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:!ויהרדסלע
33.סמהצעומההביטימלנימרטרושא
54.סמהצעומהתבישימלביסרפרושא
ג"ר-36.סמהצעומהתלהנהתכרעומלביסרפרושא ב"ר-37.סמ""1"""

בחר־58.סמװ.ח.ה`י
'.־59,.סמ","

ב"ר«20.סמתועצההתדעו
ב"ר.-15.סמתונויערה

ב"ר*16.סמ"
ב"ר-15.סמדעסה

ב"ר«16סטמ""
ב"ר-רביבשעתרבדהלרזעקוה

חותפהביצקח-היצרילוסנוקלתואולהרושא.15
55.סמהצעומהתבישימלכיטרפרופא

33.סמהצעומההבוטולעלכימרפהתאםירשאמ

54.סמהצעומההביטימלביסרפףופא
34.סמהצעומהתבישילשלכיטרפהתאםירמאמ

ב"ר־66.סמהצעומהתלהנהתבישימלכיטרפרוסא
היטההתכירבבתוינמתשיכר)1(

הלהנההיתמלחהתאזםירשאמ
םיגוגעלטיהמהחנה)2(

הלהנהההטלחה”תאםורסאמ
ימואלהדבועהרעונלהבצקה.)3(
וןםומ"םופומהתאןודנבהלהנההתטלחהבקוחמלשקבאתישאר;ןוסניול

7לשודוסימוניאדימואלהדבועהרעונהיכ"תורח"תעונתלש
*ובחרעונלןתונימואלהדבועהרעונה,הינט"תורח"תעונת

עונ99%ץבוכותבהזףינסדגאמונו־אתירקב,הרורג/יעוצקמ מוקמברדוסךאונממקלחויעוצקמךונחםהלןתונוהרבעמהמ וכנחלובוזערעונרוסאלאוההז.ןוגיאלשודיקפת.הדובע .העבצהלהזףיעסדימעהלשקבמינא.הדובעל
בתמייקאלשטקשןופצמבדיגהללוכיהתאםאה,ןוסניול'ה:הצעומהס

??"תורח"העונתלםיתיטילופ'הארשהוחורהז

עמב.יגולואדאךונחםילבקמובורתיבזועמונואתירקבםייק:ןוסניול-
\םרבחרפסמוימואלהדבועהרעונהלשםיכירדמהקרםירקבמהז
,.רתיבתעונתלםגםיכייתשמןודעומהלש

...י\ ?הנוגראדגואמאלהמםושמהרבסהןודעומהיכינחלתנתינםאה:הצעומהפ
אדירגיעוצקמדוגאותויהיתורמלתיללכהםידבועהתורדתסהל<'

.הזכרבסהןתיניכןבומ:ןוסניול
:הזףיעסהעבצהלדימעמהצעומהשאר
,)קייחציטאקנ,ץכייטמנקורןהכ(52-הלהנההתעצהרעב {ןוסניולךילרא(2־הלהנההחעצהדגנ

{ודעס,ץיבוקרמכ2-"םיענמנ
הלהנההתטלחהתאםירמאמ.אנםיטילחמ
םילימהתאןורגבהלהנההתטלחהןכותמקוחמל.ב

"הודח"תעונתלשודוסימ"

\"



"םינבלדי"-להבצקהי
הלהנההתסלההותאיםירסאמ

הצעומהידבועלםייוצפתחטבה
הלהנההתטלחהחא'םירטאמ

ונואתירקיללחרכזלהטרדנאתמקהלתומורת)67'
ףגנתמינאךא,הטרדנאתמקהלךרוצהםצעילעקלוחיינניא:ץיבוקרם'

'התךכלכתולעלךירצהזהמםושמילרורבאל.הלאהיפכ\־
?.םירחאןוממתורוקמאוצמלםיןכםאוףסכ

.=יטיגמתאמתוברתודעסיכרצלתומורתםיבוגונאןמזמהז:הצעומהם־
ג`וכבהלאתומורתלידגהלטומפונלוכיו,היינבלתוינכתה*

ילבחלךרוצאקודשייכהרובסהלהנהה`ךא.הרטמההתואלו
ב:;יעיפמלםרותאוהיכבשותהןיבי.ךעמלהטרדנאתמקהב-רבודמה

(תולעלתבייחהטרדנאהעוצבבתורובקהתוינכתהלכ.עורק
;,עקרקהילעבלםייוצפכו"ל5000.-כהזמי"ל30.000.-כ

,סקוהאיהובםירובגהןגחספתאביחרהלךרוצהיוליאוה
י-ל15.000.-וו"ל10.000.-כבוטהלעיוצוםעוןגהתבחרה

י:טבמםגעיקשתהדצמהצעומה.המצעהטרדנאההלעתםירתונה
\.הזלעפמב

`

?הכאתומורתוסינכיהצעומהםארתעדיפלהמכ:ץיבוקרמ;

.תואצוההללכמ40%«לבורקטלשםייהנמןוה:הצעומהם/
הלהנההתטלחהתאםירמאמ:םיטילחמ

הטרדנאהתמקהלתירובצהדעו)7(
הלהנההתטלחהתאםירפאמ

הרבעמבםינוכמתומוקמהתורבחלתומורתמהחנהןהמ)8(
הלהנההתטלחהתאםירמאמ

רתיתובוחמרושא)9(
הלהנההתטלחהתאםירשאמ

דעסהתדעוברבחתפלחה)10(
הלהנההתטלחהתאםירפאמ

8]7הצעומהלשליגריתלבהביצקתלתואולהתלבקרושא)11(
'ו"ל81.300.-ךסבתואולההתלבקתאםירפאמ

51/8םיקסעסממתוחנהלתותקב)12(
נהלהנההתטלחהתאםירמאמ-קודצסמס)1

`יגוי-ייחמםוכסהמ75%לשהחנהםירמאמ-והילאוהילא)2
*.7/8תנמלםיקסעסמב

.הלהנההתטלחהתאםירשאמ)3-4כ
כ"רו-תובוהרתלילסרבדברזעאקוחרוסא)15(

1958-ח"ישת«תובוחרתלילסלרזעהקוחתאםירשאמ

ב"ר-םיטלשותועדומלרזעאקוחל[ןקתרושא)14(
8-ח"ישתםיטלשותועדומלרזעהקוחלןוקתהתאםירמאמ

?'ג"ר-םתריגסוםיקסעתחיתפרבדברזעקוחלןוקתירוםא)15(
*בריגסוםיקסעהתחיתפרבדברזעהקוחלןוקתהתאםירשאמ
"'1958-ח"ישת

ב"ר-37.סמהצעומהתלהנהתבישימלכיטרםרוטווי
8/9םיפסכהתנשלרתיתכישמרוסא)1(

הלהנההתטלחההאיסירשאמ
)ןוסניולךילרא(2-םיענמנ
;?םהילע-היסנפוןילומגתלתיזכרמההפוקלטודבועהתופרטצה-)2(

'מ"עב,

**
",'`י

הלהנההתטלההיתאגםירטשמ
\- . \



םידבועהדעולשתויפסכהתואצוהבתופתתשה`;5(
הלהנההתטלחהתאםירשאמ

הנזחונמ'בגהיעמהתכשלתלהנמל.םייוצפ)4( הלהנההתטלחהתאםירשאמ
םיזוחאבהבוגלהלחמדעבסולפה)5(

הלהנההתטלחהתאםירפאמ
?ןויצעםרגונבתדוגאלהמורת)6(

הלהנהתטלחהתאםירפאמ
הריפואעסוהיהרימלתהלטרומלרכסבתופתתשה)7( הלהנהההמלחהתאםירפאמ

ג"ר-38.סמהצעומהתלהנההביטימלכיטרפ`רוטא
םידבועה.גורד)1(,
לההזהךכלכהכומנהגרדהצעומהלעואפוקלהרפואהמםושמ:קרי

,וה`ולעהאלפתיפסינופלטההחפוקהמסוטמותילטהלצותגרד :וארנודיקפתאלממונראםידבועהדעויתעדיפל?ללכהגרדב
דבועהלשותגרדתלעהבולפטהנשינפלדועיכ'ילעודי:ץיבוקרמ

'"ולעהאלהמםושמ.לעופלאציאלרבדהתונושתוביסמךא

`??הגרדבםעפהותוא

־

;?הלםוקמןיאיכהאצמווזההיעבבתוידוסיבהנרהלהנהה:הצעומה\ .הלא
הלהנההתטלחהתאםירפאמבםיטילםפ

ט"ישתםידומלהתנשלישארםשריונמ)2(
הלהנשותטלחהתאם”שאמ

ט"ישתםידומלהתנשלךונחיתורשימרהבוג)3<
הלהנההתטלחהתאםירשאמ

.קסעסממתוחנה)4כ
־

-

ןהאבההצעומהתבישילרעהפלחהוןוידהתאםיחוד
דעסהתכמללהנמתעיבק)5(

הלהנההתטלחהתאםירשאמ
ונואתירקברושעהגחתוגיגח)6( הלהנההתטלחהתאםירשאמ
םיזרכמםוסרפלעהטלחה)7(

.םיזרכמהםוסרפתאםירשאמ
ג"ר־39.סמהצעומהתלהנהתבישימלנימרטרוסא

םיקסעסמלןידתיבתמקה)1(
הלהנההתטלחהתאםירשאמ
װ)ןוסניולךילרא(-2-םיענמנ

הכאלמיתבותויונחלםינבמתיינבךרוצלתומורת)2(
הלהנההתפלחהתאםירשאמ

,האולהתלב2רושא)3(
ג”רבםילעופהקנבמו"ל45.000.-ךסבהאולההתלבק`םירםאמ

װ11%לשתוברבויצחוםייתנשלשהפוקתלי"ל45.000.-ךסב
נ',,.ןוערגהיוסכל
םיתורשהתקלחמלהנמ`)4(

'יבפללהנמהתלבקלעןוידהתעבירבדיפקופסבןייצמינא:ךילרא
ורהצהןתמבאבהלרהזהלהצעומהשארתאשקבמוותמאתהםישדח

;הע)
ןו

רהצהקכהמך
ץ\ח

,7י-תעפ.םג,ויהצמ<יננהוזאנות
...`;יוצכ?'.ץ'העהעי;, ) ,



הלהנהה`תטלחהתאםירשאמ:םיטילחמ
בר-20`.סמתועצההתדעוהביטימלביסרפרן

ךיפ ,בנג-חורלזרכמ)
';

יועצההתדעותטלחהתאםירשאמ
`,לזרבמןוטבגגתקיצילזרכמ)

-ךיבימינפזרכמםסרפל,תועצהלבושגוהאלוליאוה:םיטילחמ ''םינלבקה

תורונצתמרתחנהלזרכמ)
תועצההתדעותטלחהתאםירשאמ

,הניברוטתמקהלזרכמ)

`

ל`1660.-ךסבתמכתסמהרביניסרסלשהעצההתאלבקל.םיטילחמ .רתויהלוזהתויהב
הכירבלהשיגםיבכתלילסלזרכמ)

תועצההתדעותטלחהתאםירשאמ
ב"ר־15.סמתונויערהתרעותבישימלביסרפר תונויערהתדעותטלחהתאםירשאמ)1-

תו
תונויערהתדעותטלחהתאםירשאמ4
ןודנבתמדוקההתדמעתאתרשאמהצעומה-הנינחןושש תונוישרהתדעותטלחהתאםירמאמ)5-

:"ר-16.סמתונויערהתדעותבישימלביסרפר;
ןוישרןתמלתו,ןורהאסרארמשיאנתבםירפאמ:םהרבאיולתתקב): ןוישרהתדעותבישימלכיטרפב4ףיעסהאר(ותיבבתוקריתונחל

.תולכורבקוסעלקיספיוותיבבקסעהתאםייקי)15.סמ
תונויערהתדעותטלחהתאםירפאמ{2-5

ייליאוהתרחאתולעבלקסעהתרבעהלךתשקביתאםיחודתבקעילגיב*)6ב
1תוגוישרלבקלםיאכזהםיבשותהגוסלעענמנוניאשדחהולעבו
.הז

תונויערהתדעותטלחהתאםירשאמי)8«7
ב"ר-15.סמרעסהתדעותבישימ,לכיסרםרװ

.15`.סמדעסהתדעותבישימלכיטרפהתאםירפצ
,ג"ר־164.סמדעסהתדעותבישימלכיטרפרוע

.6.סמרעסהתדעותבישימלכיטרפהתאםירתא

ג"ר1958#סמיטת-רביבשעתרבדהרבדברזעקוחרװ
ס1958«ט"ישתרביבשעתרבדהרברברזעהקוחםורס

תוחפביצקת-היצדילךםנךקלתואולהתלבקלשדוחמרוט
יהתנוהכ>תעבןכו)הנוממה(הנושארההצעומהלשהתנוהכתפוקתבדו צקת,ןוממךרוצלתונועתגאולהוהירילעורשואתיחכונההצעומהה

:ןלהלןתינהשורפהיפלחותפ
,;זאונלועצוהשםיאנתהיפלהלאתואולהמקלחםלשלונקפסהזא
:ילועיצהתואולההתאונלבקםתועצמאברסאםייפסכהתודסומהמקל

?בצוילוסנוקתרוצב<3.1957.1-מלחהםינושםיאנתבוםישדחםימכס
”תהתינןלהל.הזךיראתלהלאתואולהח"עונילעוצבושתובוחהה

גלתעכטילחהלהצעומהלעהמלעוזאםל-חוהשהמלעתטרופמהלב
.תואולההןתואהרת
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