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םילפונהלע

,םיזעונהוםיצימאה,וירקפמול"הצילייח,םירקיהונינבתארוכזנ
םיפרטצמםה.ונמעתאםתומבוםהייחבושדיקרשא,שארבםיכלוהה
חבזמלעלילכםמצעולעהשהלאלשהברקההוהרובגהתרשרשל
.דעלקתונתאלרשאתרשרש,וצראולארשי

,םינבה.םיננערהםירבקהדיל,השארהביכרמ,תדמועהלוכהמואה
ןעמל.ונלוכהייחנןעמלהדבכהכרעמבולפנםיערהו,תובאה,םילעבה

.הנידמההיהת

,המחלמההמלעועדיםה.ונממינויחוקדוצןיאשןיינעלערמהלמה
-םלובלכתאונתנךכםושמ.םיינזאמהתופכלעחנומהמועדיםה
םהו-ונממהלעמלןיאש,םבילץמואתאוםתונמאנתא,םתרריסמתא

.ןוחטיבלוםייחלהנידמהלרוגתאועבקםהירבחוםה.ףכהתאועירכה

,תאםהלבישהללכונאל.ונממהלעמלןיא-םהלםיבחונאשבוחה

םייוארויהיהנידמהוםעהשידכונתלביבשלכתושעלקרלבונ.םייחה
תונוכנה,תובדנתההתאהלגנרףיסונ.םתומבונלונתנםהשהמלםהייחב

.םתומכרםהייחבוליגםהשתונמאנהותידדהההרזעה,הנרקהל

.דבכהלבאלםימוחינןיא
"”.ןואגבוןוגיבהווחא,הירוביגלהמואהלשתישירחהדותקר
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יפ

***

*

י«#־`־־־־*א/"־"יי-־ו"`־`

"<?

ג”י

ל"זלוכשאיול

;(./!?”:כ?9;ךש/,כ'ר'חכ/ע

לשהדסווהלתונושארהםינשברושקחונמההלשממהשארלשומש
.תימוקמהצעומהתויהםרטב,ונוא-תירק

תרזעל"רינ"תרבחלשהיחהחורהםההםימיבהיהלוכשאיול
.יארשאבוןומימבתדבועהתובשייתהה

םוקמהשרחאלךא,םיבשיחמלתואולהןתממהליחתגייתסהלוכשא
הביחבובלפיט,ומודיקבןינעהליג,הרהמבחתפתהלוססבתהללחה

.תירשפאההרזעהלכתאולטישוהו

חורךנצבוןינבירמוחברוסחמהרשאכ,הינשהםלועהתמחלמץורפב
-תורוניצתחנהוהיינבהקותישבסייאהאקשהוהיהשימתקפסאל
תורוקמלצאלוכשאיוללשותוברעתההאב-ןמוציעבויהשתודובע
תלבקבבושיהלשוקלחתאהפקלאלףקותהאולמבעבתוהקפסאה
.וחותיפךשמהתאחיטבהלידכ,םירמוח

הלשממהשארלצאונוא-תירקידליתחלשמהרקיבתודחאםינשינפלשכ
המויקללבויהתיצחמתוגיגחלגרלבושיהתכרבולהאיבהוםילשוריב

ירפמהנהנהריעצהרודהיגיצנתאתוארללוכשאיולחמש-הירקהלש
ךפהשוםינושארהוידעצבודילערזענש-ןטקהבושיהיקיתולשםלמע .הלירגותכלוה,תגשגשמותחרופהירקתויהל

ונואתעקבךרדתאירקידילעונוא-תירקבחצנוהלוכשאיוללשומש
לשויחאףתתשהלירפאב1-בךרענשסבסב,.לוכשאיולךרדםשב
.קינלוקשןויצ-ןברמחונמה



ל"זהפידראודאדוד

!.ויניעדגנלתוומהתאדודהארתחאאל

<.ברקבוװלופר"לשםינחנצהתדיחיבתרישםימיהתששתמחלמב

.תורשלרזחוםילחהלחילצהךא,השקעצפנחיפרלע
?.םילקםיעצפםעפהיכםא,עצפנבושוהמארכתלועפבףתתשה

.גרובסנהוימ,ותוחאוויחאינש.וירוהםעדחיהצראהלעדוד
הדיחילבדנתהוהערצץוביקברעונתרבחםעהרצקהפוקתהנמינ

.ל"חנלשתחנצומ

;.הימונורגארמלתירבעההטיסרבינואב

,2.69.21,יששםויכםילשוריבטקרמרפוסבתינודיזתושקנתהב
רמוחץצופתהב-רבקןואילםידומילהלספסלורבחםעדחיהפסנ
.םיחצרמםילבחמידילעחנוהשץפנ

!

\

םיריעצהוייחתא-רתויברקיהןברקהתאדודבירקהםעפה
%'.יתכלממהוימואלהונמויקלשחבזמהלעוחנוהש אוהשרעצהתאהנעדתאלתורחאתוידוהיתוהמאשהוקמינא"
תאעצפשקומעבאכךותמהלוכשהםאההרמא-"יקלחוישכע
.הביל

לשודיצלםילשוריבתוחונמהרהבתימלועתוחונמלאבוהדוד
.םיחצנחצנלאךרדלותומדאילעלרוגלורבח

.ךי`רבמרבזאהי

.שפנףלא40-לעיגתשי

,רקיבשות

ןכא,ץראהיבשותבורלשםבילמוחיכשההכירצהלודיגוילכלכהעפשה
.ילכלכהןותימהתפוקתתא,ונתירקיבשותמםג

ןותימהםרגונדידל-יהשלכהניחבמהכרבלהזןמזקרפהיהוליאףא
.ונממששואתהלונלהיהלקנבאלוםיישקםיטבל

הנידמהתושרבשעקרקהאוה,ונוא-תירקלשהניגבוהניינקבורירהיכ
אללהמולהמלהתייה,ןותימהתובקעבהינבהלשתידיימהותימואתפההקספההו

ידילעחותיפב,שארמתורילינוילימלשהעקשההורחאמ,םההםימיבאושנ
.תיפסכותיקשמהניחבמהצעומהתארערעלועזעזלידכהבהתייה,הצעומה

.וננויסנבוסנתהוליא-םיקנעוםינתיאלשםלרוגברבדהלפונהיהיאדוב
.םירבדהינפםינתשמוםיכלוה,קוחראלהרבעלרבעמלא

הרומתלרשקהב,ןוכישהדרשמןיבלתימוקמההצעומהןיבםינוידה
םוכיסתארקלםדקתמ-ונלומרגנשםיקזנהלע,)תועקשההמקלחתרזחה(ונשרדש
.רמגהבלשלהתעוסנכנו)תעדהתאחינמ(

ףסלאםיילפיצינומהונינינעתאדיעצהלונידיבהלעייכםיווקמונא
-חותיפהתודובעלשהפונתהאולמבןונכתותיקשמהארבהלשהשדחהפוקת

םייקרועהםישיבכהתלילס,לועיתוזוקנ,בויבהתשרתמלשהב,אוהרבודמהו
בכעלץלאינוננובאדל(.יונהחטשמןטקקלחותוכרדמהןכוםהילאסירבחתמהו

הלשממהתוארוהותויפסכתויחנהללגבתירוביצהרואתבתודובעעוציבהנשה
.)חותיפתודובעבהלבגהרבדב

בלשםייתסי,)ןמודיקןעמלונתלוכיברשאהשענ(הלאתודובערמגםע
התיםולכואתאתרשלודעונשהירקבחותיפתודובעעוציבוןונכתבןורחאה

תורודהמתטילקןעמלירובצויתמא,רבגומץמאמלםתרהלונלוכלע
,םישדחםילועלשתחלצומהטילקיכ,ןייצלרתומל.םישדחםילועלשתופסונ
.תוימואלהתומישמבהלעמבתינושאר-התובישח

ףרטצהלוהטילקהןעמלוניתלועפלםכשתתל,ונתירקיבשותתאםיארוקונא
הלועפלאצויוהלאםימיבןגראחמה,ונואדתירקבםילועתטילקןעמלירובצהדעול

.תבחרנ

.ךתיב-ינבלוךלונתכרבבטימהחולש21-התואמצעהגחתארקל
-ונבילתולאשמשארבתדמועהתומשגתהלשןמיסבהזתואמצעגחאהי אמייק-רבםולש .!וח69ח

,`ר"/'ש

ןהכבקעי



?זו/)רורצב
ןליא-רבתטיסרבינואםעףותישבתורומלוםירומלהשרדמתיב

תורומלוםירומלהשרדמתיבתמקהתרטמלעקרקתאצקהלעהטילחההצעומה
.ןליא-רבהטיסרבינואהםעףותישב

ש"עמרגפמרעונלהקוסעתלעפמ

תמקהםע.רגפמרעונלהקוסעתדסומתמקהלעהטילחהתימוקמההצעומה
.ןג-תמרלםידליהתעסהלטובתםוקמבדסומה

בי3ח

ביצקתהלשסיסבהלעתחשוה1969/70תנשלתימוקמההצעומהביצקת
.תורילףלא220ךםלעיגמשרפהה.הפלחשהנשל

הינביסממהפוצמההסנכההוליאוה,ןזאחמוניאביצקתהןיידעהנשהםג
תודיחיתואמתמקהלןוכישהדרשמתינכתשהדבועהלשבתאזוהשמשמתהאל

.הנשהקרעצובתאיהולעופלהאציאל-הרבעשהנשברויד

ביצקתהןוזיא-יאתאןיטקהלונלורשפאי,הנשההינבהףקיהמתוסנכהה
םהיביצקחןוזיא-יאשתויושרהםעתחאהכוראהרושבדומענזאו10%-ב

.10%לל7%ןיבענ

:האצוההיפיעסרקיעךלהל

י"ל1,245,000םיימוקמםיתורש
י"ל1,738,000תדותוברתךוניח
ו"ל6,750תואירב
י"ל174,000דעסימולשת
י"ל1,650,250םימ-ילעפמ,םיתורש

ו"ל4,814,000

םינופלטתנתה
יבשותלכיכונלחטבוה,ןופלטהיתורשתלהנהםעםיכשוממםינוידרחאל
ותסהתישארביכ-ונקתוהםרטוםינופלטלתושקבושיגהרשאהירקה
.םתיבבןופלטהןקתוי

!ו

1נמרררוזאבהיחשתכירב
תורשל-ןומיררוזאבהיחשתכירבתמקהןנכותתםיבורקהםיישדוחךות

.הביבסהיבשות

םילשוריימחולרעי
.םילשוריבםימחולרעיתעיסנלםיצע100המרתהצעומה

עונלוקהתיבלהשיגיליבשתלילס
-יתלבההכילההועונלוקהתיבלהשיגיליבשתלילסעוציבהרשיאהצעומה
.קספיתרפעהךרדבהמיענ

ונוא-תירקל64וק
וקלעפוי,"הבירמהשיבכ"תלילסלליבקמביכ"ןד"תרבחתלהנהםעםכוס

.רוזחוךולהונוא-תירקךרדרמושה-לתלביבא-לתןופצמ64סובוטואה

שארמםימלשמלםיסמב`החנה

1969/70תנשלשארמםהיסימחאומלשישםיבשותלןתנית7%%רועשבהחנה
.לירפאשדוחךשמב

שא-יבכמוםודאדודןגמתנחת
יבשותתאונאםיארוקןכא.םודאדודןגמתנחתתמקהתננכתמהצעומה
תומדקתהתחטבהלןמאנתווצווהירשאםיליעפהתרושלבדנתהלונתירק
.ירוביצההדיקפתיולימבהנחתה
.תימוקמההצעומלבתכבהנחתהיליעפלםכתופרטצהתאאנושיגה
.תימוקמההצעומהתוריכזמב,שא-יבכמתנחתלםיבדנתמתמשרהתכשמנ

.17ליגמלחהםיאתמינפוגרשוכילעבםידמעומםילבקתמ

;שפ#



קריעבתוכלמהיגורהםשבבוחרתאירק%
ארקנ-םודרגלולעוהש-קריעבהוארהיטפשמתונברוק-וניחאתחצנהל
.תוכלמהיגורהבוחרםשבסיקרנהבוחר

1969תנשברעוניפוליח*

רפסמםערעוניפוליחל)ימוקמהןוטלשהזכרמתמזויב(עצבמהתרגסמב
תופתתשהלעהצעומההטילחהתוידוהיתוליהקוםינוגראוהפוריאתוצרא

ס"היבלשתינימשותיעיבש,תיששלשתודימלתוםידימלת,רעונינב5
.ליבקמליגבםידבועתורענוםירענואןוכיתה

ק/ןממתכר6װב
תיכוניחההמרופירהתגהנהרבדבתסנכהתטלחהומדיקםיכשוממםינויד

עוציבלברץרמבשגינךוניחהדרשמ.ךוניחהדרשמלשתוצלמההחורב
בלשהכאלמהתאתושעלוהוצלאי-רקיעבםישורדהםילכהרסוחךא,המרופירה

.םינששולשדעםייתנשךשמבבלשב

תנשבהמרופירהלגעמלהתסינכתאשיחהלידכךרדלכהשפיחהצעומה
םידומילהתמרםודיקבףסונבלשהזהיהתיכהוקתךות,האבהםידומילה
.ונתירקב

דועבגזמתתש,תחמוצםייניבתביטחונבושיבםייוקת1.9.69-מלחה
,םייעוצקמםילולסמתפסוהי"עו,ונלשןוכיתהרפסהתיבםע)ג"לשת(םייתנש
,םיברםייעוצקמוםיינויעםילולסמםעףיקמידוסי-לערפסתיבלהזףוגךפהי

תותכלכ.םיידוסי-לעהםהידומילתאובךישמהלםעמכםידימלתהלכלורשפאיש ואצויונתירקביתכלממהךוניחב)האבההנשהלש'הו'ז(תומייקה'ז-ו'ו
"םימלת"ס"היבלשםינבמב)םייתנשל(תינמזוזכוריו,םהלשרפסיתבמ

."תרש"ו"רינ"םייתכלממהרפסהיתבינשןיבורזופיםיטעמהוידימלתשיחכונה
םינבמהתאתונבלשגינ,דבבדב.שדחהםדועילםרישכנוץפשנםינבמהתא

-ירדח,תודבעמ,דומילירבח40-לבורקלולכיש,ףיקמהס"היבלשםישדחה
הנשבהשעמללולכתםייניבהתביטח.הלהנמןינבוםיסנכוטרופסםלוא,הכאלמ
הנכוהשתדחוימםידומילתינכותיפלרבכודמליש,דבלב'זתותכתאהאכה

{וז

,ךוניחהדרשמתשקביפל,םרב.'סהתכףוסדעדחיבהנמדקתתוג,הלאתותכל
,ב-אהריעצההביטחבםירושקהםיילהנימוםיינוגראםימעטבתאזקמנמה

םידומילהתינכותיפלהנדמלתהלאךא,'תתותכםג'זתותכםעדחיהנרכעות
תונפלולבויםידימלתהוליגרכתיצראהרקסהתוניחבתאהנרובעת,הליגרה

.םנוצרלםאתהבםיידוסי-לעהרפסיתבל'חהתכףוסב

יתד-יתכלממהס"היבלש'זתותכתאבלשל,ןויסנונידילעהשעיןב
.הבורקהונתביבסב,הזיכוניחםרזלשםייניבהתוביטחהתחאבונלש

םודיקלותוינויחוותוציחנרשא,הזדעצונתושעביכ,םיווקמוננה
הכרבםגאיבת,קוחהושיבלהותסנכהוהלשממהי"עורכגהץראבךוניחה
.ונבושיבךוניחהתכרעמל

,ונלשןוכיתהרפסהתיביכהזבםיעידומוננההואנלשבוטרוקילבאל
,אוהםידקתאללהרקמ.ךוניחהדרשמםעטמיצראהךוניחהסרפלהנשהדמעומ
דבלבםירוזחמעבראוכותמאיצוהודבלבםינשהנומשםייקהיכוניחדסומש
,לופסשיפכהערכההלופס.הזדבוכמדמעמלעיגי,)האלמהחלצהבםלוכטעמב(
ידימלתלהזבתוחולשתומחהונתוכרבו,ונלהאמחמהוברגשיהךכבונאםיאור
.הזהםישרמהוףתושמהסגשיהדעבולהנמלווידבועל,ויכנחמל,רפסהתיב

*

ונלשךוניחהתודסומבהנורחאלוטלקנ)רפסמב50-כ(םיברםילועידלי
,ךוניחהדרשמתרזעבותוברםידלתשמונא,ןוכיתהרפסהתיבדעוםידליהןגמ תירבעלםידחוימםירועש,השדחהםתרבחבתוריהמבטלקהלהלאםידימלתלעייסל
םידימלתי"עםינתינה,םידומילבילאודיוידגיאעויס,רפסהיתבילתכךותב

תרישק,ןוכיתהרפסהתיבברעונלסנמלרפבו"רעונלרעונ"בםינגרואמה
תומתרהוליפאוםילועהידלילשםתיבבםירידתםירוקיבוםייתרבחםיסחי

דויצ,תירמוחהניחבמםגםישדחהםהירבחלעייסלםידימלתהדצמתוינטנופס
,ונכנחמלוונדימלתלדובכתדועתםיווהמהלאלכ,'וכותשובלת,ידומיל
.רתויבתיביסקפאהוהנוכנהךרדבםילועטולקלדציכהמגודו
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מ/ת'ס/ןוןכת
בוביוותודסומ
ידלילשתפטושהטילקורשפאישםיפסונךוניחתודסומופסוותיהנשה .רפס-יתבבוםידליינגבםישדחםיבשוח

תכלוהותיינבש"ןומיר"רוזאב)תותכיתשןב(םידליהןגלףסונב
בורקב.ןואריקרוזאבתותכיתשןבםידליןגלשהינבהלוחת,תמלשנו לכהשעי."ןורי"תנוכשרוזאבשדחידוסיס"יבתמקהלהצעומהשגית

4-6לשםתיינבםייתסת,השדחהםידומילהתנשתישאררעשידכץמאמ
.םידומיללורשכוישתותכ

ס-ינ-י-ב-כ
ינשהלולסמוךלמההמלשבוחרלדעםינרואשיבכלשינשלולסמללסי .ל"הצבוחרלש

חעכ(ונואתעקב-ךרדאוהדחאעטק.םיעטקינשבינשלולסמללסיןכ
."ןומיר"תנוכשלומ-ינשהעסק.ןוריתנוכשלומ)לוכשאיולךרד

ה2יהוהונואב
תשרב.םינש4ינפלדועולחהשתודובעההקיתוהונואבומלשויףוסףוס .חוברדמוםישיבכתלילסבולועיתביזכרמהבויבה
חותיפהתודובעתאתימוקמההצעומהםילשת,הלאחותיפתודובערמגםע .שפנףלא40ןבבושילשםיכרצלונעיןפקיהשהירקב

הינבה!ויזחת
.ונוא-תירקבתורידלשוקיבהלרוגוךלוה

זכרממקוחירוםיקסעהוךרכהריעזכרמלהבריקהתונורתיתבלשמ,המוקימ .יונוףונתאנ,הוולשהביבסלא,ןאוםה
.רוידתודיחי1250-כתמקהתרשבמוזהנש

־,.
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.םילועתטילקלרוידתודיחי400-כונבי"ןורי"ןוכישב
.תופסונרוידתודיחי300-כםילשת"ןומיר"תנוכש
תוגוזןוכשןיבשחטשבומקויהזגוסמתוריד150ה"סב,םי'גטוקותוליו ."ןומיר"תנוכשוםיריעצ
-ןואריקרוזיאבתופסונרוידתודיחי200ופרטציהלאל
תמייקההנוכשהןיבשחטשלערוידתודיחי200םיקת"דג"תרבחםגו ."םימלת"ס"היבןיבלםילשוריבוחרב

דלחןווכבל"הצבוחרלרבעמןואריקרוזיאןנכתלזרדזיןוכישהדרשמ .רמושה

תבריקב,הזחטשדיל.ןירגםיחאחטשלעהינבהתכשמנהקיתוהונואב .ירבו'גרמעקרקהלעבלשחטשלעהינבהלוחתםימהרגאמ
הינבהוהכרבתעבגבהאפקההורוזיאב"דג"תרבחלשהינבתוינכתורשוא .ןוסלנצקבוחרב

.םיבורקהתועובשבלוחיותמקהוהכאלמהןתיבלתינכתהרשוא

-תוליווםי'גטוקלםידמעומתמשרה
הבשמנ

ןאו'גירןבואררמלונפיםינינועמה
תימוקמההצעומהידרשמב

.18-16:תועשהןיב,ישימחוינש:םימיב
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.?61081.רוע

הילעהתטילקב6

ברעמהתוצראמםילועהרצקןמזתפוקתךותונלאיבהןורחאההילעהלג
.חרזמהו

.” `לעהתעדתאתתלתימוקמההצעומהלעובורקהדיתעבועיגיםיברדוע

םיליעומםיחרזאלסנכהלידכ,ץראהייחלריהמהםבולישוםתטילקךרד
.םוקמהחותיפבופתתשישםיבשותלו

.םאצומץראבורבצשגסיגושםיחטשבןויסנםיברליאדוב

-ונילאסברקנוונכותבורעתיםא,תיתוברתותיתרבחהטילקוטלקיםא םתויחתה.שפנתורירמאללוםירבשמאללםתוחרזאתהךילהתהיהי
.תחאכונלוםהלהכרבלויהיםוקמלםתורשקתהו

הנמיז,םילועתטילקןעמלתצרמנוגהפנעתירובצתוליעפעיגהלהרטמב
תירובצהדעותמקהםשל,םיימוקמהםינוגריאהותודסומהלששגפמהצעומה
.ונוא-תירקבםילועתטילקל

-הילעהתטילקןינעבתולועפהתאזכרמרמרקקלימרמהצעומהשארןגס .תימוקמההצעומהםעטמ

'תוהמאןוגריא,תירב-ינב,םילעופהתצעומםעטמםיגיצנופתתשהשגפמב .תימוקמההצעומהידבועדעו,סנייל,ו"ציו,תודבוע

ועיבה.הבורקההלועפהיכרדלעםייללכםירקבונדםיפתתשמה
.הדעוהטילחתםהילעתולועפהתרגסמבליעפקלחםדיללוטלםתונוכנתא

תעיבקוהדעוהתונגראתההתרטמשתפסונהשיגפםייקתתםיבורקהםימיב .תטרופמהלועפתינכת

!החלצהב

-13־

הדובעתומוקמלהרובחת*
ונוא-תירקיבשותהעסהבהלקהוןורתפלהעצהונאבההנורחאהתרבוחב הכורכהתוחונ-יאמםילבוסהםיבשותבאוהרבודמה.םתדובעתומוקמלםיבר
.םויבםיימעפתוכוראתועיסנב

האצוההווהישסיטרכהריחמתאהלעתרישיוקבהעיסנהיכאוהיעבט
.תעגיימהחרסורקיןמזךוסחתךא,שדוחלי"ל10.-לשתפסונ

.וזונתיינפלםיבשוחהדצמבל-תמושתהנתינאל,וננובאדל
.תינשונתעצהלע,אופיא,םירזוחונא

הדשלםעיםיותונחת4-3-מםיעסונהתאףוסאירישיסובוטוא-המגודל
תונחתבבכעתיאלוהביבסהו"תילע"תשורחתיב,הוקת-חתפ,דולהפועתה
.לולסמהךרואל

סובוטואתוחפהלכלואלמישםיעסונרפסמאוהונתעצהשומימליאנתה
.דחא

ישימחוינשםימיבתימוקמההצעומהידרשמלונפיוקהתלעפהבםינינועמה
.ומשריוןאוגרןבואררמלא16.00-18.00:תועשהןיב
.ריבצהלשהרעתונינעההלונתעצההכזתםעפהיכהוקמינא

תונכס*
69-ו68םיוקהתונחתבתוככסתמקה"ןד"תרבחמהעבתתימוקמההצעומה

.תטהולהשמשהו"ףטושםשגינפבםיניתממלהסחמונתירשא

"ןד"תרבחשהמלעהברהבגרוחםיעבותונאשתוככסהרפסמןונכתותויה .50%לבוזהאצוהבהצעומהףתתשת-ןכא,הננכית

הנירמהשיבכ%
יורקהשיבכהעטקתלילסלןג-חמרתיריעהמיכסה,םיעגיימםיכילהתרחאל .הנירמהשיבכ

האצוהה.הדילעןמוממותימוקמההצעומהידילעעצובתהלילסהתדובע .תורילףלא35-כאיה
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-רמושהלתםילוחהתיבויקסניוטיל-לװרוזאלןג-תמרתיריעןונכתב
ןרדבונוא-תירקתארבחישםיידי-בחרשיבכתלילסיתלשממהןנכתמהעבק

רחאלקר.)ר"זארפכךותבשיבכידילעםויכ(הדשףולאךרדםעתרצוקמ
4ובי"" קבאנותללסלעשהבירמהשיבכלשעטקהלטובי,הזשיבכתלילס

.תופוצרםינש

רוגס47/72ס/װ

לייחהןעמלהדעוה
תווצםעףותישב,יודנללארשירמונוא-תירקבלייחהןעמלדעוהר"וי
םינשהלשהרושםתוליעפתוכזלףוקזלםיאשר-דעוהתורטמלןמאנוליעפ
.היוטגםדידועו

ירשקדעוהםגחפטמ,יודנלרמריבסמדעוהלשתיללכתוליעפלליבקמב
.ונתירקידילעתצמואמההדיחיהםעתודידי

:תיחרזאההנשהתליחתמ-ןהמתודחאקרהנמב

םיעבוכ750:האצותה-םיבצומבםילייחלברגעבוכלשעצבמםויס*
.ונוא-תירקישנידילעםיגורס

.ןדריהתעקבבםילייחלישתוליבח*
.ל"הצילייחלהיזיוולטטלקמתשיכר*
תצמואמההדיחילתואמצעהגחליש-םימררקמ*
תואמצעהגחלישתוליבח*
תולועפדועולייחהןעמלדעוןעמלהלרגהיסיטרכלשהפיקמהריכמ*

.תונוש

ץמאמוןמזתוכסוחןניאשתובדנתמםישנתוליעפתאדחוימבןייצלשי
.הדותהוהכרבהלעהבוגתןכלעו-דעוהלשתולועפהתחלצהןעמל

יש
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חרזאלהדותעיבהלונוא-תירקבלייחהןעמלדעוהשקבמוזתונמדזהב תפוקלהמורתםירה,ימוקמהףינסהלשותוליעפלהרקוהתואלרשאינומלא .םשםוליעבראשהלשקיבותוריל1,000.-ךסבדעוה

רובעלייחהןעמלדעולםיעיגמםירקיהונלייחמםיברהדותיבתכמ .םירופהגחלולביקשתוגועהוםיעבוכה
.תודיחיהידקפממהדותיבתכמולבקתנךכ

לייחהןעמלדעולהתרזעאולמתאתונושתורוצבהטישומתימוקמההצעומה
.הדעוהםעהקודההלועפףתשלףיסותו
הנופןכלע,םיליעפהוידידירפסמתאלידגהלשקבמלייחהןעמלדעוה ולעייסלםנוצרוותוליעפתובישחתאםיכירעמרשאהירקהיבשותלאוה הנשוש'בגהלצאםשרהלוןואריקבתוברתהתיבלרוסל-ודועייולימב

:ןופלט,12הדשקחציבוחרבהתיבבףלווהיתב'בגהלצאוא,גרבנטור 754523.

תירבדינבתכשללשהתוליעפמ
רובעכוםייתנשינפלהדסונתירבינבלש)ונואתכשל(הנושארההכשלה ."ןויצע"תכשלהמקוההנש
תוליעפלשלקשמ-ברירובצםרוגלםוקמבתירבינבהכפהרצקןמזךות .תנווגמוהפנעתיתרבחותיתוברת
:ונמוחתבתולועפהרקיערוקסנןלהל

רעונלרעונתולועפ
ס"היבלש'אי-'יתותכידימלתןיבמתוליעפתוצובקומקוהוזתרגסמב
.ימוקמהןוכיתה

ומייוק."םימלת"ידוסיהס"היבידימלתלרוזעלהדילהלטנתחאהצובק .וירומתווצולהנמהםעםואיתבס"היבידליםעםישגפמ
השיגמורמושה-לתםילוחהתיבבתלעופ)רקיעבתודימלת(תרחאהצובק
."ל"עי"ישנתובדנתמלשןתכרדהב-תוסימלםיקוחרםילוחלהרזע
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םילועתטילק
םרטבהכומסההוקתינגבתישאר-הלחהםישדחםילועברקבהכשלהתלועפ
.ונוא-תירקלםילועהםרזרבגוה
תוחפשמץומיא-םמצעלהרטמכהכשלהירבחומש,םילועהינושאראובב
.הכשלהירבחתוחפשמידילעםילוע

וצמואהכדע.תירבעהןושלהתלהנהבהרזעתנתינהטילקהתולועפתרגסמב
.תוחפשמרשערבכ

תוגלימ

תחפשמידילעתירבינבתכשלתושרלהדמעוהבייקםירמ'בגהםשלעןרק
תונתינםינש5לשהפוקתלוחיבראללתואוולהתרוצבתוגלימ.השרו םיקוקזהוםיהובגרפסיתבבםהידומילבךישמהלםישקבמההירקהידימלתל יבשותםידימלתרפסמולבקהלאכתוגלימ.םהידומילתפוקתלתיפסכהרזעל
.הירקה

םדתמרחהעצבמ

.הנשהתוכוסהגחבםייקתה,הירקהיבשותידילעםדתמרחהלשחלצומעצבמ
.םודאדודןגמםעףותישבתירבינבתוכשלידילעעצובוןגרואלעפמה

-חירקיבשותידילעומרתנשםדתונמ141ודיעיעצבמהתחלצהלדוגלע .דחאברעבונוא

תוברתתולועפ
םיבר,ונואתירקבתירבינבידילעושענשתופנעותוברתוברתתולועפ
רשאבםהילערובידהתאביחרהלךרוצןיא.םהבקלחוחקלהירקהיבשותמ

תמחלממל"הציכנויהםירחאםירקמבשהזתאקרןייצנ.בטיהתועודיןה
.תוכשלהיחרואםימיהתשש

רעוניגורומ
.הירבחלשתינכותידילעתותבשברעונינודעומתלעפהתוננכתמתוכשלה

.עיבצהלןתינןהילעהירקבתירבינבתוכשללשתולועפהמקלחןההלא
,םינקזוםילוח,םיקקזנלתישיאהרזעידילעתישענדועהברהדובע

.הימרפלעדומעלןתינאלםינבומםימעסמש
\

.” `
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ובוא-תירקבתורבועתוהמאןוגרא

־התוחתפתהבהירקהתאתודבועתוהמאןוגראהוולמהוונעבועבצב .התישארמ

תודסומתמקהאיה-ונוא-תירקבןוגראהוינפלביצהשתורטמהשארב תוחפשמלשתוהמאידיבעייסלהמגמב,םיסועפלוןגהליגידלילךוניח .תודבועתוהמאלשןבצמבלקהלוםידליתובורמ
וב,הבוחליגמהסמלליגבםידליינגינשהירקבםייקמןוגראה י"ל6.-לשילמסריחמחומלשמה,תלוכייטועמתוחפשממםידלי80םיכנחתמ .דומלימד-דבלבשדוחל

ןעמלםוייצחתוקסעומתויהלתוהמאהמקלחלרשפאמןגבםידלירודיס .החפשמהתסנכהתרבגה

תוכנחמתווצלשהחגשהתחתםיסועפםיננכתמןוגראהלשםויןועמב .צ"החא4.00העשלרערקובב7.00העשמ-תוסונמתודבועו

הכרדהודומיליגוחתופסןהונוא-תירקבןוגראהלשרחאגוסמתולועפ .תיבתורקעלותורענלהריפחלגוח:ןוגכ
גוח,תירבעבהאירקדומיללתיביגוח,תיבתרקעללושיבלגוח חסשכהכרדהוהרבסהתולועפ.ץיקתונטייקלעפמ,דלילוהחפשמלהיגולוכיספל -תיבלשיסססאבוציע,תיתחפשמהנייגה,תואירב,תיבהתלכלכ,ךוניחה *.םיביבחתודיתכאלמ,םירוגמ

תובורמתוחפשמתבוטלתונושתולועפתורשעוםיגוחתוביסמוםישגפמ .תולשתנתוחפשמוםידלי

ףרטצהלונואתירקבתיבהתורקעותודבועהםישנהתאתוארוקונא .הפנעהותוליעפתרבגהןעמלו,ותרושקוזיחל,ןוגראהתוליעפל
תיתרבחתוליעפתשוחתוימצעקופיסתשגרהולהנקהונתאהלועפףותיש .הליעומ

*

תועשב,הרזיגלוהריפחלםיסרוקםייקמתודבועתוהמאןוגרא .ברעבורקובה
.תורדתסההתיבב,סכהןריא'בגלתונפלתושקבתמתונינועמה
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רארש'בןטרסבהמחלמלהרמאה'
'טוא-תירקףינס

ונוא-תירקישנבלתמושתל

דשהןטרס
השאהביואאוה

תובורקםיתעלואפרלרשפאלבא
החיעבהנחבאההשעיתםא
רובעלהשאלכלחנעיוכלארשיבןטרסבהמחלמלהדוגאה

ןמזלןמזמתיתרגישהקידב

עובשלתחאונוא-תירקבםולשתאללהלאכתוקידבתמייקמהדוגאה
ברעב6.00-7.00:תועשהןיבלהקתלבק.ח"פוקתאפרמב,ינשםויב

.ז,שיאמב5-73לחה

רומש

,דבכנבשות

,ךתיבלהסינכהלשןויקנהלע
תוגרדמהרדחורצחהלש

הפשאהדחפררלהפשאתקררהמעגמה

הירקהןורקבלעהרימשלדיןת


