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8.8.66םוימםכילאוגתיינפל9.10.66םוימםכתבושתצםכיתורעהתניחברחא
באכהתאריעבוםכיתורעהמהמכלסחייתנ תודובעלםייניבתונובשחיפ-לעורשואעודמתעדהלעלבקתמרבסהןיאםכבתכמב.1.

ועבקנשתויומכהלעלטובמאלרועישבולעשםינושםיטירפבתויומכדעבםימולשת;בויבה־
רפסמבהארמההמישרםיפרצמוננההמגודכ.{17'סמ(םכסמהןובשחהיפ-לעורשואוהזוחב

14'סמםייניבהןובשחןיבםישרפה-הקיתווהונוא-תירקבתודובעלםיסחייתמה-םיטירפ
.בוריקבי"ל116,000-כםימכתסמהםישרפה,ל"נהםכסמהןובשחהןיבל

י"ל50,000ךס,ןידכאלש,םולשתלחקפמהסדנהמהרשיא13'סמיקלחהןובשחב.2
הדיקפתמ.ונובשחבעבתןלבקהשי"ל70,000ךותמ,תודובעוםירמוחתורקיתהןובשחלע
ןכ-לערתי.תורקיתהדעבםולשתןלבקלעיגהאלהזוחהיפלעש,ךכלערומע'לגהצעומהלש

ךסרבכלולכהיהובשי"ל85,000ךס16'סמיקלחןובשחיפ-לעןלבקלהמלישהצעומה
.ורושיאבשרופמבתאזןייצףאסדנהמהו,תניורקיתהח"עי"ל50,000

ורזחוהאלש,י"ל39,000ךסבתובייחתההיבתכהצעומהי"עוערפגעודמרורב'אל.3
..םירחאתובייחתהיבתכבםתפלחהםעותחטבהלםאתהבןלבקהי"ע

.. ןלבקלםלשלהנווכלכהתיהאלש,ותיאונמייקשתוחישהתחאבריבסהחקפמה-סדנהמה.4
.מ"ס58רטוקלמ"ס50רטוקמתורוניצתפלחהדעבריחמתפסוה 28ףיעסלסכבלתמושתתאתונפהלוננה,"דג"'בחםעהכרעהצעומהשהזוחלרשא.5.

,תובייחתהםושהילעלבקתאלהצעומהשעבוקה,{שדחחסונ(תוימוקמהתוצעומהתדוקפל־
רכזנה,הנתומהםולשתבךרוצהיכ,הדבועהמםימלעתמונאןיא.רשואמהביצקתלםאתהבאלא

םלוא,הזוחהךרענהבהנשהמרתויתרחואמביצקתתנשבקרררועתהללוכי,הזוחל26ףיעסב
איה,דיתעלתינתומוליפא,תיפסכתובייחתההמצעלעהלביקהצעומהםאיכ,ונלהארנ

ךרוצהןמ.שורדהביצקתהתאךרוצהתעשברשאיםינפהדרשמשךכבהחוטבתויהלהכירצ
.םינפהדרשמלשורושיאתאהזומלבקלאופיאהיה

'אףגאלעהנוממה/ס
תוימוקמהתויושרהתרוקיבל'



ונואתירקתימוקמהצעומ
הקיתווהונואתירקחטש

םינושםיטירפבתויומכישרפחלתואמגוד
)םולשתלרשוא(14'סמםייניבהןובשחהןיב

הזוחהו17.סמםכסמהןובשחהיפלםיטירפםתואןיבל

הזוחהיפלםכסמהןובשחהיפליקלחהןובשחהיפל
17'סמ14'סמ

הרומחהרומתהרומת
תיפסכתויוםכתיפסכתויומכתיפסכתויומכ

,"ל,װליטל

167,600ו'מ10,400|109,646ו'מ6,927,9ו147,350''מ8,850'/םינושםיקמועבמ"ס15לשרטוקבתורוניצ

!32,800''מ1,520!118,248''מ1,338,3|37,026ו:'מ1,683םינושםיקמועבמ"ס20לשרטוקבתורוניצ
7,040''מ250'8,834ו'מ263,60'12,198ו'מ393םינושםיקמועבמ"ס30לשרטוקבתורוניצ

"יטרס!יגס/!'מ
55,800]'חי35,630,272]'חי166|64,360''חי228מ"ס100לשרטוקבםיינוציחתרוקיביאת

13,7901'חי272|10,790|'חר166|14,820|'חי228מואסבמ

6,000|2מ600|42,000[2מ4,370|75,250|2מ7,525טלפסאשיבכקוריפ

! ! | ! !
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”1*חך־272''

;,ורסוםפחלווג'תוםכב,ורסוווקרופשב?פיבכח,ילושקו'
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הצעומהשארל`
הנידמהרקבמהלשתרוקיבהיאצממ 6.3.83םוימ

'אךיעםבםיטרופמהםייוקילהןוקיתלושענשםירעצחוועצובשםינזקיחח :תרוקיבהלש"ןונבנמה.”
הצעומהרוסיאילבםירבועתלבק-םידבועתלבק)א(1ףיעסל

2ףיעסל

3ףיעסל

4ףיעסל

5ףיעסל

6ףיעסל

?ףיעסל

8.ךיעםל
9ףיעסל

9.8.1963

הצעומהי"עהרשואםרפםתלבקשםידבועתמישרהנכות .הבורקההצעומהתבישיברושיאלאבוהו
תויאופרתוקידב)ב(

ידבועלכלתוקידבתרבעהלעןדזוחמח”וקםערדסההשענ .תונושארהתוקידבההנעצובת.ז.שרבמטפסשדוחב.הצעומה
םיישיאםיסיטרכוםיקית
.םתסשורדהרמוחהזוברוםיישיאםיקיתתחיתפתפלשנותכלוה .םתלבקסעםיקיתםיחתפנםישדחםידבועיבגל
םידבועהלשםדמעמתעיבק
,)תינמזוא(ןויסננהדובעברבועליונימבתכתריסמגהנוה .הדובעלותלבקםע-הרבזגוהצעומהשארי"ערשואמ

.םהידבועיבגלתוקלחמהילהנממשרדיייתנשיצחתעד-תות ןוםודיקודבועתלעהרבדבןוידהלעיאלידעלב
.םייברעתורדעה הפישח.[םושרוםידבועהתורדעהירחאבקעמלםידעצושענ
.בקעמהתאללכשתורפשתרפרפרמלעימהי"עתעצומה '
תויתנשתופפוח
ןוכנאלהשורפלשבעיגמהמתובוראתושפוחולבקשםידבוע

.םהיסיסרכםםישרפהבוביוח-הדובעהתקוחלש
תופסונ”ילש

םולשתלכיבגל,הצעומהרושיאלאבויתילבולגתפסותםולשת
.הצעומהתלהנהטילחתוילעתילבולגתפסות
«)םידרשמהידבועל(לילכהלסוח-תותבשבתפסונהדובע

תיעוצקמתורפס'עתפסותםולשת,האבצ:ץפאאגגמוצצןצתהאהפגלוא
.בדיחא-

בדיחא־תוינוכמתקזחהבתופתתשה
םידבועתוחכונלעחוקיפ.

עצוההטישהלולכיפ(הנירמהרקבמי"עתצלמומההפיטההגהנוה
2.)רםרפרמלעימהי"ע

!?י.
'ו



"?`;7,.'<`'יםירבד`ןורכז?.=ל;”ל#א;ל]ב!י"
"וצעומרעאו`לעודרשמב9.8224םויבהמייקתהעדסינפפב`?

;

1

1-.הידיב.קהוע,{,ןע

ןובשחבריכזמהללכ<אליז5.קיהו`תוא`בהיינביסםדובעתלע'תוחפ””<218.2ובגנ'₪"י־

תיננ,וכ1`סאתקדובההייבגהתקלחמ'לדימעמהריבעמםיקתעהתא.םיקתפיבג”8

קיתע<אבמיןובעההמקתעהעדיפקרלשי,.תאזהרטמלזרעעגעוה'ינ'בתה.דעלהמב

בוטיחרוויבלרעיש753.5זוכעהותואבותה`פוהזכי.`8498,5497םיעוגב`הלינב

.תיסורתוחנהמ

"`װ.8/`.,??`.9ו4`ן9575956םיקית6497י3."
!»!

"::""`־.
`

..`י`

!?.?:,־`5:<;[],8;,;.,,28,;)־:הבופההעה.ו.7
,

יתצפומה!!!אל".`וו-,'ןהכ'י-דם
":::

.'.

.,,'הבעו<םהרבזג`4ף”*:בזד'רחאומרןגו

`

י«ה,י;;־;,",!

?:;`ח`הנידמהרקבמדרשממןויחניאיזיבייוהה"ההחת

וצבם`ונ`ודנהעיגפב[ץ` ””`גכסי”?ל"יכתוימיכה?י
:לעתינכטההקלחמוריכזמידילעםיכרענ,סינ־לבקהלעהייו-ביייםמתונוגעה.1

וויאעמוהיינברתיהעקבמלקתועה<ויבעמוס.חנאךסיםומ,תוגונעתהלעתיסמםיר'אה

..'חריקיבדהריערובלועקב

םייוצמו`םי`ספסיבגלעיכרעי`הי'םבחי'סמתינובשח”יוצרהופ.א"
ןינבה
יהלםיבייהריבסמהידי־ל,ע`היברענה'תונוגעה.ב,,י הגיהנמקראל?קוב

האבמתוועיבה.תינכתהיפלהיינבה,המשל""סחיבםגאלאתיםמסיוז ריכזמרש,לעמל?
':תינכתברסאמההאהטע-לעריינבתוגונעתךרע

>

.
-.

י"י.,םו.י`נ:,עובשהוי5עמה`וע164,158הוץלה8498עונ868קיתב«)11

ךכידילעודימ1964םוקמבהיינבד”מ82`8ד`עביחרזאןוכעבהל"היינב`
ולבקה`ל`ע'היההר`ובעבע,םינכתהע-ודגהו .היינב.יסמוו.הביה22םלשל?

)זקותמ(ךובסהריכזמהך`וע11םמ-תיב6498עונ878קיתב)21'
:.ל185תוהפ1ו”מ780.89םוקמ`בהיינבד”מ720.48דעב

"יקיהבםינלבקהלעהיינ<ביסמתונובשחולה`נהההבע`הייהגההץלהמב.ב־*: ,1-ןמוזמב”ע100־'לעמל(היינבהיספלע־פזלעתתווצלעב-וני`פהיהאלהיינ,בה בק ?.וייוכיס'פצםייסשסקג"פתאו.יססווססססוסססװעא”כהיופש8060<סססוסוססוסט?חל זעה,.יסססוסוווו.וס`ן`ספ

,
"«םילודגוםינלבקו8לעהי`ינביםפליםיזכורמתונוגעהולוגתראל בהתונוגעהה.י<.`)זי`יי'וגהיחאווקסו'בחווכיעבח<ה'בעומה:םוהתבםילעופה ?פי`דוו

,,..פ;.פינכדנעמו`יהאל
.,.

.והערקוהבעהלאמםיעטקםירועישבהיינביסמובגנםהבםי־וקפולעו`ה!-".2 ....,..,,'אמנודל
וובעיע`80611תוחפובאב828.9'<םו`ימןובעהיפלדוקםר'בה`.א

)תהוקיבההע19621רבמטפסדע.תימוק<מההדעווה־ויבלהיובההויבהיינביסב .ל”עהםזכםל,סחיבםכוסבוט
`

»

.,,,.ילאו.

ובגנ18.ד82םוימהיינביסמ,וומעהב-`םידבועווכיע"בה.ב
....-."ל1.800-הוחפ־

.י”20.12`תוהפובגנויי־ד.יוממ`.ג,!ב
.הדבועהלע־ךםתםהןוכיסההזרכהלתוחנהןתםבעויבסה<הצעומהעאו

,,..
.,תונהנוההדוהאהוימוקמהויוערבםאיכוווכיעה.ףגאליבשבתונובתורבחהש

היינביםבב[העלבנהותמךימסמרועהקוחןיאשהנייצתרוקיבה
הלחתהךיראהז`ובפהיינבולעחוקיפהלע`םיסרפםיאצמנאל־היינבהיק`יחב?.8 םאתובההעעגהיינבהםא,חקפמהוא<.סדנהמהוויא־.דיינבהוקחק'ירבךיראת,היינבה

:,.'.וז`רוקיבלעבתכבחוודמיוניגהצ־עומהחקפ.תרשואמהתינכה.ל
יאוות?:`ב`ןייגב:היינברתיהאאוהעילבהיינבההמלשוהםיאבהםירקמב''.4־ םידבועןוכישתרבחלעםיניינב,הינכוצה`ןיינב,ם'ילוההבוקךייגב,םמהתכעלו 84-90םיעזגבוקסוגחלעםיניינביפס8ופס879878,8772םיקית6496עזגב

,`%%ה'”,.`
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1967רתוניב11יפויסהבירפת'רקבקפבתכתלתורעהי

רוסאלהוותהתויומכבסיסבהיתסנכתיכתרסתפתלבטה.1ףיעס
!

,14'ספןובסה -תפ10926.,ורתואםירת-קהלכבתורובב:לשמל
``יהדימבתויוסכ־התסוול,

*

תפ12170,
־ורסוהתרקביתפ

\

:חי228`
תי.272-ייגתווחבתויומכהתסותל

"םוסרתסתלודגתופכבורטותוקרופשםישיבכהילושקר
תונובשחתשתובונתובונ1דיו.14וובסת-ןיבשרפהה.הזוחב

ןובטתתריתתןמזבקרהתשענתקידבה`תכרעהבורפוהםייקלחה .יפוסמ
םכסההיפתוליפאוהווהתיפלירתונטופישבפיסיפל=.2”ףיעס1

ת,/.עיגסהםולפתתתבבהמקרהלתשה.רקויתפסותןלבקלקינס`

ת*יולבקלםלשלהנווכלכתתיהתלתריבסתיספיעייי13”1'*י*י"ס
ןמזלכיכתודונתהירסקתפלחהדעבריהבווו!־תפסות
.ןוכנהתותךפההיכונסרבםרוגלכםעתעיגפלכבו

בו.ויתתלסתיתם-8גי:סס
דבלםהיתס-8גיצמ"

.



װץךאהװי
3.5.1964;
מו

םייוקיללעעיבצמרקבמהח”וד'
ונואתירקתצעומבםיבר/:

הדוהירואבו'ראהרפופתאמ*1
תצעומלעהנידמהרקבמת”ו'יזס

ערתשמ,1962/63תנשל,ונואתירק
יבשתרבוחךותב.םידומע22לע

יכתולועפוםינותנןושארההקלח
ינשההקלחו,הצעומהלשתדילל
םהבש,תרוקיבהיאצממתאליכמ

23יבםייוקיללערקבמהעיבצמ
תפיקע,להונייוקילתוברל,םיפיעס

יסבינינעבתוכמסמהגירתו,יכות
,רוביציסכנםושיר,םיזרכמ,םיפ

אלשתוולמיבשומישו,םיסמתייבג
,ףיעסלכיבגלטעמכךא.םתרסמל

תרוקיבהתובקעבשרקבמהןייצמ
המילשהו,יוקילהתאהצעומה.ונקית

ייההשו,םושירוןוקיתןועטהתא
הרעהתיהתרוקיבהתוצלמהלתונע
.ללכךרדב

־הלעדחוימבבכעתמרקבמה
:םיאבהםייוקיל

,,
־באלשםידבוע20תקסעה)'1'

ייאםיקיתלוהינייאוהצעומהרושיא
םייוכיסהתרבעה;הידבועלפייש

יב;םתדועתלםדיבועהלשםיישיאה
".הנשהתיצחמלשדוחיא

־והההתלע1961/62תנשב)2!
רועישבביצקתבעבקנהלעהאצו
יההעיגה,1962/63יבו:ונממ12%

־הללכמ40%דע20%ילהגירח
־.ביצקת

י'ילןוילימיצחכלשהייבג)3
תשרתחנהתרגאב,ןוכישתורבחמ
,שארמהנשםימירוביחותורונצ
היתואצוהיוסיכלםימוכסהלוצינו

הרטמלאלשהצעומהלש'תופסושה
.ודעותהל

יוסיםינותנ-לערוצית?רמומה{.גג
סמרועישב:יבויחה.,סוסיבליבםיירז

.ןוישיראללםיקסעלוהינל;םיקסעהי
יודבההנכסהו;תובר`סינשךשמבי

רדעיהב,רוביצהתואירבלךכבהכ
.תואניתאורבתחוקיפ

־ישרהםוכיסבדימתמרוגי-פ)5
רבד-םיסמבםיבייחהלשתומ

ףקיהתאתעדלהצעומהןמענומה
.בב,.,

תנשלכףוסבהלםיעינמהתובוחה
.םיפסכ

,םיזרכמבלופיטהתאורקבב)6
`כמהעבראלשהמגודרקבמהאיבמ
,1963`טסוגוא-סרמבומסרופשםיזר
־יבלםיזוחלעהצעומההמתהתע
ןוילימ2ףקיהב,חותיפתודובעעוצ

הנפםינלבקהדחאו;י”לףלא600`ו
יל,קדצלהובגהטפשמהתיבלא

תיבו,זרכמתלבקייאבהיילתהןקת
.שדחזרכמםוסריפבייחטפשמה
:ריעמרקבמהו

־לתקפסמתוהשהנתינאל)א
ינתבוזרכמהיטרפבןייעל,םינלבק

5-4לשתופוקתועבקנרשאב,ויא
יתאוהש,םימתועובשםוקמב,םימי
.ןידהיפלתילמינימהפוק

יניקאל,ל”נהםיזרבמלתוסחיתמה
השולשבו,תוברעבתכהצעומההל

הנטקתוברעבהקפתסהףאםירקמ-
רותיוב.זרכמותואבתשרדנהזמ
-ח”ודהןייצמ-תוברעהלע התיההתעתנש,התצקמואהלולל
תופדעהםושמשי;זרכמהיאגחןיב

רמההחתיווליאכריבגיש,עיצמה
.וירחתמלעהצע
יאשמלהנתהרחאהרקמב)ג
יבקהםע,זרכמהםוסרפרחאלןתמו
יריחמתאדירוהלומיכסהש,םינל

ןויכו,30%דע16%יבםהיתועצה
יה,םישדחםולשתיאנתוסקתוהש

היה,זרכמבומסרופשהלאמםינוש
יל,שדחזרכמםסרפלהצעומהלע

.תודובעותואעוציב
”ילהכרעהירבדבםייתסמהיווה”

«ךוותמכהליעפה,ונואתירקתצענמ

יהלעהלועהףקיהבו,םיברםימ
יעבתוימוקמ,תוצעומיבגללבוקמ

יו,םימוחהיסולכואביכרהולדונתול
־ישיליעפמבלחוההנורחאלשםיעטמ

תפונתליוכיסםהבש,םילודגןוב
וניאםרב.םוקמהלשתוחתפתה

הבצמ”:ריעמ-ו,ומכשרקבמהךסוח
־רעיבשמוניאהצעומהלשיפסכה

יירחהתובקעבדחוימבתאזו,ןוצ

ירתולועפןומימוביצקתהומתונ'
תולועפבםג.תוולמיפסכבתוליג

ילעבםייוקילועבקנתויתלהנימד]
תודובעתריסמרבדבדחוימב,לקשמו

י"-.'םינלםק'לו

`םינלבקתועצהשולשיבגל)ב
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ונואתירקתימוקמההצעומה

ח"וד
רקבמ
הנודמה
תובושתו
תלהנה
הצעומה

11

1969ולווט"נשתיבא



:יגמ

ט"כשתבאב'י
,,%ד.1969

דובכל
,ךבנזייא..מרמ

תוימוקמהתויושרהתרוקיבל'אףנאלעהנוממה
*.כיכאילת

יניאתירקתימוקמההצעומבתרוקיבהלעןובשחוןיד:הדעוה
.17.6.69םוימרבהמ

תימשרהונתבושתתאךלאיצמהלינירה,ןודנבךבתכמלךשמהב
תאהבמסו16.7.69םויבהצעומהתלהנההנרוילעהנידמהרקבמח”ודל

.ב"רההנירמהרקבמלהתכושתלשהידי

ךות-ותלבקםעדימונקותהנידמהרקבמתורעהמלודגקלח

-םהבליפטהרמגלשבלשבםיאצמנםיפיעסרפסמקרותרוקיב-ותפוקת
םגיכידיצמתושיאםעףסונבתכמםבלאיצמאהלאםיפיעסיבגלו

.ןקות־-הלאםיפיעסבןוקיתןועמה

,ברדובכב
ןהכבקעי



.17

12

תפתתשמהצעומה.העונתירורמתתנקתהו,םיסנפ1,700יכידי־לעתובוחר
תוימוקמתויושריתשםעדחי,תדגואמאיהו,א”גהיתורישתואצוהב
1967/68תנשב.)תואבכיתוריש(קרבינברוזיאםירעדוגיאב,תוכומס
-ורואתהזמ,י"ל228,000ןוחטיבוהרימשיתורישלהצעומההאיצוה
י"ל15,000-םיכרדבתוחיטב,י”ל25,000-הרימש,י”ל134,900
.י”ל30,000-א"גהותואבכו

'

ןיינבוןונכית

הדעווהידי־לעהצעומהםוהתבםינתטןיינבוןונכיתיתוריש
הצעומהםוחתתאםגתתרשמה,”ונוא,,היינבלווונכיתלתימוקמה
,הצעומהסדנהמתא,תויקלחתורשימב,הקיסעמהדעווה.ונואתירוזאה
.היינבהלעחוקיפבקסועה,רחאדבועוכו,הדעווהריכזמכשמשמה

תואצוה.ונואתירקתימוקמההצעומהידרשמבאצמנהדעווהדרשמ
תואצוהמ900/01תאשונה,תימוקמההצעומהתועצמאבתושענהדעווה
יבגלתוימוקמהתויושרהידי־לעתובגנהיינבירתיהתורגא.הדעווה

הדעווההאיצוה1967/68'ו67./66,1966!/1965םינשבםומוהתבשתועקרקה
תסנכה.זרדיסכ,היינבירתיה52'ו35,83תימוקמההצעומהםוחתל
,ייל41,200`ב1967/768תנשבהמכתסההיינבירתיהתרגאמהצעומה

העיגהתינכטההקלחמותקזחאלהאצוהה;י”ל2,400יב-החבשהסממו
.י”ל42,100ילהנשהתואב

רושיארחאלאלא,היינברתיהאיצוהלןיאקוחהתוארוהיפ־לע־
ואצמנ.תורגאהםולשתרחאלותוכמסומהתויושרהידי־לעתוינכותה

תאומלישםהשילבהיינבירתיהםינובלהצעומההרסמםהבשםירקימ
הצעומלתובייחוראשנשתוינלבקתורבחיתשםהיניב,האולמבהרגאה

האיצוההלרשא,תפסונתינלבקהרבחיבגל.י”ל18,000יכ1968ףוסל
םיברםיגבימלהיינבירתיה,1967/68דע1964/65םינשב,הצעומה
יקיתבאצמנאל-בוריקבי”ל200,000ילועיגהםהיבגלרתיההתורגאשו
וללכנתורגאהיכ,הריבסההצעומה.הרגאהםולשתרבדבדועיתהצעומה

ןיקתירוביצלוהיניכ,הריעהתרוקיבה.הרבחהםעםייתפוקתהםימוכיבסב
הצקוהשםוקמב,וקתעהבוהיינבהרתיהבםולשתהןפואםושירבה:

הצעומהתדמועותאש,םרוגםעתונבשחתהה,ןכילעירתי.ספוטבוב
לש,םידעיהיוהיז,תעלכב,רשפאתשהרוצבתויהלהכירצ,םירשקב

םושירןיאב.םימיאתמההסנכההיפיעסבומשריישםימוכס,הייבגהמוכס
ימוכסולכםאוןאולמבובגנתורגאהלכםאאדוולןתינאלהזכ

.ןידכ,הסנכהבומשרנ
ובגנשם,

:רצעומהתלהנהתבושת
תוכזבודמעםירקמהבורבש,תוירובצהינבתורבחלעןאכרבודמ

רתוירורבןפואבףקתשהלךירצרבדהךא.הבוחכאלו,תימוקמההצעומב

.,ךכל`תעגונההקלחמהמיתשרדו.תימוקמההצעומהלשהירפםכוהיסקנפכ

התעדמועועצוברבדה.םיפונההעבראלשתונובשחהתאדימןיכהל

.המלשהינפב

תעבג,,-הנוכש1949־ו1948םינשבהמקוההצעומהםוחתב.19

.דבלבר”מ27ןהמתחאלכלשהחטשש,רוידתודיחי550הב-"הכרב

ינימהלוסיהלושדחמהנוכשהיוניבלתינכותהצעומההמזי1963תנשב

.תוינלבקתורבחרפסימםעמ”ומהצעומההלהינוזהרטמל.םימייקהםינ

.שדחמהיוניבוהנוכשהיוניפלהזוחןהמתחאםעהצעומההמתח1964

תמקהרשפאתש,השדחריעיןיינבתינכותםוזילהצעומההבייחתההזוחב

הנוכשהתאהווהמובורש,םנוד207לשחטשלערוידתודיחי2,690

ר”מ44תבהרידםינופמהתושרלדימעהלהבייחתההרבחה.הרומאה

70ואר”מ52תבהרידוא,ףסונםולשתאללתמדוקהםתרידםוקמב

דוע.םתריחביפל-םייוציפםהלםלשלוא,םולשתתפסותב,ר”מ

ףתתשהלו,תוכרדימוםישיבכ,הנובשחלע,לולסלהרבחההבייחתה

.תורחאחותיפתואצוהב

רבמטפסב,הצעומלהריעהותורבחהתועצהתאהקדבתרוקיבה.20

־ההמהנוכשהיבשותלוהצעומלרתויהחונהתיהתועצההתחאיכ,1968

ןלבקהש,הריבסההצעומה.הצעומההרשקתהומעשןלבקהלשהעצ

הצעומהו;ןומימיישקללגבותעצהמוברזחרתויהחונההעצההלעב

.הזןיינעבןלבקהתאמרושיאתרוקיבלהאיצמה

אל,1965תנשב,םוקישירוזאלשיוניפויוניבקוחםוסרפםע-.21

רבדב,ןוכישהדרשמדילשיוניפויוניבלתושרהלאהצעומההתנפ

יוצרהיהשרבד,םוקישלםידעוימהםירוזאהתמישרבהנוכשהתללכה

1969סרמדע.ללוכיוניפויוניבעוציבהצעומלרשפאמהיהשםושמ

,הנוכשלץוחמשחטשב,תרשואמריעןיינבתינכותיפ־לע,הרבחההמיקה

.םינוממלתודעוימןהמקלחש,הנוכשלץוחמןלוכ,רוידתודיחי120קר

.תוחפשימ230ןיידעתורגיוניפלתדמועההנוכשב

:הצעומהתלהנהתבושת
.תוכרםרותרבדההיה,הזאשונבםיקפאתמתרוקבהישנאויהול

לעפמאוהונואתירקבהשענהלעפמהיכ,םהליתרכםהוםהינפליתיצרה
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ולי

”ט"כשתבאב'”

25.7.1969.

#.דובכל
דיגירמ-

תוימוקמתויושרתרוקבלףגאהשאר
הנידמהרקבמדרשמ

םילשורי

,דבכנהדיגירמ

רפסמםימיינפליארקאבהשיגפבהמייקתהשפ"עבונתהישליךשמהב
־רקבמהח"ודלעבתכבתוגשהולא־יאךילאריבעהלינירה

',

ייעובקלרעטצמינאונואתירקלעהנידמהרקבמח”ודארקמל;א
.וחוסיניבגלילונתנשתוחמבהבודמעאלוירבחמ

,4

1.
תגצוזןוובל

רקבמהידיבהסוקנההכלההתאםתמייקאלםיאצממה

לש
תפלוסמתונשרפתענומהתיעמשמידחךרדבםירבדהתאר

יקשהחישבילתתנשהחטבההתאםגדגונרבדה.תודבועה”
,תידומילתחלשמתרגסמבל”וחליתאצינפלרפסמםמונמיב

ענמתשתנמלעהרורבהרוצבחסוניח”ודהשךכלעודקשת
.ובתולולכהתורעהלםירזםישורפןתמלשתורשפא

םיארחאהםידיקפהםעתפסונהשיגפיתמייקהרומאהותחטבהרבואכלל

רסמחסוניינוקיתבךרוצלםבילתמושתיתוביסהוחודהיכתבימ”

לעולבקתנשהלאכףאו-םירקמהתיברמב,ברה;רעצ:ותעד

םתואלערבדלאלש,חטבומכםינוקיתהוסנכוהא-

יונתויוצעייתהוםירוריבםייקלחרכהבוריכהםהיבגלשםינוקיתה

,םיטס

הלאמםיגרוחהזח”ודבשםיאצממהןיאךתעדלשהדבועהתורמל.ב

ינא-)וירחאלוםוסרפהינפלילתרמאךכ(םירחאתוח”ודבםייוצמה

רבעמםשרפלוםיאצממהתרידקבשוחבלוסנישםימרוגואצמייש,יתעדי

ינפמרמשיהלידכחוסינהןינעלעיתדפקה,ךכיפל.םתנווכלוםכרעל

האצותהתאוהפוצמהמהלעמלומשגתניתוששח,ברהירעצלתאז,הנכס

.”תונורחאתועידי,,בו”ץראה”בועיפוהשתובתכהתרדסבאוצמלןתינ

ונוא.תירקתימוקמההצעומהש,רשאללכותהתאםגיכ,ינרובס.ג

ונאיכטיעמהלינוצרב.םירקוחהתווצםעאלמחרואבהלועפהפתיש

ליעומהוךירדמהןמהבשירשאכ,התשענשתרוקבהתדובעלעםיחמש

.השארבםידמועהםירחבנהלשותימוקמהתושרהלשהתלועפל

םיינורקעםיניינעהעבראלעתעדהתארבחמשינוצרב,תאזםע.ד

:םהוהשעמרחאלתאזו

תיעוצקמתועמשמילעבםיניינעלעטפשמץרוחהנידמהרקבמ.1

יוארהןמיכינרובס.'וכוםישיבכתלילס,יוניבתודובעןוגכ

להנימבעדיילעבםירקוחידיילעקראלךרעיתתאזכתרוקבש

םירחאעוצקמישנאואםיסדנהמידי־לעםגאלא,תונובשחבו

יתשרשאכ.תילאמרופהםתלכשהףקותבהעידתווחלםיכמסומה

הנוכנונלעפש,תועבוקםיינוציחםיצעוילשתויעוצקמתעדתווח

תעדתווחרותסלםכמעטמישילשסדנהמךירצ*םייוסמןינעב

לעונתנייםכלשתרוקבהיאצממשןכתייאלתכמסומךרדבהלא

.םתרשכהיפ־לעיעוצקמןפואבךכלםיכמסומםניאשםישנאידי

תרוקבהח”ודרשאכו.הכרעהןיבליתדבועאצממןיבלידבהלשי.2

רוביצה.הכרעהוזןכאיכ,ןייצלשי־תודבועאלותוכרעהעבוק

םאטופשלידכםירקבמהיתווצמךירעמהאוהימףאתעדליאשר

תיעוצקמהותעידילרשיסחיבתדמועתאזהכרעה

לעותולעהלאלשלוכיינניא,תישיאי`בעגונןינעהשףאלע.3

ךשמבש,איההנוכנהדבוע:תינורקעתועמשמולשירשאב,בתכה

תעביתבשיימםעתולבקהבגביתנייצאל,תרוקבהתונש4

הדוקנתווהמתוישיאתואצוה.םהילאתסחייתמהתיפסכההאצוהה

אצממלעםיעיבצמםתייהולותרוקבהשעמלכברתויבהשיגר
תמושתלרבדהתאחקוליתייה-תמדוקההנוהכהתפוקתבהז
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םייתפשהתוזלתענמנהתיהתאזךרדב.ןודינבםכתרעהלבקתהםע תיניינעהניחבמאיהשהקדצהלכהלןיאש

דימיתגהנשיפכ,תיחכונהיתנוחכתפוקתברבדהתאןקתמויבל

,

!

?ךכ.םירחאםיפוגלשםילדחמרקובמףוגלסחילןגוההזןיא.4 `תוגספמונגרחםימייוסמםירקמבשםתנייצםכמצעםתא.לשמל

*םותבביצקתהתאונלרשיאםינפהדרשמרשאכתרשואמביצקת

היההזאצממםול-כ.ותשגהירחאםישדח10-9,םיפסכהתנש
ן ו?םינפהדרשמלשתרוקבבוא,ונלצאיוטיבידילאובלךירצ

ויתייהךא"־הלאתורעהלבקת[שרבאליכ,חינמינא;דבכנהדיגירמ

תובושתותו'ו ןקבהתורעה:.תאזךרדבןהילעיתעבצהאלמלאישפנברקשהשוע
דיתעבךשמייוניניבהלועפרףותיש,הלאתורעהתובקעביכ,הווקמינא

הצעומהתלהנה, .רבעבהיהשיפכ

לםוף־ ערעמ)(ומיפהןייוצמםשארבשםיפיעסה,ר.װ .דבלבהיצמרופניאםיאיבמר”פד:עה,הכרבבודובכב
''שלוהפבקעי.

ל
:1231193763וירישמךרעשתרוקיבהתאםכסמהזןובשחוןיד

ךלהמבולעוהש!?”:בונואתירקתימוקמההצעומהלשהיתולועפ מה.1969סרמבהמייתסהתרוקיבה.#1967/68
,אצמשתאללוכוז :ןובשחוןיד.לופיטל,הצעומהשארלורסמנתרוקיבד

םימיקמהרצ `
:עומבתרוקיבהלעםדוקהןובשחוןידה.םיירקיעהתרוקיבה`

.

.1964סרמבאצוהונואתירק
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רץ-1־,
םיוילטיא,תופועתטיחשלעחוקיפםיללוכםיירנירטווהםיתורישה.10

סרמברסמנתורישהעוציב;תבלכתעינמלתולועפןבו,םיגדתויונחו
יתב,םייחבטמיתב(םייתעבנוקרבינב,ןגתמררוזיאםירעדוגיאל1955

רקבמידי־לעאצוהדוגיאבתרוקיבהלעח”וד.)?רנירטוחוקיפוהטיחש`
.1961יאמבהנידמה

1967/68תנשבםיירגירטוםיתורישוהאורבתיתורישלעהאצוהה.11
,ןיכפושתורובתקרהלובויבלי”ל293,000הזמ.י"ל541,000יב.המכתסה
חוקיפלי”ל16,000,תובוחריוקינלי”ל83,000,הפשאיוניפלי”ל142,000
.להנימלי”ל13,000יויאורבת

יכעבקנ,םינשדרוצייללעפימםע19%לירפאמםכסהיפ־לע-.12
הצעומהידי־לעתרבעומההפשאןוטלי”ל7לעפימלםלשתהצעומה
תויומכלעםיקודבםינותנויהאלהצעומהידיב;לעפימהידיבששרגימל
.לעפימהלששרגימלהרבעוהשהפשאה

:רצעװנהתלהנהתבושת
ונלצינותעשב.ןויכזלעבאוהו,ירובצלעפמאוהםינשדהלעפמ

.ונואתירקלשהפשאהתלוספתאלבקלןכומהיהישידכונירשקלכתא
.תאזהעיבקלערערעלתורשפאונלהתיהאלוריהמונלוביתבחהשעמלו

אלאךכלסחיתהלםינכומויהאלהליקשלשהעיבקהזוחבועבקשםג
ינפלהיעבהתאונילעהםכיתורעהרחאל.םתעיבקוםתכרעהיפלקר

תיברמלךא,ךכלתונוכנחליגלעפמה.העיבקהתאתונשלונשקבו,לעפמה
.האצוההתאהתלעהו,רתויההובגהשדחההעיבקההתיהרעצה

תטיקנבךרוצהלעהצעומהתאתרוקיבההדימעהםדוקהןובשחוןידב־.13
ןוישיראללםילהונמהםיקסעיבגל,קוחהתוארוהםויקלםימיאתמםידעצ ןוישירםינועטהםיקסע69הצעומהםוחתבולעפ1968תנשףוסל.הכאלמ .רבעשלהרבעמהחטשבםיעוערםיפירצב,ןוזמיקסע14םהיניב,הכאלמ

װכישהדרשמיכהעידוההצעומה.יאורבתחוקיפאללוןוישיראלל תמושתתאהתנפהתרוקיבה.םיקהשעבקהנבימלםיקסעהתרבעהבלפטמ אלבםיקסעהלוהינבתוכורכהרוביצהתואירבלתונכסלהצעומהבל
.םהילעתואניאורבתחוקיפ

:רצעומהתלהנהתבושת
רבודמחוומקוהשםיקסעהיכ,הזאשונבםכתרעחתאןיבהלילהשק

-ונואתירקתרבעמרבעבתמייקהתיהוברוזאותואבםיקסערפסמב תאלבקלםיכירצויהאל,)וופשהדרשמתועצמאב(לארשיתלשממי"ע
10

,םינופידצכ,שיא5000יכהזרוזאבןכשלהיהרתומםאיכ,ילהארנ.ונרושא
םתאורבתהםירודסהשכ,תורוחסובןסכאלרתומיאדוו,םינשרשעךשמב

..רבעבויהשיפכוראשנ
'גו-

,.בהבםויכםגםייקםינשעבראינפלןינעליתתנשרבסהותוא
םתטילקלןכומהנכמדמועםויכירה,תינכתקרתמייקהתיהואםאש,דחא

-םיישדוחדותיכתווקלשיו,םימייקןיידעשםינופירצה20יריידלש
הפוגתארעבמםגאלא,יאורבתקרוניאש,הזדרטמםגקלוסיהשלש
.ונואתירקלשהפיה

אלא,תימוקמההצעומהלאתינפומתויהלהכירצהתיהאלתרוקיבה
.תורבעמלוסהלגואדלםדיקפתשםייתכלממםיפוגל

םירבשמתואקשמםגםירכומהםינונזימותודעסימ,הפקיתב־.14
תואקשמתדגאו,י”ל10לשרועישבהכאלמןוישירתרגאהצעומההתבג

ףקותבויהשקוחהתוארוהיפ־לעשדועב,”'ל30לשרועישבםירבשמ
.הכאלמןוישירתרגאתובגלהלאכםירקימבםוקמהיהאל1968ףוסדע

:רצעװ'נהתלהנהתבושת
ןוכניתלבשורפןתינשררבתה,תוקלחמהילהנמםעהחישרחאל

.םכיתורעחלםאתהבןקותרבדהו,הזןינעלםדיצמ

יתב,םייחבטמיתב(םייתעבגוקרבינב,ןגתמררוזיאםירעדוגיא-.15
םיתורישהםויקתארומאכהצעומההרסמולש,)ירבירטוחוקיפוהטיחש

־טיאבףטושהירנירטווהחוקיפהתא1966/67ןמלקיספה,םיירנירטווה
רוגיפאיהךכלהביסהיכ,ררבוה.הצעומהםוחתבשםיגדתויונחבוםיזיל

תרוקיבה.י”ל1967/68-6,100ףוסל,תורישהדעבםימולשתבהצעומה
עגפימהווהמרידסירנירטוחוקיפאלבםוקמהתראשהיכהצעומלהריעה

תורישחיטבהלךרדהתאאוצמלהילעיכו,ומעםילשהלןיאשיתואירב
.תואנ

:רצעומהתלהנהתבושת
תולשרתהןאכהתיהי.כ,תרוקבהןמזבםתאצמשיוקלהלעילרצ

ןתינ-הצעומההתיההיורשוכהשקהיפסכהבצמהףאלע.להנימהדצמ
י"עילרמאנתאזםע.םיישקאללותורסחהי”ל6.100תאםייבלהיה

הארנהיתתנםכתעדוהםעםוקמלכמ.קספוהאלםלועמתורשהיכ,הקלחמה
.קספוהאוהוהדימבןיקתהתורשהשודיהלו,בוחהלשידימםולשתל

ןוחטיבוהרימש
תרואת,תיאלקחותינוחטיבהרימשםיללוכןוחטיבוהרימשיתוריש.16
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םיוילטיא,תופועתטיחשלעחוקיפםיללוכםיירנירטווהםיתורישה.10
סרמברסמנתורישהעוציב;תבלכתעינמלתולועפןכו,םיגדתויונחו

יתב,םייחבטמיתב(םייתעבגוקרבינב,ןגתמררוזיאםירעדוגיאל1955
רקבמידי־לעאצוהדוגיאבתרוקיבהלעח”וד.)?רנירטוחוקיפוהטיחש\

.1961יאמבהנידמה

1967/68תנשבםיירנירטוםיתורישוהאורבתיתורישלעהאצוהה.11
,ןיכפושתורובתקרהלובויבלי”ל293,000הזמ,י”ל547,000יב:המכתסה
חוקיפלי”ל16,000,תובוחריוקינלי”ל83,000,הפשאיוניפלי”ל142,000
.להנימלי”ל13,000־ויאורבת

יכעבקנ,םינשדרוצייללעפימםע51965לירפאמםכסהיפ־לע-.12
הצעומהידי־לעתרבעומההפשאןוטלי”ל7לעפימלםלשתהצעומה תויומכלעםיקודבםינותנויהאלהצעומהידיב;לעפימהידיבששרגימל
.לעפימהלששרגימלהרבעוהשהפשאה

:רצעומהתלהנהתבושת
ובלציבותעשב.ןויכזלעבאוהו,ירובצלעפמאוהםינשדהלעפמ

.ונואתירקלשהפשאהתלוספתאלבקלןכומהיהישידכונירשקלכתא .תאזתעיבקלערערעלתורשפאונלהתיהאלוריחמונלוביתכההשעמלו
אלאךכלסחיתהלםינכומויהאלהליקשלשהעיבקהזוחבועבקשםג
ינפלהיעבהתאונילעהםכיתורעהרחאל.םתעיבקוםתכרעהיפלקר

תיברמלךא,ךכלתונוכנהליגלעפמה.העיבקהתאתונשלונשקבו,לעפמה
.האצוההתאהתלעהו,רתויההובגהשדחההעיבקההתיהרעצה

תטיקנבךרוצהלעהצעומהתאתרוקיבההדימעהםימקהןובשחוןידב-.13 ןוישיראללםילהונמהםיקסעיבגל,קוחהתוארוהםויקלםימיאתמםידעצ ןוישירםינועטהםיקסע69הצעומהםוחתבולעפ1968תנשףוסל.הכאלמ ,דבעשלהרבעמהחטשבםיעוערםיפירצב,ןוזמיקסע14םהיניב,הכאלמ
ןוכישהדרשמיכהעידוההצעומה.יאורבתחוקיפאללוןוישיראלל תמושתתאהתנפהתרוקיבה.םיקהשעבקהנבימלםיקסעהתרבעהבלפטמ אלבםיקסעהלוהינבתוכורכהרוביצהתואירבלתונכ'סלהצעומהבל

.םהילעתואניאורבתחוקיפ

:רצעומהתלהנהתבושת”
ןרבודמדוומקוהשםיקסעהיכ,הזאשונבםכתרעהתאןיבהלילהשק

-ונואתירקתרבעמרבעכתמייקהתיהוברוזאותואבםיקסערפסמב תאלבקלםיכירצויהאל,)ווכשהדרשמתועצמאב(לארשיתלשממי"ע
10

,םינופירצב,שיא5000יכהזרוזאבןכשלהיהרתומםאיכ,ילהארנ.ונרושא
םייתאורבתהםירודסהשכ,תורוחסובןסכאלרתומיאדוו,םינשרשעךשמב
.רבעבויהשיפכוראשנ

,; ,דבהביץםויכםגםייקםינשעבראינפלןינעליתתנשרבסהותוא
:תטילקלןבומהנבמדמועםויכירה,תינבתקרתמייקהתיהזאםאש,דחא

*םיישדוחדותיכתווקלשיו,םימייקןיידעשםינופירצה20יריידלש
הפוגתארעבמםגאלא,יאורבתקרוניאש,הזדרטמםגקלוסיהשלש
.ונואתירקלשהפיה

אלא,תימוקמההצעומהלאתינפומתויהלהכירצהתיהאלתרוקיבה
.תורבעמלוסהלגואדלםדיקפתשםייתכלממםיפוגל

םירבשמתואקשמםגםירכומהםיבונזימותודעסימ,הפקיתב־.14
תואקשמתדגאו.י”ל10לשרועישבהכאלמןוישירתרגאהצעומההתבג

ףקותבויהשקוחהתוארוהיפ־ילעשדועב,י”ל30לשרועישבםירבשמ
.הכאלמןוישירתרגאתובגלהלאכםירקימבםוקמהיהאל1968ףוסדע

הצעומהתלהנהתבושת
ןוכניתלבשורפןתינשררבתה,תוקלחמהילהנמםעהחישרחאל

.םכייתורעהלםאתהבןקותרבדהו,הזןינעלםדיצמ

יתב,םייחבטמיתב(םייתעבגוקרבינב,ןגתמררוזיאםירעדוגיא־.15
םיתורישהםויקתארומאכהצעומההדסמולש,)ירנירטוחוקיפוהטיחש

־טיאבףטושהירנירטווהחוקיפהתא1966/67ןמלקיספה,םיירנירטווה
רוגיפאיהךכלהביסהיכ,ררבוה.הצעומהםוחתבשםיגדתויונחבוםיזיל

תרוקיבה.י”ל1967/68-6,100ףוסל,תורישהדעבםימולשתבהצעומה
עגפימהווהמרידסירנירטוחוקיפאלבםוקמהתראשהיכהצעומלהריעה

תורישחיטבהלךרדהתאאוצמלהילעיכו,ומעםילשהלןיאשיתואירב
.תואנ

:רצעומהתלהנהתבושת
תולשרתהןאכהתיהוכ,תרוקבהןמזבםתאצמשיוקלהלעילרצ

ןתינ-הצעומההתיההיורשובהשקהיפסכהבצמהףאלע.להנימהדצמ
י"עילרמאבתאזםע.םיישקאללו«תורפההי"ל6.100תאסייגלהיה

הארוהיתתנםכתעדוהםעםוקמלכמ.קספוהאלםלועמתורשהיכ,הקלחמה
..קספוהאוהוהדימבןיקתהתורשהשודיחלו,בוחהלשירימםולשתל

װחםיכוהרימש
תרואת,תיאלקחותינוחטיבהרימשםיללוכןוחטיבוהרימשיתוריש.16
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תפתתשמהצעומה.העונתירורמתתנקתהו,םיסנפ1,700יכידי־לעתובוחר
תוימוקמתויושר־יתשםעדחי,תדגואמאיהו,א”גהיתורישתואצוהב
1967/68תנשב.)תואבכיתוריש(קרבינברוזיאםירעדוגיאב,תוכומס
-הרואתהזמ,י”ל228,000ןוחטיבוהרימשיתורישלהצעומההאיצוה י”ל15,000-םיכרדבתוחיטב,י”ל25,000-הרימש,י”ל134,900
.י"ל30,000-א”גהותואבכו

'

ןיינבוןונכית

הדעווהידי־לעהצעומהםוחתבםינהנןיינבוןונכיתיתוריש
הצעומהםוחתתאםגתתרשמה,”ונוא”היינבלוןונכיתלתימוקמה
הצעומהסדנהמתא,תויקלחתורשימב,הקיסעמהדעווה.ונואתירוזאה
.היינבהלעחוקיפבקסועה,רחאדבועןכו,הדעווהריכזמכשמשמה

תואצוה.ונואתירקתימוקמההצעומהידרשמבאצמנהדעווהדרשמ
תואצוהמ90%יבתאשונה,תימוקמההצעומהתועצמאבתושענהדעווה
יבגלתוימוקמהתויושרהידי־לעתובגנהיינבירתיהתורגא.הדעװה

הדעווההאיצוה1967/68יו1965/66,1966/67םינשבי.ןמוחתבשתועקרקה
תסנכה.ןרדיסכ,היינבירתיה52יו35,83תימוקמההצעומהםוחתל
,ויל41,200יב1967/68תנשבהמכתסההיינבירתיהתרגאמהצעומה

העיגהתינכטההקלחמהתקזחאלהאצוהה;י”ל2,400יב-החבשהסממו
.י”ל42,100'להנשהתואב

רושיארחאלאלא,היינברתיהאיצוהלןיאקוחהתוארוהיפילע-
ואצמנ.תורגאהםולשתרחאלותוכמסומהתויושרהידי־לעתוינכותה

תאומלישםהשילבהיינבירתיהםינובלהצעומההרסמםהבשםירקרמ
הצעומלתובייחוראשנשתוינלבקתורבחיתשםהיניב,האולמבהרגאה

האיצוההלרשא,תפסונתינלבקהרבחיבגל.י”ל18,000יכ1968ףוסל
םיברםינבימלהיינבירתיה,1967/68דע1964/65םינשב,הצעומה
יקיתבאצמנאל-בוריקבי”ל200,000־לועיגהםהיבגלרתיההתורנאשו

וללכנתורגאהיכ,תוריבסההצעומה.הרגאהםולשתרבדבדוע.יתהצעומה

ןיקתירוביצלוהיניכ,הדיעהתרוקיבה.הרבחהםעםייתפוקתהםימוכיסב
הצקוהשםוקמב,וקתעהבוהיינבהרתיהבםולשתהןפואםושירבה:

הצעומהתדמועותאש,םרוגםעתונבשחתהה,ןכילעירתי.ספוטבךכ

לש,םידעיהיוהיז,תעלכב,רשפאתשהרוצבתויהלהכירצ,ס:”2
םושירןיאב.םימיאתמההסנכההיפיעסבומשריישםימוכס,הייבגהמוכ
יוכסרלכםאוןאולמבובגנתורגאהלכםאאדוולןתינאלהזכ

.ןידכ,הסנכהבומשרנ
ובגנשסמ.

:הצעומהתלהנהתבושת
תוכזכודמעםירקמהבורבש,תוורוכצהינבתורבחלעואברבודמ

רתוירורבןפואבףקתשהלךירצרבדהךא.הכותבאלו,תימוקמההצעומב

,ךכל,תעגונההקלחמהמיתשרדו.תימוקמההצעומהלשהירפסבוהיסקבפכ

התע.יעבועועצוברבדה.םיפוגהתעבראלשתונובשחהתאדימןיכהל

.המלשהינפב

.19
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תעבג,,-הנוכש1949־ו1948םינשבהמקוההצעומהםוחתב

.דבלבר”מ27ןהמתחאלכלשהחטשש,רוידתודיחי550תב-”הכרב

־בימהלוסיהלושדחמהנוכשהיוניבלתינכותהצעומההמזי1963תנשב

.תוינלבקתורבחרפסימםעמ”ומהצעומההלהינוזהרטמל.םימייקהםינ

.שדחמהיוניבוהנוכשהיוניפלהזוחןהמתחאםעהצעומההמתח1964

תמקהרשפאתש,השדחריעיןיינבתינכותםוזילהצעומההבייחתההזוחב

הנוכשהתאהווהמובורש,םנוד207לשחטשלערוידתודיחי2,690

ר”מ44תבהרידםינופמהתושרלדימעהלהבייחתההרבהה.הרומאה

70ואר”מ52תבהרידוא,ףסונםולשתאלל,תמדוקהםתרידםוקמב

דוע.םתריחב`יפל-םייוציפםהלםלשלוא,םולשתתפסותב,ר”מ

ףתתשהלו,תוכרדימוםישיבכ,הנובשחלע,לולסלהרבחההבייחתה

.תורחאחותיפתואצוהב

רבמטפסב,הצעומלהריעהותורבחהתועצהתאהקדבתרוקיבה

־ההמהנוכשהיבשותלוהצעומלרתויהחונהתיהתועצההתחאיכ,1968

ןלבקהש,הריבסההצעומה.הצעומההרשקתהומעשןלבקהלשהעצ

הצעומהו;ןומימיישקללגבותעצהמוברזחרתויהחונההעצההלעב

.הזןיינעבןלבקהתאמרושיאתרוקיבלהאיצמה

אל,1965תנשב,םוקישירוזאלשיוניפויוניבקוחםוסרפםע-

רבדב,ןוכישהדרשמדילשיוניפויוניבלתושרהלאהצעומההתנפ

יוצרהיהשרבד,םוקישלםידעוימהםירוזאהתמישרבהנוכשהתללכה

1969סרמדע.ללוכיוניפויוניבעוציבהצעומלרשפאמהיהשםושמ

,הנוכשלץוחמשחטשב,תרשואמריעןיינבתינכותיפ־לע,הרבחההמיקה

.םינוממלתודעוימןהמקלחש,הנוכשלץוחמןלוכ,רוידתודיחי120קר

.תוחפשימ230ןיידעתורגיוניפלתדמועההנוכשב

:ךצעומהתלהנהתבושה
.תוכרםרותרפרהה"ה,הזאשונבםיפסאתמ.הדוקנהישנאויהול

לעפמאוהונואהירקבהשענהלעפמהיכ!םהליתרכםהותוריבעליתיצרה
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”םישנאלםיעיצמשםיבוטהםיאנתהרואל,ץראבולהמה,יאשדחומ תימוקמההצעומהו,ימרפילכלכףוגוניההנפמה.הנופמהרוזאהתאםיב;ועז; ךרדבתכללאלשקיבשאוה,יטרפהילכלכהףוגה.ונוצרלםאתהבתעוז ילבמרוזאהתאתונפל”לכונש,הבקיזחמאוה”םויהםגו-העדכהיהאוה.;ל לעפמכעיקשהשףוגהשןמזלכ.הככיונפלשםייתקיחתםיעצמאבונוקרז םעפלכהאוריניא,וז:ןרדבתכללהצריאל,י"לןוילמ4יכלשםוכס« .דכלוחירכהל

לש
יבשותמ60%יכ.ריחמוניההזקרפבםתתנשרואתה,בגאךרד קלחותיאמצעהרבחי"עונבנשםינוכשלרכעקלח.ותואובזערובכםבוכןבאל תומוקמהשולשב"ד;ג,,תרבחי”עהינבהשורחםע.םירחאםיפוגש שיונואתירקב .20-30וכובזעיהנשךותשתווקל: זוואהתאםיפסונ%לו;פ.הנופמה

22.
םא,היתועקשהתאהרבחלריזחהלהצעומההבייחתהי;חוחינ-ך .יאנתילעתיפסכתובייחתהםושמובשיש,החחה.הנרשואתאתונכותןל הדעווההרשיא1968רבמבונב.שרדנכ,רושיאלםינפהדרשמלשגוהא אלודבלברוידתודיחי1,850יליוניבתינכותהיינבלוןונכיתלתזוחמה .);19עטק,ליעלהאר(הזוחבעבקנכ,תודיחי2,600

,

:רצעומהתלהנהתבושת
' ־1םג

םרטביכ,ןינעהעוצבלתשגלוניצראל.תילמרופהרערוזלונממש `דל
שישםייתכלממהתודסומהלכםעתוחישומ"ומונלהנםיוותהע ןיושבוילכןיאיכ,םינוידםתואבועידוהםימרוגהלכ.אשונבד:,בכ ־:יתבבאל"דנ,,תרבחםעהזוחביכןייצלילעתאזםע.תינכתהשפשפ לעמ
םעםגםכוס,םנמאו.הנופמהרוזאבונביירוידתודיחי2600כ יד

תודיחי2600ילעיגתאלהנובההרכההוהדימביכ,לארשייעקרקמה ונטופשםוחתבםירחאעקרקיחטשהתושרלודסעויד,"ולגרבלתייעבבךרנומל ידה
,

רה.תאזןינבתסכמםש. תרבחשכהתעעצבתמףארבללמ"ךכ חותפחטשהתושרתבק,, 300יכתונבללבותוב,ונואתירקלש.רוידתודיחי
בההעצובשהינבה 00'הרשואשוזוהדוכעכשיי`ג' .רוידהתודיחי2600תסכמתאםימילשמ

ל"נהתודיחיה3כ

רוביציסכנ
ינבימהעבש,ךוניחינבימ19הצעומהתולעבב.23 םעםימתוראבעבחא,םיקסויקינש,םינסחמינש,הצעומהןיינבלחבניב ־וביצםישרנימ,חואווקימינש,םימילדנימינשוםימםכיניב,הבושבטייר ,תורדש,םיקחשימישרנימ,םיירוביצםינג,םנוד95לשוב

יתבהעברא,תוברת

14

םישיבכהתשרךרוא.םנוד610לשללוכחטשבתוברדימוםיכרדו,תושרוח .מ”ק36אוהםילולסה

:י”ל84,000`בםיסכנמהצעומהחסנכהיהמכתסה,1967/68תנשב.24
.חותיפתודובעעוציבתואצוהבםיסכניילעבתופתתשהמי”ל51,000הזמ

התואבהמכחסהי)תוברתוךוניחינבימטעמל(שוכרתקזחהלעהאצוהה האצוהה.י”ל387,000-תודלימןוערפהזמ,י”ל463,000יבהבש םינגלי”ל78,000,תוברדימוםיכרדתקזחאלי”ל368,000:הקלחתה
.להנימלי”ל14,000יו,זוקינולועיתלי”ל3,000,תועיסנו

תכיישהעקרקלעהצעומהידי־לעומקוהםיברםיירוביצםיניינב־־.25 לעןיידעםשרנאלתועקרקהלשןתריכחרבד.לארשייעקרקמלהנימל ירפסבתומושרןדועתוירוביצםיכרד.שרדנכ,הזוחאהירפסבהצעומהםש לעומשרנאלןהו,ןוילעהביצנהוא,רתכומהוא,ל”קקםשלעהזוחאה .שרדנכ,הצעומהםש

::רצעומהתלהנהתבושת

ח םישיבכורוביצינבמםושרתמלשהלהארוהםעפאליתתניכםא ,תימוקמההצעומה:הלעבללארשייעקרקמלהנימולארשיתנידמתולעבמ סרפתאזהדובעיכםא,תימוקמההצעומהתושרללטובמאלקלחרבעוה בכעמשהמהזותיפוסראתמתינכותןיידעןיאהצעומהתושרל.המלשוה ,תודסומןיבהברתוצצורתהבהרושקההדובע־.הדובעהתמלשהתא .םינושהםילופיטל
םושרתאםילשהלרבדכתעגונההקלחמליתירוהתאזםעדחי .וזהנשףוסדערמגיהזםושרשהוקתינאויוחידאללעקרקה

תקזחאלדויצוםירמוחםינסחואמובשןסחמוהיירגנתמייקמהצעומה.2.6 ;י”ל45,000יכ1967/68תנשבהיהןסחמבןיבוטהרוזחמ.הצעומהיסכנ תקזחאלהאצוהה.י”ל36,000יבןסחמבשןיבוטהךרעםכתסההנשהףוסב '.י”ל28,100יבהמכתסההנשהתואבהיירגנהוןסחמה

,הדיקפחמש,1966ראוניבהצעומהידי־לעהמקוהשתוינקהתדעו”־.27 ונסחואישםיטירפהתאעובקלותוינקתינכותןיכהל,קוחהתוארוהיפ־לע .הליעפהתיהאל,ןסחמב
,

הצעומהתלהנהתבושת
ןינעלוהליעפהגניאתוינקהתדעושךכלעירעצעיבהלאלאילןיא תדובעתאקחשליתלוכיאל-אסיגךדיאמוא.הלוכהצעומהתיארחאהז. םאתהבוםיזרכמבבגאךרדושענש,תוינקעוצפרוסאלו,תימוקמהתושדח
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םא,תוינקהתדעותאהלהנהההדעוףילחתאב'הליב,נאדא.םיללכהלכל
.תעדהתאחינהוזהרודצורפיבהװקמינא.התוכמסלםאתהבלעפתאלוז

עצבמלשםידיקפתהתאוידיביאנספאהזכרמ1967תנשףוסןמל־.28
זוכיריכהריעהתרוקיבה,יאלמהתסטרכבםשרלשויאנסחמלש,תוינק

.םיניקתקודיבירדיסבםגופדחאדבועידיבהלאםידיקפת

הצעומהתלהנהתבושת
ילנוסרפיוניש-תויצקנופהתדרפהלהארוהיתתנםכתרעהרואל

.ףסונםדאהבתקסעהלתואצוהמתססותכתימוקמהתושרלהלעיהז

חבטימ'דויצ)31עטקהאר(םידליהןועמבאצמנתרוקיבהתעב-.29
;בוריקבי”ל4,000תרומת1964רבמבונבשכרנש,רשבילכאמתנכהל

תויבלחתוחוראקפסמםידליהןועמשרחאמ,שומישאללדמעהזרויצ
9.600לשריחמב,ןועמהליבשבןמזותואבשכרנש,רחאדויצםג.דבלב

ףוסב,דויצהרבעוהתרוקיבהתרעהתובקיעב.שומישאללדמע.י”ל
.ובםישמתשמה,הצעומהלשרפסהייתבבשהנזההיחבטימל,1968

ינשוטואיטתינוכמיבגלןכו,הלשםיעסונתוינוכמיתשיבגל־.30
קלדהתכירעלעםימושיראלותועיסנינמויהצעומההלהינאל,םירוטקרט

.ןתקזחהבתוכורכהתואצותהלעתואנחוקיפענמשרבד,םינמשהו

:דצעומהתלהנהתבושת
.יניבלהקזחאהתקלחמלעםיארחאהןיבןוידבםעפאלהיההזאשונ

עדיהרסוהרואל,עוצפלןתינוניאטעמבעבקנשיפכםושרשילרהכוהו
םויהדפקהבתואיקבםיארמםניאשבכרבםיגהונהםידבועהמקלחלש

םאקפס,ךכלעדיפקהלתשדוחמהארוהיתתניכםא.קיודמבושרבתימוי
.יתתנשרבסההרואל,רשפאתירבחה

םייתכלממםיתוריש

ידוסיךוניח
דחאנםייתד'םייתכלממםיינשםהמ(םידלי'ינג12תמייקמהצעומה.31

םידלי408ט”כשתםידומילהתנשבםירקבמםהב,)יאמצעהךוניחהלש
םישנןוגריאםעףתושמב.הבוחדומילליגמהטמלםידלי78ללוכ

הטמלםידלי80םירקבמוב,תותיכיתשןבםידליןועמהצעומההקיזחמ

,1.6

.32

.35

םידלי40םירקבמוב,םידלייןגםגםייקמ,ןוגריאה.הבוחדומילליגמ
.תוטועפ35וב,ןוטועפו,הבוחדומילליגמ`הטמל

,תואירביתוריש*:םיפסונםיתורישהצעומהתקפסמהלשםידליהיינג'ל
םיקחשימ,הכאלמירמוח,יכוניחייגולוכיספלופיט,תונואתינפמחוטיב
םיפסונםיתורישתרגאםינגהידליירוהמהבוגהצעומה.ישיאדויצו

הבוחדומילליגמ.חטמלשםידלילשםירוהמ;הנשלי”ל24לשרועישב
.דלילהנשל”'ל300לשיברימרועישבדומילירכשהצעומההבוג

יכלממרפסייתבהשולש:םיידוסירפסייתבהשישתמייקמהצעומה
רפסיתיב,תותיכ50יבםידימלת1,770ט"כשתבםידמולםהב,םייח

לשרפסיתיב,םידימלת194םידמולוב,תותיכהנומשןביתדייתכלממ

־תיבו,םידימלת142םידמולוב,תותיכהנומשןביאמצעהךוניחהתשר
,םידבועםירענל.םידימלת150םידמולוב,תותיכ10ובדחוימרפס
םידמולהב,התיכהצעומהתמייקמ,םיידוסיהםהידומילתאומייסאלש

.םירענ10ט”כשתב

,ט”כשתתנשבהצעומהתנתונםילבוקמהםיתורישהלעףסונב
יתוריש:םיאבהםיפסונהםיתורישהתא,םיידוסיהרפסהייתבידימלת-ל
ירפסלשתזכורמהקפסא,יכונחייגולוכיספלופיט,םיינישיופיר,תואירב

דעב.תונואתינפמחוטיבןכו,הכאלמירמוחוהביתכירישכמ,דומיל
הנשלי”ל23.50לשרועישבהרגאהצעומההבוגהלאםיפסונםיתוריש

הצעומההקינעמדעסיתוקקזנתוחפשימלוםידליתובורמתוחפשימל.דליל
,יכוניחיינולוכיספתורישלהנחתתמייקמהצעומה.הרגאהםוכסמתוחנה

דחוימורפסהיתיבב.תויקלחתורשימבהדיקפוגולוכיספםיקסעומהב
דרשמםעףתושמב;הכאלמלותולמעתהלןודעומהצעומהתמייקמ
תוקחורמתונוכשמםידימלתהאמהצעומההעיסמתוברתהוךוניחה

.רפסה'תיבל

)ידומילדחאםהמ(הצעומהלשהנוהיחבטימינשוקפיסט”כשתב
יתנשתרגפב.םיידוסירפס'יתבהשימחבםידימלת570'לתוימויתוחורא

.םידימלת550ודקיגהב,הנטייקהצעומההמייקח”כשתםידומילה

האר(,יוניפלתדעוימההנוכשבאצמנהדחוימהדפסה'תיבתרגסימב
םידמולהב,םירגפמםידלילהתיכהצעומהתמייקמ,)19עטק,ליעל

.13דע7יאליגםידלי11
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קחרמבםיאצמנהץעיפירצינשבםיגכושמהלשהפסהירדחוהתיכה-.37
יתיבתלהנהחוקיפלעדיבכמהרבד,רפסהיתיבמבוריקברטמוליקלש

.התיכהידימלתלשםירידסהםידומילהלערפסה
.ידוסיילעךוניח

הצעומהתלהנהיהבושח
יכםכלרבסוהשרחאל,הזאשונבםבתרעהתאןיבהלילהשק

ירפסתיבתינבבעיקשהלתישילשההנשהוזתשקבמתימוקמההצעומה
ינאשתישילשההנשהוזועוצבלתונכומירבכתוינכתהלכ.דחוימךונחל
הצעומהתושרלדימעהםרטךונחהרדשמךאהאוולהתלבקלהשקבשיבמ

&.תושורדהתואוולההתא

ט”כשתםידומילהתנשבםידמולוב,ןוכיתרפסיתיבתמייקמהצעומה.38
.תקזחאתואצוהומכתסה1961/68תנשב.תותיכ10יבםידימלת230

-םירוההוהלשממהתופתתשהמתוסנכההו,י”ל270,000יברפסהיתיב ילערפסייתבבםידמולהצעומהםוחתמםידימלת350יכ.ייל216,600יב
.המוחתלץוחמשםייתדיםיינוכיתרפסייתבבוםייעוצקמםיידוסי

יבהמכתסה1967/68תנשבךוניחיתורישללכלהצעומהתאצוה.39
־שהמהתסוכהאצוהה.תוולימןוערפלי”ל504,000ללוכ,י”ל1,402,000

;י”ל222,000-םירוהתופתתשהמוי”ל199,000-דלשממהתופתת
הצעומהיפסכמהסוכ-ו”ל981,000-ראשה

תיברת

תנשבםירקבמוב,רעונןודעומ,הינותניפל,תמייקמהצעומה.40
450םירקבמםהבשדימלתייתבהשדלש,רעונינבוםידלי150יכט”כשת

םינודעומב.דימלת650יכםיפתתשמםהבשםינושםיגוהןכו,םידימלת
יתע.תויקלחתורשימבםיכירדמ17הצעומההקיסעמםירומאהםיגוחבו
םיקסועהתורענוםירענ350יכםירקבמוב,ינכטןודעומהצעומהתמייקמ

,הקינורטקלאותכתמ,ץעתודובעב,תויקלחתורשימבםיכירדמ10תכרדהב,
םידמולובשןוירוטברסנוקתמייקמהצעומה.תשוחניעוקירו,המקיר,הגירא

.תוקלחמעבשבםידימלת470יכט”כשחב

תולועפהצעומהתמייקמונואתירקבםילעופהתצעומםעףתושמב.41
טרופסינוגריאינשלתובצקהתנתונהצעומה.היירפסהקיזחמו,תוברת

.םוקמבש
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247,000־ב,המכתסה1967/68תנשבתוברתתולועופלהצעומהתאצוה.42
13,000:התסוכהאצוהה.םינודעומותוברתיתבלי”ל-134,000הזמ,י”ל
,הלשממהתופתתשהמ-י”ל43,000,תודסומוםיבשותימולשתמ-י”ל

.הצעומהיפסכמ--י”ל191,000יו

תואירב

םאבלופיטלתונחתיתשהצעומהםוהתבםייקמתואירבהדרשמ.43
,ןדשוגלםודאדודןגמזכרמידי־לעםינתינהנושארהרזעיתוריש;דליבו

תודסומלםימוכסהנשבהנשידמהביצקמהצעומה.ןגתמרבומוקמש
דע1964/65םינשב.ן”ליאותפחשבהמחלמלהגילהםהיניב,תואירב

היינבהתואצוהבי”ל62,000לשללוכםוכסבהצעומההפתתשה1967/68
.ןגתמרבםודאדודיןגמהנבימלש

רעפ

;תוחפשימ868הצעומהלשדעסהתכשיללופיטבויה1967/68תנשב.44
יתלבהכימתו)שפנ270(תוחפשימ92`להנתינהעובקתילכלכהכימת
`סומבםידלי<96הקיזחההצעומה.שפנ705ותוחפשימ235'ל-העובק

הנקיזיקנעמבהפתתשה,רעונוםידלי130ילענומלופיטהשיגה,תוד
וררחושםיקקזנ40'ייכ;םיקקזנ60לשזופשיאתואצוהבו.תוחפשימ58יל

המקישהנשהתואב.י”ל46,600לשללוכםוכסבהצעומהיסימםולשתמ
.םהלהסנרפרוקמתאיצמידי־לעדעסייקקזנהשימחהצעומה

יפ־לע,ימעפ'דחחרואבםיקקזנלתויפסכתוכימתהנתנהצעומה-.45
תדבועהידי־לעהעבקנהכימתלםתרכזשילב,הצעומהשארתוארוה

הזכןפואבונתינ1967/68יו1966/67םינשב.ךכלתכמסומהתילאיצוסה
יכםהיניב,שיא200י'לי”ל10,000יכלשללוכםוכסבתויפסכתוכימת

הצעומההאיצוהדוע.דעסהתכשילתועצמאביהכימחםגולביקש10%
.קקזנהלשומשםוליעבדעסןתמלי”ל1,850ךסתורומאהםייתנשב
,יביצקתרושיאלבקתדעסתלועפלשוזהרוצםאףאיכ,הריעהתרוקיבה

,הכימתהתילבקלתואכזהרבדבתויחנהעבקתהצעומהשךרוצהןמהיהי
.הלאכתוכימתןתמלשורדהדועיתהרבדבןכו,התניתנךרדוהדועיש

:הצעומהתלהנהתבושת
.

שאריתויהלףסוניכ,פ"עברבכיתרבפהשהמלערוזחלילעןאכ
יכךכליתגאד,םינשךשמבינויסנרואל.דעסהתדעור"ויםגיננההצעומ
ידכדעונהזףיעס.פוקשףיעסביצקתבםגעיפוידעסביצקתלףסונב

וזהרטמלביצקמשםימוכסלףסונ,םיקקזנלהרזעהתרבגהתארשפאל
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גוסמ,תידימהרזעבךרוצשיםהבשםירקמהםהםיטעמאל.דעסהדרשמ
ואצוהשהלאםיפסכ.יקלחןפואבקרואללכעיגמוניאדעסהדרשמשהז

תידימהרזע(תוקוקזהתוחפשמלהטעמאלהכרבםיאיבמ,הזףיעסברבעב
םלבסתאלקהלהאבוזהרזע.)תינויהתרחאהרזעותיאופרהרזע,הלכלכל

.ותחפשמינבתאדיקפההחפשמהשארןהבתוחפשמבהשאהוםידליהלש
תאלידגהלףאשישילהארנורתויבינויחכילהארנהזףיעס

.םידליתובורמותולשכנתוחפשמםקשלוננוצרבםאבביצקתבםוכסה
,םשםולעבתרוקכהתפוקתכןתינרשאי"ל1850לשםוכסלרשאכ

טלחוהןוידהירחא.תימוקמההצעומהתלהנהבהזאשונלעןוידםעפםייוק
ונהנשהזגוסמםירקמל,שדוחלי"להאמדעאיצוהלתוכמסהילתנתיניכ

הצעומהירבחינפבאבוההזלוקוטורפיכ,רעטצהלשיו,הלאםיפסכמדבעכ
;5.הזןינעבתונועהלכויהאלו

תדיתוריש

הצעומהםוחתב.תיתדההצעומה:ידי־לעםינתינםוקמבתדיתוריש.46
הצעומ.תימוקמההצעומהתולעבבהעבראםהמ,תסנכיתב20םיאצמנ
הרבחידי־לעםינתיבהרובקהיתוריש.תואווקימינשהקיזחמתיתדה
.ביבא'לתבתיזכרמהאשייזק

הסנכההלעתיתדההצעומהלשהאצוההףדועםכתסה1967/68יב47
דועי”ל758,78יב-תימוקמההצעומהלשהתופתתשהוי”ל118,138יב

`י”ל3,500יו,תוולימןוערפלי”ל23,000יכתימוקמההצעומההאיצוה
.םינושתדתודסומלתומורתל

םימתקפסא

.הלשתוראבעבראמהקיפמאיהשםימהיבשותלתקפסמהצעומה.48
לכלצאםימיידמהניקתההצעומה.מ”ק40אוהתורוניצהתשרךרוא

.)5,000(םינכרצה

-־וראבמהקפוהשםימהתומכלע,הצעומהימושיריפל,םיטרפןלהל.49

דע1963/64םינשב,ירועישותחפהתומכזכר,הכרצנשתומכהוהיה
:)םיװחאבוםירפסמ”1967/68

תחפהרועישתחפהחוטבהבונת”תוסכההקפוהש.חוטבהםיפסכההנש
141)כו)21)11

,

'51(

נמ
'

עסנט
'

%

1965/641,253,1001.093.917`159,18312.7
1964/651,238,4891,052.145186,34415.1
1965/661.221,4871,075,523145,964

'
11.9

1966/671,375,7141,189,809185;90513.5
\

1967/681,327,8161,199,521128,2959.6

יתיתיבהכירצל-ק”מ1,049,688:הקלחתה1967/68יבםימהתכירצ51
;ק”מ101,735-ראשהו.היינבלותואלקחל,הכאלמל-קימ48,098

.הצעומהתודסומלשתימצעהכירצל-
`

1767/68דע1963/64םינשבםימתקפסאלהאצוההוהסנכהה,52
:)תורילב(ןלהלכ,הצעומהינותניפל,ויה

)22דומעבהלבסהאר(
\

*ךסבתונוערגםימהלעפימבורצונ1967/68דע1965/66םינשב.54
תנטקהמותוולימןועדפמרקיעבועבנתונוערגה.י”ל673,553לשללוכ

בקע,תורוניצהתשרתחנהתואצוהבםיסכניילעבתופתתשהמהסנכהה
.היינבהםוצמיצ

יב1967/68ףוסלומכתסהםימתורגאןובשחלעםינכרצהתובוח.55
.דעסייכמחנלשתובוחי”ל71,000,הצעומהינותניפל,ללוכ,י”ל104,600

?םינשב,היבכדצמהצעומההתבגםימהריחמןוזיאלטיהיוסיכל־.56

הריבעה1968סרמףוסדע;בוריקבי”ל1967/68,142,800דע1963/64
.ןזאמבהמושרהרתיה;דבלבי”ל12,400ךסםימהתוביצנלהצעומה

:רצעןמהתלהנהתבושת
תבייחהתיהאיה(,הבדתביהצעומה!היהםהבםייפסכהםיישקהרואל

וא,הז!שדוחבדועבוחהתאםלשלתדמועאיה,)םימהתוביצנלםגםיפסכ
.ו.שרבמטפסדערחואמהלכל
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הקיפה1967/68יו1966/67םינשביכ,הלועהצעומהימושירמ־-.57
תונוישירבועבקנשהלאלעתולועהםימתויומכהיתוראבמהצעומה
העבקנשתומכהלעמ33%-קימ1966/67-343,714תנשב:הקפהה
השקיב1966ראורבפב.28%ק”מ1967/68-283,925תנשבוןוישירב
סרמףוסדעםלוא,הקפההתסכימתאלידגהלםימהתוביצנמהצעומה

`.ךכלרושיאלבקתנאל1969

:רצעזמהתלהנהחבװעת
םימהתסכמיכהעידוהו,םימהתוכחצנלאהתנפתימוקמההצעומה

םימהתסכמ.בושיהל.שולודיגלגרלדוחיב,תקפסמהניאהלהבצקוהש
רפסמלםיהזםניארשא,םיבשותהםשרמימושירלעתכמתסמונלהנוצקה

ץמאמלכהשענוונישע,אסיגךדיאמ.ונבושיכררוגתמה,לעופבםיבשותה
רתעיתםימהתוביצנשהחנהךותמתכצקומהםימהתסכמלערומשל

.תילאירהמרלע,הדימיפלתונשינותורזוחהוניתוינפל

םנוהבואםתלהנהכתפתתשמהצעומהשםידיגאת
,ונואתירקיבשותרפסימוהצעומהתמזויב,הדסונ1958טסוגואב.א.58

תכירבלהנלוםיקהלהרטמב,”מ”עבונואתירקהייחשתכירב,,תרבח
קלוחמי”ל1,250אוההרבחהלשםושרהתוינמהןוה.םוקמבהייחש
.תחאהרילתונבתוליגרתוינמ100יו,י”ל10תונבדוסיתוינמ115יל

הטילחה1961רבמצדב.דבלבדוסיהתוינמילעבלהנתינהעבצההתוכז
,הינמלכלי”ל990ךסבהאוולההרבחלו`נתידוסיהתוינמילעבשהרבחה

1968רבוטקוא־ףוסדע.הרבחהקוריפםעקרהרזחהיאנתבו,תיבירילכ
31וצקוההצעומל.תוליגרתוינמ21יודוסיתוינמ104וערפנווצקוה
,הצעומההשכר1967/68יו1966/67םינשב.הידיילעוערפנש,דוסיתוינמ
תרומתדוסיתוינמ29דוע,םייטרפתוינמיילעבמ,התאילמתטלחהיפ־לע
תכירבהרבחההליעפמ1960תנשןמל.יאמשתכרעהיפלע,י”ל71,000
תנשב,הרבחהתוסנכהומכתסההצעומהידיבשםינותנהיפל.םוקמבהייחש

לשרבצנהדספהה.י”ל58,600יבהיתואצוהו,י”ל56,000יב,1967/68
.י”ל47,000ילעיגההנשהתואףוסלהרבחה

הכאלמהוהיישעתה,םודיקלהרבח”הצעומההמיקה1961רבמטפסב.ב.59
םיעיקשמלתואוולהןתמלםיפסכסייגלהרטמב,”מ”עבונואתירקב

םושרהןוהה.םוקמבהכאלמוהיישעתילעפימתמקהןומימםשל,םייטרפ
תונבתוליגרתוינמ10לעהמתחהצעומה:”ל100,000אוההרבחהלש

.הלעפוהאלהרבחה.תחאהליגרהינמהצעומהשארדיבו,תחאהריל



יבשותרפסימוהצעומהתמזויב,ונואתירקבהמקוה1958טסוגואב.ג 60.
.םיעקרקמתוקסיעלהנלהרטמב,”מ”עבונואתירקחותיפלהרבח,,,םוקמה
.תורבחהםשרתמישרמהקחמנ1968יאמתישארבו,הלעפאלהרבחה

תועקשהלוואריק,,.תרבחםייטרפםיקסעילעבומיקה1962ינויב.ד.61
תוינמהןוה.ונואתירקבהיישעתינבימוםינוכישתיינבהתרטמש,”מ”עב

ידיב.וערפנווצקוהןלוכש,תחאהרילתבהינמלכ,י”ל6,000,001אוה
תצעומבדחארבחתונמלתוכזהלהנקמוזהיינמ;תחאהינמהצעומה
םעםכסהב,הבייחתההרבחה.םירבח15הנומה,הרבחהלשםילהנמה
ןהמ,הצעומהםוחתברוידתודיחי3,200דע1,500םיקהל,הצעומה
היישעתינבימםיקהלןכו,הצעומהיצלמומתושרלתודיחי600הנדמעות

1967ףוסדע.םנוד15לשחטשלעירחסימזכרמו,םנוד80לשחטשלע
הקיספהזאמו,קושוירחסימזכרמ,רוידתדיחי1,700הרבחההמיקה

.הצעומהםוחתבהיינבהתולועפתא

חותיפתודובע
םוחתבחותיפתודובעהצעומההעציב1967/68דע1963/64םינשב.62

תוכרדימוםישיבכתלילס,בויבתנקתה,תדותוברת,ךוניחינבימתמקה
60%יכ.בוריקבי"לןוילימ9לשיפסכףקיהב-םימהתשרתבחרהו

יפלאב(האצוההטוריפןלהל.1965/66יו1964/65יבועצובתודובעהמ
;)תוריל

63.

ייייגצטביבצךזגבביי₪32.23

2.67130.0בויבתנקתה 2.23224.9רוביחינביפתפקה 1.81420.2תוברריסוםישיבכתלילס 1.59217.8םיפידפתשיכרופיטהתשרתבחרה 2222.5תוברתיגגיםתפקה 2092.3תיינבימתפקה 1051.2התבהרהורואמתסותנקתה 650.7דויצובכרתפיכו 420.4הצעוםהידרשמלםיבב'פתפקה
8.950100.0כ"הס

4,931יארשארתוולימןוערפ
1,924הכרבתעבגתנוכשינופמלםייוציפ

70םינופמלתואוולהלתונרקתמקה
51)72עטק,ןלהלהאר(םידבועלםייוציפ
22תומוזיתודובע

6,988כ"הס

15,948ללוכךס

.64

םיסכניילעבתופתתשה
םולשת

.:)יי'ל:יפלאב(םיאבהתורוקמהמהנמומהאצוהה
ללכמזוחאה-

האצוהה`םוכסה

2,67017

םינופמלםייוציפ
1,92412-תינלבקתרבחי"ע

הלשממהתופתתשה
`

תריבמ
־18

5שוכר

1,256הצעומהיפסכ
תודלימ

.65

.66

8
46

ייינלבקיארשא
.2,755.17

00

7320

15948כ"הס

װילימ5.5לשיפסכףקיהבחותיפתודובערשעהקדבתרוקיבה
דועורסמנשתודובעלשעוציבלובורבוסחייתהתוקידבה!בוריקבי'ל

.ח"ודבדועואבוההריסמהיבגלםיאצמימו,תמדוקהתרוקיבהתפוקתב
:התלעהתרקסנההפוקתבעוציבהיכרדתקידב.םדוקהתרוקיבה

,תוכרדימתנקתהוםישיבכתלילסרבדב1963תנשמהזוחהיפ־לע־
לשהפוקתתודובעהםויסלהעבקנ,י”לןוילימ1.5־כלשיפסכףקיהב

הבכישה.םייתנשלשהפוקת-הדובעהעוציבינמזחוליפ־לעו,הנש
,ןיידעהללסנאל,דחאשיבכלטרפ,םישיבכהלעטלפסאלשהיינשה
.סרהילםילולעםגםהוהעונתלםיחונםישיבכהויאןכמהאצותכ

םעהזוחב.ץוחיסדנהמלרסמנתורומאהתודובעהלעחוקיפה
,ושעייולבקלםייקלחםימולשתיכעבקנ,תודובעהתאעציבש,ןלבקה
המליש1965ףוסדע.סדנהמהתכרעהךמסילע,עוציבהיבלשלםאתהב
,י”ל830,000לשללוכםוכס,תויקלחתוינובשחיפ־לע,ןלבקלהצעומה

1968רבמצדבקרםלוא,1966תנשבדועותיחבעתאקיספהןלבקה
ףיידעתאצמנתינובשחה;עציבשתודובעהלעתיפוסתינובשחשיגה

-הצעומהידיבהטוקנההטישהתרוקיבהתעדל.הצעומהםעטמהקידבב
'רושיאבבררוגיפתאזםעו-הכרעהיפ־לעתויקלחתוינובשחרושיא

,לודגיפסכףקיהב”תודובעיבגלדחוימב,היוצרהניא,תיפוסהתינובשחה
הדובעהתויומכתומיאילעהדיבכמאיהשרחאמ,תוברםינשתוכשמנה

..)זלהלםגהאר(ןעוציבלעהצעומהםעטמחוקיפהתדימבתמגופו

:הצעומהתלחנהתבושת
יסה-.םימולשתהוחוקיפהתטישלסחיבתויחנהלכןיאורחאמ
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הרבחהםרובע,םירחאםייתכלממוםיינוריעתודסומבלבוקמהלעונכמת
רושימבתובייחמתויחנהועבקיירשאדע.תוברםינשהזתדבועהנודנה

גוהנללדתשנאבהל.תרחאהטישבגוהנלםיחקפמלביתכהללכונאליצרא
בוהבלםינכומויהיםייעוצקמהםיהקפמחשהנתומרבדהךאםכתעצהיפל
.תעצומהםכתסישיפל

הלמעתואצוהרעבי"ל28,400ןלבקלהצעומההמליש1967סרמב-.68
,י”ל750,000לשיפסכףקיהב,תובייחתהיבתכתפלחהבתוכורכה,לויבו
־יאתמםירושיאאיצמהלזלבקהמהשרדאלהצעומה.החדנםנוערפןמזש

.הלאתואצוהלעםימ'

ןוילימלשףקיהבבויבתודובעןלצלהצעומההדסמ1963ילויב-.69
תוינכותונכוהאל,י”ל400,000לשףקיהב,תודובעהמקלחיבגל.י”ל

.דבלבהכרעהךמסילעהווהבוזרכימבוללכנהדובעהתויומכו,תוטרופמ
אלםהיבגלש-,םינושהדובעיטרפבםיברםייונישולחהדובעהךלהמב
ומכתסהןלבקהשיגהשתויקלחהתוינובשחה.בתכביונישתודוקפואצוה
ןלבקלהצעומההנתנהזםוכסןובשחלעו,בוריקבי”לןוילימ1.6יב

תכרעהיפ־לע,י”ל1,477,000לשללוכםוכסבתובייחתהיבתכוםינמוזמ
תפסותדעבי”ל50,000ללוכםולשתלרשואשםוכסה.הדובעהתויומכ

וכרע1965לירפאב.הזוחהיאנתיפ־לעןלבקלהעיגהאלש,תורקייתה
ןלבקלעיגמיכ,ועבקהיתובקיעבו,תויומכתדידמםיהקפמהיםיסדנהמה

ךכלעתרוקיבההריעה1966טסוגואבדוע.דבלבי”ל1,276,000ךס
זלבקהתוינובשחתקידבתאהצעומההרסמ1968ףוסבקרםלוא,הצעומל
תואצותתאהצעומלסדנהמהרסמ1969לירפאףוסב.רוריבלסדנהמל
ךסםלוששאצוי;י”ל1,365,000ךסעיגמןלבקליכעבקןהיפל,ורורינ
תנהזוחהיאנתיפ־לעיכסדנהמהעבקדוע.עיגמהלעמי”ל112,000

תחפוהףיחעהםולשתשךכ,י”ל60,000ךסבתיבירןלבקהןובשחלהפסוו
.בוריקבי”ל52,000יל

70.
ךסבתובייחתהיבתכןלבקותואלהצעומההרסמ1964רבוטקואב-'

תובייחתהיבתכ.1964רבמצדבלחםנוערפןמזשבוריקבי”ל281,000
תובייחתהיבתכונתינםהיבגלשי”ל148,000ךסבםימוכסםגוללכהלא

,תובייחתההיבתכתאהצעומלריזחהלבייחתהןלבקהו,רתויםדקומבלשב

יבתכ,םימדוקתובייחתהיבתכךותמ,ריזחהאלןלבקהםימדוקה
.םערופלהצלאנהצעומהו,ויד-יילעובסוהשי”ל39,000ךסבתובייחתה

'.ןלבקהםעתיפוסהתונבשחתההתעבןובשחבחקלנהזםוכס

ל..חץב

.הצעומהתלהנהתבושת

תשרופמהיתלאשמיפלםתנהנאל,הלאםיפיעס2יבגליכעובקלילרצ

םתדובעךותשםינלבקברבודמשהז,ח"ודבןייצלשישךכלםתמכסהףאו

.ןותימהתפוקתבלגרהתאוטשפונואתירקב
־

'

המלהביסהתאזוהזאשונבהטילשלכתימוקמההצעומלהתיהאל

םייפוסהתונובשחהרושיאםגו,ברהכןמזםינלבקהםעםינוידהוכשמנ

,.םינלבקהםתואלש

,

יפאהםימרוגהלכתאונפתישוונרזענהזלושכמלערבגתהלידכ

םכררשמףאוםינפהדרשמלשםייטפשמחוםייפסכהםיצעויה-םיידש

לכךשמב.וזהייעכזל'ןורתפיאוצמןעמלהרטשמהתאףאםיוסמהרקמבו

דרשמלשיטפשמהץעויהי”עונלןתינשץועיהיפלקרוךאונלעפןמזה

לשץעויהי”"ע,ונל”ןתינשץועיהי"עןורתפאצמנרבדלשופוסבו,םינפה

.תימוקמההצעומהלשץעויהםעםואתךותםינפהדרשמ
.הזהבואכהאשונלןורתפונאצמל”נההעצההתומשגתהםע

םא,תחאהטורפףאבתיפסכהניחבמהעגפנאלתימוקמההצעומה

לגרהתסישפמהאצותכתימוקמההצעומלתויומיעניאותורצהברהויהיכ

.תיפסכדסתוככתסהוםינלבקהלש

םימלדגימתמקהרבדבןלבקםעהצעומההרשקתה1963רבמצדב-.71

ןטקרגאמווסיסבבםימרגאמלולכיש,ייל352,000לשיפסכףקיהב

הזוחב.תיפצתתמוקוילעמו,עקרקהינפלעמרטמ24לשהבוגברתוי

ימולשתבםירוגיפבקעהדובעהםויסלןורחאדעומכ1964רבמצדעבקנ

אל1969יאמףוסדעו,ותדובעבצקתאןלבקהםיאההצעומה

.רכינקלחםיספותה,תיפצתלתילעמהזןוילעהרגאמהןיידעולעפוה

שיגה,1967סרמב,דויצהתבכרהוהיינבהםויסםע.האצוההללכמ
םרטתינובשחה;בוריקב«י”ל500000ךסבתיפוסתינובשחןלבקה

ןיידעהנבשחתהאלהצעומהו,םיחקפמהיםיסדנהמהידיילעהרשוא
.וזהיתבעןיגבןלבקהםע

:הצעומהתלהנהתבושת
,.ונוקתלעאבאשונה

תונוכשהוםיפסכ
תחאלכבו,םירשואמהםיביצקתתרגסימלעהרמשאלהצעומה-.72

הלאללעמםימוכסםימוכסהאיצוה1967/68דע1963/64םינשהמ

-ייל1965/66-1,030,000תנשב:םייתנשההיביצקתבורשואש
1967/68-בו,17%-ייל1966/67-731,000יב,ביצקתהללכמ27%

תורשואמהתובצקההלעהצעומההרבעדוע.6%-י”ל222,000-
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־־בםיקרפהנומשו1966/שיבםיקרפ13(היביצקתיקרפתיברמב
<)תיבירוהלמע(ןומימתואצוהתוספותתורבעההמרכינקלח.)1967/68

.םידבועלםייוציפםולשתהצעומההפקז1967/68תנשב.תוולימןוערפז
האר(ןידכאלש,ליגריתלבהביצקתלי”ל51,000־כלשללוכםוכסב
.םיאתמיביצקתרושיאהיהאלהזםולשתל.)63עטק,ליעל

הצעומהתלהנהתבושת
יביצקתהררשאללעמםיפסכהאיצוהתימוקמההצעומהשרבדה־ןוכנ

.םגךא.םוקמהלשץאומהחותיפהמרבדהעבנקלחב,םינפהדרשמלש
דרשמשיגמ,ונתשקבףאלע.האולמבהנומתהתאםינתונםכניאהזהרקמב
םרגהזתואניתלב.לופס.םישדוח9-10לשרוחאבםיביצקתהתאםינפה דרשמלשהזלדחמןייצלםכתחםידףאלע.םיביצקתהרושאבםישובשל
י.םכתהםבהל'דוגינבםתנהנבושובוח"ודבתאזםתרכזהאל-םינפה

םוכסוהזובלשיפסכהח"ודבעיפומשי"ל51.000לשםוכסלרשאכ
םאתהבתאזוורטופשםירבועלםייוציפלתופתתשהבלבקלםיכירצונייהש ינפלזוחמהלעהנוממלשגוהךכלעטרופמח"וד,.םינפהדרשמתויחנהל
.זוחמהלעהנוממהי"ערבדהרדסוהאלםויהדעךאהנש1י/2ימהלעמל

לעופבהאצוההלומ.הצעומההגיצמםייתנשהםייפסכההיתוחי'ודב-.13
אלא,םינפהדרשמידי־לעורשואשםימוכסבאלרשואמהביצקתהתא

.רשאמאלםהובקלחשיפ־לע־ףא,םהילעהטילחההצעומהשםימוכסב

:ראותמהתלהנהתבושת]
םאתהבועבקנשםייפסכםיה"ורוםיביצקתתשגהבםיצוריאדוונא

םינוממהתורפומהםאבתאזלערומשלודיפקהללכונךאלהונוקוחל תאונלרשאיוםינמזחוללעריפקיזוחמהלעהנוממהדחוימבוונילע
'.תעדהלעלבקתמהןמזךותםיכמסמה

.םיקנבהמךושמלתיאשרהצעומההתיהםינפהדרשמירושיאיפ־לע-.14 ,ו”ל1965/66-50,000תנשב:רתי`תוכישמ,ןובשחהלשיםלצאש
יאבתב,י"ל1967/68-150,000יו`1966/67םינשהמתחאלכבו

תאתמייקאלהצעומה.םיפסכהתנשףוסדעהנקלוסתירתיה-יתובישמש םיפסכהתנשףוסדעוקלוסאלשהלשרחיהיתוכישמורומאהיאנתה
סרמבוי"ל136,000יל196ד'סרמב,י”ל195,000־ל1966סרמבועיגה `.י"ל71,000־ל1968

:רצעומהתלהנהתבושת
`

םכלשח”ודבםירכזומהםייפסכהםיפיעסהרתילכומכהזףיעס
28

ונלשתופכשהתההזתוניידתהה.םרוריסלעםיבורקהםימיהךותםיאבוי
ינפלתיפוסומכוס,דאמםילודגםימוכסונעבתםהמשןוכישהדרשמםע

ןוילמביזכהלעמל(ונלשתועיבתהמלודגקלחברכוהשרחאוםימישדוחכ
.ונלשםייפסכהםירוניפחלכתאקלסלונתלוכיבהיהי)י"ל

יתשיפסכידסוממהצעומההלביק196ון`68יו1966/67םינשב-.75 האוולה-רחאיפסכדסוממוי"ל330,000לשללוכםוכסבתואוולה
תואוולהה.םישדוחהעבשדעהשימחלשתופוקתל,י”ל100,000ךסב

ףנוסמוילאש.ינשהדסומהלשוכוויתבוגשוהןושארהדסומהןמ דסומהלשוכוויתבהגשוהינשהרסומהןמתואוולההו.ןושארהדסומה
11%לשיקוחהרועישבתיבירתואוולההדעבהמלישהצעומה.ןושארה
-תואוולההמתחאיבגלו,5%לשרועישבהלמע-ךכלעףסונבו דוע.הנוערפתפוקתתכראהדעב6%לשרועישבםיפסונהלמעימד תיבירב.םינשששליילןוילימךסבהאוולה.1966־ב,הצעומההלביק תוברעבהנתינהאוולהה.םירומאהםייפסכהתודסומהדחאמ.11%לש

יארשאלתוקקדזהה.3%לשרועישבתוברעימדםולשתתרומתקנב
.קוחרהיפסכהבצמהןמתילילשהאצותדועאיהתאזכהדימברקי '.הצעומהתאצמנוב

יתשהצעומהשאריננסמרחאלהצעומההנתנ1963/64תנשב-.76 --םיריכבההידבועמדחאלוי"ל12,000לשללוכםוכסבת.ואוולה לשתיבירבםינשהנומשלשהפוקתלןהיתש,י”ל11,000ךסבהאוולה .יצהו5%ילתיבירהרועישתאהצעומההתיחפה1965לירפאב.11% .שרדנכ.הצעומהתאילמרושיאלאבוההתחפההרבדשילבמ
:ריצעוו'נהתלהנהתבושת

שארןגסלבכרלתואוולההןינעתאהצעומהרבזגינפלאיבהותעשב תויושרבתויחנההלהונוגהוני"פעיכריבסהו,הצעומהרבזנלוהצעומה ותעשב.5.5%לשתיבירבהאוולההתארוסמלרשפאםיירוביצתומוקמו תרוקבינינעלהצעומהץעויםע.1:םישנאינשםעהזאשונלעיתצעייתה )יאמצעלותויהינפל,ימינפהדרשמכםיישארהםירקבמהדחאהיהש(תימינפ תעצהלםתעדתאובייחםה.םינפהדרשמבימינפקרפמליארחאהםע.2 לוקוטורפבץפוהו,הצעומהתלהנהברושיאלאבוהרבדהוהצעומהרכזנ רצקןמזהקלופהצעומהשארןגסלשוז,תחאהאוולה.הצעומהירבחןיב ינפלשדחמרבדהתאאיבאילמרופהדצהלעדיפקהלידב«רתניתנרחא 'הצעומהתאילמותלהנה



.דד
דוביכלעהצעומההאיצוה1967/68דע1965/66םינשהשולשב-\

רקיעב,ןרדיסכ,י""ל7,000רי”ל14,000,י”ל27,000.לשםימוכסהתא*
יביצקתיפיעסלי”ל9,000ופקזנהזךותמ.דצעומהשארתועצמאב
ןולמיתבתודעסמלשלודגהןקלחבןהושגוהשתויגובשחה.חותיפה

.האצוההתוכיסנרבדבםיטרפ.ויהאלןתיברמבו,הפקיתבלשו

הצעומהתלהנה'תבושת
החטבהההמיוקאל,הזהרקמבםגיכןייצלילע,הזףיעסלרשאכ־

יתורעהןויצלוםכיתורעהןונגסלסחיב,םיריכבהוידיקפי"עי"להנתינש
.הזאשונבתומלשהו'

\

ומלושףאותימוקמההצעומהי"עשתהשםיפסכהשתושרופמןייוצ
תישיאההאצוההםערשקלכםהלןיאהצעומהשארי"עםינושהתומוקמכ

רתויהלכל10%ןיבשתאזהאצוהכמ"הרלשישיאהוקלח.מ"הרלש
םיחרואלשחוריארוכעומלושואצוהשםימוכסהרתילכ.האצוההלכמ'15%

םינושהםייעוצקמהםהיפנעיפלםיחרזאםעםישגפמ.ץראכםיחרואול"וחמ
..תימוקמההצעומהםעעגמםהלרשא

אלוחוריאהתואצוהבתאשונתימוקמההצעומההלאהםירקמהלכב
ינויסנרואלידילעגהנוהךאתומוקמהלכבלבוקמוניאשגהונ,חרזאה
ףאוםיחרפ,תוכרבחולשמהזףיעסללוכןכ.םייתכלממהידיקפתבישיאה
ירהבנל,)םילזהתיכ(הרצוהחמשתעשבהצעומהידבועלתועונצתונתמ

םימרוגותונושהתורעװבםינהכמהונואתירקיהרזאלוהװהבורבעבהצעומה
.תימוקמההצעומלץימארשקםהלשםינוש

ילשביצקתהבייוחםתואעבוקתישיאינאשהלאהתואצוההלככ
לכהלאתואצוהבןיאךא,הלאתואצוהעבוקינאיכתימוקמההצעומכ

,ח"ודבןייוצישבושחילהיההארניתתנשהזרבםד.תישיאהאנהוהאצוה
תולבקלשםתישהשכ,הזמרתוי.יםימוסרפענומהיהםכדילעןתינוליאיכ

יתרעה,דועתםכלשחנומהיפל,ףסונטורפףיסוהלשיה"הגהלתורבעומש יתגהנלהונותואיפל.תימוקמההצעומליתסינכזאמךכגהונינאשיםכל'
.רצואכוןוחטבהדרשמבריכבדיקפיתויהב

םכריצמהרעהלכהתיהאלםינש4ינפלמםכלשיתרגישהח"ודב החישהתרחמליתגהנהםכתרעהרואל.להונהותואיפליתגהנשףאלע
ןייצלםתשקכהנהזלכ.םכתרעהלםאתהבטורפשיהלבקלכלעש,םכתא

ובכייהשתואצוהוםירוכביפיעסםתוא.ןייוצאלרבדהרעצהתיברמלךא
ונבייחןכל,תודובעהןתואםערישירשקםהלשיחותיפתודובעביצקתב י.תויושרהלכבלבוקמשגהונ,הלאםיפיעסב

תואצוהיוסיכל.םיריכבהםידבועלתומדקימתתלהגהנהצעומה-.78 תנשףוסדעםיאיצממויהאלתומדקימהילבקמ.הצעומהןובשחלע

םיריזחמויהאלו.ולביקשתומדקימהםוכסאולמלעתוינובשחםיפסכה
30־כוראשנ1968סרמףוסב;םהידיבוראשנשםיפסכהתאהפוקל
םהיניב,בוריקבייל15,000לשללוכםוכסהצעומלםיבייחםידבוע
תרוקיבה.י”ל2.000דעייל1,200`מםיבייחוראשנשםידבועהשימח
`התפזקמםירשימביעצבלשיםיאכזלםימולשתיכהצעומלהריעה

`-.הידבועתועצמאבתומדקימלשךרדבאלו

.:ךצעומהתלהנההבושת

לבקלםיאכזויהשםידבועהלכלתשרפמהנתנתימוקמההצעומה
םידושהברהלתרוכשמח"עתוערפמתתלהגהנו,תואצוהח"עתוערפב

יפכהריכבהתוריקפבקרםצמטצהאלרבדהוםייפסכםיישקםהלויהש
דעהלאתוערפמםייסלהצעומהתורבזגלוישרוהיתתנ.םכדילעןייוצש

'.האבהםיפסכהתנשלוריבעהלאלוםיפסכהתנשרמג

תודסומםעהנמנה,יפסכדסוממהצעומההלביק1965רבוטקואב-.79
לשהפוקתלייל100,000ךסבהאוולה,תיללכהםידבועהתורדתסה

תמקהםשל,הייחמהרקוידדמלהדמצהבו8%לשתיבירב,םינש10
,תלוכייטועמלרוידתשיכרלהרזעוםינופמלרוידלתואוולהןתמלןיוק

20ןרקהמונתינ1967/68תנשדע.הילכהםידבועהתורדתסהירבח
־םעםיזוחהכרעאלהצעומה;ייל48,000לשללוכםוכסבתואוולה
תואוולההתעונתתאהארישןרקןובשחהלהינאלהצעומה.םיוולה
.תואוולההימוכסתייבגרחאבקעמהלהיהאלשךכ.ויעירפנשוונתינש

השיש;םיישיאתונובשחהצעומההלהינאלףאםיװלהמהרשעיבגל
העבראו,1966רבמבונדעראורבפהפוקתבתואוולההתאולביקםהמ
ימוכסבוביוחםלוכםלוא,1967רבמצדדע19%ילויהפוקתב-

אלהצעומה;1968רבמצדבקר,תרוקיבהתרעהתובקיעב,תואוולהה
.תואוולההתייבגלהלעפ

:רצעומהתלהנהתבושת
תרוקיבהינפלדועלפוטהזאשונביכתקייודמהניאםכתרעה

הצעומכהלבקתהאלשןמזלכלופטהתאםישרהךשמבובכעואםכלש
םע.תאזהןרקלתונקתהונכוהורוידלתואוולהןתמלתדחוימןרקתימוקמה

.הווקיתלעהאבםכתרעהוםיאתמלופיטליחתהתונקתהתלבק

רכשימולשתמהצעומההתכינ1968סרמדע1966ראוניהפוקתב*.80
הסנכההיסמןובשחלעי"ל300,000־כלשללוכםוכסהידבועלהמלישש

ןובשחלעי"ל60.000'כלשללוכםוכס-1967/68יו1966/67םינשבו
.רמושהדיקפלהצעומההריבעהאלתאםייוכינימוכס;הטילקהוולימ
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םינלבקלהמלישש.תיבירימו-בסמהצעומההתכינ1967/68ףוסדע
אלהלא.םימוכסםגו,י"ל60,000יכךסב.טילקהוולימוהסנכהסמ

המליש1969סרמדעראוניםישדוחבקר.המושהדיקפלהריבעה
.התסינשםימוכסהןובשחלעי".ל50,000המושהדיקפלהצעומה

תוארוהלעהריבעהווהמהמושהדיקפלםייוכינהימוכסתדבעהייא\
ןמזךותהמושהדיקפלםמלשל”םתואהכינשימתאתובייחמהקוחה-
.םיוכינרחאלבוצק

:רצעומהתלהנהתבושת
ועיבההסנכהסמתודסומו,הסנכהסמתודסומםעקודהענמונמייק

םיבייחםייתכלממתודסומשםהלונאצמהשתודבועהרואלןיתמהלתונוכנ
,שדוחידמםיפטושהםימולשת]תאםיריבעמונא.םיברםיפסכונל
,וזהנש'ףוסדעקלוםתבוחהתרתיו,קלוסלודג|בלה

הלאןיבלתורטשהסקניפבםימושירהןיבתומאתה'יאואצמנ.81
ורסמנשתורטשהימוכסומכתסהתונובשחהיפ־לע:הצעומהתונובשחבש

17,400-ב-1968סרמףוסלו,י”ל88,400־ב1967סרמףוסלםיקוספל
ומכתסהםה-םינשןתואףוסלתורטשהסקניפיפלוליאו,ייל

.םוכסןיבםישרפהואצמנדוע.ןרדיסכ,ייל52.000`בוי”ל106,200־ב
1966/67ףוסלהגזאמבםושרה,הצעומהלשתובייחתהיבתכתרתי

)י”ל1,800,000(הלשרזעהםושירבםושרההזןיבו,)י”ל1,424,000(
הצעומההרריבתרוקיבהתובקיעב.ןכדועםרט1967168ףוסלםושירה

2,200לשםישרפהןיידעםימייק1969יאמףוסבםלוא,םישרפההתא
תורטשיבגלייל14,700לש,1967סרמףוסלשתורטשהיבגלייל

.1967סרמףוסלתובייחתהיבגלי”ל4,350לשו,1968סרמףוסל

הצעומהתלהנהתבושת
םימושרהןיבהמאתההיאהברהבןטקוה,המלשוהאלןיידעהקידבה

רועלםיקוקזונא.הצעומהתונובשחבםימושרההלאותורטשהסקנפב
.המאתההתמלשהלשדוחכ

םוחתבתואצמנהןוצמיחתכירבלםירבעומונואתירקלשבויבהימ-.82
הצעומלהצעומהתמלשמתאזתרומת;הדוהירואתימוקמההצעומה

תשרלתרבוחמהרוידתדיחילבלהנשלי"ל25הדוהירואתימוקמה
הצעומהידי־לעושגוהשתוינובשחהיפ־לע.)8עטק,ליעלהאר(בויבה

תימוקמההצעומההתיה1964/65ןמלהנשלכבהדוהירואתימוקמה
םשרנאלהזגוח.י”ל100,400ךס1967/68ףוסלהלתבייחונואתירק

\
בוחהןובשחלעהצעומההמליש1968/69תנשב.הצעומהיסקניפבללכ

.ייל40,000

.:רצעומהתלהנהתבושת

ףיעססינכהלחכששלהנימהי"עהתשענשתועטהלערעטצמינא
.1969/70ביצקתתארקלןקותרבדה.ביצקתלהז

האצוהוהסנכה
םיקרפהיפל,1967/68יו1966/67םינשבהתאצוהוהצעומהתסנכה.83

םיאבומ,םינשןתואףוסלביספהוביטקאהתונובשחןכו,םייביצקתה
לעופבהסנכההתא,םיללוכםימוכסב,הארמהאבההלבטה.םיחפסנב

:התאצוהתאוהצעומהלש

לעופבהאצוהוהסנכה
)י”ליפלאב(

-,)-(ןוערגוא)+(ףדועהו:נההסנכה; דגנכיתבשכ"הסביצקתביצקתכ"הסביצקתביצקתתבש
הבטהףוסב;תצוליגר;תצוליגרםיפסכהש!
,-11(1!()3(41(151416111181(91(

739).(י1965/64241352.4104.5452.4412.4104.851306
1.572)-(1964/652.4177.294,4.8773.0504.8777.927655י
2.618)-(4.7784.4999.2771.246'8.031װ.1965/662.942089:

1966/672.6724.589*1.9175.0111.6646.6754 2.086)-(704.
3.178)+(2.4128.3184.2952.4986.7921.526*1967/695.906י

ו”ל879,313ךסבביצקתהןוזיאלוןוערגהתנטקהל.תודלימללוכ*
,םיליגריתלבהםיביצקתב-1966/67יבי”ל417400ךסבו1965/66יב,
.ליגרהביצקתב-1967/68יב3,058,029ךסבון

1966/67תנשבהליגרההסנכהההדרי1965/66תנשלהאוושהב.84
התלע1967/68תנשב.4.6%יבהתלעהליגרההאצוההוליאו,9.5%`ב
;14%`בהיחיהאצוההוליאו,תמדוקההנשהתמועל121%יבהסנכהה
תנטקהלהיצדילוסנוקלתודלימתלבקמרקיעבהעבנהסנכהבהיילעה
תאצוהבהדיריה;י”ל1,655,000ךסב,תומיחקםינשמרבצנהןוערגה

1966/67םינשבןונגנמהםוצמיצמהעבנהנשהתואבליגרהביצקתה
.1967/68יו

הסנכה
םינשב,היגוסל,הליגרההסנכההתוגלפתהתאהארמהאבההלבטה.85

ללכבגוסלכלשולקשימתאו)ייליפלאב(1967/68דע1963/64,
`:)םיזוהאב(הליגרההסנכהה,”
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1966/67

סרבס

זוחאה

םוכס

1965766

םוכס

1964

65

ביבס
1962764

זוחאה

הסנכהה

196%

תוולימתוספות1967ן`68תנשבהסנכההמ52%יכהלועהלבטהמ.86
לשםלקשימבהלולתההדיריהןאכמוי,ביצקתהיןוזיאלוןוערגהתנטקהל

תוולימהםוכסתתתפהרחאל.תמדוקההנשלהאוושהבהסנכההיגוסלכ
הנשלכבהתיהםיסיממהסנכהבהסנכהגוסלכלשולקשימלפכוי
הלחהבש,הנורחאההנשלטרפ,ורועישבןהוטלחומהםוכסבןההיילע
הובגההלקשימ,096עטק,ןלהלהאר;12%(זוחאבןהוםוכסבןההדירי

היינבבתרבגומתוליעפמרקיעבאב1963/64־בםיתורישמהסנכההלש
רקיעבתעבונ1965/66תנשבהלשממהתופתתשהבהיילעה.הנשהתואב
תנשבהלשממהתופתתשהםוכס;ןוערגיוסיכלדחוימקנעמתלבקמ

תואצוהיוסיכלקנעמןכו,)י”ל150,000(דחוימקנעמללוכ1967/68
.)י”ל51,000(םוריחתעש

:רצעזמה,תלהנהחבװעח
המייתסבשרחאל,הלאםיפיעסלסחייתהלםוקמןיאיכילהארנ
רמגינפלדועבוחהתאםילבקמונייהול.ןוכשהדרשמםעתונבשהתהה

לבקתוהלביקהצעומהשהדבועה.ירמגלתרחאהנומתההתיהיאדו,םכתרובע
תפקתשמההנומתהשחיכוהלידכהקיפסמי"לןוילמ3ילבורקןמוזמב

ידרשמבוחיכןייצלרתומל.ידוסיןפואבהנתשמהלאהםיפיעסהתשולשמ
הצעומהלשםייפסכההיישקל,םינשךשמבוידעלבהםרוגההיהרשאןובשח

.ח”ודבתקפסמהרוצכיוסיכידילאבאלתימוקמה
`

האצוה
םינשב,היגוסל,הליגרההאצוההתוגלפתהתאהארמהאבההלבטה.81

ללכבגוסלכלשולקשימתאו)י”ליפלאב(1967/68,דע1963/64
:)םיזוהאב(הליגרההאצוהה

`וצופנו/19671999/671965/661964165266
זוחוהפונסץוהוחםוכס!והותםוכסזוחאהםונפזוחאהפונסהאנוההגוס ללככהאצוההללנפהמוחהללכבהאצוההללכמהאצוההללכמהאצוהה

האצוהההאצוהה-האצוהההאצוהההאנוה הליגרההליגרההליגרההליגרההליגרה
\ !2957105115{83)ד()61-{74151):5(12()1(

52612.290616.14:579.1508:10.130612.5תיללכתלהנה
60514.171514.581417.54.8015.7158015.6ם'יפוןםםיחוויי

1.50655.1:1.87937.52.09845.91.51049.595738.41ס'תבלטטםיתוריש

1854.351556.62665.52127.01927.9םילוכיה
ביצקתבהווהתו"

־

70.1120.435514.5-־--ליגריתלבה
52817.327311.1?1,47234.51,27625.51,1564.1הווליסןונרו

4.294,100.05.011100.04,778100.08.050100.02,441100.0כ"הס
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היהםיימוקמםיתורישלהאצוההלשהלקשימיכהלועהלבטהמ.88
1966/67יבתיללכהלהנהבהאצוההלשהלקשימבהיילעה.תיסחיביצי(
”תוכישמלעתיבירהצעומההמלישהנשהתואבש,הזמתעבונ7%`ב

תמועל,י”ל208,000לשללוכםוכסבתודלימתלבקלעהלמעןכורתי
םינשבםייתכלממםיתורישבהדיריה.1965/66-תנשבי”ל33,000

האצוהב.םידבועהרפסימםוצמיצמרקיעבתעבונ1967/68יו1966/67
ימוכסלודיגבקע,היילעהנשבהנשידמהנמתסהתודלימןוערפל

.םיביצקתןוזיאלוחותיפלתוולימה
תודלימ

יפ
1963/64םינשהףוסל,הצעומהלש)ןרק(יארשאהותוולימהסמוע.89

;)י”ליפלאב(האבההלבטבןתינ,1967/68דע

ללזוחאב"יארשא\”תנש
הליגרהכבאבוההכהסיגלבק\הווליסםיפסכה )53)4()5()2(דח

1963/642,3837033.08626?

1964/653,2081,1264,334142
1965/665,3349136.247131
1966/676.0602316.291126
1967/68`8.840-8,840206

206%יל1967/68תנשףוסבעיגהיארשאהותוולימהסמוערועיש.90
לבוקמהרועישהלעתרכינהדימבהלועאוהו,הליגרההאצותהמ
סמועךותמ)30%(י”ל2,663,000לשםוכס.תורחאתוימוקמתויושרב
.ךוניחינבימתמקהלשןומימלסחייתמ31.3.68םוילתודלימה

1.472,000־בהמכתסה1967/68תנשביארשאותודלימןוערפלהאצוהה91
-תיביר,'י”ל978,000־ןרקןובשחלע:הקלחתהאיהו,י".ל הוויהיארשאהןוערפ.י”ל68,000-הדמצהישרפהו,י"ל426,000

.יארשאותװלימןוערפלהאצוההללכמ20%
)ךוניה(ונואתירקהוולימ

:רצסומהתלהנהתבושת
םתאי.108ףיעסבהשעמלהרושקההקספהתואהרפחהזףיעסבםנ

רובצשמשלתויושעהתודובע,רכינףקיהבחותפתודובעועצוביכםינייצמ
תירקבדנעצכיב,בטיהםבלעודי.ונואתירקבהתעאצמנההזמרתוילודג

36

תירקבהיהשהיינבהבצקדהארנפנאלןעמלחותפהתודובעתאונוא

םילשהלהתיהתינבתה.”ןואריקװתרבחתועצמאב,םינשרפסמינפלונואי

וותםהתפוקת.רוידתודיחי4000דע,װכשהדרשמתרזעב,הינבהתא

,הינבהבצקו,שורהםעהנתשהבצמה.ריחמהתוחתפתההבצקתאהשביש

.רוידתודיחיתואמתפסוהו
י

עינמהתאםילבקמ-ךוניחהװלמתורגאונקשונואתירקיבשות

םיפסכושילשהשםילודגםינובוםינלבק,תאזתמועל.ןוידפהתפוקתבםהל

םשריי,תורגאהלשןוידפהתפוקתםותבוהמורתבתאזואדךוניחהוולמח"ע

.הצעומהירפסברבדהךכ
!

ונואתירקהחלמ
1956םינשבהצעומההאיצוהרפסהייתביבבימתמקהןומימםשל.92

יתשב,ךוניחהוולימ,םינפהדרשממהאשרהיווציפ־לע,1960ר
.5%לשתיביראשונהוולימה.ייל10תונבתורגיא3,000-ב,תורדס

םיימעפתמייקתמההלרגהיפילעהנש15ךשמבתודפנתורגיאה
.רבוטקואבולירפאב,הנשב

ורסמנאלשתורגיא826הצעומהידיבויה1968יאמתישארב-93
לכזוכמנ1967/68תנשלהצעומהלשיפסכהח'ודהיפל.ןהילעבל

«תורגיא2,819ורכמנתוולימהתצפהימושיריפ־לעוליאו,תורגיאה

.שרפההתביסתאהצעומהתררבמתרוקיבותובקיעבד.דבלב

ןוערנוףדוע
הצעומהתולועפומייתסה1965/67דע1963/64םינשהמהנשלכב,.94

תיתנשההסנכההמ42%ילהוושןוערגההיה1965/66יב:ןוערגב
,הצעומהתולועפומייתסה1967/68תנשבםג.78%יל-1966/67יבן

התואבהצעומההלביקויוסיכלש,י”ל1,532,000לשןוערגב,השעמל
,)`83עטק,ליעלהאר(ייל3,058,000ךסבתודלימ,רומאכ,הנש

הסנכההתגשהייאבםתביס-םייתנשהתונוערגה.יתנשהףדועהןאכמו
.)ודמואהמ1966/61-63%יב,לשמל(הרומאה

םיעצמאלומ:השקהיה1967/68ףוסלהצעומהלשיפסכהבצמה.95-
)תומדקימו,םיבייח,רצואה-ןיקוליסןובשח,םיקנב,הפוק(םילימ
לשללוכךסב)תודובעןובשחלע(םינלבקוהלשממידרשמתובוחו

,תונודקיפ,רתייתוכישמ(תופטושתויובייחתהודמע,ייל801,000
.ייל4,140,000לשללוכםוכסב)םיאכת,ולצונםרטשןומימתורתי

:רצעזמהתלהנהתבושת
,

הבצמבידוסייונישלחןובשחדרשמםעתונבשחתההרמגרחאל



,הלםיעיגמהםיפסכהלכהצעומלומלושישכתימוקמההצעומה.לשיפסכה
.רתויהלכלםימיםיישדחךותלוחירבדה,חלשרבטצמהןוערגהלסוחי

םיסימ

הבוחהתורתיתאותויבגהתא,תיבויחהתאהארמההלבטןלהל.96
י”ליפלאב(1967168דע1ל63/64םינשב:םיקסעסמבותונונראב

:)םיזוהאבו

כ,וויי ייי””.יבר;:"ג.
הבוחל"רתיזוחאהתרתי.ל`7וכ(יתגשהםיפסכהחבטו

הנשהףוסבללנםםוכסהםוװגיפ
־הבוחה'הנשהתליחתב

)6()5()4()5(ןיוסל
תינוגרא

%

43197769856586
1964/659501.2556655%232
1965/661.0801.6701.08965581
1966/671.9412.5221.497591.025
1967/681.4492.4741.162471.512

,םיקסעסמ

198576645574577717
5/1964.5057545133

1965/663770585432`
1966/673668'245544
1967/682064406224

םיסימכ"ה)
8511.05771566542־1־4`76`3"6`9

1964/659801.32269955625
1965/661.1171.7401.12764615
1966/671.9772.5901.521591.069
1967/681.4692.5581.202471.536

תנשבםיקסעסמבותונונראבםיבויחהולע1963/64תנשלהאוושהב.97
תאלעהתובקיעב,1966/6דיבהתיההיילעהרקיע.77%יב1967/68
ןוקיתתוםקיעבו)יי'ל270,000(םינבימלעתיללכהנונראירועיש

,םוקמבשןוכישתורבחלשןיינבתמדאלעשוכרהנונראבםיבויחה
.)ייל400,000(ןתיאםכסהיפ־לע,1964/65דע1962/63םינשל
תמועל26%לשרועישבםיבריחבהדיריהתיה1967/68תנשב
*.תמדוקההנשה

ףקיהםוצמיצמתעבונה,תדמתמהדיריהנמתסהםיקסעסמיבויהב.98
.םיקסעסמבםינלבקבויחברושקה,היינבה

.

`...

,«ו.-...

.;

::`-;־

רועישבהיילעתרקסבההפוקתבהתיהםיקסעסמותונובראתייבגב.99
התוויה1967/68ינהייבגה.1966/4151תנשבדחוימב,68%לש

.יתנשהבויחהמ82%יוהבוחהללכמ47%

.השישיפי1967/68ףוסבםירוגיפהולדג1963/64תישארלהאוושהב.100

ןובשחלעייל900,000־כוללכנ1967/68ףוסלםירוגיפהםוכסב
לשםושרבוחייל340,000־כהזמ,ןיינבתומדאלעשוכרתנונרא

םיקסעסמותונונראתייבגבםירוגיפהםוכס.לארשייעקרקמלהנימ
.יתנשהבויחהמ91%רהבוחהללכמ52%הװיה1967/68ףוסל

הצעומהתלהנהתבושת
־רקהיסכנ”תאהכירעהאמושתרעושךכבקעאכהיבגברוגפכלודגה

אלעקרקהילעבשםושמןכו.64/1963יברשאמרתויהובגםוכסבעק

םיעצמאבובטקנתונורחאהםייתנשב.רבעבםג,םהמעיגמהתאומלש
הצעומהו,םרתאלןתינאלשהלאלץוחמ,עקרקהילעבלכדגנםייטפשמ

ץעויהי"עקספנ,לארשיעקרקמלהנמבוחלרשאכ.תובוחהתאהבוג
לודגקלחו,י"ל.ףלא160קרונלםיעיגמיכ.םינפהדרשמלשיטפשמה

.הצעומהתפוקלרבכסנכנםוכסהלש

םישיבכתלילסתואצוהבםיסכניילעבתופתתשהימדןובשחלע.101

ךס[967/68תנשבהצעומההתבגלועיהובויבתונקתהותוכררימו
1,237,000־לועיגההנשהתואףוסלהצעומלםהיתובוחו,י”ל228,600

לעייל418,000יותוברדימוםישיבכןובשחלעייל819,000(ייל

הצעומה.םיבייחתמתורטשידי־לעםיסוכמבוחהמ20%־כ.)בויבןובשח
םיסבניילעבתופתתשההרוהבםירכינםימוכסןוכישהדרשממתעבות

םינוכישהןיידעומקוהאלםהבםיחטשבושענשחותיפתודובעב
.םידדצהידיילעהמכסומךרדב,רוריבבתאצמנהעיבתה;וננכותש

תיללכהםידבועהתורדתסהתאותוגלפימהתאהבייחהצעומה.102
תובוחהתייבגבהלפיטאלךא,םוקמבשזהידרשםלעתולחהתונונראב

לשוייל4.000יבתוגלפימהלשתובוחה"ומכתסה1968סרמףוסל

.בוריקבייל22.000יבתורדתסהה

ןוישירתרגאעבוקםיינפואלתונוישיררבדבהצעומה”לשרזעהיקוח-.103
התבגהצעומהםלוא,ייל2.15לשרועישב)רפסימתיחולללוכ(
תובגלהצעומההלחהתרוקיבהתובקיעב.ייל3.25לשרועישבהרגא

.יקוחהרועישבהרגאהתא
־



<הצעומהתלהנהתבושת

;

ותעשבשילרוכז,הזןינעבהלפנשתועטהלעםירעטצמונא
רושיאלהשיגהלחכשנךא,רזעקוחבהאלעההתאהרשיאהצעומהתלהנה
.םינפהדרשמ

הרגאהתאםיכובורושיאלדעוםינפהרושיאהתאשדחמוגשגה
..רתויהכומנה

`נהלתושקבבלופיטברוגיפאצמנ1968טסוגואבהכרענשתרוקיבב-.104
1969סרמבהכרענשתרזוחתרוקיבב.הצעומלושגוהשםיסיממתוח

1968רבוטקואורבמטפסםישדוחב,נוךנהלאתושקביכאצמנ
.לופיטןיידעןהבהיהאלשתושאב122ולבקתנבושזאמםלוא

:הצעומהתלהנהתבושת
,רעצהתיברמלךאםיסימבהחנהלהדעוהשארבדמועימצעינא

רואל.היתובישיבקלחםיחקולםניאהדעווה.ירבח,תוברהתונמזההףאלע
.תימוקמההצעומהלשרישירושאלםיאשונהתאאיבהלץלאניתייהתאז
לשתושקבההצעומהררשאלואבויטסוגואשדוחעצמאדערחואמהלכל
.1969תנש

םידוגיפסנקתלטהלע,םינפהדרשמרושיאב,הטילחההצעומה-.105
םלוא,םדעומבםהיתובוחתאםימלשמםניאשתוגונראיבייחלע
רושיאלביקאלסנקהלערותיווה.הזסנקתובגלתגהונאיהןיא

"
אוהםירוגיפסנקיכהדיעהתרוקיבה.םינפהדרשמוהצעומהתאילמ לודגלועבתאשונהמצעהצעומה.תיבירםוקמבםגאבהיקוחבוח!

םירגפמהמלטנהתרבעהםושמהבשיסנקהתייבגייאו,ןומימלש
.רדסבםהיסימםימלשמהםכשלעםהיסימםולשתב

':רצעוו'נתתלחותתבושת
עקרקדובעםמםיבוגונאךא,תינורקעהניחבמהמוקמבאיההרעהה

לשישממהךרעהמרתויהובגסמםיבוגונאשםינעוטעקרקהילעבוליאו
ענמיהלהרטמךותמןכוהובגהסמלהלולגהתאקתמהןעמל.עקרקה

תמייקוזהדוקנב.סנקהלע'רתװלםיגהונוגא,תרתוימתיטפשמתוגיידתהמ
םיחרזאהיבגלךבםיגהונונא.םיסימהםלשמתארקלאובלונריצמתונוכנ

םהעומכםהיפמתאומלשאליכ”םיחיכומהו,םיסימהםולשתבםידגסמה
,םירוניפסנקלעםירותיװחתאאיבאםכיתורעהרואל.םייפסכםיישקללגב

'.הצעומהתאילמ"רושיאל
\
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רלשתריזחהלהצעומהתאבייחמםישיבכתלילסרבדברזע.יקוח-.106
הלילסהתאהעציבאלםא,הלילסהןובשחלעהתבגאיהשםימ
.הלילסהרבדבהתטלחהלעםיסכנהיילעבלהעידוהשםוימהנשךות

1965/66תנשבהצעומההתבגםהבםירקימ20התלעהתגרוסמהקידב

תלילסבתופתתשהימדןובשחלעי”ל8,000לשללוכםוכס
־ילעבלהריזחהאלוםישיבכהתאןיידעהללסאלאיהךא,םישיבכ
.ומליששםיפסכהתאםיסכנה

:רצעומהתלהנהתבושת
חכוטלאוההרזחהיאש,הנווכךותמ.ףסכהתאריזחהלאלונטלחה

עוצבו־שיבכהתלילסםעהובגרתויריהמםלשיאלשידכ־חרזאה
הצעומהידיבףסכהתאריאשהשךכמהנהייחרזאה.חותפהתודובע

.ותעשבועבקנשהלאמםיהובגרתויםיריחמבוכייחגאליכ,תימוקמה
ףסכהתרזחהתאושקבשםיבשותהםתואשןייצל”ונילעתאזםעדחי

.םפסכםהלרזחוה

לכמ,תובגלהצעומהלשהלהנההתדעוהטילחה1964רבמטפסב-.107

הרידלי”ע100לשרועישבלטיה,תומוקיתבב,ר”ממ70`ללעמהריד
תנשב.םינותפשאתקרהלןקתימתנקתהתאצוהבתופתתשהתרותב

םוכסב,םוקמבםינוכישומיקהש,םינלבקינשהצעומההבייח1965/66
רושיאלרבדהתאהאיבהשילבמהזלטיהדעבי”ל55,000לשללוכ

'.שרדנכ,םינפה`דרשמוהצעומהתאילמ

:רצעומהתלהנהתבושת
.־”ןואדיק,,תרבחםעינמלטנ'גםכסהתרגסמברדסההזהיההשעמל

,תימוקמההצעומהןיבלהניברבדהםכוס,התיינבלשריהמהבצקהרואל
קוחתנקתהבךרוצהיהאלהפוקתהתואב.םיבתכמיפולחשיךכלעו

דחוימןקתמםיקהלםיכירצונאשהרכהלעיגנםאיכןכתיךא,דחוימ
.םינפהדרשמררשאלואיבנווקקוחנםינותפשאתקרזהל

תירקתימוקמההצעומההנתנהזןובשחוןידבתרקסנההפוקתב.108
תודובע,רכינ.ףקיהב,העציבוהתואנהמבםיתורישללכךרדבונוא

.המוחתבםויכתאצמנהוזמהלודגהייסולכואשמשלתויושעהחותיפ
.םייפסכםיישקלוםילודגתובוחלועלירקיעםרוגויההלאתודובע
לעו.לקשמילעבםייוקילולעוהםיפסכהלהנימבויללכהלהנימב
.םנוקיתלעדוקשלהצעומה
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:רצעומהתלהנהתבושת
.ונלשםייפסכהםיישקהםיעבונהממםיריבסמםתאףיעםהמקלחב

םיתורשמדחאםוילףאלבוסאלונואתירקברובצהתאזלכףאלעךא
.םיתואניתלב

,

לשםיישקהיכםיעדוי,תימוקמהתושרהםנוח"ודהיכרועםג
`ןותימהאלמלאו,הזבוחאלמלא.ןוכישהדרשמלש,בוחהמקרועבנהצעומה

אלתימוקמההצעומהםעורבערשאםינלבקלשלגרתטישפלאיבהרשא
לבח.דחיםגיללכהלהנימבויפסכהלהנימבםייוקיללכטעמכםילגתמויה
.ח"ודבאלמיוטיבלאבאלהזןינעשקר

ח"ודבםינושםיפיעסיבבליתו\הויתויוניתסהףאלע,םוקמלכמ
תווחלעדימתךמתסהלילבמ'תוכרעהעבוקח"ודהשהדבועהףאלעו
תועיבקאלורבלבתוכרעהןהולאיכןייצלילבמועוצקמישנאלשתעד

ןיבלתימוקמהתושרהןיבהלועפהףותישלעךרבלינירה-תויתדבוע
םאתהבןוקיתןועטהלכתאןקתלידכלעפנוםילעופונא.הנידמהרקבמ
.תונמאנבונואתירקיבשותתאהרשןעמלו,הזח"ודל
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ורפהוג,לחה

11(

ליגרבי
םיפיט

21(

תונונרו
תורגא

םילעיה
כ”הס

יללכןנעב

!?יםוןםסװװרי

הגייב"
ו"!בוז1נכװ

יובינ`פכ1
יגיר'וה\ץ'י
תוגוס

כ”הס

םייתכלממםיתיע
ןובית
ת\גוח

י,ס
כ"הס

פיל!!2
ם'פ

סיסבו
כ”הס

ןוויגלהווליס
ביצקתה

חנסןהלהווליס
רבסופהןוערגה

ליבובינןװב'הפ
ליגריתלבבי!ןת
ליגוביצקתכיהס

ליגריתלבו
1\!וג

כ”הס

.13עטקליעלהאר)1(
רקמחבשסמללוכ )21

)3(

)4(
)5(

הסננה

1966/671967/68
הסנכה[יס`גהסנכה
לעופברשואמלעופב

)2(131141

1ליל'ל

1,204,095`ו,1,434,339157,982

6,85214,00010,247
101,916100,00097,433

1,543,167”1,271,9821,311,775

ט57,910235,331260,050

4) 239,252 190,950 153,306
43,612 25,000 26,660

83,525 101,000 87,832
59 500 35

46,931 27,500 27,602
413,379 344,950 295,435

420,395 403,500 353,483
55,694 68,500 71,348

184,531 100,000 201,723
660,620 572,000 626,554

200,898 233,280 148,636
750 800 569

201 ,648 224,080 149,205

1,403,237 1,403,237 -

1,654,792 1,654,792 -
5,905,501 5,706,372 2,672,271
2,412,212 1,916,788

8,317,713 4,589,059

- 2,085,939
8,317,713 6,674,998

,1967/68'ב

ץובהוא!לחה

)5(
ליגרגיצןת
תיללכהלהנה

סייפוןםםיתוריש
האורבת

ןוחטבוהריפס
ןינבוןונכת
רוניציסכנ

םיעוגיפ,תוגיגח
םיעוראו

תויועתחפה
הלכלכהתותיפ

פייולץחםיסוריו
תוגופ

ב'הם

םייתכלממםינווי

ןונימ
תובוח

םינוירב
י!ט
פי

כ"הס

םילטונ
ם'מ

ם'םכג

ב־הו
תונרקלתוורפה'
ופיסלהווליסןוערפ
ח1פדוןם`גים[1ויג

ליגרביצקתכ"הס
ליגריתלבב1322
ליגרביצקתכ"הס

ליגריתלבו
י.ד1,

כ"הס

1966/67
?"\!\-`ו

לעופב

>6(

809,677

686,337

81,107
45,587

498,520

37,041

12,045

28,246
80

6,201
1,401 ,164

'1,361,705
387,353

23,961
303, 701

101,922
178,640

412,447
2,662

415,109
20,086

186,694

5,011,370
1,663,628

6,674,998

6 , 674998

1967/68

הגצוה!1(ביצקח
רוואפ

.

לעופב

)7()8(

471,664”545,750

520,076547,460

107,31277,658)5(

39,21542,070
475,844611,460)5(

14,00013,730

6,5005,217
24,52822,440

500500

2,3002,686
1,190,3351,321,221

1,324,9261,402,412
253,028247,220

24,2501,622
290,062317,679
104,035105,344

1,996,101210741277

020,391009,351

2,2601,474

393,280352,483

4,051,5804,293,731
2,497,876

6,791,607
526,1061

8.317.713
.

ויל2,000יו19661671ייל13,000ךסבןיעק

ךסבםוריחתעשלקינעמוייל150,000ךסבדחוימקנעמללוכ
.י"ל21,350

.ויבלטיהייל177,400ללוכ
האר;םיכרדבתוחיטבלייל15,000`ו.םואתלייל134,900ללוכ

.)ייל77,658(יןוחסיבוהרימשקרפבהאצוההםג
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ביס2אה

הפוקבםינמוזמ
םיץנגבו

ןובשח-רצואה
ויחליס
'םיבייח !'

תוםדקין
םינסחמ
וכחיפדותוינמ
ןוצרב

כ"הס

31.3.6731.3.68ביט!נה31.3.6731.3.68

"'ל"'ו`!ליל

260,176251,290רתיתוביסמ14,6185,999`

)4('תודובעןומימתורתי
848554,985'509ולצונאלוחותיפ

2,1824,912*

)פ(3,784,6622,845,960םיאכז)1(,

)6(765,011487,343תונווקמי5538841233י859

94,36295,991ונחימרותוינמןוק52,25177,828₪

45,00045,000"םינסחמןוק39,74935,615.

2,0002,000םירבועלתואולהןרק:(94,36295,991

3,177,991־4,704,097
5,461,1184,282,569כ"הס5,461,1184,282,569

י”ל251,000,םיתורישדעבהלשממהתובוח-י”ל245,000:ללוכ)1(

דעבםיקנב-י”ל137,000.תודובעח”עםינלבקתובוח-
תובוח-י”ל151,000ר,ולבקתנםרטוורשאתנשתוולימ

.רוריבל

.רוריבלתובוח-י”ל21,000:ללוכ)2(

.מ”עבונואתירקהייחשתכירבבתוינמ־י”ל78,021:ללוכ)3(

האר(םינופמלרוידלתואוולהלזרקתרתי-י”ל52,000:ללוכ)4(
.)79עטקליעל

--י”ל897,000,תודלימןוערפבםירוגיפ-י”ל680,000:ללוכ)5(<
,םיקפסוםינלבק-י”ל510,000,םיאכזלתויובייחתהיבתכ

ןוזיאןרקלי”ל130,000־וםידבועתורוכשמ-ייל168,000
.םימריחמ

תורוכשממהטילקהוולימויהסנכהסמייוכינ-י”ל418,000:ללוכ)6(

תוולימהסמוע

.םינלבקלהמלוששתיבירמוםידבוע
ו

:«”ל8,840,000־בםייתסה31,368םויל)ןרק(הצעומהלשתוולימהסמוע
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--ו.

וכותתי
תוימוקמהתויושרהתרוקיבל'א!ןבאלעהנוממה-ךבבזייארמלבתכמ

תוימוקמתויושרתרוקיבלתגסהשאר-דיגירמלבתכמ

הנשתלהנהתמושתותרוקיבהתורעה
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