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נמ ,ןוסלנצכ .י ,ןוסניול .ש .חישמ
,ןהב .פ .ןמייה
 2:שמש - -.ס"רבח '.נ ינהו ו -ריכזמ ?הצעומה
, ".סאלאס'יצ

:םירדענ ה"ה .ם קורו .
ריכום הבישיה  :ץיבוקציא
רדס :םויה
(ןדקת) .
הצעומה רפוכ לטיה
 1.תטלחה
םיסימ האר) הפסנ .סמ (1
 2.רוסא תמישר לנוםרפה לש הצעומה
תנש ביצקתה  54/55הליחתמה םויב
הצעומה תיצחמל

לצג .

3.

ביצקת

רוסא
16ו9ץ 54האר) חפסנ ”,מ . ( 2

;]וקה

תטלחה הצעומה רברב ל:2ה םיסמ
 9המייקתהש
יסייב
תעידיל הצעומה הלהנהה” 'ס'ב התב
.סמ ב 4-ה:ונרא) תיללכ
איבמ
הטלחהב הלבקתהש רשקב ףיעסל
שדחמ
הנד
'9.1.55,
הטלחהב
תירוקמה וקוחי
(הסופת הטילחהו :ןמקלדכ  5ףיע ב4-
יבגל עקרק
:ךכ
 320הטורפ הנשל לכל ר"ממ
 250ד"ממה םינושארה
םינושארה וניאו הלוע לע  500ר"ממ -
לכ ר"ממ הלועה לע  250ד"ממה
ר"ממ
 050הנסל'הסורפ לכל
.
ד"ממה וניאוי הלוע לע  2000ר"ממ  040 -ורפ
לכ ר"ממ הלועה לע 500
ר"ממ
הנשל לכל
,40װ תוריל לכל םבור וא קלתל ונממ .
ר"ממ
הלעמל מ ־ 2000
ותה ו ל"נה .
ק
שקבמ האמ הצעומה רשאל תא
)

”

י

:םי

ר"ויה

םירשאמ תא ןוקתיה

\.ו
'ניה !

ןוקתל הז הנונראלו וז .הללכב ךזתמ קומנ
לע ה ותורגנת
הנ הנייס ל"קהקל הניאו המדא חיםרפ
;ןוסב
ריהצמ הילע הלסוח תויאה
וז
עקרקו
תכיישה םיכסהל .
ה(ר) חפסנ .סמ

:

3

רוסא תמישר ל'נװלבוסרפה הצעומה
תא תמישר לנוסרפה תפרוצמה תעצהל ביצקתה רוסאל ,הצעומה
אירקמ
םילולכה .הכ

ריבסמו

םיפיעסה םינושה

תא

רשאל תא חמישה לגוסרפה .עצומכ םייונשה גורדב תופסותבו
;ם לחה מ ־ 1.12.54
 .הלרכהה קיפסי ןקתה לש  3םישנא תקלחמל
:ןוסני לאוש סאה יפל תעד
לנוסרפה

"
3.

הורבוגה יפכ טרופס יכעסכ

םה

'כ

,

המישרב

להנמ תונובשחה תלדגהל ןקתה רואל הבחרה
םנמא תמייק ה:ירר
תוסיררועצמתוננע לפ םיטושמ םייתלשממ תסגהל תוחור
הקלחמה
ןודל לע הלרגה ןקתה *
תולועפ ,םיישדוח ךא ?וניא ןכומ העשב
וז
םייפסכ
רבח הצעומה רמ .מ ןוסלנצכ בזוע תא הבישיה ימעטמ תואירב .
הצעומה תיצחמל תבס ביצקתה  54/55הליחתמה םויב
רוסא ביצקת

חאבגמג `6.9.54חפסנ .סמ
הלהנהה תבכרהב קתה
ריבסמ ירבחל הצעומה תא םיישקה ורמעם
ךרדכ םהילע םיבייח :ססבתהל
םינותנה
ררעה ןויסנ תבכרהב ביצקת והת רסוחו
ירתא בורק ל  3 -םיפדה לש םויק
תעב וחטבוה ךדיאמ ומרג ךכל קרש
הצעומה חנוה ביצקתה לע חנתלרש .
ינפה הצעימה תא יפיעס ביצקתה טיברשה לייטסו
סאד הצעומה ארוק
הצעומל רטוקב ע דיעס וקנמ" ויהסאיסיבוגל רבכ ונמוס
ימ הסינ תא הריגאה ותפוקמ .,
רינויפלע ויבא חסנ :ערהו יוחמת
 3םירטמ
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565532:תלרץחב”אל”װרק*ר

לש

הז ה`דא
יל לע הרקמ דחא
ןוגכרעוב ימוקמה .וינפלש
עודי ימוקמה ןורחאה אלא
דעוה

תעדל םושמ המ אל סנכוה ביצקהל םוכס םיאתמ ידגבל יהווכע
הצור
וזו -ליבשב ינש ידבוע .ויקגה וסנכוהש ביצקתל .
ליאוה םידבועו הלא ולבקתי הדובעל קר ירחא רוסא .ביצקתה
אצמנ יכ םירבועה ולבקתיש `ץבעי
ב 31.3.55

ביצקתהו ולוכ םייתסי
השלש -
דבלב תרגסמב ביצקת הז הפוקתו
הפוקת לש םיישדח
הטכלתל

הדובעב חינמו אליממו םניא םיאכז

,

וז

תבשחנ

לע לכ תודובעה הויוובצה
רובס שיש ךרוצ סראב יארחא
לוו-
חקפיש ףיעס האצוה חקפמל ןונכתכ
סנכוה
ביצקתב
,הצעומה
י"ע
תועצובמה
הלא
.
לע
תודובע

־

עוצב
ןינבו וקיסעהל'שי םג תדובעב החגשה
םתדובע םיארחא
ונלש
אל הקנ םיחקפמ
ךות םייח אוה תויהל
םידבועה,-םידחוימ חקפמל יוא
םישנאל םידבועש םתא ,דחיב רשאב
םג
סדנהמ ןיאו תורשפא וקיסעהל החגשהב לע תודובע .תוירובצ
קחד ילב הצעומהש םילחה לע
עודי יל וקסעוהש םילוע תודובעב
:1זיבו
..
>.ךכ
הונופסשהו לכד ךורכה .ןהב הלאשה
רבודמה היה תפוקתב םימשגה
תוסרה יריב הלהנהה ר”ויהו טילחהל לע
:ו
התיה הלאש לש הדקפ ”לכב
האצוה תיפסכ םירקמב .ה1א
הלהבההל לבקל תוטלחה ןעצבלו ילב !רושא
הצור תעדל םאה שי תוכז
::ץיבו
`?הצעומה
רשוא י"! תוכזבי,הצעומה הלהנהה טילחהל לע וח
הדמב ביצקתהו
:ר'
םיפסכ תרגסמב ביצקתה רשואמה .
}.ןוסני אל רוכז לע`תל יבצקה לכ איהש .דבועהירעונל
י"ע דעוה ימוקמה ובאו עגרכ קר
הטלחהה לע ךכ הלבקתה ונמזב
בד'
\

.

םירשאמ התוא .שדחמ
לש

ףיעסה ינוגרא" "רעונ

?

המ ושורפ
:ץיברת
אל ונשמתשה םיפסכב תלא םהו םירומש הבדדרכ הדמב ייהתו
־:ר'
ןיידע
\
תוינפ םינוגראמ הלאכ .

חבצקהל  -.200י"ל ינוגראל רעונ -ו  -.100י"ל ףיעסב
דגנתמ
::זיבו'
"תונוש"
.
םג ינא דגנתמ ינשל םיפיעס .הלא
::היומ.
תופתהשחש הזע`מה ךסב  -.100־*ל םיגהנל לח תדוגא וארשי
רובס

}:ז'בו'

אל'" ת”ספא

ן

וז

חו` אוה םוכסה הצעומהש הלוכי ביצקהל ותומל תנשב ביצקת
:ר”
הריטס תנהכמ בכרה היסולכואה םוקמב .
ואב
;נןוסני; שי ךרוצ ביצקהל םוכס םיאתמ ךרוצל המחלמ .ןויםימב
הימב שרדנו ךכל ביצקנ םוכס םלוה
:ר"
תוביר ףוהםב החועפ םע יתצעומ
”־:ווסני קלוח לע ףיעס תואצוהה
תולועפל תולועפ הלא דחאמ הצעומהו יייקמ
ילעופ קוב־ינב לאושו ימל תושורד
תולועפ תוברת ףיתשב םע להנמ הרבסהה .
לכ תולועפה רשא זוחמ הלאל םיפתושמה םע להנמ הרבסהה ודגב
:רי(
תרומזת הנטק 'וכו =הועצובמ
,םילויט .תואצרה תמקה גוה ,יתמרה
ףותשב הלועפ םע תצעומ קרב\ינב'ילעופ .
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דגנתמ תאצוהל

וז

.

וו

ינא`סג דגנתמ האצוהל
תרגשמ ירבועל דעס םיבשותל קומנב תססהש
רגבתמ ףיעסל
תאצוה 4לכמ םוכסה בצקוהס תלועפל דעס .םיבשותל
ךכל הוותפ כ %
בצקוהש
תסועל םתכפה הובגה תיסחי תרבחסב ידבועל דעסה ,םיבשותל יזא
וז הרבעמל אוה ןטק דאמ ווו איה היעב תינכט
םיכסת הצקוהש הרטמל
.

.אדירג

-

רמ הז ארקנ תקוחה" "הרפתמ םושמו חמ בצקוה ךרוצל הז סרבס
?ביצקתב
רסומה קזחומ י"ע דרשמ דעסה סובסהו נצקוהט אוה מ"ע רשפאל
*

.ןיקתה
ומויקהמ הז ןסחמ” "השבלהל סוטמו המ ?הבצקהח
חנומה אוה רורב מ"עו ומייקל שי ךרוצ =םיפסכב

י

:

רובס םוכסהש לש  -.1800ו"ל בצקוהט הצעומל וביא.תיתדה !האגתמ
ית ללכ ונעו דמוע טושב האושה בכרהל היסולכואה .םוקמב
תויושרב תוימוקמז תונוש המ
סוכסה הדה בצקומ ירחא
ובקובש האוםהב ביצקתל ולוכ ונחבוכו ־1.
תיתדה
אוה ירחא םתופתתשה תצעומב
. 1,6זוחא רואל הז ונא ונעבק תא זוחאה
 0.9דע
דדחאחס אוה
ןיב סובסח אוה יד .דבוכמ
 1,3יפלו ותעד
אבס ביצקתה אוה הברה רתוי לודג ףאו עבגב
יפל ויתועידי
רפכב  3 %ביצקתהמ .יללכה ליוגהל'םרוו תא ינקתה
לאומס הבורקה עיגפ ידכ
ודימעהלו לע  2.5 %םאתהב תשירדל הצעומה תיתדה .
םג ינא רובס ביצקתהש תצעומל תיתדה אוה .ןטק ונשי רובצ יתו
םוקמב רזופמה ןיב לכ תוגלפמה וניאו זכרתמ אקוד ביבסמ יתרומל
>

גאי .הרו
מתבררוה הנוסמהייװע לע זוחמה קודבל תא הבוג זוחאה תויושרב
תורחא תאזו יתישע ינאו בשות לעש ידי תעיבק םוכס הז ונאצי ידכ

וביתנות

,

םאה תמייק ללכב הצעומ תיתד ?םוקמב
דעו ימוקמ ונלבק תותךה,דשמ יובמ תצעומל תיתד ;
וניתויהב
הפרוצ םג הרבעמה ןכלו דהה
המקוה הצעומה תימוקמה הילא
םייתניבי"ע רסה לדח תויתל יתואיצמ ןויכמ אלו ללכ וכותב תא גיצנ
עבקנש
.הרבעמה ובבסה לע ךכ תא תמושת ובל לס רח תותדה בתכמב דחוימ
אל ונלבק .והבוםת ינא :
ונטקבו ןויע הדותמ השרפב ,וז ךא ןיידע
םתעדב לש רובצ םידרחה .םוקמב
ענכופמ רסש תותדה בשחתי
ריבצה דנ”אװביוװפסה גציימ הצעומב תיחוור ,תמייקה י:ונה !"ידופ
:סאי אלש עיבצא דעב ביצקת הו םאב אל חסבות שארמ ותקולח -יצרופורפה
- .,
תילנוי ןיב יתש תולעת .
ללגב חוכיוה ביגס ביצקת הו טילחמ שאר הצעומה דימענל בורל
תא ביצקתה הצעומל תיחומ מכתסמת ךסב  -.1800י"ל תיצחמל תנש ,קתה
ה ה צ ס ע סיעיבצמ'בת . :י ,ןחב .פ .ןמייה .ד ,סאיאסצ .נ םפש
דעס'
םיעיבצמ .פוב ,ץיבוקרב
רגנ העבצהה
ןוסניול .האכה איבהל ויתורעה יבגל"
כ מ ב ע ו ־ רמ תיפמ רשא חיטבמ הבישיב
י

'

1

וז

ביצקת
י ט י :ת םירפאמ תא בינןתת הצעומל תיתדה ךסב  -.1800ייל תיצחמל
תנש ביצקתה .
שקבמ תעדל םא ביצןות וללכנ ססובמ לע תואיצמה .
:זי
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ןויכמ ןיידעו ונעגהמצל \;תונושהקתויבגל
| השק דיגהל אוהשמ ןודנב
וננה םיעוקש גפוםוהכ
רותכ .הצעומ ףסונ ךכל
תורתומש ונל לע יפ קוחה
;יפסכ חואולהנ ןמזל רצק .
ונסייג
ותמקה
ללגב תיב רפסה רשא ןעמל
םילוכי עיגהל ןוואל םייוסמ .
,ונירבועב תרחא ונייה
לכו הז
`

הנונראל

ףאל ףיעס ביצקתב ,ןונחה ךא ינא דגנתמ
סמ הפסה ףסונ נראל
ינניא דגנתמ
:ןוי
יפלו יתעד לדגוה סמה י"ע
העיבקס”היבב לופת לע דעוה
ןויכמ
תיללכה
הירומה
ולעוה םיסמה קומנב תרכשמם
ול ףאם היה ןויד לע
.הנ ונמזב
תמלשמ הלשממה רוכזו
ר

ימוקמה ךא עודי
הצעומב 'יאה סה'רו
ךכ
קלוח ו םימוכסה הנונראלו תיללכ סמו
ותוא םוכסה רזא דע הכ
קרש הניחבמ
תיביצקת םוכסה דחיב
ריבסמותימאל לש רבדה הווהמ
הפשא ךא
ומליש םיבשותה .
לע םישרגמ םיכיישה ל"קהקל וכרעוהט הרוצל
\
ינא" דגנתמ סמל שוכר םנורה שקבמו ךומעהל תא הכרעהה לע  400א
:ןוס סמה ריחמב לש  -.700י"ל
דגנתמ תלטהל סמ םיקסע לע
ינא
 350י"ל םנודל אלו םוכסב .ירספם
דגנתמ תלטהל סמ הו לע
ךותב ,םהירוה ךא
ינניא תואצוהל תרבטמ ידבועל
ילעב הכאלמ םידבועה
םידבואט קסעכ .חותפ ינא
ילעב הכאלמ
רגבתמ דעסה .וללכנ ינא ידגנתמ
םיבשותל תועיגמה ירכ  40 %לש ביצקת
דעסה
אל םימיאתמ הקלחמל "וו .
ףיעסל הורבוגה חסנבהלו םידיקפ
הטילחה אל תולעהל תא 'ראה
ןמדכ ותנווכ לש
" הצעומה תימוקמה תחאב
היתובישימ יפכ התיהע
הריאשהלו
םירוגמ
הדוקנב .וז
הנ תיללכה לע תומוקמ לכ רחס ותנעטל לש רמ
דעוה ימוקמה ןכלו ןיא
ןוסניול הצעומב הוויאה
יכ רוכז ול הרהס
ןויו
רסאב ךתעדוהל לה רמ
ןוסניול
תומהל לע ךכ אקודם לע ותוא הצעומה תידוויאה
תותיחשב אקוד וילע מתםמ
ןינעב םיסמה הי
שיא םשאוהש י”ע תעונת תורחה
לכיסרפ רסאים תא וירבד הלא
השארבש דמע
תורחה תורמל ןיאש לכ אתכמסא וא
תורחה ןוכנל תאצל וורכב ירחא היד
גיצנ
תאז דועו ךא םעפ אל האצמ תעונת תאז .םעפה שי קר אלפתהל לע י>ךב
הזב תירוזאהןהצעומב יפכ התםעם אולמב וחב לע ילעב תלוכיה הגנחמו
גיצנש תורח הצעומב תימוקמה
ןגמ רזא םילבוקמ לכב תומוקמה םהיניב
םיסמה
ליסהל` םהילע םהילא םתוא
הינתנ ןהב יגיצנ תורחה םה היצילאוקב ודיעה
יוא
ילתב ביבא תמר ,ןג .הלא רשאכ הנונראל תיללכ לע עקרק .הסופת`
תיביכרגורפ ןויכמ הלאו חיש
םהו ועבקש תא
םיסמ םמ טועפ ףסונ איה
הטלחה וז לע תלטה
דתי רובצ ,םיבשותה ןיאמ םתוסרב
ומלסלוב םייה יאנתב החוור תמועל
דבועה ורדחב חיוורמ ברה
שיאש
תויהל
.עקרק רשקכ סמל ,םיקסע לוכי.חותפ ומעבק תא גורהה בשחתהב יפואב
רתוי רשאמ שיא רבוסה קסעב
רורב םירקמם רשא וחכוי ירקמב
.םדקתמה
עוצקמה הזבו אטבתמ גורדה
רצה לש הלמה ונהי תוחנהמ םיסממ
גשומב
רעס ןה בשומב בחרה ןהו וררחושי .ירמגל ענ ןיב תואצוה דעס ינוצרב
םייללכ סממו ,םיקסע וא
אוה ךא קרו ידיב 'רשמ דעסה
ןקתה לש
םידבועה
הויכיסרפוא לע`7תעבקנ ויוי ןיאו
יכ העיבק
עידוהל תימינפה לש
תואצוה
,םידיקפתל יזא
הקולחהו
לשוהתובמסב הצעומה .ברעתהל רשאכ תלבקל םידנוע
םיעבוק תא תמאתה שיאה
תוקלחמל תובוטה קר םה
םינהנה ןומאמ הצעומה םניא
םידיקפה
םייארחאה?”דיקפתש םייארחאה
םידבועה הרש םינוממ ,םהילע ןיא
ןמז'לכ
.ודיקפתל
הדובעה לש
םיננולתמ לע
דיקפ אוהש מ"ע קיספהל תא תדובע
תוליעי
םוקמ הצעומהש'ךכל ןודת לע הזיא
וניאש קיפמ לכ תלעות דיקפהמ
ונמזב עידוה יל להבמ תונובשחה
חרכסמהש

י

'

:ץיבו' דוד .ףולז

היהואל ןל הליחתמ דיקפת
תעכ תרבעה הצעומחמ`שיאה תירוויאה
רהאמ לחוהו וילא
.ליעי
תויהל
לכ אל`ןכלו,אוהש היה
לש
להנמ
\;
לוכי לעו ךכ יתלבק תא ורוהא
רדגומ םייוסמ חיכוה תא ותוליעי
דיקפת
.
תונובשחה
יטיא לו
דיקפה
ארהטמכהתיה ינפ .ה
האור לכב ותשיג לש רמ ל ןוסניו
ןינעל ינא תעדל םאכ
הצור
וז
הגאד תוליעיל .חוװבעה תונמדזהב
מ"ע רידסהל הולא ןינע ישיא
תוךת'גיצנ שארל הצעומה
לכ איהש לש
האנה
*יפיא
קיפהלו
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חעבך :

ירחא תפילח םירבד ויסעם־הלא שאר הצעומה

.י

,ןהב .פ

דעב ביצקתה ועיבצה
וגג האצוהה ועיבצה , :פ .ץיבוקךמ
:

יעגפנ

:

,ןמייה .ו

תא

ביצקתה ולוב

.טאיאטי'צ

.י ןוסניול

\

.ב שמש .

.

.ש הרשפ .

ירחא העבצהה ושקב דמ .פ זיבוקדמ .יו ןוסנייל שיגרהל טויאס
ביצקתל וללכנ אלא םתואל םיפיעסה םהילע ועי*יח ןמוב חוכיוה .
םידגנו
הבישיה הלעננ

העשב

24.00

.

ר
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