
.די.`.
ו

תיזכך;”,ימהצעומ־
־#ונראחנמ

*`המייקתהה24.סמהצעומהיתביםימלביסרפ

)3.3.57(ז"ישת'ברדאחכ'אםויב
־--־־־־־־־-־־

.ןוטםנקור.א,ידעס.י`,ץיבוקרמ.מ,ךילרא.ר,קייחצי.0,ןהכ.י:ה"הםיפתתפמ
!

`

[א

.{סנ/{"![04%.ותלחמתאפמ־ןוסלנצכ.מרמ”.'ה"הםירסח

.ץיבוקציא.ג:לכיסרפהטסור
`

םויהרדסלע

25.סמהצעומהתבסימלכיטרפרופא.1
ב"צר*15.סמתועצההתדעו""".2
"-21.סמהצעומהתלהנה""".3
"%.סמ""!סװ".4
.חונוס.5

..י-.־-־..`־-..."'

83.סמהצעומה-תבסימלביסרפרו.א.1
.23.סמהצעומהתבטימלביסרפתאםיר-אמ

ב"צר-13.סמתועצההתדעוהביטימ;םיסרפרוסא.2

ונאוליאוה.סרדנסיפכאלובתכמתרוצבהעגוהןירגלפותעצה:ןוסניולרמ
הצעומהל.התוכזהיהתהמתעדלינוצרב,ןויכזהתאולםירםומ
רו.קלעיצמינא.'וכותוינכתהעוצב,םיריחמהלעחוקפןינעב
ןייצמןכ,רקפהןינעהלכהיהיאלןעמלןירגןלבקהתאאוהסמב

תדעוירבחולבקאלםעפהםגםימדוקהםירקמבומכיכרעצבינא
ילבונלוכונבסיוךכלעןוידהםויקינפלרסוחלכתועצהה
.ןינעבאצמתהל

`

.חספהתוחפבוקלחתאהנבמהטכורמסורדלךרוצהיהבסוה:ךילרארמ

.דבלבתטשפומהניחבמךא,ןקלחבתוקדוצןוסניולרמלעויתונעט:הצעומה.אד
דועלכחטמהחותפוהיינבל.גיאלןירגינ.רורבתויהלבייח

יכינויגהאוההזיאנתותויונחלםידמעומ12תוחפלויהיאל
איתמךיאולבקלבייחאוהורסכםיאהעיקספרבדהלעןפוסב
.חטשהלעתידעלבהיינבתוכזלויתונעטיבגלןידהאוה.הרזחב

םיסדנהמהידי־לעתכמתנףאאיהותקדוצכונלתיארנוזותנעטםג
הרמנ.תומוקמהלכבלבוקמהזרבדיכ,םירמואהותואוננכתם

ומצעלעלבקלןירגןכסמ,הנבמהריחמלרסאנתויעבהנררועתתו
םהיפלעוםיסדנהמהדובאואםינלבקהתדוגאלשהערכהותוררוב
ידיבראשיההיינבהביטלעתוקפהיבגלןידהאוה.ריחמהעבקי

םינתונאלונארבדהלעופוסבוםקויזכרמהיכבוטחונל.הצעומה
־.םולכתאזתרומת
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זכרמהתמקהוחותפלןויכזהתאםירסומתורחאתועצהרדעהב)א

.מ"עבןירגםיחאהידיל-יחרזאה
.תועצההתדעובהערכהוןוידלאבויחותפהריחמת)ב
.ןויכזהלעבלהרסמנחספבהיינבלתידעלבהתוכזה)ג
ל;הרקמבוהצעומהיריבהיהתהינבהביסוםיריחמהלעתוסמ)ד

עיפוייטילפדצבותוררובי"עהערכהלןינעהתאבויתועדיקולח
.םיסדנהמהואםינלבקהדוגא

.הצעומהםרנהמלסתינכתלםאתהבהסעיחספהחותפ{הח
וצריםיזרכמםסרפלםמצעבםיגהונרסארובצתודסומוהרמנ)ו

ווילתידעלבהתוכזהרומאכרסמת,חספבםהיתודםומתונבל
,ביסוריחמלרסאנתועריקולחקטהרקבבךא,ןויכזהלעב
םינלבקהדוגאעיפוייטילפדצבותוררובלןינעהאבוי
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)ןכןךטחחריןוגכ(םיסקהחטשבםישיבכרפסמןיידעםימייף

ןלבקלהנהנהתופידעההמילךכאמ`אלו.וללסנאלאןיירעפ ןוסניולרמ
,`.אקודיטרס

תלילסרמהלונחלובלביןיהרצעומהלעיחכונהיפסכההבעמב"יו!י*ך3לרמ`רמ
'י-.'.יטרפ'שיבב"־'יי

ץיבוקרמרמ
'

י?מיפסבהותאהקנזיינמוהליעפהתאטבתמהמבב.'
[םתסמהבייתתובותרוההיהםלהעעומהלערזעהקוחליםאההב5נ.הצעומהשאר

תפתתשמםירתונה`25%-ביקרוהליעפהתואצוהמ75%-בךתףטהל
ללסנאלןיידעיהמלהלמעהלע-םגהנועוז:הדבוצגוהצ?ומה

םיבייחשםיפסכהתסנכהבםירהממםניאםיבשותהיכ;ןנורטגבוחר
םינוכמהבםיקמוהמראהנקייטרפןלבקיכהרקמונינפל!םהב

.תואצוהלש75”-התאןממלןכומומצעבאוה;הריכמלםייטרפ
םהיתורידםיעבורהםינבחםמהמףסכהתאהבגייכרורבוהליעפה
;יבבתלילסבךתחצהלךרטעה'הצעומהיכרבדהלעוטורפ.ולצא
הווהיהזםוכסו25%-בןןאםירגוהטיפכיטרפשיבכוניאגנאפ

םינשרפסמדועבותואםלשנוםינלבקמיארשאבהלילשהביצקתב
םיכסהלאלהמלאופיאילןבומאל;טועפהיהיומצעבםוכסהו
.תוימוקמהתויושרהתיברמבהזרודסגוהנהשעמל,ךכל

.הלהנההתטלחהתאםירמאמ:םיטילחמ

.יחרזאזכרמ)2(
.הלכהההטלחהתאםירשאמ

.וגוסעצבמתחצנהכב.ל.ה.צדובכלםיצעתעיטנ)3(
'"־”"`.הלהנההתטלחה`תאםירגאמ

.ונואתירקביתדיתכלממהס"הובכמםתכהלדגמבביצקת)4נ
`.«הלהנהההטלחהתאםירשאמ

.םידבועלהארבהימדםולשת)5(
.הלהנהההטלחהתאםירשאמ

;םיטלסותועדומלרזעקוחרופא)6(
.םיטלשו'תוערומלרזעהקוחתאםירמאמ

.םינוגינהרבמפהרבסהרברברזעקוחרופא)ד(
{םינוסיכהדימעתרדסהרבדהרזעהקוחתאםירפאמ

!!!םעסממהחנהלהומקבבןךוך)82
'.הלהנההיחמלחהתאםירפאמ

!הצעומהידבועגורדוץובםת-םירוטפעוצבורכסימולשת)10-ו-9(

`אצמוהטםידבועהדעולשריכזתינפלחנומ.םירוטפלעןאכרבודמץיבוקרמרמ
הלהנההןיבהנבהימתמייקיכרבתסמונממוהצעומהירבחרתיבםג

חםירסחותעדהתאהחינמההרוצברמוחהשגוהאלןכ.הזדעוןיבו

הצעומהתבישילםידבועמדעויגיצנוװוןיבזהלעיצנינא.םיבאכמ
:צפמהבועהדעוםעםינינעמתאקודבתשהדעוונניבמרוחבלואהאבה
:?ליאוה?הגרדלותאלעהלםרודינאןנעררמהצעומהדבועלרמאב`
ותגרדלדגנתמינניאהצעומהאארןגסלרמאב.תוריסמבדבועאוהו
יכינרובסתונובםחהלהנמלרמאנו,רומאהדיקפתבאוהדועלכ

'`.6הגרדולהעיגמ
,

ךםירוטפלו;אב.הדעוםיקהל&רורוץיבוקרמרמלעוחעעהבךמותינאןוסניולרפ
םיינמזםידבועהצעומביםירבועדועלכךא,ךכלעונטלחהםנמא
.ךכבםעטהאוריבייאתופסונתועטםירבועךאהלאו
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ךמסמכםידבועהדעולאיחכונהריכזתהתעהאורינניא גורדלרשאבידעוהתובירדתתונאלמונאוליאוה,יניצר
וקופסלעיאבאלםהיניבמדחאטיאהארנכאלא,100%-בטעמכ
תוגרדלזתוװ.ירדהזריכזתבסינכהובתכההמבתכןכלואלמה
לאוט=ינא.וח-רימנטלבותאלתיטיאהותפירדפמ"עתופסונ
גורדלותםירדתאםידבועהדעועיגהזאמוהטמהנתמהםא
היוםולכהנחגהאל?תותדהתופידרתאבהקידציפ,םויהדעו

תועיבתלשהערפהבתרפואהמחלמלףוקסןויסנהזבתואדל
..יתייללכ

אוהשחינמינא,םכינפלחנומםידבועהדעומעיגהשריכזתה
ליאוה.םידבועהדעוירבחןיבמדבלבדחאןיא*תעדלעבתכנ
םידבועהדעועגפנ,בתכנהזריכזתהינפלםייעובםואעובפקרו
וץופםתאוינפבעיבהוןייססנקוררמהצעומה;:ברןגסםע
םידבועהלפתוגרדבחואלעהלותמרבבהלהנהההלפטהבהרוצ.לע
דיכזתבבותכאהזןיבוהפלעבהצעומהסארןגסלרמאנההזןיב
יגרובסוברקחרמ«י,לוכיבכםידבועלדודעןתמקנרבדמה,הז
טפ־.רןגסלהרסמנשתכמסומהעדוהןווכתמבןאכהפלוסיכ

רמלתרסמנההעדוההיכהחנהמאצויינאוןויכמ.הצעומה
ירבחתעדתאהנמאנהטקשותכמסומההתייהאיהןייטשכקור

ירפאוההזריכזהיכעובקלאלאילרתונאל,םידבועהדעו
העיגהוםידבועהדעורבחםגאוה&דבלבדחאטיאלעוחמזי
אלמהוקופסלעאבעלתימיהאוהיכ,הדבועה,ךכלותוא
ןינעתא.ולסתיטיאתוארתדוקנמםיעב;.לכתאהאורןבלו

ךא.ומצעגורדוץובעחל{גנסינפלרומגלוניצרןירוספה
םיינמזםידבועןיבלידבהלעי.עךצבלןתנאלרבדהונירעצל

ןניאשתודובעםימעפלעצבלםיוהרוק.םיעובקםידבועןיבו
.תונמזהדובעבךרוצהיועובקהםירבועהלגסםעעוצבלתונותנ
"רטופשדבועוהרמביכרורבתורהנבייח,תרחאואוזהקלחמב

עצבלםיאתמורעבאצמיןונגנמבםיצומקתוביסמונידילע
דבועלכינפלהעצבלתופידעתוכזולםי.וזתינמזהדובע
עגפנםידבועהדעויכתוטרופמןאכעידומינא.דחאינמז
חנומההזריכזתךא,ןינעותובהלהנההרבחםעםימעפרפסמ

עודיב.םירבועההעידילונכותתאאיבהלילבבתכנונינפל
חונייוממהתוימוקמהתויוצרלכבדיחאגורדווץובםתגהנוהםכל
יתשוניוצםייוסמהרקמב.'הגוסלםיכיי.ונאוםיגוסיפל

הלהנהההלעפויפלםוירטידקהודחאדיקפתלחוירצפאתוגרד
תאונלבקונא.דבועהלעותוליעיוורשוכ,הדיחיודחאהתייה
התואונרפסםימייוסמםירקמבףאוהאולמבםידבועהדעותעצה
*-הצעומהדבוע.תוריסמותלוכי,ןורגבהארהשדבועתבוטל
־?ודיקפתהמיכ7הגרדהתאלבקללוכיהיהאלבקעיןנער
ןבחי.?הגרדחקפלתתללכונאלגורדהוןקתהיפלו[חקפ
,תופמךכלעקלוחינאןוראבהניחבמךא,הדובעברוסמאוהו
ותואותאלעהחקפותויהב,ןכלערתיינוניבדאמדיקפאוה

תאתעכדיספיוליפאםאוולהתויהמוזמתפסונתחאהגרדב
אל)הכדעהזלומגילבקמרתילכומכ(ולשדיקפתלומג
לבקמתרוכשמההתואלבקיאוהותירמוחהניחבמרבדהובעגפי
.הכדע
?ךלוורתסאתגרדרבדבהמו
ותחכונוןונחהךרעמברבדהתאתרמיאיחיקבךלוותרמלרפאב
רוסאכד.ךכליתמכסהןכלותקדצומאיהוזהגרדתניתניכ

.הכוסלןתואונרפסךאוםידבועהתופידרהלכתאונאלמ
ןאכוהלפמסבתוגוהנההלאלקרוופוהתוגרדהיכןאכרבוד

.רסחביוקלרמוחהרומאכ.תוגרדבולעוהםגםידבועיכרבתסמ
.לעדמועינאןכלדבועהלאםדוקהודיקפתוותגרדוניוצאל

.גדהמןינעהתאװקודבתסהדעועובקליזעד

םאוםידבועהתסירדיפלגורדהתאונעבק'יכרמואורזוחינא
הרירבהוא,רבדבןומאתתלסייכינרובםתאזרמואינא

תוחפלבקיאלםיאיכךכלםנגארונא.ילןימאהלאלםכדיב
ונחקלןיקסחתפסותלבק1סבועםאו,הכדעלבקרסאמחררכטמ

?עבקנשןונקתהיפלונלעפןכ,הגדדה`תעיבקתעבןובםחבתאז

תולעהללוכיינניאטושפ,הזןינעבתויבוקנהתויומדהליבשב
דעוירבחלכתעדלעתוחפלבתכנהזבריכזתיכיתעדלע

הלהנההירבחלורמאףאובםירבחרפסממןמזבובםידבועה
יתאןלבקנובוסןבלכםלוכתא?בשנונאיכךכלופיצאלפ



ןךילרארמ

הצעומהפאר
ךילרארמ

הצעומה&אר
ווסניולרמ

הצעומהא?:'ו

םיטילחמ'

.4

הצעומהפאר

:לכ''`ת:"...-'פ

#24סמהצעומהתבןסימ3לכךסרס

לשותמזיירפואוהיריכזתהסהלהתהבךיתרמאמהמלעוהזברזוחינא

ךכבםעמהאורינניאו.וקופס:צ.אבווניאעםמוחמדצלב/רףאדבוע
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.-.10הגרדתוחפלעיגמםילס
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.ךכליאכזוניאורצונתניחבמםגוההזהרדאלםידבועהדעותלשאר

םידיקפהלכלעיתרבדינאו.דתאשיאלעקריהזחןכןב.ם#ןבךמ-ןנא
ןוצריעבטיאלםהוהצעומבםידיקפםעיתדליידכלבדחאלעאלו

רמאאוהויתחאהקלחמהלהנמסעייערבדןכלערתי.ולבקותוגרדהמ
ליאוה;הגרדבותואולעהאלמינורםכדחאדיקפונשיותקכהמבעיל

החינמההרוצבעגרהאלרמוחהו,דחמדבועלדוועלס<הועב.ףאב&ון
*".הדעותמקהלעטילחהלעיצנכננה,,ךדיאמ*תעדהתא

,דבלבדחאסיהלעהלוספתוגהנתהומכהתייהיכעדוייתייהאלול
דבוע`אלעימ,הזב`רברלדיןתאאלךא,ךכלתנכסמיתייהילוא

דלרמוחהלכתאהאבה:הבימילעיגהלםיכסמינאךא.לבקיאל?בוט
.תרדוסמהרוצב

>
־

.

יי'....ןגו

:.הלהנההגתוכסתאםייגאמ-9ףיעסיבגל
**

-.לסתנכדועמהמיגדהאבהתעצומהתבישילאיבהל-10ףיעסיבגל
4,<-־`”«-.זונעתהחגורדהי

;.ב"צר-22.סמהלהנההתבישימלביסרפ{ובא

57/58םיפסכהתנעלהצעומהלעסיסמ'לטיהי)1(
.הנונראיסמבהאלעהלעהלהנהההטילחה.םיאורסכנהניפב`

?ו.-םםינפומהידילע{םיטלתשמהםייסמה:טניופסכל'אודיכ

ןניאהפשאלע(נלטחותמוה.הנונראוםימ,הפסא,םהוםיקלח
דרשמי"ע5756םופטכה'תנשךותונטרדנוןמצעתא,תוסכמ

רבד.השענאליכוננעטוונבריסךא,הזםולשתתולעהלוםינסה
!?#1תושעלחרכהסיותעכ.ךא,תחאביצקתהנעבסיימעפיהזכ

'

;טטלתה`4סימהלעפמתאזננדילונלבקפכ.םימהיבגל.ןידהאוה
הלחע`תורקיתההירחאחעכ`ךאו,םימהדעבםולשתהתאתולעהלאל

ונא,תעכ.הזדךיעסבםגהאלעתמסונמהיהיאל,למעחוקלדב
בייחכינאותבו”תיכלבחהנונראהאוהויעילםהקלחהלעםינד
תאתולעהלאלזוירלוםופדאמתויהליתלוכייכדיגהל

ךכונטלחהותירלופופאלךרדבאקודיתרחבךא,הנונראה
וגבוצקת'תאהנהנאלסאףאיכאיהךכלהביסה.םתולעהל

יזא,56/57יתנשלרצואצ,יפבקוידבוריאפנו)57/58(הנאה
.[«מלחהטהלעיגמה;ילעה-תפסוהתאםידבועלריזחהלךרטצנ

ב?פרמההתאןכוי"ל7,000.א-לבורקבםכתסמרבדהו1.1%1956
:םג,תעכתומייקמהלאןיבוםידבועהלעתומדוקהתוגרדהןיב
והאטםיסמבהאלעההלכ;י"ל6,000«לדבלשםוכסךירצמהז

תללובתאזוו"ל6,090.יםומיסקמהצעומהתפוקלסינבװוסיעיצמ
.לכיכרמואה-דח.ניעסלעוגההעצהבהנאהונסנבהיכהדבועה

'ונהידחארדתבדתוראההלעמותועפנ4יילעבתוחפעס1יבעב

םכסמימלעממ40%הטעמל.ךכ,םתצקמיפלע20%לםההחנהמ
םיכפוההלע60%רתיךוחמייכםגןכתי,סמותואמ-םירוטס1ויהי

ופוגלםהיבגלןודנווזהאלעהבהאמלולכויאלאהלאכ-ןיהו
םגונתחמטלםנםיךדיתמ.םהיתונעטבבמחחנוןינעהלא

תאצלתילכלכהניחבמםילופיטתוחפםמתואמונואגתירקב
פםתרעו<אלאםישנאסייגלונתבוחמוהנונראבוזהנטקתפסותב

ןנסיכרורב`חויהלבייח.הצעומהלעלטומהגהשקהלועב;ת;פל
ונלבקאתואולההןתואלעתוברטלפלךרטצנהאבהםיפסכהתנמב

"נפהרט-`כרבדה[יכנםנמא'.תונו&חותפתודובעעצבל'ועמל
'ךאימוקמהןוטלשהרבהןכוםיסמהתאהנפהתולעהלאל*םקנ

אלתוימוקמתורצריחפסמבטעודייכ,תגיוסמהתיכהסתרהצה
אלהגעמליכ.ןכותבונאםגוהנונראהיתאלעהמסונמהיהי

וצעתואןצרהרתיבןמזבובםינפרפסמהזםיסמהתאונאלעה
־.הנפידמתאז
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יתירקברובצלויהטמוחיטבהןאכםינמויההמאלכובעךןוינא
ויטמרפיצרמלעותחטבהתאינארכוז.תוריחבהתארקלונוא
."וטרוק"הפקבונמזבהנחבמ,םיטמתאלעהלותודגנתהלע

יאלעהברהירבודמןורחאהןמזב.םידבועמהבורבתבכרומונתנוכמ
רתוי;תיפסבףהניחבמאיהלפמלהלופעלעהבצמ,םיסימתאלעה
לכדיתעבהתורינניאןכוםיסמהתאולעהאלתאזלכבועורג

.םידבועלירכטתפסותבאטבתימסקדניתהלשהאלעהלםירובס
תרובעמהתיבהםיאיבמונאותודוקנ35איפקהלהצורלוכעא
ץיבוקציאואןיעטפרפיצרממרתויחיורמינמגתורמלו,המועז
קיפסמאלףסכהוללכההובגהניאייחתמריכעידומיננהלפמל
ןכמםישנאטסוהמםיאצמנםאוהבורבתינעאיההירקה.יל

ליאוה.ךכבדומעללוכיאלרובצהלפובורךא,טלסלםילוכי
לבהסנכהתפסותללגבונדגנרובצהתאםמוקלונליאדכאלו

םיכרדבהזףסכתגיפסליתויורופאה:חלעיצמינא,י"ל6,000.-
עדויםנמא,רחאםוקמלכמ<ןאהיבגהתרבגהידילגואתורחא
;םחלםיתאזלכבךאהצעומהליבמכהזםוכסףאהווהמהמינא

,ונלאלוםכלקיזיוזהאלעהתיתגלפמהניחבמ.תורחאםיכרד
,היצילאוקבואהיציזופואבהזןינעבימצעתאהאורינניאךא

תרתוימהלומהו;ערעונמלךיאבוגחנודחיבבבנםאיהיתעד
'.הזהרבדהביבס

לע,טילחניכולחנתיתגלפמהניחבמיכרמואךילרארמםכ
אלדאמרבדההניחבההתואמיכרבדהרורביזא,םיסמבהאלעה

ביצקתהתאםינפמונייהאלףאוליכרבסיתרמא.ונלחנ
`םצעיזא,הרבעמהנעבומכףקיההותואבקוידבותואםיריאממו

ןכיהו,ותלדגהתובייחמ`תרוכ₪מהיטרפהוהדובעהרכמתאלעה
דבלבהלאםיפיעס??!וכוהביתביריטכמ,למשחלמץורקתיהה
יכונלוכלרורבחויהל*בייח.הנמל,י"ל15,000--כםיכירצמ
ותואיכוילאמןבומוונתויעבתאהנרותפתאלי"ל15,000'#
יתייהןכוםימחראללץצקנ,םהבץצקללבונצביצקתבםיפיעסה
לעתינוניבהםתמרללגבךא,תוינמזהתודובנהלערתומןוצרב

עונצאוהונביצץחםבלעודיכ.הילפארזיטירפו,ונלבםידיקפה
ויה)תורתומתצק(םירבדהלאואעצבלונמצעלונארהטאוירמל
ןוערגהיכעבוקינאםא.רובצהלמוחלעוהלוותבוטלרימתהלא

לומטלינאבייחיוא,יתפםונהיעעילכילבףאלדגיביצקתב
,תמאלהמוח.היבגהתרבגהלערבדממימ??חחקלןיינמימצעתא

לבהייבגל57/58םיפסכההנובעיגנאליכחינהלסיןנירעצל
\

[ונקפסהםרט.תואורהםכיניעירה.םילןקעעצבלונתעדבךיאו80%
`ןעיהרפסהתיבתיינבדעבםיבייחונאגתןבוחהלכתאםלצל

יתיאומיכסהםלוכגילהמדנרבאעדחורפםתיבםינובונארבכו
הרודםוקמביתדהרובצה??ףסכהתאחקנןיינמויחרכהרבדאוהב
תאזתושעל,םיבייחונאוםהידלילתויתדתותכתמקהקדצבו
`םוקמברובצלתתלוננוצרבךא,ונתלוכימהלעמלאוהרבדהמתורמל

בשוחמםיצררדונא?םיארודונאםצעבהמ.םיתורשהםומיסקמ
`

הירקב”בםוחותואמוםרותלתועסונהטורפ300,דבועמהרבעמה
`הזג,עונלוקסיטרכלעריחמלעהלועוניאשףסונישדוחםוכס
,ןייטסרפיצהלהנהבירבח.יחרכההזךאיטפמס.אלדאמדאמםנמא
יתגלפמםגיכדיגהלילוארתוהזהרבדלדיןתנןוצרבאל

אלונאףוסףוסךא,םוקמברובצלתצקמבםיגאודותגלפמו
תקזחבםהונחולועפ,םולכונממםיבנוגאלורובצהתאםימרמ
1(לשמלרעסינינע.ךכלעדומעללוכילקנבדחאלכו"חותפרפס"

1הגיהנמהתורמל,הלאםיללמואםיפגאליבפבדאמטעמטי;ועונא

ךכידילעםיסנכנווזהרטמלדאמהברהםינתונונא`תיביצקת
3

&ונטופאחטשבהוהיאל.ךכלןכומינאךא,םימוצעחונוערגל

ןהבימיביתבשיםויהקר.הלעישהמכרבדההלעיוםחללבערהאיה

*בררפסמטייכילרבסוהודעסהדרממלעתירוזאהתחקפמהםע

?«תכתמהתולחלםילולעהיוקלהםתנזההאנמרמאהרבעמבםידלילע
.עדויינניאןיידעשחורמלךירצםהמכןתאינאיכםהליתרמאו

תאולריבסהלועומשלןכומהרובצ.ינפלאובלןכומינא?ןיאמ
:;.תועונצהונתועירר

2תקסעהבךרוצןיאהצעומהלעהשקהיפסכההבצמבםבסוהינא

םהמלחה'ןכהנמלי"ל6,000.-*כהצעומלתולועהןויקנילעופ
;תולמעתהםלואתיינבלי"ל14,000.«ךסבהאולהתלבקלע

7`5ילהנתנוזהאולה.רתוימהזוזהפקהפוקתבותוברתינודעומו
יהזדחיבוןוכסחי"ל1,500.-דועךלירהו9%לעתיברבםינש

!

;;-התאאצמנהאלהוזךרדבךלנםאו.ךרעבי"ל8,000.-רבכ
תאתולעהלהלאםימיבןמזההזןיא.תורסחהי"ל15,000.*

5\ך-6..נ../.`סתאווםיעועצםידיחיההיהניכםיסמה
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םלואתיינבשדיגנ-.םהבךוסחלרפאגםיפיעסהמכדועםנשי

אלונלבםיסחנהמהיכרמואינאזאךא,ינויחאוהתולמעתה
תיבלשתיתחתההמוקבםלואהתאתונבלהיהרטפא.םולכםיוות
ןעוט`הטעוכהפאר.ףסכהתיצחמתאםיכסוחונייהוםרחהרפסה
לעימןונאבהיהזךרוצל,דאמהכומנאיהונלםתודיקפהתמריכ

םאיהדובעהזתאלעילרעפאיתעדיפלךא,םולכרזעאלרבדהו
םיחיגשמןויקנהירבוצינע.ןוכנהםוקמבןוכנהםיאהתאדימענ
ןיאןכו.הלאםיחיגממלםיקוקזונאןיאוקחדהידבועלעהטעמל
אלימבוהפעינבאהלבוללסנתובוחרהיכתובוחרהיוקנבךרוצ
-קדורפתודובעלקחרהילעופתאריבעהלםי.אוםלאוהיוטטהלכ

ןגסלשותסינכלונמזבונמכסהונא.תובוחריוטטלאלותוינימ
לערתיחוקפלאיבירבדהםונכטהיכרבעבהדובעלהצעומה.אר

15,000.;-התאלבקלםוקמםיו.ייכינרובם.חוםענהתודובעה
דגנתנוץצקלרשפאמתומוקמבםיצוצקידילעםי;ררדהו"ל

.תעצומההאלעהל
יחכונהןונגנמהתאםייקלןעמליכחוכיוה־ךותמיחוניבה

.דבוכמידרוערעבםיסמהתאתולעהלםיווקסוטטסוםייקלו
ומכתויוםרםע,האווםדותקייודמהקידבירחאתאזרמואינא

הריגסינפלתעכםידמועונא.'דכואבסרפכ,לאידגמ,םי-חכ
רובצהותיבלכבטעמכעגרוירבדהו,םיינומהםירוטפוםילעפמ
בצמבםגונלארובצהןיכןרבדהעודי.רתויבהפירחהרוצבביגי

הצעומהלשהיתולועפמהסורמ,וניאםיסמהלאיחכונהטינינעה
םימהעדלאופיאףרטצמיננה,וגצימינאטיתדהרובצהוכעלכ

.םיסמהתאתולעהלאלותורחאסכבגןומתחל

ן-לושדוחלי"ל6ו־7ןבלעאיצומהדובעלעסונהונלשרובצ
.םירחאדתומוקמםעובלטםוקמהתאתוןעהלןיא
םיחונםיאנתבהאולהלבקללכואםאיכ,תוארוהמרמואיננה

.תאזהםעא,רובצהתלעותלםוקמהתאחתפלהתרזעבו
תעכהאורינניא.רטיגןדיילןינעהתאר`בעהליע`צמיתויה
.םיסמההאלעהלתורשפא
בייח)הז.דוחב.א.ז(15.3.57*ביכקיפסנאלןמזהתניחבמ
,י.רשהידילערשואמתויהללטיהה

יבםוחמשיא400-ובהרבעמהיבבוחמםיא300טגבןאכרבדמינא
תאתולעהלןיאיכלהנקםמלונעגהוהפיגפםתאונמייק'.הירקה

.קייחציתהלאותעצהלעעיבצהלםי.םיספה
.לופההעבצההוםילוקםתויהלתולוקהםילולעךרעתעהעבצההיפל

סרחההגיצנתאהאבההעעומה'תביעילאיבהליתואבייחיהז`רבד
עודיכ.הלוחהןוסלנצכהםמונרבחםוקמבאוביבי"אפמתמיםרלע
ולחולשלונלוכםשבילומרתוהעונאהלחמבהזונרבחהלחםכל

הפוקתבאקודיתיצראלו,המלםוהאלמהארבהלםילוחאהזםוקממ
ותורטפתהבתכמיכתורמלםיפרוחהתאתושעלוליבעבוזהטק
ךא.ךכלותואםיפלאמםכנה'רומאכךא,המןמזילצארבכחנומ
םאיכרובסינא.תונמדזהלכבהזרבדםכלריכזהלםכחיטבמינא

תאםלצלםילוכיבניאמםיא700םאבדברמאוהעןעוטוהעימ
םגרולסולודגרקעאוההזיזאתולעהלםיערודונאבםומינימה

.החוורייחםייחהםישנאםהיניבםנםי,דחי
.ומוקמלעיגהשדעךירבחתאיןודתלא
הנובהיאםא,םימגאהלעתויוךםפאהןההמדאמבוטעדויינא
.תחקלינאבייחונממיזאי"ל10,000.-הלועהתיבול

.עדויאלאוהולדגוהרבדה
,הלפןוגכםייוטבבטמחצמהידיחיהאוההצעומהסארבילרצ

.ינינעחוכיולוזהמינםינכמו
ועמצםהיכיתייהענכושמןוסניולו'ךילרארמירבדתאיעמופב

ירבדתאוקיחעהוהאלעההלעונדהבהלהנההתביפיבירבדתא
םהיכילרורב:םמשבורמאנוליאכעהצעומהחביעילהלא
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