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תויקנםיסה"דחפיכרצל6%לשתינרג:,ריבס8לשהפוקתל"רינל
.«םישיבכינוקתוונוא

.55/56ביצקת.תבשל־פיקנבברתיתכישמ

ילסלוס'קנבברתיתכישמגישהלהצעומהלשהנוצרלעטילחהלשקבמ
.ביצקתהמ%5לובגב55/56ביצקתת
%5לשרועשב55/56ביצקתהתנשלםיקנבברתיתכישמםירשאמ
.לננרהביצקתהמ

.הינוס
`.תולאש3הצעומהשארלביצהלשקבמ

סריתרדסלהעצהשיגהלהצעומהרבחלםירשפאמםניאהמטרפמ.1
הו.תסנכבףאםייקהוכ.גםונםתורמלה:”ליהתלחתהינפל

יפויהרוסלםייוסמןינעתולעהלבתכבתועקביתשגהםיימעפ
,ק.יתינענאלןיידעו

*

«לעויהצעומהשארםותחלבייחםיאצויה.םלבתכמהמםויאלע02

ינומהי"עםימותחםיאצויהםיבתכמהלשםבור;ריכזמההזיא
תימעהי"עןלפק-טייגניובוחרתנפתארעבלהשרהימ.5

.וזהפיהנפנרעוכמףירצ
:פלשהל.ילערתוינפלרשקב;תורחאתוימוקמתויושרבחוכגהונםייק
םצעומתילשתובישיהתחאבןוידלאבוהלקנרפברהויטעברחשקב`כ
'רויכהינשהךתשקבלרשקב;ןוירההחוניהבךתוחבוםיאללגבךא

יתנרולקנרפברהםעיתשגפניוא;תבט«הרימשלרועקתתנקתה
??תעדלםיכסהאוהףאםייוסמםוכסלונעגהףוסבלוןינעבותא<

םייתדהגיצנכךניבםואתםייקוניאיכרעטצהלקרשי.ןורבנ
*;.לקנרפברההשארבותימוקמהתיתדההצעומהןיבוהצעומב

לעופנריכזמהוהלהנהבןוידלסבינורקערבדלכ:2.סמנתלאש3
־7?ה:ס”1"”םירקעאליאוהםנכותרשאםיבתכמלע.היתוטחהיפ
הצעומהשארשםיבתכמלעקװוךאןהצעומהשארםעםדאהךותריב
,..תאזהשועאוהםהילעםותחלןוכנלאצומ

.ותפירהבםילפטמוןויעראללםקוה”ירצה:3.סמנתלאשל
היחב'שוהתלחתהםעםויהרדסלתועצהתולעהלרבחלכלרשפאלעיצמ

.העבצהלםדיעהלי
*דוטלהעצהבתכבםישיגמהצעומהירבחמ1/3םאנשרמואהקוחםייק
-.הבורקההבישיבהתד?ולר"ויהבייח,םויה

רבחםאבםגשעידומוטאיאטיצרמלש'דהרעהתונוכנתארשאמ
איהי,סייהרוסלהעצההפלעבוהבישיהינפלאיבמררוב”"עומ
`:זיידלותעצהתאתולעהלשיהצעומהירבחלש2/3י"עךמתנ

פ"עיהעבצהלרבחהלשותשקבתאדימעהלשישרורבהזרבסהריחמ
.םירבחהמ2/3תכימתבהכזיסאבחכוהל
{:'ו-.\-י.ו'.,`'ליגאיייר-';.ס



.

המייקתהש9.סמהצעומהתבישימלוקוטורפ
!

13.3.55-ו”ט-פרדאב'סיםויב
-=-־-=-ט-=-ם-ס.פ-בסם-י-מב-סו-ססס-פצמ-סטוט,

ךאףוחדןינעלכןוידלתצלעהלןכומדימתאוהשעידומוםכסמ
בותכשהממתוטסלבשוחוניעם"בע.תמאבףוחדהיהיאוהשיאנתב
.אבהלםגויפלגהניוקוחב

רבדלכרדסלםילוכיםניאצ"החאתועשבשםינעוטםוקמהיבשות!ויה
עיצמ,15.00העשבםירגסנםירדשמהךןויכמהצעומהידרשמב
.צ"החאעובשבםימעפ4להקלםיחותפויהיהצעומהידרשמב

דע16000־מתועשבעובשבםיימעפלהקלםיחיתפהצעומהידוסמ:
סאב;םינסובםימיבםתחיתפהקידצהאלןיידעתואיצמה.18.00
.חאוהשענךכבתרכההיהי

־תירקבתובוחרהןווס

ירבעהביתכלףסונרשאםיטלשבתעכונמוס.
ירפס-במולוג"המגודל,תויניטלתויתואבילגנאסוגרתבםגעיפומ
םחפלשיתוינטלתויתואבםגתובוחרהתאןייצלחרכהשיםאנשעיצמ

ומכ.”במולוגבוחר"אוהו-בוחרהלשןוכנהומשתאהלאתויתואב
וילעשיאהלשותומוותדילךיראת'תאםיטלשבףיסוהל־עיצמךכ

'.בוחרהארקנ

לכלאצמוהשונואםתירקלשהפמאיצוהלםיננכתמונאוןויכמ;{יכ
םיטרופמםירבסההבוהנטקתרבוחווםמלםגמףרצנםיבשותה

.תובוחרהוארקנםהיתומשלערשאםישנאהלערתוי
:םיטילחמםידבריפולחירתא

םיטלשהםתואלכבתירבעלתילגנאמבוחרהםשלילצתאתונשל.א
.תובוחרבונקתוהםרטרשא

םתואלעיסגתירבעלתילגנאמביתכהעתאתונשלרתוירחואמבלשב.ב
.;תובוחרברבכונקתוהשםיטלשה

הילאףרצלוהירקהיבשותלהויצמהל,ונואטתירקלשהפמאיצוהל.&
רשאםישנאהםתואלשםלעפוםהייחלעםינלדבםירבסהםעתרבוחו

.הירקבתובוחרהוארקנםהיתומשלע
םויהרדסלדימתולעהלשקבמ!?יכ"
-,תםוכהתיבלשרגמהןינע.א .חותפימדםולשתמוררחשללקנרפברהלש-ותטקב.ב` .העבצהליותעצהתאדימעהלשקבמו

ריבסהלבייחיננההעבצהלזיבוקרמרמלשותעצהתאדימעאשינפל8י
תסנכהתיבלשרגמלרשקב.ל"נהםיפיעסינשתאהצעומה”רבחל
ןינעהסורקלאיהשלכהמורתםורתלהלוכיתעכןוידלותאלעהןיא

ךותבשרגמהתאונבצקהונא;דבלבונבתעכיולתאלרבדהוןויכמ
ווהדעוריכזמוםירעןינבתדעובןוידברבדהאצמנתעבךאקרפה ועינהלונחלצה.הזשיגמרשאלהתובוניאוונתטלחהברמיחינ`א
.רחמתאותושעל*חיםבהאוהווזהיעבלןורתפעיציוסיססברסב'ש
`ןיענכתחהאלםיננכתמהםןמולכהזןינעבתעכןודלםעטןיאונל
ןודנבםתסלחהלדעתוכחל,אופיא,בטומ,םיאתמדחאםיקמןיא'ב ־הנודנ.לקנדפברהלשותשקבםערשץב;.תוטעלהמתורורבעדניאי

ןוידהשהצוריתייהאל.התחדנ,\תשקבוהלהנהבםעפרבבהיעבה
,תאתוחדלאופיאשקבמיננה.תואצותהןתואלבושאיביהיןינעב
.הלאםיפיעסינשבןוידה

תאדירוהלזיבוקרמרמםיכסמהצעומהםארלשוידכסהדיאל
'..קרפהןמותעצה

.11.30העשבהמייתסנהבישיה` /`/ר 1','

`

םה.יכ<)יכהוןמנ
.הצעומהשפדויאלתבעיםה"ריכיסו


