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חותיפלשןיינע
המדיקלשהיעבלומ
יתפונתלונואיתירקהתכזתונורחאהםינשב
ץראבםירחאםיבושישיםאקפסרשא,חותיפ רשא-תוימוקמיתוצעומלערבדלאלש- .וזהניחבמהילאתוותשהלולכוי

-תימוקמההצעומהלשרתויבלודגהרגתאה -הירקהיבשותלכלשרוידהתויעבתארותפל התיהתובראלםינשינפלדע.החלצהברתכוה
`?”תויהשהלודגההדבעמה”תוכזב”העודיונואיתירק

החמצהיתוברוחלע.הרבעמלרכזןיא-םויכ.הב
יכתאהרתפרשא,ןואריק,תינרדומקנעיתנוכש

־וםיריעציתוגוזלשתוחפשמתואמלרוידהתויע
חבוטהרידלוכזםרטשהירקבםיקיתוםיבשות
.םהלשמ
תונוכשהשולשלשהינבהםייתסתרשאכ
ןומיר,ןואריק-הירקבהתעתונבנהתושידחה

.ונואיתירקלשהתייסולכואלפכות-ןוריו
-חותיפהחטשבתונוכשהתיינבםעדבבדב 500רשא,הכרבתעבגלשהתייעבםגתרתפנ

יבתוכוז-םישקםיאנתבהבתורנהתוחפשמה
.תוחוורמותושדחתוריד

יוזב-תונבינותוכלוההתורידהיפלאדיל
רשא,תוברתיתודסומורוביציינבמםגםימק
לכינב,הירקהיבשותלכתאתרשלודעונ

.םיליגה
־וחותיפלהשדחתינכותלעעדונהלאםימיב
־ורוביצתודסומומקויהתרגסמב,הירקהסודיקי
יבשותולכוי-שולש-םייתנשךות.םיפסונתוברת.

.תודסומלשהכוראהרושמתונהילונואיתירק
.הפנעתיתוברתתוליעפוחתפירשא
:םוקלםידמועהםישדחהתודסומהןיב
.ינרדומולודגיזכרמרעונתיב`ס .רוזיאבתולודגהןיבהיהתש,השדחהאפרמ. .הקיסומלןוירוטברסנוקלשדחןיינב.
־קהתויעבתארותפיש,שידחתובא'תיבס

.הירקבםישיש .רנואיתירקבתוליעפהתודעהלכלתסנכייתב. .טרופסהיפנעלכלםישידחטרופסיינקתימ.
.םישידחהיחשתכירבועונלוקםלוא0
.דועוםידלייינג,םיפסונרפסייתבןכו

.לבהונניאהותיפהש,המודםלוא
*םיפסונתודסומתיינבוהירקהתבחרה,םנמא
יהתארקל,המידקםיברםידעצבהתואםידיעצמ
.ינרדומבושילהתכיפ
יהםודיקלרתויבהבוטההחכוההתאםלוא
ינאהאלא-םישדחהםינבמהאלונתיהירק
.םהבםיליעפהםיש

םיראופמהתרבדמהתודסומומקויםאםג,ןכש
ירתתוליעפאללךרעלכםהבהיהיאל-רתויב
'.םהילתכןיבתיתוב

-תוברתתודסומרנלובה:ןועטל,ןבומכ,רשפא
־בהרימאוזאהתםלוא!תוליעפשייכוחכוויתו
תוברתיתודסומהירקבשיםויברבכ,ןכש.אמלע
.םכדצ`ידםילצונמםניאםהו-םיבר

.םידימלתסמועמםילבוסםניאברערפסייתבס

.ברלהקלםיכוזםניאתואצרההימלוא.
םיכרענ-םעיתורצעוםיטרצנוק.םיסנכס

.םיברםייונפיתומוקמםיליכמהתומלואינפב

,בושחרבדאוהחותיפה:תורחאםילימב
.ונוא'תירקלהמדיקהתאאיבישאוהאלםלוא
םיבייחהםהו,םוקמהיבשותלדעונהזדיקפת
םההדימוזיאב-דיתעבוהווהב-חיכוהל
.ובדומעלםילוכי
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השימחוםיעבראודמעיהנושהילויב19־ב
`סמ”הינאהורפיסלעםישגרנתורענוםירענ
־הםהירוהלםולשלופפוניוהפיחלמנב”היפ

לודגההעסמליחתיךכב.ףיצרהלעםידמוע
תחקלהרטמב,הפוריאלרעונהתרומזתלש
`ה,רעונ`תורומו'תלתימואלניבתורחתבקלח

הדארקרקייוניעבתכרענ
החיכוהתונורחאהםייתנזשםו

לשרעונהתרומזתהמצעתא
`ומזתכ,הירקבןוירוטברסנוקה

`ברתויבהבוטהרעונהתה
־יאםןגנלהנמזוהאיה.ץרא
רכמםהמ־םינושםיעור
־צהלהתכזו־רתויבםידכ
.היתועפוההפבהסחהחל

־ש,יעבטךאהוהיה,ןכל
`ש”תרומזתחלשיתםנמאםא

תימואלב/יבהתורחתלתילאד
וזהרות-דנלוהבתכרענה
,ונואיתירקלשרעונהתהומזת
המחההתצלמהלהתכזרשא
.תדחוימהדעולש

־ומזיתהירבודןיבשריעצה
דועב,12ןבאוהתאצויהתיז

וניאוליג"־םהובזשרגובמהזש
־ש,ןכומ.הנשחולעיגמ

ינתתשרודוזןיעמתחלשמ
.קדקודמןונכתוםידחוימםיא

תונדפקבןנכותעסמו,םנמאו
לכךשמ.ופוסדעוותליחתמ

תושח-לדומעי,הפוריאבעסמה
`א,דוחווימסובוטואתרומזתה

לכתא,השעמל,רותפירש
,הרובחתהתויעב

5העסמבופרטציתרומזתל
אלה־חצנמ:םיימשר'םיוולמ

רתוהלשעובוקההחצנמאוה
`מ,יעלקלאןורהארמ,תרומ
`עצנותווחא,אפור,הר”כוי
`שרהיםיוולמלףסונב.רוםחיצ
רמותהירבחםעואצי,םיימ
ומליש”רשא,םירוההרשעחר
.םעסמתואצוהאולמתא

רשא,העיסנהתינכתמ
יפהםיטרפלדעהדבוע
יכ,רבתסמרתויבםיטוע
ימיופצתרומזתהירבחל

`רשא,קתרמוןיינעמעס
ןיישדוחמהלעמלךשמיי
[יהואציי-רומאכ.םימ
119יכהפיחלמנמםירענ
23יבוילאורזחיו-ילויב

.טסוגואב
,הפוריאבהנושארההונחתיה

.הילטיאבשהאונזיגלמנהיהת
`התרומזתלהכחירבכםש

הוולירשא,דחוימהסובוטוא
רויסרחאל.הירריסלכבהתוא
,`האצת־־האוניגברצק

`ההשתםש,הבנ'גלתחלשמ
;`להכרדבךישמתודחאםוי

תורואהריעברוקיבל.סיראפ
.םימימתםיימויושדקוה

`לתחלשמהאצתסיראפמ
רחאל.היגלבתריב,לסירב
־ריעבדחאםוילשרויס .גאהלתרומזתהךישמת

.דנלוהבש
יכהכוראההנחתה

עסמהלכךשמרתוי
המואתהריעבהיהת
יבאדד,ונואיתירקלש
ישמהההשתהב,ןט
ירםימיהעבראתחל

יומזתהירבה.םיפוצ
יהיתבבוחראתיתר

.םיבשות
־תתפטחנתכשוממהוניחתו

־עינהב,הרארקרקריעבהיה
.רעונהתורומזתלביטספךר
העפוהבתרומזתהעיפותואב

השעתיכקפסןיאו,תיתורחת
־האיבהלםיצמאמהלכתא

.ןושארהסרפהתאחתינ
־ארקרקבםימיהשולשרחאל

דחאםוי.עסמהךשמיי-הח
ךיריצבםיימוי,גחוסמסקולם

וילאשכ,ונאלימבדחאםויו
דיל,הויסריעברוקיבשטנ
־לתהוארותואמוטנהלדגמה

`לע,הפוריאלילוישדוחבאצתונוא`תירקלשרעונהתרומזת
דנלוהברעונ`תורומו`תלתימואלניבתורחתבףתתשהלתנמ

גצייל:הרטמה
.דם

רתהיירבחולביףסונםוי
3,הילטיאבשהצנריפבתרומ

םיימויואמורבורקבויםימי
היהתרשא,ילופאנבםיפסונ

`וריאבהנורחאההניחתהםג
־ת,טסוגואב8*1`ב,ןאכ.היפ
־א,הינאהלאתוחלשמההלע
.התקבהשדוחב23`בהאיבהרש

יבמהתויעבהתחא
יירעלערתויבתוריב
יל,הזגוסמעסמתכ

יינבלשברהכרפסמ
יהןבומכ,וניח,רעונ

םינוידרחאל.ביצקת
ימירבחלכיכ,טלחוה
־והבףתתשיתחלש
םוכסבהעיסנהתואצ
.י”ל300לש
החיוורהףסונלודגםוכס

ירהמ,המצעתוחוכבתרומזתה
יבםינושתומוקמבהיתועם
`ורחאהםייתנשהדשמץרא
"7םויעיגמה,הוםוכס..חונ

ףאש'דקוי,י”לםיפלאתרשע
.עסמהתואצוהלאוה

־רותואיבהתפסונהלקה

דובכב
המתוחרתויבלודגהםויכוסזורי\`לבתונומתבהתעדעםירסמ

לעועמשרשא,ץוחהןמםימ
ועיבהותרומזתהלשהתעיסנ
תא.םקלחתאםורתלןוצר

.דייאלשותנמלא,ייקתרבגה
לשםוכסבהעייסרשא,ייק

.י”לםיסלא'תעםהא
־קלשותב,יקסוקרגוחבו
750המרת,סבוקיי'גןייטפ
.,י”ל3000םרתסורזלרמ.י”ל
יריידוםירייתתצובקשדועב

־רמש`רפכבביבא`ההנןודעומ
ףאומרת,הירקבורקיבשוהזי
.י”ל500םה

יקתובשותמםייתש
ימשרשא,ונואיתייר

וטילחה,עסמהלעוע
תימוקמתיבגמםוזיל
ןה.תורומזתהןעמל
יאלכי”לרשעוחלש
יההצעומהשאר.תח

יכבקעירמ,תימוקמ
50ולשמףיסוה,ןה
ונואיתירקיבשות.ו”ל

עסמלעייסלםינבומה
תאםורתלותרומזתה

'הלםישקבתמ,םקלח
ילםתמורתתאריבע

.תימוקמההצעומ
'שתואםסרפינאבהןותיעב

.םימרותהלכתומ
ופסאנשתומורתהלכךס
,””ל8000`כלעינמ,התעדע

הצילמהו-הניזאההדעוה
ינלהניזאהרשא,הדעוהלשהתצלמהיהוז
ילהתמאתהתאהעבקורעונהתרומזתתניג

.דנלוהבתימואלניבהתורחתבתופתתשה
תונקסמהוםינוידהםוכיסתאךלרוסמליננההזב
`התרומזתלשהתניגנלהניזאהש,םיחמומהתדעולש
.ז.שדאו-גיב23םויבונואתירקלשרעונ

ינאיתנהיכהברשאו,ותמזויבהמקוהשיהדעווה
־להיוארטלחהבתרומזתהיכדחאהפהעבק,ר”ויכו
־ךחתורומזתלתימואלניבהתורחתבלארשיתאגציי

תניחבמןה,.ז.שץיקב,דנלוהבשהדנארקרקב,םיבכ
.תעמשרממהוהאנההתעפוהתניחבמןהוהתניגנתמיו

`התניגנלהנזאהירחאוזהנקסמלהעיגההדעוה
־יציבגועמשוה,רתיהןיב.תוקד40־כךשמבתרומזת

תובירהליאללכבול”נהתורחתבוהניגנלתודעוימהתור
.םיילארשיםיניחלמלשםטע`ירפמ
רשפאלןויערהלעהקופיסתאםגהעיבההדעוה

היהירשא,ל”וחבתוידוהיתוליהקינפלתועפוהרויס
תודהילשרעונהינבןיבםירשקהתאקדהלידכןהב

.ןויצבבשויהםעהותוצופתה
ולכוישהברהתיכוניחהתלעותהתאןייצלרתומל
תולועמתורומזתתניגנלםניזאהבותרומזתהידליקיפהל
.לבתתוצראלכמתורחא

םתעפוהיכ,התעדיתווחתאהדעוההעיבה,םוכיסב
דובכףיסותתימואלניבההריזבונוא`תירקידלילש
לארשיתנידמלםגאלא,רשכומהםחצנמלוםהלקראל

תרומזתלתתלרבחבםיעגונהלכמהשקיבהדעוה.הלוכ
.עצומהרויסהתארקלדודיעהוהכימתהאולמתא

,הכרבב
הקשורטפ.ש

לארשילוקבהקיסומהחו`נכות'להנמ

יסהיכ,רבתסמךכלםאתהב
הצעומהךרטצתותואסוכ

`תהעסמלףיסוהלתימוקמה
םגעיגיאלדנלוהלתרומז
.י”לףלא?.ו`ג

הזגוסמעסמתנכה .ךכבהמלשרבדהניא-
שיותואתונושהתויעבה
תונושותוברןהרותפל
'בקררתפייןהמקלחו
.עסמהךשמה
וררועתהשתויעבהתחא

,תרומזתהלשתועפוה-איה

תוקנהק'ב,תיממעלוהמיתקחלכ
`בהפוריאבתונושתוידוהה
`מ.תחלשמהרקבתוהםםירע
םעורשקתהעסמהיננ'וא
`ש,הארנךא,תוליהקהישאר
־כקרתיפוסטלחוירבדה
.םוקמלתרומזתהעיגתרשא

ימיכםא-תפסונהיעב
התעפוהה\תוויה־דחאגוס

ייהת.תרומזתהלשתינוצוחה
"תשובלתןיכהילגץובשתהל

`אל.יאפוריאןונגסבהדיחא
טלחוה-תפסונ,הבשחמרח
ן-תאזתמיעל.ןכתושעלאלש

?{,ירבחלןיכהלהעצההתלעוה

יפהדיחאתשובלתתרומזתה
אהליעתססבתמה,הטוש
..ובל־לוחכםיע

;,הנכותםרט-התעדע
רשאהירקהיבשות.תויפוס

ימתשובולתלןויערםהלשי
..-תרומזתהירבחלהמיאה

`לםדקהבעידוהלםישקבתמ
.הצעומהשאר.
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הירקהחותיפלהשדחתינכות3
הצעומהרושיאלבורקבאבות
דסומותובא”תיב:םיילכלכםילעפמומקויתינכותהתרגסמב

'ייתמהשדחהתינכותה

יוקמההצעומהשארעובשהרסמךכלע-.הצע
.ןהכבקעירמ,תימ

םינופלטתבכרהללודגלעפמ
חותיפהחטשבבורקבםקוי
םקוי,םינופלטתבכרהל”וקילט,,לשלודגלעפמ

תינכותה.חותיפהחטשבהבורקההפוקתבהארשכ-
ימההדעווהרושיאלבורקבאבותלעפמהתיינבל
שארעובשהרסמךכלע-..הינבלוןונכתלותימוק

.ןהכבקעירמ,הצעומה
־סמהזכרמ-הלומ,חותיפתבכרהלתשורחהתיב
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'סמ,”םיברםינוידרחאל”
םיקהלטלחוה”,ןמדייזרמ

יכ.טילחהוקודבתשהדעו
``שמקינלוקשיולויההדעו

וואוירתסמ,זפרהעטנ,)לוכ
תועבגבונלייט.דעוהיגיצנ
־דקהםויהתססונתמםהילע

.דגנודעבתועדועמשנו,הי
«זפהה-עוטנ.דגנהיהקינלוקש ־דזלפצרהלשונימידי־ תיפכהמשבאצמאוה.דעב

־גחתהםהמירה,הנשונהנשי
ןאכהיהםעפ,:ארקותוש
שדחוהבהקיתעבושי
.רבדלשופוס”!םדקכוימי
'בח,םיבקונםיחוכיורחאל
־הלנהותכימת-לתודוהרקיע
רשואדלפצרהלשתב

.תובשיתההןויעה
ללוס.תויעבומתאלךכבש
תודוסיהתארפוחלחההנוב

־פסב;ילויתיליחתהםיתבל
.םלועהתמחלמהצרפרבמט
-`ק'ילוכפהלזרבוםיצע,טלימ
וכפהתוסכלו,תואיצמהיר

`ובללוס.ללכםייוצמייתלבל
הדובעהתאקיספההנ

.”רואתו”תוקעצונמקה”
רשהיהשימ(ןלפקלאונינפ

ץעיהזו)ןכמרחאל,רצואה
־ש'ילזחבוץעאוצמלונל
הנובללוס.ונאצמאל.םינ
־ריחמתפסותתוחפלשרד
יכ,דומעלונלוכיאלךכבו

אבזאאקװה.הרבגהלטבאה
רכוזינא.ונתרזעלקינלוקש

:קוידב,ויתולימתאםויהדע
`זמ,ןוימסתאוילאארקאוה
הזכרמאו,הנובללוסריכ

ללפתמברעורקובמ:ןושלה
ןיא;םוקתאלהנובשהשינא
־הוא:םויקתוכזיתעדלהל

־ו,:דמיקהלוטילחהתודסומ
עצבלבייחהזראו,המיקנונא

.”ונושלכהזוחה
הכישמהדיימ.היהךכוח
התשעו,הדובעבהנובללוס

'תורילב־־תפומלהחרבש
!”סינםיצוריתילבותוירקמה

הדוגאונמלישאלונאו,םיפ
־ב.הווחבבוקנללעמתחא
־ההכשמנרבכרבמטפסףוס

התוארבמצדףוסבו,הדובע
בשייתמהותיבלסנכנהנש

.”ןושארה
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?\1!1י5?1?117":ב?1י"ב:161 ונגי/61"!("ןב
רויד-תודיחיתואמהנבאוה:הירקבהבוגלםינובהןושארהיהןוכישהדרשמ רוזאתאחתפלהתגארב.ןינבלןוכסחוהרבעמלוסיחלעממתרגסמבםישדחםילועל
התמזיבוחותיפוהעקשהתורבהםוקמלרושקלהצעומההרתחהזהסרההםירוגמה

קלחתוחיפלתימוקמההצעומהו”ןואריק"תרבח,ןוכישהדרשמןיבםכסהםתחנ
.חותיפהרוזאבםייונפהםיחטשהןמרכינ

ןמיסבדמועהמויקללבויתיצתמוונוא-תירקתימוקמהתושרהלשרושעהגת ומקוהשםירוגמה-יתבלםישדחהםינכתשמהלשםתסינכ-םוקמהתוחתפתהבהנפמ,'
.תימוקמההצעומהלשהטופישחטשבש,"ןואריק'השדתתםינבהתנוכשכ:=

תואמעבראכלעערתשהש,תאזהתינרדומההנוכשהלשםיינוציחהרכיההינמיס.
ינב-לעלאםיעיקרמהםישדחהתוירפה-יתבסה-ןיעקרקמהלהנימתמדא-םנוד
.תומוקהרשע-יתשוהנומש,שמח

זכרמ,םיקסעותויונחםישולשללוכה,ירחסמזכרמםגתללוכ”ןואריק'תנוכש,;
ינגורפס-יתב,םימנודםינומשלעערתשמההלקהישעתוהכאלמלרוזא,רודיב; .םירתאםיינוריעםיתורישוםידלי

הקירמאתוצראמםיידוהיםיעיקשמ־הידסימ.1962תנשבלחההנוכמהןינב .ץוחרחסלקנבהאוהםהלשןמאנה;לארשימםיעיקשמוהירציוש,תינימלה
קינעהלושקיבםיננכתמה;ךוראחווטלהייארןותמהננכות"ןואריק' לשםימייקהםיאנתב.םיחתופמרוביציתורישוםילועמםירוגמיאנתהיסולכואל

.הבוגלהיינבירי-לעתופיפצהתלדגהתאהזבןונכתבייחמעקרקהרקויג
הבוגלהיינבהתינכתלעהירי,רומאכ,הכמסונוא-תירקתימוקמההצעומה

םיתבהןיבתופיפצהלעהבוגלםייונבהםינבמהןיבבחרמהתאהפידעהבהזרוזאב
־.הכומנהיינבב

המרבתוכפהתהךותמוסגהבוגביהיינבהתוינבתיתא"יסיץםהה!!יםההי'י*וב:
.םשהתמבוהשםיתוויעהלשההובגהץ;

”ןיעבותויתליהקתויעבףאהרתפ,ןמוללארשילכירדאהידי-לעהכרענש,תינכתה
העונתהיקרוע,רחסמה,תויתרבחהתולועמהידקומ-הנוכשההנבמבתורושקהתווחא

הנוכשהלשינגרואההבולישוםיכומסהםיינוריעהםיחטשהםעםיישקה,תירקיעה
ןויבצלעהרימשןותמהנוכשהלשהיינבהתעצובמ,תאזםע.הקיתוהונוא-תירקב -.ינוריעןונגסבםגםא,ירפכ

תואמשמחוםיפלאתשולש"ןואריק"תרבחידי-לעונבייוזתינכתלםאתהבזי
:לפירטו-תודיחיתואפהנופשףלאכתואצמנרבכםויכ.תופוק-יתבברויד-יתיידיװי' '.תיינב
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וזיר-תודיחיתואמהנבאוה:הירקבהבוגלםינובהןושארהיהןוכישהדרשמ
ואתאחתפלהתבאדב.ןינבלןוכסחוהרבעמלוסיחלעפמתרגסמבםישדחםילועל
התמזיבותותיפוהעקשהתורבהםוקמלרושקלהצעומההרחתהזהשדחהםירוגמה

קלחחותיפלתימוקמההצעומהו"ןואריק"תובת,ןוכישהדרשמןיבםכסהםתחנ
.חותיפהרוזאבםייונפהםיחטשהןמרכינ

ןמיסברמועהמויקללבויתיצחמוונוא-תירקתימוקמהתושרהלשרושעהגת
ומקוהשםירוגמה-יתבלםישדחהםינכתשמחלשםתסינכ-םוקמהתוחתפתהבהנפמ

.תימוקמההצעומהלשהטופישחטשבש,"ןואריק'השדחהםינגהתנוכשב
:מעבראבלעערתשהש,תאזהתינרדומההנוכשהלשםיינוציחהרכיההינמיס.

וב-לעלאםיעיקומהםישדחהתוירפה-יתבםה-ןיעקרקמהלהנימתמוא-םנוד
.תומוקהרשע-יתשוהנומש,שמח

ן,םיקסעותויונחםישולשללוכה,ירחסמזכרמםגתללוכ"ןואריק'תנוכש

ינבורפס-יתב,םימנודםינומשלעערתשמההלקהישעתוהכאלמלרוזא,רודיב .םירתאםיינוריעםיתורישוםידלי
קירמאתוצראמםיידוהיםיעיקשמ-הירםימ.1962תנשבלחההנוכשהןינב
.ץוחרחסלקנבהאוהםהלשןמאנה;לארשימםיעיקשמוהירציוש,תיניטלה

קינעהלושקיבםיננכתמה;ךוראחווטלהייארךותמהננכות"ןואריק' פםימייקהםיאנתב.םיחתופמרוביציתורישוםילועמםירוגמיאנתהיסולכואל
.הבוגלהיינבירי-לעתופיפצהתלרגהתאהזבןונכתבייחמעקרקהרקוי<

הבוגלהיינבהתינכתלעהידי,רומאכ,הכמסונוא-תירקתימוקמההצעומה
וה<ןיבתופיפצהלעהבוגלםייונבהםינבמהןיבבחרמהתאהפידעהבהזרוזאב .#.הכומנהיינבב

!תובשחתהךזחמיםנהבובב2היינבהתוינכת-תאתיטוקסהה!?יםהתישייזכ

'.םשהחסבוהשםיתורישהלשההובגה

תיתליהקתויעבךאתוחפ,ןםוללארשיילכירדאהירי-לעהכרענש,תינכתה
היקרוע,רחסמה,תויתרבחהתולועפהידקומ-הנוכשההנבמבתורושקהתווחא

ובשתלשינגרואההבולישוםיכומסהםיינוריעהםיחטשהםעםיישקה,תירקיעה
צלעהרימשךותמהנוכשהלשהיינבהתעצובמ,תאזםע.הקיתוהונוא-תירקב

.ינוריעןונגסבםגםא,ירפכ
ואמשמחוםיפלאתשולש"ןואריק"תובתידי־לעונבייוזתינכתלםאתהב

וויר-תודיחיתואמהנומשףלאכתואצמנרבכםויב.תומוק-יתבברזיר-תוריתי ־.היינב
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תימוקמההצעומהו”ןואךיקד

ןוכישהדרשמו"ןואריק"תרבחןיבל,תימוקמההצעומהןיבםתחנשםכסהב תונוז-הירקהינבלשםיחונםיאנתב,םינוכישםג,רתיה-ןיב,הצעומההחיטבה :םיאבהםיאנתהםכסהבוחטבוהךכ.םירחאוםיריעצ
תואמןוכישהדרשמו"ןואריק"תרבחמלבקתונוא-תירקתימוקמההצעומה תוקיפב(רקובמהוורתפסותבהרבחהלשימצעריחמבםדי-לעונביישרוידה-תודיחי

.)ןוכישהדרשמ
15-להרידהריחממזוחא55רועשבאתנכשמהרבחהמלבקיהלאתורידבןכתשמה

.םיזוחא8לשתיבירב,הנש
.דאמלוזןוכישלעיגהלונוא-תירקינבמםינינועמלורשפאיהלאםיאנת

,תימוקמההצעומהתועצמאבאלש,"ןואריק"תרבחבןוכישלומשרנש,םינכתשמה .הנש15לשהפוקתלוהרידהךרעמזוחא50לשרועשבהמודאתנכשמלםהףאםיאכז
."ןואריק"תרבחןובשחלעועצוביתששבחותיפהתודובעלכ

.תימוקמההצעומהוןוכישהדרשמידילעועבקייותמרוחותיפהףקיה
תנקתה,ירוביצןוניג,תוכרדמ,םישיבכתלילס,רמולכ-חותיפהאשונחטשה סלכואמהויונבהחטשהלכתאםגףיקמ-זוקינותירוביצהרואת,םיקחשמישרגמ ןוכישהתרגסמבאצמנהחטשהתאןכוהרבעמהינופממ,םישדחהםילועהידי-לע ןויכזהחטשדועב(םנודהאמוףלאלשלכה-ךסו"ןינבלןוכסח"לעפמלשודוסימ .)דבלבםנודתואמעבראאוה"ןואריק"תרבחלש
,ןיעקרקמהלהנימלךיישה,עקרקהתאהשכראל"ןואריק"תרבחששגדוההזוחב והזעקרקלעתונבלןויכזהתאקראלא
ומקוהאלו"ןואריק"תרבחלרסמנשחטשהןמעטקלכש,הזוחבשגדוהןכ-ומכ ראשיי-חותיפהתודובערבכוילעועצובוליפאי-הזוחלםאתהבםינבמוילע היינבה.וילעהיינבהתוכז"ןואריק"תרבחמללשיתוןיעקרקמהלהנימלשותקזתב .םינשעבראךותעצבתהלתבייחהמצע
תנשברבכ:הדובעהבצקזוריזתאףוקזלשי"ןואריק"תרבחלשהתוכזל .םכסההלשישילשהבלשהעוציבבהלחההתדובעלשהנושארה
-חותיפהתששבהיינבביזכרמהםוקמהתאתספוחש"ןואריק"תרבחלעףסונ ףותישבו,הצחמלתיתלשממאיהש"חותיפוןוכיש”תרבתרםג'הלועפלבורקבסנכת .תושדחתונוכשםשםיקתאיהםירתא.היינכימרוג
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תימוקמההצעומהו*ןואריקד'

ןוכישהדרשמו"ןואריק"תרבחןיבל,תימוקמההצעומהןיבםתחנשםכסהב תונוז-הירקהינבלשםיחונםיאנתב,םינוכישםג,רתיה-ןיב,הצעומההחיטבה :םיאבהםיאנתהםכסהבוחטבוהךכ.םירחאוםיריעצ
תואמןוכישהדרשמו"ןואריק"תרבחמלבקתונוא-תירקתימוקמההצעומה חוקיפב(רקובמחוורתפסותבהרבחהלשימצעריחמבםדי-לעונביישרוידה-תודיחי .{ןוכישהדרשמ
15-להרידהריחממזוחא55רועשבאתנכשמהרבחהמלבקיהלאתורידבןכתשמה .םיזוחא8לשתיבירב,הנש
.דאמלוזןוכישלעינהלונוא-תירקינבמםינינועמלורשפאיהלאםיאנת

,תימוקמההצעומהתועצמאבאלש,"ןואריק"הרבחבןוכישלומשרנש,םינכהשמה .הנש15לשהפוקתלוהרידהךרעמזוחא50לשרועשבהמודאתנכשמלםהףאםיאכז
."ןואריק"תרבחןובשחלעועצוביחטשבחותיפהתודובעלכ

.תימוקמההצעומהוןוכישהדרשמידילעועבקייותמרוחותיפהףקיה
תנקתה,ירוביצןוניג,תוכרדמ,םישיבכתלילס,רמולכ-חותיפהאשונחטשה סלכואמהויונבהחטשהלכתאםגףיקמ-זוקינותירוביצהרואת,םיקחשמישרגמ ןוכישהתרגסמבאצמנהחטשהתאןכוהרבעמהינופממ,םישדחהםילועהידי-לע ןויכזהתפסדועב(םנודהאמוףלאלשלכה-ךסו"ןינבלןוכסח"לעפמלשודוסימ .)דבלבםנודתואמעבראאוה"ןואריק"תרבחלש
«ב,ויעקרקמהלהנימלךיישה,עקרקהתאהשכראל"ןואריק"תרבחששגדוההזוחב .הזעקרקלעתונבלןויכזהתאקראלא
ומקוהאלו"ןואריק"תרבחלרסמנשחטשהןמעםקלבש,הווחבשגדוהןכ-ומכ ראשיי-חותיפהתודובערבכוילעועצובוליפאי;הזוחלםאתהבםינבמוילע היינבה.וילעהיינבהתוכז"ןואריק"תרבחמללשיתוןיעקרקמהלהנימלשוחקזחב .םינשעבראךותעצבתהלתבייחהמצע
הנשברבכ:הדובעהבצקזוריזתאףוקזלשי"ןואריק"תרבחלשהתוכזל .םכסההלשישילשהבלשהעוציבבהלחההתדובעלשהנושארה
-חותיפהחטשבהיינבביזכרמהםוקמהתאתספוחש"ןואריק"תרבחלעףסונ ףותישבו,הצחמלתיתלשממאיהש"חותיפוןוכיש"תרבח'םב'הליעפלבייקבסנכה .תושדחתונוכשסשםיקתאיהםירחא;היינבימרוג
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