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תרבחלשהריהמהתוחתפתהה- ־ססווניאןקירמאלארשימ”וקימאיפ ןמדומללרשפא«ןשיירופרוק \:םיאבהסיוט

תוינמתרבחכהמשרניוקימאיין\ יבלארשיבו1960ראוניבהמוטאפבנ ילהגוי"חלשומכ.1960”וטומקוא *':תלאםימוכס
רלודףלוו19601-900".
''!!!00!'יו-1961! 1962-5,250'" הרבחההמלישרבכ1961תנשב`

דעבדנדיװידה.10%רועשבדנר\ -.תיפוסעבקנטרס1

תינהנלארשיב”וקימאי,,תע,,ו ןוהתועקשהלתונתינה:תויוכזום
,העקשהלתינכתלכיסרפםי? .העצבלםיליחתמתרות' יש,תימלועהלהנה-”וקימאיפל יידממתוידוהיתוליהקתוגצוימ לצופועװ!תיניטלההקירמא

יעטקל:"191%
:9תלצבחה'חר 124.ד.ת

'רעבארזע”טשעפ'ורגרעדןופשארבוטניפ

'”.םיחמומתווצהרבחל.לארשיב"

”ןמא”””הדידמהתיח; לעופהדעוהירב'תמהעברא.לארשיב” -לארשילולערבב”וקימאיװלש .םווריווש.ט"ןיןרהא'וטרבורהיה ;ייװגווואמשלרמורגיצפייל ־בחהםע.הלועפתפתשמ”וקימאמ 5ןבןוה־תלע'ב,”וואריקװטח:תואבהתור דחיב:”קנבדיירטלארש"ס`װסן'ב'הרארלודןוילימ ספייטסדיפיינוי.ולארשיתלשממםע ־ושדורונת.”ןשיירופרוקטגמפולװיד סנמססװניאןקירמאןימל”ינח.המנפבהמ ןוילימ2ןבןוהתלעביושייוופרוק 'ביוקימאיותועקשהןהולאו.רלוד ,ןוכסחותואתנכשמלןלוגב45%:לוח' ונזאמשויילןוילימווהוברהש 54יוןוילימ:{ילהלע62'1961תנשל .רתויוי"לףלא ןוהלעב”קירטקלאלסמ,תרבח ימזוחא50יש,י”לןוילימ!:'וכ יגיאןקירמאויסל-השכרהיתוינמ םעףותישב;”ןשיירופרוקסנמטסװ תתרשמ--::אלמילעבתודחאתה ןכוסרותב!למשחותכתמילעפמ250 ןווינ:תונוכמלשתוזכורמתוינקל רחסמירשקחותיפלו,םיימלגםירמ-חו ־יציהלערבבהרבעשהנשב.אוצילו הרבח.רלודףלא(.סונילדבלבהא .םידבוע45הקיסעמוז ןוהתלעביטילקימנוטטבואפ'בח ",י”לףלא1'650םינוילימ3ןב .רלודףלא500ילהלערבכהאוצי .טסילהלעוזהרבחבםידבועהרפסמ

24553ןומלסםילשורי
)זכנימ(גנוט”צעשיךיי-עיינ

ץאטאטשע”נזע”יבוליװזראטסעווניארענאקירעמא־םורד"`
־פיואואלפםעיונעגאטימ-.םילשורי עירטסודניאראפטאטשעיינאולעטשוצ 30ןופננורעקלעפאבאראפורפאווא ,תרומכמךופןאיארןיאתושפנטנזיוט ־סינימיןרעניאםוצטעדנעװעגךיזטאה ־סעווניארענאקירעמאיםורדעפורגארעט

־סעװניאוצטיירגןענייזעכלעוו,ןראט>
ןאילימ120עזאפרעטשרערעדןיאןריט`

חי־יני:*
ןוילימןפןוהחלפב:המזיש'בח הקוסעמהויאלקחדויצתרציימהןידל *.םידבוע99

ילימ153ןוהלולצלירוסיס,'בח תחאאיהש;י”לףלא1'650םינוי יעמ.ילמשחדוינלתולודגהתורבחה .םידבוע250הקיס יוקתרציימה,”ןמדלוגןגונ”'בח רוצייהךרע.םיקנבלדויצולורבתרפ רפסמויילףלוו100אוההלשיתנשה ־.0-הידבוע ןבןוהתלעביסוחאנוסומן'בח 'הוהנוקה,יילףלווגפסיוןוילימ ..תוינובמלףוליחיקלחתרכומ תקיסעמה,”ומולאװרגניזלש'בח \ינוכמלםירטליפרוצייבםידבוע10 ?יתאםירצומותומלואלתואסכ:תוי ”;.הנשלי"לףלא700לשיװשכםיר

141תינבב”וקיםאי.העיקשהןכ ייבדםייתעבגבןוסלנצכ'חרבתוריד ־לתבתוריד16ובףתושמתיב \\.ךולב'חרתניפידאב'חר;ביבח ונווותירקתמקה ־תר.יקןתרבח תא-ימרבכ.יוקימאיןלשתב ־תירקתמקהבאבה;בלשלתונכהה יב.ביבאילתממיקיוקחרמב.ונוא 1,500תיינבםלשותןושארהבלש ו)תינכתהיפל,4,500ןיבמ(תוריד ימוריוא'נוזימםונהיןהבםירגהש ילהינחתומוקממותוילעממ,םומיח טרופסןודעומווקומרפופמ:תוינוכמ תיב-ןורחאןורחאו:היחשת.:ירבו .תוקוחידלילרפס

יעור,יניסרזעילאוואןורהאאט סערעסערגטריטסעווניאןיוש עבגוהונבפגיויאיוו,לארשי וזנאבןיאןואןקירבאפ
רעטסינימעכעלטפאשטריװיד זאדןראפסערעטניאליפסיורא יזילאגאטציאטרעוורעכלעוו יזולעװבורקב.ןטסילאיצעפס אערוגעװןעגנולדנאהראפיד ואלפןקיזאדןופסעזאפעטשרע
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הנובלעתאתעבות”וואריקװ ־נותעשיבשחןוילגההז רשמאלהרוצבהסנמםכ !ןוליסי"ע,רתויבחללכ תדהאבתוכזל,תואיצמה תופחלווגואיתירקיבשות שעמירסוחודי`תלזואלע שעמ`רסוחודי־תלזואלע ,תוכרדמ,םישיבכתקזחא־ יפלש,ףסונחותיפעוציבו חטשברסחןיידעםכתעד .ונואיתירקלשהטופיש ־כךא,ךחוגמהזהיהי ־מאבריכזהליחרכההארנ תאוררחשהלאלםכתועצ ־ועהמב,תועדוההםוסרפ `והמיקהזואריקתרבח.תויסיסבתודב בתכמךיראתדעהסלכיא
1,200,םינש3ךשמב,הז. תודמועתופסונ300`כ.תוריד .בורקהדיתעבסולכיאל ־וגםימרוגלתוכחלילב לשהתמקהםצעשםיפס ־יעבםינינצכהיהןואריק ־ריקתרבחהחתיפ,םהיב ךותהתיינברוזאתאןוא ־ישהררשמליארשאןתמ הזוחהיאנתלדוגינב.ןוב ילעםימעפלשהפוקתל- .יצחוהנשלעהמ אמגודלוריתמתותימ 'לרצי,[ואריקרוזאלש

44אג.גג&.4\.ג4א

1

יתיוקתימוקמההצעומ" ןיאש,תונושתויעבונוא”ו .רותפלהארנכהתלוכיב `ותויפסכתויעבללגבזה־ `שהיטרקורויבללגבןה `התודסומבתמייקוהריו .םימיאתמהםייתלשממ ־לרתויחונש,ונלןבומ ךותתיטרפהרבחףוקת אלהרבחהש,השולקהוקת לעתובוגתבקוסעלהנפתת ,ןיטינומלעהסגהפקתה `הלשתיתמגמהגצהךות ־ויאכזהלאםימיבםג.תודבוע ־שיתנידמבחרזאיאשר ־וסמהדימלתופצל,לאו תוירחאותוניגהלשתמיי ,םצעב,הזלעותירוביצ .ונלשתמוערתה `ה,אשונהםצעלהתעו .רמתה'חריריידלסחייתמ .21יסמןוילגב רגאלרמת'חרב.1 ייקתרבחלשןכתשמףא ־בנרמת'חרבןובשח.2.ןואר ־קהינפל”וקסד,,י”עהנ תרבחלשהתלעפהוהתמ'־
'בחתופתתשההזוח.3.ןואריק* ־מ,חטשהחותיפבןואריק ־הםתואלקרוךאסחיית' `ב,ןואריקלטרפםינוכיש .ןוכישהידרשמהנובםה ־הםיתורשהתייעב.4 ־ל,םיללוכה,םיילפיצינומ.
,תוכרדמףוציר,קפסאל. ־ההצעומהלשןיינעאוה

///)'(!?;(ר

יעדיפלוהדימבותימוקמ יתהירחאונאלימאלחח ־ש,תוירחסמהוניתויובייח `לתוכיישםושןהלןיא ־ימלםינוכישלשםירייד `י,רוזיאבםימייקהםהינ ־צבטוקנלהצעומההלוכ תחטבהלםילבוקמםידע ־ותתויוכזואהיתויוכז *"[בוהחותיפהאשונ.5.הינש ־מתוחישבךרוצהידדה הצעומהשארםעתובור םיגיצנתוחכונב,תימוקמה אלוהצעומהלשםיפסונ וניניבתועדיקוליחויה ךשמהב,וזהעידיםוסרפ.ןודנב ־ידומהתומדוקהתועידיל ידי־לעהלבקתהאל,,כתוע ־ובעואהרואת,הצעומה ןניא”תורחאחותיפחוד ייא,תואיצמהתאתומאות ירבעדודיעלתומרותונ תירקרוזאבתופסונתוד תפסונהילוחתווהמו,ונוא בלצה'יעסמלשתרשרשמ רהתחלצהש,הרבחהדגנ תופקשההרתסהסוסיב .םימייוסמםימרוגלש ירוה,םדוקהונבתכמב תטיקנלוקשנשםכלונע לבקלםאוםכדגנםידעצ ףוריצב,ל”נההבתכהתא תיתמגמתוחפאלהריקס יבהתורבח,:תרתוכתחת ,”היינבהבצקוטיאההיינ ךרדתמאבובלראשיתאל ־וכזלעןגהלאלאתרחא ידמגרתויהרוצבוניחוי מ"עבתועקשהלןומניק.חצ ־עםה:תכרעמהתבושת "ןואדיק,תרבחלשחונ תודמועןניאןותעהדננ התעדע.תואיצמהןחבמב ןותעלשתונוילג28ואצי דחאלכב.'יונוא־תירק. :בחלעבתכנםינותעהתג ש,היגשיהלעויןואריק,, ־מםלעתהלהסינאלשיא ףאםינותערפסמב.םה .יסוהעיריהתאונבחרה ותוכוראתובתכבונדפ ־גהלעפמהלעתונומתב תאז.יװאריק,ומששלוז ונשקבתנאלשתורמל- ־ב.תאזתושעלשיאייע אל-הדימהתואבקויד תל,,שיאי"עונשקבתנ ,יןואריק,,תרבחתא”ףוק ־חמלעהתואםישאהלוא ונופיסםדוקהןותעב.םילד :חריבשותלשםתמזוילע סלהתיההנווכה.רמתה םעצבימנשבויחהלעדפ `נשהלילשהלעאלו־ םא.יןואריק.תרבחלדחמ ־ריפהןמהרבחההעגפנ ־וא,םירעטצמונא־-םוס ־ימבףאםירזוחונניאםל האד(בותכהןמתחאהל הצעומההבושתבםיטרפ

,1?'אש?פוא
' ,!

הריקסלרשאב.)תימוקמה ־וד,הירקבהינבהבצמלע ”הריקסוזהתיהאלשהמ ־עהתיהאיה.ללכתנייוע .תודבועלהדומצותיניינ ־יק,,תרבחוליפאש,הדבוע ־צעתוארלהסנמה,”ןואד -םוסריפלכמתעגפנהמ ־בועהתאהשיחכמהניא .ומסרופשחוד
־וקםההצעומהתבושת `שםכסהלםאתהב:הימ 'שמןיב1962תנשבםתחנ ־קרקמלהנימ,ןוכישהדר ־ריק.,תרבחולארשייע ־בחובייחתה,מ"עביןוא `הדרשמו'װאריןל.[דד "גלנואדלןוניש רושיי,זוקינ,הרואת,וננ `וםישיבכתלילםועקרקה `יפתתונשלכבתוכרדמ ,הזםכסהלםאתהב.תות `ב”וואריקװתרבתהללס םירוזיאבתוכרדמוםישיב ,תותיפורתטשלשםינוש "ןורםיקוחרהלאבםתיניב `ה,רמתורבוחרמרתויהב ”רמב,תועדהלכל,אצמנ לשהינבהרתיאלשוזב ?רמור-ןיוורמבוחרחכשנעודמ.'וואריק,,
'.'סמהצעומהןוחריב

עצבימלערפוסמ,27 ־תירקהנכוהובדחוימ ־מ.ףרוחהתארקלובוא יבועההחכשנ,המיםוש ־בעמינשתוחפלש,הד ,עצבימבוחכשנםימיר תארקלונכוהאלוהז םירבעמהינש.ףרוחה 'תורדשךשמהבםיאצמנ

תאהצוחדחאה.ץ,..ל”קק ,25-23רזעקוזרמבוחר :.קילאיבבוחרתאינשהו- `יפוחהנשבהנשידמ ־־תלעתהזםוקמבםיר
,־עמהתאםיקנמוזוקינ <'?דלהצוריתייה.םירב <וחכשנהנשהעודמתע ?־ןבוארףסוייןכ.וללהתודובעהלכ \־ולחה:הצעומהתבושת ,'ן'הצעומהידבועוהקדבנהו *`בומכ,הנשהםגחיפהי

י `הווהתלבל,תומדוקםינש

..'התומיבדדטימוזהדוקנ `,ןמ,תאזםעדחי.םימשג :־הבולעיכ,שיגדהליוארה רוזיאלוננכותשתוינכות .ןיא,קותד'אלהדיתעבהו” *;,'ודיםבהתעליחתהלםעט

''הםוקמבםיעובקווקנ`י`ו ךורכרבדהול`אוה,ןיוצמ .הלודגתיפסכ”העקשהב



םילשורי,9תלצבחה'חר 24553ןופלט724.ד.ת
)ביבאילת(רעש

”בחהתליגעודיכדרדנדטסהמתוריד60-כ השויבוונואתירקב ',דוגבלעקרקןיידעורתונרקיה

ןואריקבהריכמל
־הדרדנטסהמתוריד60-50`כ ־ריקבהריכמלןיידעורתונרקי לשםיריחמבןהולאתוריד.ןוא יתשורתונןכ,י”לףלא70-60 תומוקיברןינבבתונוילעתוריד תחאלכריחמש,תומוק12לש תאזתמועל.י”לףלא100־כןהמ ־בטסהמתורידהלכטעמכורכמנ .םיליגרהםיטרד

המדאיחטש”ןראריקװתרבחל ןיאהעשיפלךא;רוזיאבםירכינ .הינבבבושליחתהלהנווכלכ רוזיאב”ןיאריקװהתנבםויהדע רתויורכמנןהמ;תוריד1900`כ .90%`מ



טנסהבתנ

ונוא-תירקזװמוקמההצעומה

רדיינשןנחוןורהאוסרבורפ"ה



-ןלהל(ונואתירקתימוקמההצעומהןיב24.4.62םויבונואתירקבםתחנוךרענש
םעדחיםתמיתחש,יבבעדודרמהצעומהריכזמוןהכבקעירמהצעומהשארי"ע)הבעומה

,רדייגש־טחרמוןורהאוטרבוררמןיבל,דחאדצמ,הצעומהתאתבייחמהצעומהתמתוח
.ינשדצמ)רדייבש-ןורהא-ןלהל(ידדהןפואב

ילעפמרוידתודיחיתפקהי'עהעומשםוחתלשוהותפנתנינועמהצעומהוליאוה ,
;תכאלמוהישעת

)חותפהתינכת-ןלהל(חותפתינכתהנכותהצעומהלשחותפהתוינכתתרגסמבוליאוהו
הפוצרה,םידדנהינשי"עהמותחההפמהלעראותמה,ךרעב,םנוד1,500לשחטשיבגל

;)עקרקה-ןלהל(ונמיהדרפניתלבקלחהווהמוהנושארתפסותרותבתנמוסמ,הזםכסהל

;םירחאלול"קקל,חותפהתושרלתכיישעקרקהוליאוהו

וליאורוידתודיחי-כעקרקהלעומקויחותפהתינכתלםאתהבוליאוהו
-ןלהל(ל"נההפמהלערוחשוקבםתתומה,ךרעבופנםנוד80-כלשחטשבהנממקלח

פ"עםירתומהתכאלמוהישעתילעפמוילעומקויוהישעתרוזאכשמשי)הישעתהרוזא
םחתוםהךרעבםנוד15לשחטשבהנממרחאקלחו,םוקמהלעתולחהריעןינבתוינכת

;)ירחסמהזכרמה-ןלהל(ירחסמזכרמהווהיל"נההפמהלעקרויוקב

רוידהתודיחימקלחשךכבןינועמ)ןוכישהדרשמ-ןלהל(ןוכישהדרשמוליאוהו
;ןוכסחתינכתבםידמעומןוכשלושמשיעקרקהלעומקויש

ונוא-תירקיבשותלשתנוכשלושמשירויוהתודיחימקלחשתנינועמהצעומהוליאוהו
;)הצעוםהידמעומ-ןלהל(

;םתריכמיכרצלםירוגמיתבונואתירקבתונבלםינינועמרדיינש-ןורהאוליאוהו

םילעפמתמקהבםינינועמ,הנאלסוהישעתילעבםעהרשקתהתימוקמההצעומהוליאוהו
;הישעתהרוזאלכלםיקוקזויהירעושמהיפלרשא,הישעתהרוזאב

םיעובקה`םיאנתלםאתהבתאזוחותפהתינכתעונבבהלועפףתשלומיכסהםידדצהוליאוהו
;הזםכסהבךמקלו

עוגנלעלארשייעקרקמלהנמוןוכוהדרשמםעםכסהלעםימתוחרדיינש-ןורהאוליאוהו
װתוארוחיכוהזםכסהבהגייביכהריהצמהצעומהו)הבידטהםכסה-ןלהל(חותפהתינכת

;הלתועודי

:ןמקלדכםידדצהןיבהגתוהוםכסוהךבל



ך

וליאב

.3

הפד?ח

ונמיהדרפניתלבקלחהווהמהזםכסהלאובמבתוטרופמהתךרהצההותודבועה
.םכסההףוגבוללכנ

חותפהתינכתעיצנ

:ןמקלדכתאזבםיריהצמרדיינש-ןורהא

רחואיאלחותפהתודובעעובבבליחתהלםהילעהנידמהםכסהלםאתהביכ)א(
אלןמייסלרןוכשהדרשמי"עןודינבתוינכתתריסמםוימםיישדחרשאמ

,רומאכהדובעהתלחתהלעבקנשךיראתהמםייתנשמרחואי

,םינבמהתמקהלשישעמהעוצבבליחתהלםהילעהנידמהםכסהלםאתהביכ)ב(
הינבהעוצבלםישורדהםירושיאהתגשהםוימםישדחהששרשאמרחואיאל
רדיינש-ןורהאלעיכםושרבתכמבןובשחדרשמהעדוהתלבקםוימוא

.ותוירחאלע,הםבקמואהלוכ,הינבבליחתהל

םוילעםינבמהתמקהלשישעמה!ונבהיבלש,הנידמהםכסהלםאתהביכ)ג(
:ןמקלדכםה,חותפהתינכתבםקלחלםאתהב

םתמקהתאםילשהלםהילעהוונעהתלחתהלעבקנשםויהמשדוח18ךות)1
וצלמוירשא,הישעתהרוזאבםינבמהתמקהןכו,רוידהתודיחימ20%לש

-ןלהל(הצעומהןיבלרדיינש-ןורהאןיבםכסהלםאתהב,הצעומהי"ע
;)'אבלש

םילשהלםהילע,1ןטקףיעסבהרומאההפוקתהלעמםיפסונשדוח12ךות)2
;)*בבלש-ןלהל(רוידהתודיחילשםיפסונ50%תמקה

םילשהוםהילעה-2ןםקףיעסבהרומאהיהפוקתהלעמםיפסונשדוח12ךות)3
;)'גבלש-ןלהל(רוידהתודיחילשםיפסונ50%תמקה

:ןמקלדכתאזבםיבייחתמרדיינש-ןורהא

עובקהךיראתהמתחאהנשךותהישעתהרוזאבחותפהתודובעתאםילעהל)א(
,הצעומהםעםואתבתאזוליעל)א(2ףיעסיפלחותפהתודובעתלחתהל

י”עובלםוירשאםיניישעתרובע,הישעתהרוזאבםינבמהתמקהתאםילשהל)ב(
.ןלהל8ףיעסתוארוהלתופיפכב,תיטוקסההצעומה

-ןמםוי90ךות,הזףיעסברומאכםינבמהואחותפהתודובעתמלשהיא)ב(
,הזםכסהלשידוסייאנתתרפהבבטח”,םיעובקהםידעומה



4
:תואבהתוארוהלתופיפכב,הנידמהםכסהיפלחותפתודובעעוצבלרדיינש-ןורהא

י"עואצךישתואצוההח"עאוהשםולשתלכמהדוספרתררחושמהיהתהצעומה

-ומהלשרזעהיקוחלםאתהבםימולשתותורגאהצעומלוםלשירדיינש-ןורהא)א(
הלארזעיקוחשןיבעקרקהיבגלןבויבתנקתהרגובוםימתקפסארבדבהצע
.דיתעבונקתויתדיבוונקתוהרבכ

יבגלםימהתשרובויבהתנקתהתודובעתאועצבירדיינש-ןורהאוהדימב)ב(
סעמל(ונמיהדרפניתלבקלחתווהמהוהזםכסהלב"צםהתוינכתהיפלעקרקה

םהיתואצוהתאהצעומהםהלריזחתחותפהתינכתלםיסחיתמםניאשםיקלחה
ל"נהתואצוהה,הצעומהר"עהליחתהנרשואתתואצוההשדבלבול"נלסחיב

,אוהשןימלכמתימוקמההצעומלםיעיגמהםימוכסהמוכוני

םירושיאהוםירתהה,תונוישרהלכתגשהברדיינש-ןורהאלרוזעלתבייחתמהצעומה.5
םכסהוהזםכסהיפלםהיתויובייחתהעוצבםשלוחותפהתינכתערצבםשלםישורדה

ואהמצעאיהוהדימב,ךכלםורגלואהלאכםירושיאוםירחהתונוישראיצוהל,,הנידמה
רדיינש-ןורהאלעייסלהתלוכיבטימכתושעלןכו,םתתלםיכמסומהלםיפופכהםיפוג
,טרפבחותפהתינבתוללכבהניוטהםכסהתונבב

ןונפהדרפסוהצעומהיצלמומ

תקלחעוצבךוחרדיינש-ןורהאי"עומקוירשאתוירחסמהתודיחיהורוידהתודיחי,6
:םיאבהםיאנתלתופיפכב,םנוצריפכםדילעורכתויואורכחדי,ורכפייחותפהתינכתב

הצעומהיצלמומלורכמייא"כר"מס60-80אוהםחטשרשארוידתודיחי600)א(
בלשלכתיינבתלחתהירחאםישדחהשולשרשאמרחואיאלרדיינש-ןורהאי"ע

לכות'אבלשבשףסוניאנתבוליעל)ג(2ףיעסבםירכזנהםיבלשהתשולשמ
180-מרתויאללע'בבלשב,םידמעומ120-מרתויאללעןילמהלהצעומה

,םידמעומ300-מרתויאללע'גבלשבוםידמעומ

דעומהדערדיינש-ןורהאל,ןתצקמואןלוכ,הצעומהתוצלמהואצמויאל)ב(
םכסהלע,םתצקמואםלוכ,םיצלמומהומתחיאלםאךאתמדוקההקספבעובקה

התוכזרובעת,הצלמההןתממשדוחךותרשאמרחואיאלרדיינש-ןורהאםע
םיבייחויהירדיינש-ןורהאוווכשהדרשמלתמדוקההקספהפ"עהצעומהלש

םעםימכסהומתחנאלןהיבגלשרוידהתודיחירפסמסרפלוךכלעולעידוהל
לערדיינש-ןורהאינפבץילמהליאשרהיהיןוכשהדרשמ,הצעומהיצלמומ

ורכשהדרשמלעשיאנתברומאכהראשנשתודיחיהתרתייבגלולשמםידמעומ
זאמםיישדחרשאמרחואי`אל,ויתוצלמהםארדיינש-ןורהאלאיצמהלהיהי
,ל"נהדדיינחיוורהתתעדוהתלבק



)ג(

)ב(

)ג(

)ד(

)ד(

)א(

)ב(

דערדיינש-ןורהאל,ןתצקמואולוכ,ודכשהדרשמתוצלמהואבמויאל
לעןוכשהדרשמיצלמומומתתיאלםאואוזהקספבםי/עובקהםי/דעומה

ויהי,ווכשהדרשמתצלמהןתממםימישדוחךותרדיינש-ןורהאםעםכסהה
רוידהתודװװתרתייבגלהזףיעספ"עםתוגיחתהמםיררחושמרדיינש-ןורהא

.םיצלמומהי"עושכרנאלרשאהזףיעסיפל

ואיאקנבוסוטתועצמאבואןירשימב,קינעהלםיבייחתמרויינשיוורהא
תודיחילשהרקמב,הלעיאלשרועישבםישכורהתשירדיפלתואוולהיסנניפ ,

רחאהרקמבוליאו,תודיחיהריחממ55%לע,הצעומהיצלמומלתורכמנה
,ריחמרחואמ50%לעהלעיאלשרועישב

,הנש15לשהפוקתלזראנלבוקמהגהונהיפלהנתנשתואוולהה

היחמהרקוידדמלתודומצהנייהתליעל6ףיעסברומאכםינלםוםלתואוולהה
רושיאיפלואהנשל11%לעהלעיאלשילמיסכמיקוחרועשבתיבירהנאשתו
,לארשיתלשממלשדחוימ

רועשבתיבירהגאהתוב"הראלשרלודלתודומצהנייהתםירחאלתואוולהה
.לארשיתלשממלשדחוימרושיאיפלואילמיסכמיקוח

ןתמרחאלתרותלתהסיפונרוםיוושםיישדחםימולשתבהבערפתתואוולהה
,אלמההקולסלדעוהאוולהלכ

הנושאראתנכשמםושירי"עתואוולההקוליסתאוחימביתואוולההילבקמ
תונוחטבןתמי"עוכוםתדוקפלוארדיינש-ןורהאתבוטלרוידהתודיחילע

-חלעפמינוכשיבגלמ"עביללכיאקיתופאקנבבלבוקמהיהישיפכםירחא
,העשהתואבלארשיתלשממלשןוכסח

ואהאוולההתלבקבןינועמהיהיאלהנוקהםאולוחיאלהזףיעסתוארוה
ונתניזאש,רתויהדנקהפוקתלוא/ורתויןטקםוכסתלבקבןינועמהיהי

,הלאםיאנתבתואוולהה

הישעתהרוזאבםילעפמהתמקה

ינבמתא,ןינעהיפללכה,ריכחהלוארוכמלםיבייחתמרדיינש-ןורהא
וצלמוירשאםידמעומלקרוךא,הישעתהרוזאבםדילעומקוירשאםילעפמה

,הזףיעסתוארוהרתילכלתופיפכבךא,הצעומהי"ת

תדעולדמעומהשיגיעקרקהיבגלרדיינש-ןורהאםעםכסהתמיתחרחאלדימ
,ומול,יסדנהמהי"עוסגוירשאלעפמהלשתוטרופמהינבתוינכת,םירעוינב
השורדהתולועפהלכתאהשעי,)תוינכתהןלהל(ביבא-לת,13הרזעןבבוחר

תורחאתוכמסומתויושרוםירעוינבתדעו'ידילעתוינכתהרושיאםשל
,עקרקהםסלםכסההתמיתחםוימםישדוח6ךותתורשואמהתוינכתהתאגימיו



)ג(

)ד(

)ה(

)ד(

דמעומהתםילשבםניאשםיבוכעולוחיוהדימבךראויבוקנהדעומהשיאנתב
בוה;נוכעהלחהבשהפוקתלהוושהיהתדעומהתכראה,תוינכתהרושיאיבגל

,דמעומהלעהיהיםיבוכעהיבגלהחכוהה

םותחיליעל)ב(ןטקףיעסברומאכ)3(ק"סיפלריחמהחעיבקםםוי30ךות
,ןודנהלעפמלםישורדהםינבמהתמקהםשלרדיינש-ןורהאםעםכסהלעדמעומה
־וורהאו,םכסהלכיפלותוכזעקמתל"נהםכסהלעדמעומהםותחיאלוהדימב

'טנוצרכרחאדמעומםערשקתהלםיאשרויהירדיינש

הינבהריחמלעדמעומהםעהמכסהללכלועיגיאלרדיינש-ןורהאוהדימב
.תימוקמההצעומהתמכסהברדיינש-ןורהאי"עריהמהעבקיי

ינשתאבייחתותטלחהוררובהעירכיהמכסהללכלםידדצהועיגיאלםא
,םידדצה

חיגשיוחקפירשאסדנהמויתואצותוונובשחלעקיסעהליאכזהיהידמעומה
,תוינכתהיפלהינבהעונבלע

ואיאקנברסומתועצמאבואןירשימב,תוולהלםיבייחתמרדיינש-ןורהא
אװשעתהרוזאבםדילעומקוירשאםילעפמהלשםירכוחלואםילעבליסנניפ

תואוולה,םתשירדיפל
:םיאבה

)1
)2

)5

)4

)5

)6

םיאנתב,הנבמהריחםמ50%לעהלעיאלשרועישב

.ב"הראלשרלודלתודומצהנייהתןהוםינשר0לשהפוקתלהנתנחתואוולה
יפלוא11%לעהלעיאלשילמיסכםיקוחרועשבתיבירהנאשחתואוולהה

חותפלקנבבתולבוקמהתויוברעבהנתנתולארשיתלשממלשדחוימרושיא
,הזףיעסתוארוהרתילתופיפכב,ם"עבהישעתה
,עקרקהוהנבמהלעהנושאראתנכשמםושירי"עחםבויתואוולההקוליס
הטילשםהלשישתוינמהילעבי"עתוישיאתויוברעותמוףטושדובעש
ףטושהדובעשהשדבלבו,םתדוקפלוארדיינש-ןורהאתבוטלהוולההרבחב

תופיפכבהוולהדויצלעיפיצפסדובעשתושעלהוולהתוכזבעגפיאל
.ןלהל)5(?"סתוארוהל

י”עתחטבומתיתלשממהאוולהולבקיםילעפמהירכוחואילעבוהדימב
לעהינשאתנכשמי”ערדיינשיוורהאתאוולהחטבוה,הנושאראתנכשמ
וכוליעל)5(אקספברומאכםיפסונתונוחטבוףטושדובעש,עקרקהוהנבמה
תוליגרההיתוסנכהתארריינשיוורהאתבוטלדבעשתוהצעומהוהלבורעת

,םילשהותורגאתונונראמ
ירכוחואילעבשךכבתינתומהזףיעסיפלרדיינש-ןורהאלשםתוביחתה
ךרעמ70%לעהלעישרועשבאוהשרוקמלכמתואוולהולבקיאלםילעפמה

ןיגבל"נהלעהלעישרועשבתונוחטבורסמיאלודויצהוםינבמהעקרקה
,האוולהלכ

*האוולההתלבקבןינועמהיהיאלדמעומהםאולוחיאלהזףיעסתוארוה
זאש,רתויהרצקהפוקתלוא/ורתויוטקםוכסתלבקבןינועמהיהיוא

.הלאםיאנתבתואוולההונתני
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ה3עומליארשא

תמקהלי"לןוילמיצחלעהלעיאלשךסביארשאהצעומלונתירדיינש4ןורהא
תשירדיפל)רובצחינינב-ןלהל(עקרקהלעםיירדנצםינקתמוםינינב

,הצעומה

תאועיציי)א(?"סבתורכזנהתודובעהעוצבלזרכמבופתתשירדיינש-ןורהא
,הזףיעסבןלהלםירכזנהםיאנתהיפלעוצבלםתודמעומ

־יהםתעצהשףאלעזרכמלםאתהבתווובעהעוצבבוכזיאלרדיינש-ןורהאםא
,הזףיעסיפלםהיתויוביהתהעוצבםםירוטפויהיםההריבסהיהתםהיר

ןתנירוסאהיארשאה,ליעלרומאכהדובעהתאעצבלוברסירוייבשיןורהאםאב
.האוולהתרוצב

םימולשתר20-בורזחויהזףיעסבליעלרומאלםאתהבהאוולההואיארשאה
רשואתשתיבירואשי,ב"הראלשרלודהריחמלםידומצויהי,םיוושםיישדח

וחסבויוהנשל7%-מתחפיאלו10%לעהלעיאלשרועשבךאםינפהדרשמי"ע
.םתדוקפלוארדיינשןורהאתבוטלרובצהינינבלעאתנכשמםושירי"ע

םאקרקוחהיפלרהוטה7%לשילםיםכםהיקוההרועשהטההובגהיהתתיבירה
,ךכלוהויטיתלשממרושיארדיינש-ןורהאלןתני

תבוטלהצעומהובעשתליעלרומאכהאוולההואיארשאהקולסלףסונןוחטבב
תילמהותורגא,תונונראמתוליגרההיתוסנכהתאםתדוקפלוארדיינשןורהא

הרבהה

ךיראתמםישרההששמרחואיאלוםדקהבודבאייכהזבםיריהבמרדיינשןורהא
יפלםהיתובוחוםהיתויוכזתאהילאריבעהלידכ,לארשיבהרבה,הזםכסה
,)הרבחה-ןלהל(הזםכסה

ןוההיהיהזםכסהתמיתחםוימםישדח6ךותשךכלומרגירדיינש-ןורהא
ןוילמהשש(י"לןוילמהששמתוחפאלהרבחהלשערפנהוםושרהיתוינמה

,)תוילארשיתוריל

תושרלדומעיהזםכסהתמיתחםוימהנשםותבשךכלומרגירדיינש-ןורהא
תורילןוילמהעשתלשףסונךס,ליעל)ב(הקספברומאלסרפלעופבהרבחה

ששמתחפתאלשהפוקתלתוינמילעבתואוולהואח"גאתרוצבתאזותוילארשי

,הרבההםושירםויסםיבש

ףיעסעוצביכעבוקההנידמהםכסהביאנתלהמיכסמהנהיכהריהצמהצעומה
לשהאלמהונוצרתועיבשלתנויםארתוירחואמדעומלהחדיליעל)ג(ןטק



רשפאלידכ,וקלחבואותומלשבל"נהךסהתדמעהבךרוצןיאיכווכשהדרשמ
חותפותודובעבוא/םגוהינבהתודובעברדיינש-ןורהאלשםקלחלשףטושעוצב

ואיארשאןתמללוכוםיצלמוםלתואוולההןתמללוכתואוולההןתסבוא/םגו
,ליעל9ףיעסיפלהצעומלהאוולהה

,תובושחהתופוקתהלכבואצמייהרבחהתושרבשךכלומרגירדיינש-ןורהא)ה(
חותפהתינכתברדיינשףךורהאלשםקלחעוצבםשלםישורדהףסכהימוכס
,הזםכסהלשםיפיעסבורכזנשתואוולההןתמו

)ב(דסףיעסעוצבתעבוהזםכסהתמיתחםוימםישדחהששרשאמרחואיאל)א(דר
יפלםהיתויוכזלכתאוםהיתוידביחתהלכתארדיינש-ןורהאוריבעי,ליעל
.הרבחלהזםכסה

םוקמלכבורדייבשיוורהאתחתרבדלכלהרבחהאובתהרומאההרבעההרחאל)ב(
,הרבחהאבהלארקיירדיינש-ןורהאםכסהבםירכזבוב

הצעומלהנקתוזהינםרהצעומלהנקותיװלר-תבהרבחבתחאהלהנהתיבמ)א(,ד2
דחאלהנמתונמל)חצעומהםשבהמושרהיהתוזהינמדועלכ(תוכזהתא

ורחבישםילהנמהרתימדחאלכתויוכזלתוושהנייהתויתויוכזרשא,הרבחב
איהוהדימבתיטמוטואהנלםבתתוזהינםבתורושקהתויוכזה,הרבחהי"ע

,רחאלהצעומהי"ערבעוה

הלשריכבדבוערותבקיסעההרבחהשךכלםורגלםיבייחתמרדיינש-ןורהא)ב(
יללכהלהנמלםינשמהמדחאואיללכהלהנמלהנשמ,ודיקפתלםיאתמדמעומ

-מהםיאנתלםיהזויהישהדובעיאנתב,הצעומהי"עץלמוירשא,הרבחהלש
.ילשלהמודדמעמבםידבועיבגלםילבוס

תוורדב

ךינוארדיינש-ןורהאןיבלהצעומהןיבתועדיקולחואםיכוסכסועלגתיםא)א(,15
ורסמיסהונמיהעבונהואהזהזוחלעגונהלכבהרבחהןיבלהצעומה

,םינפהרשי"עהנומירשאדיחיררובלשותערכהלותוררובל

וידייקספוםייניבתופלחה,םיינמזםיווצאיצוהלךמסומהיהיררובה)ב(
,םייפוס

.םידדצהןיבןיררוברסששמשמהזףיעס)ג(

הריוכ7תרבעה

היתויוכזתאריבעהלתיאכזהרבחההיהתהזםכסהבתרחאהארוהלכבעוגפלילבמ.14
הברעותיארחאראשתהרבחהשדבלבוישילשדצל,ןתצקמואולוכ,הזםכסהיפלהיתובוחר

.הרקמלכבהזםכסהיפלחיתריוביחתהערצול



איהשדבלבוםירחאל,והצקםוא'ולוכ,יחכונהםכסההתאריבעהלתיאכזהצעומה015
,הרקמלכבהזםכסההיפלהיתויוביהתהעוצבלהברעותיארחאראשתהמצע

יוליגב
תודיטנהיאנתלאיההנווכהרלודלהרםנההעבקנובהזםכסהבםוקמלכב)א(,ר6

םוקמלכבשיאנתב,1956-ז"ישתןוחטבהוולמקוחלש12ףיעסבםיעובקה
תוריל)שולש(3בתכבוליאכבשחייי”ל1,80-כרעשהןייוצובהזףיעסב

.תוילארשי

יאנתלאיההנווכההיחמהרקוידדםלהדמצההעבקנובהזםכסהבםוקמלכב)ב(
,1962-ביכשת)'חהרדס(חותפהוולמתונקתבםיעובקהתודיטצה

תוארוהמאיהשלכהארוהיבגלרלודלהדמצהעצבלהיהיןתינאלוהדימב)ג(
ןוההוחביי,היחםהרקויודמלהדמצההזםכסהבהעבקנוהדימבוא,הזםכסה

עבטמבורוקמשןרהותמיבגללארשיתלשממלשיללכרדסהלתופיפכבקרוךא
,םייונפורקתועצמאבב"הראלשרלודהרעשלותדםצהתחטבהונייהד-זוה
.רחאיללכרדסהלכואחוטבתרבח,חוטבורק

םכסהלרושקהלכבתויבוירטובתוארתהחולשמבךרוצהלעםירתוומםידדצהינש.ךך
.הלאכתוארתהםוקםבושםםיויתוארוהוהזםכסהיאנתמהארוהואיאבתלכתרפהםצעוהז

.ץוחעבטמלעחקפמהתםכסהוםינפהרשרושאןועטהזםכסה,ר8

,םירדשםיקלחב'םידדצהינשלעלוחייחכונהםכסההלעםילובסמ#19

:ןההזםכסהךרוצלםידדצהתובותכ,20
ונואתירקתימוקמההצעומה-הצעומהרובע
רדיינשןנח-ןורהאוטרבור-רדיינש-ןורהארובע

וה-תםר18הכימבוחרואןג-תטר17ובנבוחר
בתכמבדגנכשדצלועידויהילעתבותכלכוא

תובותכהיפלםושרבתכמבבלשהשהעדוהלכוםושר
דרשמלבתכמהתריסמךיראתמםימיהשולשרובעכהתדועתלחרסםנוליאכבשחתל"נה

,ראודה

:םותחהלעםידדצהואבהיארלו

.ףד"
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הנשהתוריד600 ןואריקםינגהריעב ירבד,לשילכלכהורפוסתאמ .ךואריקםינגהריעבםיאבהםישדחה12־בומקויתוריד600־כ םירטמוליקהעבשכ.ןויבסוןח־תמרינוכישןיבתכלוהותמקומה רדיינש.חורלקיש.יהרבחהילהנמועייחה-ביבא'לתזכרממ .םיאנותעםעהשיגפב
לשהטופישםוחתבתאצמנ'װאםנוד1400לעערתשמהחטשב .ונוא`תירקשיללארשייעקרקממרכתנש ”װאריקװתרבחתדמוע--םינש תוללכושמתוריד2000תונבל .תומוק12־ו5-4ינבםיתבב 140דע80לדוגבויהיתורידה לכתא,רומאכ,וללכייר”ממ `עמ:ןוגכ,םיינכטהםירופישה ,הפשאקוסירלםינקתימ,תדיל יברמזאגתקפסא,יזכרמםומיח .'וכותיז
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ךשמבםינכתשמהומלשיםוכסהמ1 ינבתיבירבאתנתשמכ,םינש15 .םיזוחא11לשתיאק הינסכאםיקהלתדמועהרבחה יבאלידכ,הירקהתפשב)לססוהל
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ירקיעהםכסההמדרפניתלבקלחםיווהמוברומאהלכוהזםכסהתוארוה..ך
.ירקיעהםכסההףוגבוללכנוליאכ

דרשמםעםכסהידילועיגה24.4.62םויביכהזבםיריהצמרדיינש-ןורהא.2
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0:םיאבה
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ויהירדיינש-ןורחאהתואצוההתוברל,הנידמהםכסהיפלםלשלםיבייח
.חותפםשלאיצוהלםיבייח

.הרקמלכבםידדצהי"עועבקיריחמהםולשתיאנת*)ג(
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וא,רדיינש-ןורהאתושרלל"נהםיפסרנהםיחטשהתאדימעתהצעומה)ד(
:םיאבהםידעומבםתדוקפל

-ןורהאתושרלהצעומהדימעתאלירקיעהםכסההיפל'אבלשתפוקתב)1
.אוהשחטשלכםתךוקפלךארד”ינש

-ןורהאתושרלהצעומהדימעתירקיעהםכסההיפל'בבלשתפוקתב)2
”רסחההסכמה”50%תמקהלוקיפסירשאםיחמשםתדוקפלוארדיינש

,הרסחההסכמהמ50%'גבלשתפוקתבו

הסכמהם20%ונייהדהרסחההסכמהתמלשהלםישורדהםיחטשהףדוע)5
רשאמרחואיאלםתדוקפלוארדיינש-ןורהאתושרלהצעומהדימעת

.חותפהתינכתבןורחאהבלשהרםגםתחאהנשךות
הצעומהיצלמומתושרלודימעירדיינש-וורהאשרוידהתודיחירפסמ

הלארוידתודיחי800,200-ל600-מהלעיירקיעהםכסהברומאכ
םיפסונהעקרקהיחמשתדמעהלתיסחיהצעומהיצלמומתושרלודמעוי
.הזףיעסברומאכהרסחההסכמהתטלשהל

רוידהתודיחיתייבגלםתוביחתהמוררחושירדיינש-ןורהאוהדימב
ןהוירקיעהםכסההיפלןהוהזםכסהיפלןהםיצלמומלםידעוימה

תליחתינפלריבסדעומךות,ןתצקמואולוכ-הנידמהםכסהיפל
ךסהכוני,הלאתודיחייבגלתישפחהריכמוןונכתרשפואיוהינבה

,הרסחההסכםהםהלאתודיחי

.סרתמהלעםידדצהראבהיארלו
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ןכ
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1962תנששדוחלםויב,ביבאלתבםתחנוךרענש

)ווכשהדרשמ־ןלהל(ילארשיתנידמלשךךכשהדרשמ1
)להנימה-ולהל(-לארשייעקרקמלהנימ.2

,דחאדצמ,"הלשממה"ךלהלוארקידחיבםהינש

ריני
ןורהאוטרבוררמ,ד
רדיינשךנחרמ.2

,ינשדצמ,"רדיינש-ןורהא"ןלהל,דדחלםהמדחאלכודחיבםהינש

)הצעומה-ןלהל(ונואתירקתימוקמההצעומהלשחותפהתוינכתתרגסמבוליאוה
ראותמהךרעבםנוד1400לשחטשיבגל)חותפהתינכת-ןלהל(חותפתינכתהנכוה

הררהםהרהנושארהתפסותבןמוסמה,הזםכסהלףוצרםידדצהידילעםותחהםישרתב ,
;)חמשה-ןלהל(םכסההלשדרפניתלבקלח

תודיחירבכתומייקחמשהלעוםירחאלוחותפהתושרל,ל"קקלךיישהמשהוליאוהו
חטשהמקלחותוא;םינכתשמלודילעורסמנוןוכשהדרשמידילעומקוהרשארויד

עבצבעיבצהותוסלכואמרוידתודיחיןיאוילערשאחותפהתושרלואל"קקלךיישה
;"עקרקה"־ךלהלהנוכ”בוהצ

תודיחי2200עקרקהלערעושמהיפלםוקלתויושעחותפהתינכתלםאתהבוליאוהו
לערוחשוקבםחתומה,ךרעבומנםנוד80לשחטשבהנממקלחוליאותופסונרויד

הישעתילעפמוילעומקויוהישעתרוזאכשמשי)הישעתהרוזא-ןלהל(ל"נהםישרתה
15לשחטשבהנממרחאקלחוםוקמהלעהלחשריעןינבתינכתפ"עםירתומההכאלמו

זכרמה-ןלהל(ירחסמזכרמהווהיל"נהםישרתהלעקוריוקבםחחומתךרעבםנוד
;)ירחסמה

;םתדוקפלוארדיינש-ןורהאלעקרקהתרכחחלםורגלוריכחהללהנימהתלוכיבוליאוהו

-ובקהםיאנתלםאתהבתאזוחותפהתינכתעוצבבהלועפףתשלומיכסהםידדצהוליאוהו
;הזםכסהבומקלדםיע



-2-
:ךמקלדנםידדצהןיברהצוהוםכסוהוהנתוהתאזלוא

הפוקהה -־---־"־-
,ונםיהדרפניתלבקלחהווהמהזםכסהלהמדקההו .

חותפהתינכתעוצב -־----."־-.--־
הקולחהיפלרדיינש-ןורהאי"עוןוכשהדרשמי"עעצובתעקרקהלעהינבה.2

:ןמקלדכםהיבינ

עצובתקוריבדלוחכבםימחתוםהםירוזאברוידתודיחי1500תמקה)א(
,ווכשהדרשמי"עעצובתרוידתודיחי700תמקהורדיינש-ןורהאוװע

:עצובתתמדוקההקספבהעובקהתומכהלעפתופסונרוידהוויח”תמקה)ב(
.ןוכמהדרשמי"עדחאשילשורדיינש-ןורהאי"עשילשינש

.רדיינש-ןורהאי"עהלוכעצובתהישעתהרוזאבםינבמהחמקה)ג(

,רדיינש-ןורהאי"עעצוביירחסמהזכרמהתמקהךשמה)ד(

תינכתבוקלחעוצבךותםידדצהמדחאלכי"עומקוישםינבמהיפואוםוקימ.5
-יחיוקלחבהנביאלןובשחדרשמ.הזםכסהלהנושארהתפסותבראותמכויהיחותפה

ונביאל'רדיינש-ןורהאוליאו,א"כר"ממ80לעהלועיללכהוחטששרוידתוד
;ר"ממ140לעהלועואר"ממ60ומתוחפונהיללכהוחטששרוידתודיחיםקלחב

60-80לשחטשברוידתודיחי600תוחפלםקלחבתובבלםיבייחתמרדיינש-ןורהא
םכסהבתודיחיהחמש,ןלהל18ףיעסיפלםתובייחתהיולימםשלתאזוא"כר"ממ`

.תוספדמללוכץוחתוומיפלעבקיהז

חותפהתינכתברדיינש-ןורהאלשםקלחעוציב

:ןמסלותוארוהלםאתהבחותפהתינכתבםקלחעוצבבוליחתירדיינש־וורהא.4
הינבהעוצבלםישורדהםירושיאהתגשהבםמצעבולפטירדיינש-ןורהא)א(

לשתישעמההדובעב,םתגשהרחאלםישדחהששרשאמרחואיאל,וליחתיו

ףיעסבםיטרופמהםינמזלםאתהבתאזוחותפהתינכתיפלםיבבשהתמקה
םירושאתגשהל'תוריבסה.תולועפהלכתאושעירדיינש-ןורהא.ןלהל5

תגשהלועויסוותרזעבטימתאםהלשישויווכשהדרשמוםדקהבהלא
.רופאבםישורדהםירושאה



5.
:ויהיחותפה

)ב(

)ג(

)ד(

- 5 -
רוסמליאשרןוכשהדרשמהיהי,ליעל)א(ןטקףיעסתוארוהבעוגפלילבמ

ואהלוכהינבבליחתהל-םהילעיכםושרבתכמבהעדוהרדיינש-ןורהאל
-ןורהאויהיהזהרקמבו,ותוירחאלע,)עוצבההעדוה-ןלהל(התצקם

םוימםישדח6ךותעוצבהתעדוהבטרופמכהינבבליחתהלםיבייחרדיינש
רושיארסוחלשבומרגישקזנואהלקתלכלתידעלבהתוירחאהוהתלבק

.ווכשהדרשמלעלוחת)א(ןטקףיעסיפל
ןודינבתוינכתיפלחטשהלשחותפהתודובעבוליחתירדיינש-ןורהא

תמיתחמםוי14ךותרדיינש-ןורהאלןוכשהדרשמי"עורסמיתוינכתה(
הדמתהבוץרמבןהבוכישמיותוינכתהתריסםםםיישדחךות,)הזםכסה

יכריהצמןוכשהדרשמ,ןלהל)ב(7ףיעסברומאלםאתהבומויסלדע
תוחפהתודובעלשעוצבהתלחתהלתקפסמאתכמסאהווהמתורומאהתוינכתה

.ןודינבםהשלכםיפסונםירושיאלגואדלרדיינש-ןורהאלעןיאיכו
םארדיינש-ןורהאלומרגישקזנואהלקתלכליארחאהיהיךוכשהדרשמ

לעועצובשחותפהתודובעשדועלכויאנתב,ףסונוהשלכרושיאשרדיי
.תורומאהתוינכתהתרגסמבוהרומגהמאתהבויהיםדי

םישיבכתלילס,עקרקהרושייושוריפהזםכסהךרוצלחותפתודובע
,ירוביצןוניגןכוזוקנולמשח,בויברודס,םימתקפסא,תוכרדמו

.ליעל)ג(ןטקףיעסיפלתוינכתבטרופמכלכה

תוינכתבםקלחלםאתהברדיינש-ןורהאי"עםינבמהתמקהלשישעמהערצבהיבלש

)א(

)ב(

)ב(

תארדיינש-ןורהאומילשיהדובעהתלחתהלעבקנשםויהמשדוח18ךות
רשא,הישעתהרוזיאבםינבמהתמקהוכו,רוידתודיחימ20%לשןתמקה

הצעומהןיבלרדיינש-ןורהאויבםכסהלםאתהב,הצעומהר"עוצלמוי
.)'אבלש-ןלהל(

ומלשיליעלד)א(הקספבהרומאההפוקתהלעמםיפסונשדוח12ךות
.)'בבלש-ןלהל(רוידתודיחילשםיפסונ50%לשןתמקהרדיינש-ןורהא

-שיליעלד)ב(ו)א(תוקספבהרומאההפוקתהלעמםיפסונשדוח12ךות
־ןלהל(רוידהתודיחילשםיפסונ50%לשותמקהרדיינש-ןורהאומיל

,)'גבלש
־וורהאי”עוחלשיי־הינבבםויברבכםיאצמנהירחסמהזכרמהינבמ

,םרקההלכבהפרצררתרםתםהדובעררהםנובשחלערדיינש

רדיינש-ןורהאי"עהנמקוחירחסמהזכרמהתרגסמבתולולכהרוידהתודיחי
-ןורהאלערשארוידהתודיחיןובשחתוכזלהנפקזתו'אבלשתרגסמב
.בלשותואבןתמקהםילשהלרדיינש



)ג(

)ד(

)ב(

הפקהועונלוקהדחוימבוירחסמהזכרמהתרגסמבםירחאהםינבמה
םכסההתמיתחמםישדח56-מרחואיאלרדיינש-ןורהאר"עומלשוי
רחואיאלרדיינש-ןורהאידיבויהיםישורדהםירושיאהשיאנתב
םירושיאהתלבקהרחאתנ;הזהםכסההתמיתחםוימםישדח12רשאכ
.הדימהתואבהמלשההךיראתהחדי

קלחתמקהבהזםכסהתמיתחיפלרבכליחתהןוכשהדרשמוליאוה
ריזחהלרדיינש-ןורהאהזבםיבייחתמירחסמהזכרמהלשםינבמהמ

:ןמקלורדסההיפלוזהדובעבויתועקשהתאווכשהדרשמל

-ןורהאתושרלןוכשהדרשמדימעיהזםכסהתמיתחירחאםדקההלכב)1
דרשםךורעיןכווזהדובעעדצבבםיכורכהםיכמסמהלכתארדיינש

ויתועקשהלעטרופמוקיודמןובשחרדיינש-ןורהאלשיגיוןוכשה
ןובשח;ירחסמהזכרמהתמקהבחוירתפסותאללתוישממהויתואצרהו

.רוערעאללרדיינש-ןורהאתאבייחיהזןינעבןוכשהדרשמ
-ןורהאומלשיל"נהןובשחהתלבקרחאלםוי60רשאמרחואיאל)2

.םינמוזמבןובשחהםוכסתאןוכשהדרשמלרדיינש

תואצוההםלואורדיינש-ןורהאי"עועצוביולוכחטשהלשחותפהתודובע
םידדצהלעולוחי)ירחסמהזכרמהוהישעתהרוזאטעמל(ךכבתורושקה

דרשמלעתוינימששולשורדיינש-ןורהאלעתוינימששמחלשסחיב
;ןובשח
-ןורהאלעולוחיירחסמהזכרמבוהישעתהרוזאבחותפהתודובעתואצוה
סחיהיפלליבקמבםידדצהי"עםלושי`םולשתוםולשתלכ.דבלברדיינש

ןהוריחמהיבגל,עוצבהתוכיאיבגלחותפהתודובעעוצבימרפ.ל"נה
אלרדיינש-ןורהאוהדימבקרעצבמהתוהזיבגל(,עצבמהתוהזיבגל

,רדיינש-ןורהאוןוכשהדרשמתמכסהבועבקי)םמצעבתודובעהתאועצבי
ךותהישעתהרוזיאבחותפהתודובעתאםילשהלםיבייחרדיינש-ןורהא

תאזוליעל)ג(4ףיעסיפלהדובעהתלחתהלעובקהךיראתהמתחאהעש
רדיינש-ןורהאלעםיחטשהרתיבחותפהתודובע;הצעומהםעםואיתב
םואיתברומאכהדובעהתלחתהלעובקהךיראתהמםייתנשךותםילשהל

.ןוכשהדרשמחכיאבםעאלמ

וילעויהירשאםינושארהםימוכסהמתיחפהליאשרהיהיןובשחדרשמ
־ישיתוישממתואצוהלכ,ליעל'אאקספיפלותוביחתהלםאתהבםלשל
,ןונמתויופמ:ןוגכ,חותפהתודובעעוצבלתורושקה,איצוהרשאתור

־וורהאתאבייחיהזויגעבןווכשהדרשמלשטרופמןובשח,'וכותודידמ
.רוערעאללרדיינש



ינוטקטיכראחוקפןוכשהדרשמידיבהיהיליעל5ףיעסתוארוהבעוגפלילבמ.8
ויהירדיינש-ןורהאו,רדיינש-ןורהאי"עומקוישםינבמהתוינוציחיבגלןוילע

לכןכותימינפהותקולח,יללכהןלוג,ומיקישתורידהםינפלעגונהלכבםיישפח
,םירחאהםירודסה

ףיעסבעובקהןמזבחותפהתודובעתאומייסיאלרדיינש-וורהאשהרקמב)א(.9
תודיחיוא/וםינבמהתמקהומלשיאלרדיינש-ןורהאםאבואליעל)ב(7

אל,ליעל6וא/םגו5ףיעסבםיעובקהםינמזהואםיבלשהדחאברוידה
עידוהליאשרןוכשהדרשמהיהיךכלעובקהןמזהןמםוי90-םרחואי,

םכסההיפלתודובעהערצבבךישמהלםתוכזלוטבלעםושרבתכמבםהל
ךישמהלרדיינס-ןורהאלשםהיתויוכזולטבתיוזכהעדוהתלבקםע;הזה

הזםכסהיפלםישדחםינבמתיינבבליחתהלואוהשלכחותפתודובעב
םתושרבשםייונביתלבהםיחטשהלכתאלהנימלדימריזחהלהיהיםהילעו
תואצוהמםיאתמיסחיקלחרדיינש-ןורהאלריזחיווכשהדרשמוליאו

תורישיהתוישממהתואצוההמ,ליעל7ףיעסבתורכזנהחותפהתודובע
13ףיעסיפליונפהתואצוהבתופתתשההםוליעל)ג(7ףיעסבתורכזנה

רומאכםירזחומהםיחטשלרשקברדיינש-ןורהאי"עואצוהרשא-ןלהל
רדיינש-ןורהאוווכשהדרשמועיגהאל;)הרזחהלתואצוהה-ןלהל(
ידילותעיבקרסמת-הרזחהלתואצוההםוכסהבוגרבדבהמכסהיריל

הנומיוזכהמכסהרדעהבוםידדצהינשתמכסהבעבקישסדנהמואלכירדא
םיטקטיכראהוםירנ'גניאהתדוגאר"ויי"ערומאכסדנהמהואלכירדאה
.לארשיב
םיוושםייתנשםימולשת4-ברדיינש-ןורהאלורזחויהרזחהלתואצוהה

,םיחטשהתרזחהירחאתחאהנשלוחיםהבןושארהלשפ"זש,םיפרצרו
דעולעופבםתעקשהםוימלחההיחמהרקוידדמלםידומצויהיםימולשתה
.םיחטשהתרזחהםוימלחההנשל6%לשתיבירואשיולעופבםסרלשתל

הינבהעונבבדוחיאהוהרקמבולוחיאלליעל)א(ןטקףיעסתוארוה)ב(
בקעואןוילעחכנשתוביסבקעםרגנ,ליעלרומאכחותפהתודובעוא

עוצבדעומהחדיזאוהילעהטילשרדיינש-ןורהאלןיאשתיקוחהעינמ
,בוכעהלחובןמזותואךשמלרדיינש-ןורהאתויוביחתה

רוייגמיוורהאי"עתונלבקבתודובעעוציב
לכמ50%תונבתונלבקברדיינש-ןורהאלרוסמלהזבםיכסמורכשהדרשמ)א(,10

-װרהאיכיאנתב,הנשידמ,חותפהתינכתתרגסמבןוכשהדרשמלשהינבה
דרשמלהרומאההינבהתונבתאםמצעלעלבקלםנוצרלעועידוירדיינש

.הנשלכלשץרמב1-הרשאמרחואיאלםושרבתכמבןובשח
-ודםיאנתברדיינש-ןורהאלורסמייתמדוקההקספהיפלהינבהתודובע)ב(

ןודנהתמחבווכשהדרשמלשםירחאםינלבקוכזיםהברשאהלאלםימ
ידילעומסרופישםיזרכמואזרכמלעוססבתירשאוומזותואלךומס
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םי/ורפנםי/םכסהלעןוכשהדרשמםעומתחירדיינש-ןורהא;ווכשח־דרשמ
הזןודינבגוהנהיהישחסוניפל,םדילתונלבקבהינבהתריסמלרשקב

.ןלהלהזףיעסיפליםישורדהםייונשהתאלולכירשאוווכשהדרשמב
יפלהדובעבתוכזלוףתתשהלםיאשררדיינש-ןורהאויהיליעלרומאלףסונ
דרשמתיינבלש50%רתייבגלןוכשהדרשמי"עואצוירשאםיזרכמיאנת

.חותפהתינכתתרגסמבןובשח

הדובעהךרעמ25%לשרועישביארשאןוכשהדרשמלונתירדיינש-ןורהא
;הזףיעסלש)א(ןטקףיעסיפלהענבלםמצעלעולבקירשאתינלבקה

םיקנבםעטמתובייחתהיבתכדגנכםינש10לשהפוקתלןתניהזיארשא
.םעפבםעפידמםידדצהןיבםכסויםהילעשםירחאתונוחטבואםיאקיתופא

6%לשרועישבתיבירואשיוהיחמהרקוידדמלםידומצויהייארשאהיפסכ

יפללכה,םימודםיארשאיבגלווכשהדרשמבהגוהנאהתשתיבירואהנשל
,םיפוצרוםיוושםיישדחםימולשתד20-בורזחויםהו,רתויהובגהרעשה
,ליעלתרכזנהתינלבקההדובעהםויסםוימלחה

!קרקה

יבהזבבייחתמלהנ
עובקהןמזבחטשהלשחותפהתודובעתאעצבלרדיינש-ןורהאלתושרהמ
.ליעל)ג(4ףיעסב
הינבתודובעלדעוימהעקרקהקלחלעהקזחהתארדיינש-ןורהאלרוסמל

הגרדהבהשעתוזההקזחהתריסמיזפחוקיזחמלכמיונפאוהשכםדילע
5םיפיעסהיפלתונושההינבהתודובעעוצבלועבקנשםיבלשלםאתהב

.ליעל6-ו
רדיינש-ןורהאלתעהאובבוריכחיעקרקהילעבשךכלםורגלוא/וריכחהל

רשאםיתיישעתהוםיירחסמה-םינבמהוא/ררוידהתודיחיתאםתדרקפלוא
היהתהריכחה;חותפהתינכתברדיינש-ןורהאלשםקלחעוצבתרגסמבונבנ

יפכםיאנתב,תופסונםינש49-לשודחתוכזםעםינש49לשהפוקתל
םינכתשמתבוטללהנימהתועקרקחרכההיבגלןמזותואבםיגוהנויהיש

ראובמכהריכחימדםולשתדגנכו,ל”קקתונקתללוכ,םייררבצםינוכשב
.ןלהל14ףיעסב

תינכת"תרגסמבהינבהיכרצלרדיינש-ןורהאתושרלעקרקהתדמעהתרומת
יוורהאוםלשיםדוקהףיעסבטרופמכהרכחההתובייחתהתרומתו"חותפה
:להנימלרדיינש

הלועוניאהחפשרשארוידתדיחילכלי"ל225.-ךסבימעפדחםולשת)1
;ר"ממ18לעהלועוניאהחמשרשאתירחסמהדיחילכלואר"ממ80לע



.15

)ב(

)ג(

ימעפדחהםולשתהלדגויליעלעובקהלעהלעיהדיחיהחמשוהרקמב
,יסחיןפואב

”הישעתהרוזאבומנםנודלכלי"ל1167,-לשךסבימעפדחםולשת)2
להנימהי”עעבקיומוכסשהפקהועונלוקהרובעימעפדחםולשת)5

.הזםכסהתמיתחמםוי90ךותתידוההמכסהברדיינש-ןורחאו
תואמשמח(י"ל545,000ךסרדיינש-ןורהאתאמרבכלבקשרשאמלהנמה

-קפכי"ל150,000ךסהבשחייהזםוכסמו)תורילףלאהשלשוםיעברא
ח"עםולשתכבשחתהרתיהוןלהל26ףיעסיאנתיפלתמרחהלןתינהןוד

.ליעל)א(ןטקףיעסיפלםתוביהתה
ססובמליעל)1(אאקספיפלללוכהימעפדחהםולשתהשםירשאמםידדצה

המולעותוירחסמתודיחיורוידתודיחי2000לשתרעושמתומכלע
תוחפםהלרסמנשחטשהלעומיקירדיינש-ןורחאההרקמב;הישעתהרוזא

דחהםולשתהרזחוי,הרומאהתומכהמתוירחסמתודיחיורוידתודיחי
.ונבנאלותירחסמהדיחיורוידתדיחילכרובעימעפ
ןובשחךרעיירדיינש-ןורהאי"עהזםכסהיפלעהינבהעוצבםותב
םוכסויבשרפהםייקיכררבתיםאוליעלועבקנשםיללכלםאתהביפוס

זטשחהיפללהנימהיאכזולםוכסהןיבלהשעמללהנימלםלוששםולשתה
םוכסתארתאהדנלםלשלותבוחלאוהשרפההשדצהלעהיהי-יפוסה
-רולהנימהתבוחלהיהיל"נהשרפההוהרקמבםלואו,םינמוזמנשרפהה
ואםהינבתאוקיספהרדיינשטןורהאשךכבהצוענשרפההתווהתהלהביס

הישעתהינבמואתוירחסמהתודיחיהוארוידהתודיחילכתאומיקהאל
רדיינש-ןורהאלשרפההרזחויאל-הזםכסהיפלםמיקהלויהםיאשררשא
םותמלחהםיפוצררםיוושםייתנשםימולשת5-באלא,תחאתבבודימ
סיהשלכתיביראלל,יפוסהןובשחהתכירעירחאתחאהנש

םלשלרדיינש-ןורהאלעהיהיםדוקהףיעסבעובקהימעפדחהםולשתהלעףסונ
םדאלכמחטשהיונפתואצוהבםקלחלשאלמקוליסבד"ל150,000לשךסורכשהדרשמל
.הזםכסהתמיתחךיראתמםוי90ךות,זפחו

־וורהאלעהיהיםימדוקהםיפיעסבםיעובקהםיימעפדחהםימולשתהלעףסונ.ו4
ואתוירחסמהתודיחיה,רוידהתודיחיישכורשךכלםורגלוא(להנימלםלשלרדיינש

:ןמקלדכהריכחימד)להנימלומלשיהישעתהינבמ
-תוירחסמהתודיחיהורוידהתודיחילעקרקהחמשרובעהריכחהימד)א(

המשלשיתלחתהךרעכ;הדיחיהלשעקרקהחמשךרעמתנשל4%לשהבוגב
-חסמהדיחיואר"ממ80לעהלועונניאהחמשרשארוידתדיחילעקרקה

הרקמבוי"ל450.-ךסהעבקנר"ממ18לעהלועוניאהחםשרשאחיר
`קואבל"נהיתלחתההךרעהםגהלעיליעלעובקהלעהלעיתודיחיהחטשש

.רסחי
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יפלוסבסנודלכמהנול6%לעהבוגב-הישעתינבמרובעהריכחהימד)ב(

י.י"ל2553.-ךסלעבקנסםנודלשיתלחתהךרע
יפלסייונסלןותנהיהיתומדוקהתוקספהיתשבעובקהיתלחתההךרעה)ג(

ייההיזוחלשםיאנתהיפלםעפבםעפידמלהנימהי"עךרעיתרשאהבריה
ףיעסבתורכזנהתוריפחהםושרןמזבםיביתנויהיריאלהנימהלשהריב

.ליעל)ג(וך
רדיינטיוורהאו1.4.62-סלחהלהנימלועיגיהזףיעסיפלהריכחהימד)ד(

ותיבשהנבמואהדיחילכרובעהלאהריכחימדםולעתלםיארחאויהי
ךיראתותואמלחה,ומקוהאלםהםארדיינס-ןורהאי"עםמיקהלהיה
הזוחןיבוהזוחאהירפסבהריכחהזוחןיב(םכסהםתתייובסןמזלדעו

לחהלוחתויפלסו,הנבמואהדיחיהתואישכורללהנימהןיב)םייניב
.רכוחהלעהריכחהימדסולםתתבוחןמזותואמ

וא(תוריפחהסוורתאעצבלהיהירשפאשידכוערוייסהנכההתולועפלכ.15
-גסהואתוירחסמהתודיחיה,רוידהתודיחייבגל)ולהל16ףיעסברומאהיפלגולעבה

ועצוביהזוחאהירפסב)ל"נכתולעבהוא(הריכחהתויוכזסוסוךכו,םייתיישעתהםינ
”הנכהתולועפ"וללכיחנומהתויללכבעוגפלילבמ;םגובםת־לעורדיינס-ןורהאי"ע

:רתיהןיבהזףיעסךרונל

ורושיא,הינלנרפתוינכתתנכה,)ךרונהתדמב(םילעבהםשבומוסרותועקרקהרותיא
תרחאהלועפלכוםיפתועםהםיתבהקוחיפלםיפתושמסיתבכםיתבהםותר,ןמוסירו

ירפסב)ל"נכתולעבהוא(תודיכתהםוסרתארשפאלידכםרותרשאללכהמתאצויאלל
.הזוחאה

ללוכהלועפלכעצבללהנימהבייחתמליעלהזףיעסברומאבעוגפלילבמ
לעהמיתחללוכהלועפלכועצביעקרקהילעבשךכלםורגלוא/וךמסמלכלעהמיתח

םסלושרדיירסאוםתיתעלםורגלואתושעלתידעלבהותוכמסבויהידחארפסמלכ
ילעבוךכלםורגלרא/ועיפוהלו,ל"נכ)תולעבה(תוריפחהםושרוהנכההתולועפעונב

י"עךכלונמזויעיאנתב,םתםיתחרושיאםסלהזוחאהירפסדרשמבועיפויעקרקה
,םארמםימי7תוחפלרדיינס-ןורהא

י”עלעופבואנרהםולהנימהי'ערומאכהלועפעונבבתוכורכהתואצוהלכ
'רדיינס-ןורהאח"עויהילהנימה

עקרקהםילענ”.יבר

!הלעבתויכרלשתורשפאןתמלעינורקעןפואבדיתעבטילחילהגיסהוהרקמב,ר6
-חסמתודיחיוארוידתודיחי,הישעתינבמומקויוא/וומקוהםהילעעקרקהיחטשלע

עקרקהיהמותולעבתאווכרלםיאכזרדיינס-ןורהאויהי-רדיינש-ןורהאי"עסויר
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-רחסמהתודיחיהוארוידתודיחי,הישעתהינבמתאםהמושכררשאםישנאהרובעל"נה
ךכלכעידוהלםהילעהיהיוזתוכזלצנלוצרירדיינש-ןורהאשהרקמב.תונודינהתוי

ל"נהתינורקעהותמלחה'לעםהלעדווהירחאהנשרשאמרחואיאלםושרבתכמבלהנימל
יאנתב,רדיינש-ןורהאןיבללהנימהןיבהמכסהבזאועבקייהשיכרהיאנת;להנימהלש

י"פעימעפדחםולשתתרותברדיינס-ןורהאי"עלהנימלםרוקמומלושרשאםימוכסהש
.תולעבהתשיכריכרצלעבקיישעקרקהריחממוכוניליעל12ףיעס

תוריפחהםוםרינפלםייתסתרדיינש-ןורהאי"עעקרקהתולעבתשיכרשהרקמב.ךך
םינבמהומשרייהזםוקמבוהלאתוריבהםוםרבךרוצהלטבתיםדוקהףיעסבתורכזנה

עקרקהתולעבתשיכרןמזב"הרקמב,םהישכורלשהאלמהםתולעבבםירומאהתודיחיהו
,האלמתולעבםשריתיומרקמבוהזםושרלטוביליעלתורומאהתוריכחהרבכומשרנ

םהלתוחתבומהתויוכזהוםיגםתשמםעתורשקתה

ךותרדיינש-ןורהאידילעומקוירשאתוירחסמהתודיחיהורוידהתודיחי,18
-נתלףופכב,םנוצריפכםדילעורכשויואורכחוי,ררכמייחותפהתינכתבםקלחעוצב
:םיאבהםיא

-ןורהאי"עורכמייא"כר"ממ60-80אוהםחטשרשארוידתודיחי600)א(
הנרסמתהצעומהלשתוצלמההויאבתב,הצעומהי"עוצלמוישםישנאלרדיינש

בלולכתיינבתלחתהירחאםישדח5רשאמרחואיאלרדיינש-ןורהאל
לכותןושארבלשבשףסוניאנתבוליעל5ףיעסבםירכזנהםיבלשהתשולשמ
180-םרתויאלינשהבלשב,םידמעומ120-מרתויאללעץילמהלהצעומה

,םידמעומ500-מרתויאלישילשהבלשבוםידמעומ

/דעומהדערדיינש-ןורהאל,ןתצקמואןלוכ,הצעומהתוצלמהואצמויאל)ב(
,םתצקמראםלוכ,םרצלמומהומתחיאלםאואתמדוקהאקספבםי/עובקהםי
התוכזרובעת,הצלמההןתממםימישדוחךותרדיינש-ןורהאםעםכסהלע
םיבייחויהירדיינש-ןורהאוןוכשהדרשמלתמדוקהאקספהפ"עהצעומהלש

םימכסהומתחנאלןהיבגלשרוידהתודיחירפסמשרפלוךכלעךלעידוהל
רדיינש-ןורהאינפבץילמהליאשרהיהיןוכשהדרשמ,הצעומהיצלמומםע
ןובשחדרשמלעשיאנתברומאכהראשנשתודיחיהתרתייבגלולשמםידמעומלע

זאמםיישדחרשאמרחואיאלויתוצלמהתארדיינש-ןורהאלאיצמהלהיהי
םערשקתהלםיבייחתמרדיינש-ןורהא,ל"נהרדיינש-ןורהאהעדוהתלבק

םיטרופמהםיאנתבל"נהתודיחיהתרתימתורידתריכמרבדבהלאםיצלמומ
-ןורהאל,ןתצקמואןלוכ,ווכשהדרשמתוצלמהואצמויאל.הזףיעסב

דרשמיצלמומומתחיאלםאואוזאקספבםי/עובקהםי/דעומהדערדיינש
דרומתצלמהןתממםימישדוחךותרדיינש-ןורהאםעהזםכסהלעןוכשה

יבגלהזףיעספ"עםתוביחתהמםיררחושמרדיינש-ןורהאויהי,ןוכשה
.םיצלמומהי"עושכרנאלרשאהזףיעסיפלרויוהתוויהיתרתי

-ליעלרומאכןוכשהדרשמואהצעומהיצלמומלתודעוימהרוידהתודיחי)ג(
-ןורהאוורכשהדרשמתעדלעיעבקיישריבסריחמבהלאםיצלמומלהנרכמת
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־וקמהםיריחמהלעססובמהיהירשאו,בלשלכבהריכמהתלחתהברערדיינש
,ווכשהדרשמחוקפבםירחאםיירובצםיבוכשברוזאותואבוןמזותואםילב

לעססובמהרעושמההינבהריחמלהוושריהמההיהיתועדיקולחלשהרקמב
תפסותבו,הזריחמלעהוור8%לשתפסותב,בורקמואצוהשםיזרכמתואצוה
.חותפהרובעועקרקהרובעםלוששםוכסה

ואיאקנבדסומתועצמאבואןירשימב,קינעהלםיבייחתמרדיינש-ןורהא
יצלמומלתורכמנהתודיחילשהרקמבהלעיאלשרועישבתואוולה,יסנניפ
רועישבןובשחדרשמיצלמומלשהרקמבוליאו,תוךיחיהריחממ55%לעהצעומה

,ריחמ,וחואמ50%לעהלעיאלש

הנייהתןהוהנש15לשהפוקתלץראבלבוקמהגהונהיפלהנתניתתואולהה
תורחאתובטהבוהנשל7'8%שרועישבתיבירהנאשתוהיחמהרקוידדמלתודומצ

ויתואולה'מגלמ"עביללכיאקיתופאקנבבןמזלןמזמתוגוהנהנייהתשיפכ
,ןינבלןוכסחלעפמב

לכןתמירחאשדוחלחהםיפוצרוםיושםיישדחםימולשתבהבערפתתואולהה
,אלמההקולסלדעוהאולה

הנושאראתנכשמםושירי"עתואוולההןוערפתאוחיטביתואוולההילבקמ
תונוחטבןתמי"עןכוםתדוקפלוארדיינש-ןורהאתבוטלרוידהתודיחילע

לעפמינוכשיבגלמ"עביללכיאקיתופאקנבבלבוקמהיהישיפכםירחא
,העשהתואבןוכסחה

םכסהלשידוסייאנתתרפההווהמליעל19וא18םיפיעסהדחאתוארוהתרפה

םהיניבםתההלרמועהםכסהביכרדייבשיוורהאתרהצהתאהינפלהמשרהלשממה
:רדיינש-ןורהאלשתואבהםהיתובוחרבדבםימיאתמםיפיעסוללכיהצעומהןיבל

)א(

)ב(

)ג(

הצעומהיצלמומםניארשאוםדילעומקוישרוידהתודיחיישכורלקינעהל
הלעתאלשהפוקתלהרידהךרעמ50%דעלשרועישבהאוולה-ווכשהדרשמוא
ישכורןיבלרדיינש-ןורהאןיבםכסוישיפכתיבירבותודימצב,הנש15לע

.תורידה

הישעתהרוזאבםדילעומקוירשאםילעפמהירכוחלואילעבלקינעהל
םינש10לשהפוקתלהנבמהריחממ50%לעהלעיאלשרועשבתואוולה
םילעבהואםירכוחהןיבלרדיינש-ןורהאןיבםכסוישיפכתיבירבותודימצב

,ןינעהיפללכה,םילעפמהלש

םשלתוילארשיתורילןוילימיצחךסבהאוולהואיארשאהצעומלקינעהל
ויהיהלאהאוולהואיארשאיכוחטשבםיירובצםינקתמוםינינבתמקה

ןיבםכסוישיפכתיבירבותודימצבונתנייותוחפלםינש10לשהפוקתל
,הצעומהןיבלרדיינש-ןורהא
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םקותשהרבחלםכסההתובוחותויוכזתרבעה

הששמרחואיאלוםדקהבודבאייכהזבםיבייחתמוםיריהצמרדיינש-ןורהא)א(
םהיתויוכזתאהילאריבעהלידכ,לארשיבהרבח,הזםכסהךיראתמםישדח

,)הרבחה-ןלהל(הזםכסהיפלםהיתובוחו

ןוההיהיהזםכסהתמיתחםוימםישדח6ךותשךכלומרגירדיינש-ןורהא)ב(
ןוילמהשש(י"ל6,000,000-מתוחפאל,הרבחהלשערפנהוםושרהתוינמה
,)חוילארשיתוריל

םכסהתמיתחםוימהנשםותברשאמרחואיאלשךכלומרגירדיינש-ןורהא)ג(
לשףסונךס,ליעל)ב(אקספברומאלסרפלעופבהרבחהתושרלדומעיהז

תאמתואוולהתרוצבתאזו)תוילארשיתורילןוילמהעשת(י"ל9,000,000
.הרבחהםושירםוימםינשששמתחפתאלשהפוקתלתוינמילעב

רחסרחואמדעומלליעלהזןטקףיעסתוארוהעוצבתאהחדיןוכישהדרשמ
תדמעהבךרוצןיאיכהאלמהונוצרתועיבשלחכויםא,וקלחבואןתומלשב

לשףטושעוצברשפאלידכ,רומאכוקלחבואותומלשב,ל"נהךסה
הינבהתודובעעוצבלןוגכ,הזםכסהיפלרדיינש-ןורהאלשםהיתויוביחתה

,ליעל7ףיעסיפלחותפהתודובעעוצבלוא/םגוליעל6-ו5םיפיעסיפל
-ולהןתמלוא/םגוהזםכסהתוארוהיפלתוחטבומהחואולההןתמלוא/םגו

,ליעל21ףיעסבתורכזנהתוא

ןהוערפנהתוינמהןוהמןה,איהשהרוצלכבהרבחהןוהמ75%תוחפל)ד(
.זוהיבשותידיבךקזחךי-תוינמהילעבתוארולהם

תועבוקהתופוקתהלכבואצמייהרבחהתושרבשךכלומרגירדיינש-ןורהא)ה(
חותפהתינכתברדיינש-ןורהאלשםקלחעוצבםשלםישורדהףסכהימוכס
,הזםכסהלשםינושהויפיעסבורכזנשתואוולההןתמו

,הזםכסהלשידוסייאנתתרפההווהמליעלהזףיעסתוארוהתרפה)ד(

רדיינש-ןורהאוריבעיי"לןוילמהששהיהיהרבחהלשתושדחהבוהשכדימ)א(
הרבחהוהרבחלהזםכסהיפלםהיתויוכזלכתאוםהיתויובייחתהלכתא

ל"נהתוידביחתההלכיולמתאןכותויוכזהלכתאקוחכהמצעלעלבקת
;הלשממלבתכנהזרבדרשאתו

לכבו,רדיינש-ןורהאההתרבדלכלהרבחהאובתהרוסאההרבעההרמגםע)ב(
,"הרבהה"אבהלארקיירדייגשיךךרהאםכסהבםירכזנןבםיקמ

םעדחיבםיארחארדיינש-ןורהאוראשייליעל'באקספברומאהתורמל)ג(
תאזו,ליעל)ד(22-ו)ג(22)ב(22םיפיעסבםיטרופמהםיאנתהםויקלהרבחה
,הזםכסהתמיתחםוימםינש4ךשמב
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תורגאוטיסמ

לעואעקרקהלעםילחההבוחהימולשתותונונראה,םילמהה,תורגאה,םיסמהלכ.24
;להנימהלעולוחי,רדיינש-ןורהאידילהתריסמךיראתדעשהפוקתהדענ,הנממקלחלכ

,רדיינש-ןורהאלעולוחיםהאבהלוהזךיראתמלחה
,םהיניבםיושםיקלחבםידדצהינשלעלוחייחכונהםכסההלעםילובהסמ.25

דצהמעובתליאשררחאהדצההיהיםידדצהדחאי"עםכסההתרפהלשהרקמב)א(.26
ףסונתאזו,הרפההןיגבולומרגיישםיקזנהלכרובעםייוצפםולשתרפמה

ינידיפלעדעסתוברל,ףסונוארחאדעסלכש"מהיבמשקבלותוכזלע

\

ל

טנטחהתרפה

.הרפההללגבםכסההתאלטבלדצהלשותוכזלעףסונךכו,רשויה
םכסההתאלטבלטילחתהלשממהוםכסההיריפמויהירדיינש-ןורהאוהרקמב)ב(

ךשמהיבגלךכתושעלאיהלכות,רחאדעסתעיבתלכלעףסונואםוקמב
-והםידדצהלעולוחיםכסההתאהלשממההלמב;םכסההיפלםינבמלכתמקה
,ליעל)ד(12-ו)א(9םיפיעסהתואר

-ךורהאלשויתויובייחחהמתחאתרפהללגבםכסההתאלמביווכשהדרשמשהרקמב.27
רכזנהי"ל150,000ךסבךודקפהםרחוי-ליעל22ףיעסיפלוא9ףיעסיפלרדיינש
9ףיעסיפלםהיתויוביחתהתארדיינש-ןורהאואלמ,הלשממהתבוטלליעל)ב(ד2ףיעסב
ררװנש-וורהאידילעומלוששםירחאהםימוכסלרומאהןודקפהףרטצי,םאולמבליעל22-ו

,ליעל)א(12ףיעסיפלםחוביחתהח"עםולשתכבשחיולהנימל
יללכ

חותפהוולמתונקתלש)ב(16הנקתבותועמשמבהיחמהרקוידדמ-הזםכסהב.28
,ר960-ך"שת)'אהרדס(

הזםכסהלרשקנתוינוירםונתוארתהחולשמבךרוצהלעידדהאםירתומםידדצה,29
,ונמיהעבונהלכו

תועדוה*חורשמיוי'יי

:ןמקלדכתובותכהיפלהבחלשתהזםכסהךרוצלתועדוה.30

הרקמבוא,ביבא-לת,הירקה,ןובשחדרשמי"ע-ווכשהדרשמלוא/םגוהלשממל
יתלשממדרשמלורבעויןרבשהדרשמידיקפתש

,רחאיתלשממדרשמותואי"עיזא,דחא
םילשורי,הירקה,לארשייעקרקמלהנימ”וװע-להנימל

,ןג-תמר,17דגנבוחר,ןורהאוטרבורי"ע-רדיינש-ןורהאל
.ךח-תמר,18הכימבוחר,רדיינשונחוא

:םותחהלעםידדצהואבהיארלותואלו

"ףוסו
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