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!'י;ורשוהתואפרמלשהיינבתננכתמו

*י!-רפמאוה.סמועהלעשפחלידכ

האפרמונתיתםיבורקהםימיב
,הירחאהמרמזוםייתעבגבהש

ייעשוהייהוגגהשדחהאפרמחתפ
;בבועתיהאבהביצקתהתנשב
"&ובוא”תירג”רבתושדחתואפרמ

:תומוקופיסותהווה”רוא
'

\.תמייקה
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תשגהתאםושלשמקיספהןד”*-`"
:היחסובמלתיאופרההרזעה:לש"

דמלאלודחאתירקלשדעס

יפב,הדוהיירואתימוקמההצע
יעמ,,בתועטבלומתארסמנש
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,רבד

ילאמינימםולשתתלטהםיעיצמ יח"פוקיאפורלתוינפהתוסיול
`בלהגאדבותבוחתאאלמלחרוזאבהתמוקמהתויושרלהשירד ־הוהקירבחלשתוחנומהתוינפהתאתסוולהעווזהפהיזחזאתואיר םעהשיגפבולעוה-ילאמינימםולשתתלטהידילעםיאפורלםילות .יווצק.דורלפ.מר"ד,ןדשוגבח”פוקלשתיזוחמההלהנההירבח 'שדוחלרבחשטינםילוחיתפוקוניתמיתייריעיכ.ןייוצהשיגפב

ןיב.
תסנכהותושדחתואפרמתיינבוכשמנ!תואפרמתס:םישוגפהצקמהניג
.תופייעהתואפרמה!סיכםירופיש"ךכ"?”לעתעגופוח”פוקלש ־פרמךםקוי362/63ביצקתתרגסמבביצקתבתירילהתופתתשו'.ותפקה

.תופסונתוקלחמוחתפװןתושדחתואוב”תמריבש'װ'65,000לש:תואירב
וחתפייהיהםיובתיזוחמההאפרמביצחלעהלועוניאתורדתסההירבח
"םג,הירטאיכיספ,היגולוװאלתוקלחמםייתעבג.שפנלהסורפ20־זוחא

־פנבלופי/סלהיגולומאפוארמרהידפוסיל””"”"סירפ251תפתתשמ ןב;םיכרדו,הרבעתונואתוענהכוסבףאאיהתופתתשהה?.םינגנ
ינבב,םייתעבגב,עשוהירװנבתואפרמח"פוקביצקת”הסינד"”"י"
־היתונוא'תיוסב.הדוהיירואבוסרבס”ס”וא””יש””7-5ידי"”חפב ךילהתב”תאצמנההאפרמהךכיתור”ח”ל”פ2-5””'”

ותמלשההחפשמהאפורלשהשדחההטישה ינוד.תואצוההתלדגהלאיהםגהאיבה לערומשלידכיכ,ונעטדסומהיר ןוקיתגיהנהלשייאופרהתורשההפר םיאפורלתװרפווםהתוינפהתוסיו רעבילמינימםולשתתפסותעובקלו ־סבכהשהפוקהירבחלסרפ,רוקיבלכ .המועזםת
ירבחלודיגקספאלפיישהחורפל
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