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םיטילחמ

.ןיימ-נקור.א,ןייפמרמיצ.ח,ןהכ

שארןגסלעובקלטלחוהרכסבןהכמונונהצעומה.אררליפוה'

22.סמ;עצובתתלהנהתבישימלביסרפ
)24.2.57(

.ץובוקצי!:
.ב"צר`1957/58םיפסכהתנבלהצעומהלשםיסמלטיה

.57/58םימסכרתנעלםיסמהלטיהתאםידבאמ
.ןייט2רפיצ.חרמהצעומה.םרןגסכהגרד
ותדובעתאיבהזםחנמרמרבעמלהצעומהריכזמקיספהעודיב
הצעומה-ארןגסןהכללחההזךייאתמ.11.1.1956יבהצעומב

תנשלהצעומהביצקתב.רבעבוהאלמהרטמבןייםסרמיצ.חרמ
ףיעסובעימדמאלךא"יללכלהנמ"ףיעסהעיפומ56/57
ךאןהיכאלהצעומהםויקןמזלכ-ךפמבוליאוה"רפארלהנמ"
תרבעהםגבייחמהזבצמרוגע.רבעבהצעומהירחבנמדחא

."ישארלהנמ"ףיעסל"יללכלהנמ"ףיענכהמיאתמתיביצקת
שארןגסלעותרוכשמתגרדתאעובקלהצעומהתבייחךכ

.הצעומה

לוותגרדרגאמתוחפתחאהגרדןייזסרפיצ.חרמ;עצומה
תוימוקמתויוברבתרתומהרתויבהובגה)6רמולכ/הבעומהבאר ..!. ,0וזגומ/ב

"יללכלהנמ"ףיעסמי"ל1.754.-ךסבתיביצקתהרבעהעצבל
ןאכמ.ה.ד"ימהרלהנמ"ףיעסלי"ל17,נ98.-ךסבםכתסמה

-בויל%%4,15.-םוכסה"יל5:להנמ"ףיעחבעיפויךליזו
עצבלםינפהדכמירוטאטקבלוי"ל1,754.-ךס"יאמרלהנמ"
.וזהרבעה
.ימוקמםיגוניעלטיהמרורחעלעונלוקהתלהנההבמב
ןיאב"ירבעהטרסהתאםירעובהינפלהגיצהעומלוקהתלהנה
ידליינפבהגצהליוארכןונחהררבמי"עןיוצסרםה"תדלומ

הדעוהי"עםירװואמהםיטרסהןיבללכזלךא,רפסהתיב
לכברשפאלהתצרהצעומהוליאוה.רעונלטרסכםיטרסתרוקבל

אלךדיאמךאוזהגצהבןגרואמברקבלרפסהתיבידימלתלתאז
יבגלםיגוהנהרעונלתוגצהלםידחוימםיסיטרכרומאכונלבק
םיגוניעהלמיהמקלחותואלערתולךרועהיז.םידגואמםיטרס
.םיסיטרכהריחמתאוזהרוצבליזהלמ'עהצעומהתנהנרכממה
יסיטרכיבגלםיגוניעהלטיװבהצעומהלשהקלחלערתול טרסבסרוקברעברפסהתיבידימלתלורכמנעעונלוקה
."תדלומןיאב"
.ס"היבלטוהרתסיכרלו"ל6,000.-ךסבהאולותלבקרומא
ס"היבבתוברחרפסתיבתותכ8תמקהלהצעומההבגנעודיכ
םייפסכתורוקמהלהנהההשמחתאזםג.ונואתירקב"רינ"
ןוטלמהרבחרצופ.הלאתותכ8-לטוהר&וכרכלבותמןעמל

6,000.-לעךסבהאולההצעומהתוברלדימעהלםיכסהימוקמה
.הזךרוצל9%לאתרכרכםייהנאלאהפוקתלו"כ

הפוקתלי"ל6,000.-ךסברבחהרצואמהאולחתתלבקתאםירמאמ
לילכהלושדחהרפסהתיבלטוהרתמיברל9%לשםיכרכםייתנבלע

.)1956/57(תפסומההנבהלמחותפהביצקתתרגסמבוזהאולה
.ס"היבלטוהרת.יברלזרכמםוסרפ
תוכלוההתומוחהרפסהתיבתותכ?־לטוהרתפיברלזרכמםסרפל .תונבנו
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22סמהצעומהתלהנההביטימלביסרפ

.םילובתבורעת
ץראהלכבסילובלעתודיינתובורעתןגרתמכעודיהיקסבלסזרמ
%רקבםילובתכורעתןוגראהתוסחתחתתחקלהעקבבהצעומלהנפ

מותכורעתוםינווגמו-םיברםהודיבםיאצמנהםיגצומהץונוא

תדמעה,רתיהןיבוסךריפהצעומהתוסח.םוקמלכבתובהלתהב
”סרפ,הנממוהכורעתלםיגצומהתרבעהדעבםולשת,ותוארלםלוא

.םיגוניעלעיהמהסינכהיסיטרכרורחװןכותונמזהותועדומ
#ונייהשפנלכלתוומהריחמבםהוזה;ורעתלהסינכהיסיטרכ
הטורפ200-דדובדלי,סיטרכההסורפ150ןגרואמבםידלי
.םכחתסינכמונהיתלובייעועיףוםיכנ.הטורפ270רגובמו
:"'םינעוטו'רתויבתיבויחהסתדעתרעובהםוקמברפסהיתבלהנמ

`,,ריחמלכבהמייקלושקבוהברהדימלתלהפיסומוזכהכורעתיכ

”,”לאומשתעבג(ונחביבסבפרפסהתיבידימלתלכלרגסהללבונןכ
הצעומהלטתורעוםמהתואצוהה.וזהםורעתברקבל)ר"זארפכ

.י"ל100.--120.-ךסבתוכמתסמהכורעתהםויקל
תדיינהתילובהתכורעתןוגראתאהצעומהתוסחתחתלבקל.א

.יקסבלסזרמלמ
.ז”יכתתנמבתואמצעהתוגיגחתרגסמב«ה;ךרעתהתאלילכהל.ב
.םיגוניעהלסיהמווהכורעתלהסינכהיסיטרכתאררחשל.ג

.הצעומבהדובעהתרעסרפסמתלדגה
!שייכונתעידילאבוהםידיקס.תורדתסהוימוקמהןוטלשהרבחמ

ולאלתוימוקמהתויומדבםיגוהנההדובעהתועטרפסמתאםיאתהל
הידרסמבהלשממההלידגהעודיכ.הלסממהידרממבתעכםיגוהנה

42םוקמב45לעותואהדימעהועובתלהדובעהתועטחפטמתא
`.עובםבתועמ42הכדעורבעהצעומהידרשמב.ה:דעורבעמתועמ

.עונמלהדובעתועט95הצעומבוגהנוי1.3.57-מלחה.א
:ןמקלדכהדובעהתועשהנייהתףרוחהתפוקתב.ב

.צ"החא4.00דערקבב8.00העסמ&ר־ך'ג,'אםימיב
`םיירהצב1.00דע"3300";הו'ב"

.ברעב6.50רע=צ"החא4.00העעמו.
.צההא2.00דעורקבב8100העסמ'וםויב

:ןמקלדכהדובעהתועשהנייהתץיקהתפוקתב
',. \צ"החא3.00העטדעו'רקובב7.50העסמד-ו'ג-ןאםימיב

םיירהתב1.00”;דעו"7.30"'ה־ו-ב"
,ברעב7.00"דעוצ"החא4.00העאמו'

`,ןופוניירהצב1.00העטדעורקובב7.50העסמ'ןםןוב

וזהטלחהיבגלץיקהתפוקתואףרוחההפוקתתעיבקךרוצל.ג
הנירמבףרוחןדעהואץיקןועמתגהנהלהלםממהתטלחה;ממה
־הצעומהידרםמבהדובעהליחתתץיקהןועטזרכוהובםויב.א.ז
:.ךפיהלוץיקהןועטיפל

.רפסהתיבירומ,<העוסנתואצוה

-%שמהתואצותלעיתוימוקמהתויומדלעידוהימוקמהןוטלשהרבח
תופחתסהרבדבםירומהתורדתסהיגיצנןיבווניבלהנתהםןתמו

אציהזםכסהיפל.ונממורפסהתיבלםידומעלעהעיסנתואצוהב
.הרוהלי"ל6.250ךסבתוכמתסמה?יסנתתואצרהבהרימלכ

רתונהםוכסהםלוסוהזםוכסלעהלעיגרוהלתועיסנהריחמוהרמנ
אוההזםכסהוליאוה.דחיבחלצומהותימוקמהתו-רהי”ע

{1956רבמטפס`ז"י;תםידומעהתנעתלחתהמלחה/יביטקאורסר
ןמלקתוימוקמהתויומרהיכאצוי,התעהזםתחנהזםכסהו

,הלפכמהתאךכבופתגו,ולבריחמישרפהבםקלחאולמתאםייתניב
ומעטוחיחכנהםירומלהתנמיבגליכןימלאהרבחעידותןבל

.א.דדבלבםיערה?ךותםירומלהעיסנתואצוהתאתויומדה
םלשתםיאבהםיסרחה7`ךנתךליאוןאכמו,1957ץרמףוסדע

י"ל6.250לאךסה*רומאכהכוניהרקמלכב.הלאתואצוההלטממה
שומצעהרומההאמלבייחוב

\

תורדתסהןיבוימוקמהןומלסהרבחןיבסכוסל4םסתהבלועפל
5;,'ולנכהםיארמה .-./.,..



.22;םמיהצערמההלהנהתבכעימ,למרטנפ

.םכקםעיסממתוחנהלתועקב
יאמל”תונהילעבי-גרבמולבלאךמ;ר,מ)א

'סוגראתיךקב

,י.”.ט\

ותאקבתאתוחדל:םיטילחמ
סינוטתיךקבתיטרפהקיטקרפלעבאפורסרביליפך"ד.)ב

,ותשקבתאתוחדל;םישילחמ
!

'אתירק'ןלפקבוחרבובקמתונחלעב8באזשרנפפררמ):
5תנשבם,₪כבייחארמגהממ,50%`םלעי:םיטי*חמ םאתהב?6/7

.הצעומהלארזעהקדהל.
.הרבעמבהפקתיבלעב־ףסויהיפצהרמ

.ותשקבתאתוחרעםךטתלחמ
!
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ונואתירק

ונואתירקתימוקמההצעומהתטלחה
־־=־':־.`י־=ייב-:ייב

!. התוכמסףקותב
הצעומההפילחה1950

תאהצעומהםוחתב1957/58

)א(.1:תורדגה
)ב(
)ג(
)ר
)ה
)ד(

)ד(
)חכ
)פ(

גוס.2ינמסוםיתביגוס
גוסרכיה

.א.3סלושתשוכרהנונרא
םילעבי"ע

וב

יג

סד

.ה

.א.4תיללכהנונרא
י"עםלושת

םיקיזחמה

פל
התבוטיבתימוןבה

םיסמלטיהרבדב
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ך!-א"יטת)א(תךימוקמהתוצעומהוצל)ב()א(75ףיעסי
'םיפסבהתנשבליטהל.םוימ.סמ

!:םיאבהםיגוסלךתורדגהלםאתהבןלהלםיטרופמהםיסמה
ןטקוחטשךאר"ממ4-מתוחפאלוחטשמםירוגמרדח
.רדחיצחלםיסמךרוצלבשחנר"ממפ-מ
ר"ממי20לעהלועוניאור"ממ9-מתוחפאלוהשמשרדח
”".רדחלבסחנ

הלועוחטששרדח
.יצחורדחלבשחי
«םירדח2-לבשחיהלעמור"ממ50לעהלועוחסעםרדח

.רדחןידכהנידתונולחבהרוגסתספרמ
ועבטרואוא;ולחולםיע,הסינכרדחא"ז,לוה
לעהלועוניאורממ9-מתוחפאלותסמוהרקתהךרד

ר"ממ30לעהלועוניאור"ממ20לע

בשחיהלעמור"ממ17-מורדחיצחלבטחיר"ממ16
`.רדחל

,

ר"ממ9-מתוחפאלהחטעוחבטמבתפנוסמהלכואהנפ
.רדחיצחלבשחה

תוספרמוגוסלכבולרוגלכבםיתורשורדחורודיזורפ
.סממםירוטפתוחותפ

.ןופירצלכרדחובגחיהרבעמבםינרפירצ
ילמיסקמחטשלעעבקתינבבםיפירצואםינינב-'א

.רויד?היחילכלר"ממ500לש
.הרבעמהחטשבםייעראםינופירצ-ןב

.יר 'ירוגמלשמשמהןינבבגל
.ןינבלשהנונראךרוצליווםהמ2%2-רפסמ)1
הנונראךרוצליוושהמ22#2%סכנהלעבי"עסופתה)2

!?`בבלש
:הכאלמואהישעת,םיגונע,קסעלשמשמה[ינביבגל

.ןינבלאהנונראךרוצליוךםהמ29%-רפסמ)1
הנונראךרוצליוושהמ25%-סכנהלעבי"עסופתה)2

יןינבלש
!ךינבתמדאיבגל

.'רתויםתולעבבןיאהצעומהםוחתברפאםילעבלע.1
:ונממקלחואדחאשרגממ

ךרוצליוושהמ3%-םנודלעהלועוניאהלדגש)1
.הנונרא

וניאוםנודלעהלועהלדגש)2
.הנונראךרוצליווגהמ3,5%

.ךרוצליוושהמ4%-םנוד2לעהלועהלרגמ)3
.הנונרא

םנוד2לעהלוע

רתויםתולעבבםימוערהצעומהםוחתברצאםילעבלע
הנונראךרוצלירוטהמ4%-ונממקלחואדחאטרגממ

.ערגמהלדוגבבטחחהלילבמןינבתמדאלע
.2

:תיאלקחהמראיבגל
.תיאלקחהמדאלשהנונראךרוצליוופהמ20%
:הסופתעקריבגל
.הסופתעקרקלעהנונראךרוצליווםהמ?5%
:םירוגמלםיעמטמהםינינביבגל
”.הנ&לררחלכלו"ל22.800-'אגוסמ)1(
.הנעלרדחלכלו"ל3.600-'בגוסמ)2(

2../.



:םולשתהדעומ

:רשאתינ

ןב

סג

סד

יםגל
)1<

)2כ

)3כ

)4(

)5<

)6(

יבגל
250

-2־ .:קסעוהכאלמ,היטעתלםיטמטמהתורידלםינינב
הרבעמהחטשלץוחמהכאלמואהיטעתלםינינבלע

'־.דבלבו,ר"ממלי"ל0.600יפלתיללכהנונראלטות
.הנשלי"ל10.--מךומנהיהיאלהנונראהםוכסה

חפטלץוחמהכאלמלואהיטעתלחוככסךםיפירצלע
ר"ממלי"ל0.400יפלתיללכהנונראלטותהרבעמה
ח"ל6---מךומניהיהיאלהנונראהםוכסשדבלבו
*.הנטל

הכאלמךאהיטעתיינינבלתוככסוםינסתמ`,רזעינינב
{*רועיטבתיללכהנונראלטוהשרגמהותואבל"נכ

`היהיאלהנונראהםובסט`דבלבור"ממלכלי"ל0.250

.הנטלי"ל5.--מךומנ
,,םיקנב,בידרטמ,הפקיתב,םיקסויק,תויונחלע

4:1םיסדנהמלהרובעירדח,םיאפורלטהלבקירדח

םיגוסהלדבהאללהרבעמהחפטלץוחמםינויסנפז
:ןמקלדכתיללכהנונראלטות
;.חבטלי"ל24.--ר"ממ20דע
%ר"ממ30לעהלועוניאשור"ממ20לעהלועהר"ממלכ

לע.הנטלר"ממלכלי"ל1.800
"ר"ממלכלי"ל2---ר"ממ50לעהלועהר"ממלכ

,.הנטל

,הרקתהסוכמהחפטלץוחמקסעהתאעמטמההסטהלע
הנונראהםוכסמ#3רועיטבתיללכהנונראלטות
;,,.הנבמהלעלטוהש

םיפיעסבםירכזנההיטעתלךאהכאלמלםינינבלע
)4('בףיעסבםירכזנהםיקסעהלעןכו)1)(2)(3('ב

:וזהטלחהל
רועיטבתיללכהנונראלטותהרבעמזחטטבםיאצמנה

;'..לאםיפיעסבםיבוקנהםימובסהמ50%
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