחוירמאתואצוההמ50%-בואשיהלא.מ"רהלע

:הנגךותהצעומהתפוקל
הזורןיימםריפס.א
הלזיגןוזנסומ.ב
בקעירסייר.ג

ןונראתרבעמבדבועהרעונל[ךרעומתחיתפ
ןרקמהריבוראמנרסאםיפסכהתרתיתאהביצקתאר-גהתוער

םיעבראותואמםעףלא(ד"ל1,640.-כיהסבותונופמסהיעגפנל
ףסונ.ונואתרבעמבדבןעהרעונלןודעומתחיתפםסל)חוריל

.רפס500הנומתהזןודעומלהירפסאיבנהתיבביצקיךכל
זכרירסאןודעומהתמקהבףסכהרורחסתאהתנתה;רענהתוער
\ותקזחהחטבוהשרחאלותיתוברתותיכונחהלועפלהידליוביבסמ

ןהרסמנםיכירדמ2םיקסעומויהיןודעומב.ןודעומהלעתפטועה

;רעצ"החא3.00תוצמהןיבםוי;ויחותפהיהיאוהוהמלס

;,דיתכאלמב,םהירועמרנכהבובוקסעיםידליה.ברעב10400

-בתדמאנןודעומהתקזחה.תורחאתוי;נחתולועפוםיקחסמ .םרותלי"ל600.-
ץולחהורעונהינינעלהקלחמה,דבועהרעונהומתרנהזןינעל

-בםכתסמהצעומהלעהקלח.הצעומהותידוהיהתונכוסהלש
.ןרותלי"ל100.װ
וחעברבדכהרבעמבהזכןודעומתחיתפהאורהצעומהתלהנה
[.הבוגתההתטלחהלעאיסנהתוערלהחרוחתאהזבהניבמו

!ד"ל100.-תחאמעבתנרמאםוכסה;ךלמהתאהילעלבקתהצעומה

`.ןודעומהתקזחה'התופתתמהב;דוחל

.טאיאטיצדודרמטךקמבםיררעו")!ןדעררבחיונמ

.סאיאסיעדודרמםוקמב
לכתאוילעלבקיןיימענקרררמיכהעבקהצעומההסלחה(

אוהוליאוהךאותבירפברעסאיאסיצרמםהבאענסםידיקפתה
.)כיררעהתדעובבגןהכללבויאלהמו;התדעוברבח

תוגצהלורכמיעונלוקהיסיטרכלע רשאםיגוניעלםיהמרורחש

?

'המושלביררעהתדעוברבחכסנכיהצעומה;אר,ןהכבקעירמ

*גחב .תואמצעה
:העצההתא:נ`-וטיאט

הריכחיזרחתמיתח
יתסנכיתב

תמקהלודערנטתועקרקלעל"קהקה

ל"נההריכחהיזרח
.תיתדההצעומהןכו

לעהמעבתחלהצעומלהתנפ
םייפלאמםילבוג'.גניאתסנכה

יתבוליאוהתמייקהןרקה
.ל"קהקהתיינמתארשאל
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לעםתחלולרעפאלהעקבבהצעומלהנפונראתירקי"לעופה"
עודיכ.םויכותושרבאצמנהםרגמהלעל”קהקה.עהריכחהזרת
י"ל3,000.--מהלעמלטרגמהרוטפבהכדע"לעופה"ערק”ה
תאזתוטעללוכיאוהךיפךא.ורפסלוףיסוהלותעדברועו

.ךממלעםךמרשרגמההיהיאלדועלבירחוח

"לעופה"םעתריכחהזוחלעםתחתןעמלל"קהקהינפבץילמהל
.טרופסהשרגמלעונואתירק

.תובוחרתלילסלרזעקוחךוקת.13//
םימיבכהתלילסבםילעבהתופתתםהיכעבוקםייקהרזעהקוח
.ללסנהשיבכהםעתלבוגהסכנהלעתיזחהךרואבהרועקהיהת
ילעבהרבכהםעםילבוגה;יערגמרפסמולגתהםייקהבצמב
םיסכנהילעבתאבייחר.או.הנובתיזחךרואךאהרעהטע
.םעלבוגהעינכהעטקרעבדאמ'ביתובגםימוכסבלצלהלאה
ונממהנהנסהדימהתואב;רבכהמםינהנבהזהעקבהבבמרגמ
םימעפלוערגפחטשךא'רתויהרצותיזחרגאובסהערגמהלעב

;רתוילודגוליפא
תלילסבםייעבהתופתתשההיהתויפלרזעהםוחבןרקהסינכהל
ךרואבאלו-יבכהטעלבוגהיפרגמהחטמבהרומקכרפרבכה
%תיזחה

.תיאלקחעקרקילעבסעהסענעםכסהרוטאן.14///

הנונראליטהלהרבעש;יפסכהתנמבהצעומההפילחהעודיכ
העבקןפי-תיאלקחעקרקלעהנעלםנודלד"ל8-ירועישבתיללכ
לעהנונראךרוצלירומהתאהפלחםכיפסכהתבטבהמושהתדעו
המוטה`תדעולעוזהמלחה.םנודלד”ל120--ךסבתיאלקחהמדא
תופסוני"ל240-;ךלפתבתיאלקחההמדאה-יעעבתאהבייח
32.-אופיאכ"הסבו{הנונראךרוצליוועהמ40%(הנעלבנךדל
ןויסנרסוחמרעבקנהלאםימוכסיכ,רבתסמ.הניכ;גודלי"ל

תויאלקחהתועקרקהילעב.התכרעהבהמומהתדעולוהצעומלהרהס
הנפםינפהררבמףאולודגהכסמץראהלכבןיאיכוחיכוה
.םעהתאתיחפדל;ילאהעקבב

ןמלקה"הןיבלהצעונהןיבםכסההמענוזהדבועבעבסחתהב
.םוקמכתיאלקחהמדאסבור400סחוברברפאהנידורלפסייר

תטלש(יי"ל5,000.-ךסהתאעקרקהיצעבןמלסהזסכמהיפל
-ו1954/55תנעלתיאלקחעקרקלעסמח"ע)תךרילםיפלא

ילעבושיגי1956/57תנעלהמרעהחולםוסרפרחאל1955/56
הבוגלעתיפוסטילחתרפאםירוערעהתדעוינפברוערעעקרקה
ךאעקרקהילעבתאבייחתוזהטלחהוובביבייחםהרשאסמה
.51.3.56דעוהצעומהבוקברימהפלחפהפוקתהתואיבגל

/

ןע`ררהילעבבעהלעבבםכסץהחלרפאל:טיעיכחמ !
?

:ביטילחמ

/
.םימתרגאמהחנהל;ילוחתפוקתתקב.15//

םימהתרגאמהחנההלירשאלהעקבבהצעומלהתנפביכרהתפוק
תויושרהןמקלחביכרבתסמ.תורחאתויךםרבלבוקמכתואפרמב
.וזכהחנה;נמאתמייק

תפוקלעודיהזבצמוהצעומהלעיפסכההבצמכבבםחתהביכ
.ח"פוקתשקבלתונעהלהצעומהלכותאלםילוח

5/.
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-סובו₪ראהךלהמיונמרטפתירבארובחיםיבכתלילס.16

הלילשהתמלשהרחאלהירקהחמ;ךותבסובוטואהךלהמןונכתב/,
חטמהתוברמבותעיטנבסובוטואהקיספי?ל,רזעיקוזרמחרב
"ןד"תרבחוהרובחתהדרממונתאמעבתךכגעל.דחאורובבאלא

ןוסלנצכבוחרבעאיצנה'חרהתארבחירפאעינכהעטקתלילס
ורסמ100רתופלולסלםירשאעמקהךרוא."המינתינכרצריל
אוהךא.ייל2,650.4ךסבתכמתסמןורקארמליביצקתהתעצה
תעונתל.דבכבאוהרבודמהוליאוה.'מ3ל;בחורבב.ךחמ

.רטמ4ובחררפא«יבבבךירצקרםיסובוטוא

ןותלנצבוארמגהתובוחרהתארבחמהי,,רבנעעמקחשלולסל:םיטילחמ
.ןורקארמתעצהלבאתהברטמ4לעיקלחבחורב

.הסנכהסמל7ץ3%תפסותלעהטלחה.17
/ :םיטילחמ

/'/ץ
`/18.

תפסותהתא1.4.56םוימלחה1956/57םיפסכההנעבליסזל
רצואהדרשמי"עהבגיהזםוכס.הסנכהסמל?#3%ךסב

.הלפממהלשבררמהתרובעמבולקתלםמגיוהסנכהסמתוביצנו

.היקנראהלעפמתחיתפ
ירצומלהריפתתונוכמבהרפתמקלאתונובמהמקוחונםלתתותעשב
לערתוילודגבידבוערפסמלרפפאלהתיההפלחההתנךכ.רוע

רתויהלקףארועירצומבהדובעהוהדובעהתאדומללדעסירקמ
םידבועקיסעהףאוחתפנלעפמה.םידגבתריפתרסאמדומלל
ףאדעסהדרמיכרנרוק.הבגומהח"עביטדח3-3לעהפוקת
המבגתנאלוזהרקחורחאלךא.לעפמהתואצוהבקלחחקיאוה

האמלרתויהלביאליכלגעמהתאתיחפהלתצפומההצלאנ
תואצוההתיצחמומצג.5עלוטילדעסהדרממביכסההתע.ותקזחהב
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