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,דבכנבשות

אצומיננה,רשארבדומעלדובכהילהיהשהצעומהלשהתנוהכםותםע

.תונורחאהםינשה4ךשמבהיתולועפלעתיתיצמתהריקסךלשיגהליתבוחמתאו

רואהוהבבריכםאוןהשומכתודבועהלכתאךינפלאיבהללדתשא

תברותיביסנטניאהיישעביכ,ריתולועפתאווילשםיללצהתאםגךיתםאאל

.םהידעלברשפאיאףקיה
'

,רנידמורסוקירחאדימוםעונילאועיגהשםילועלשווכרהווהמונבושי'

ןייצלימצעלהשרמיננהו,תונוגמותונושתויוברתילעב,תונושתוצראתורשעמ

ועבנשםילדבההתאטעמבאלשטשטלודיחאבושילםגומלונחלצהיכ,קופסב

םירדהרבעמהיבשותןיבמשילשיכ,חוכשלונללא.תרוסמהואצומהינושמ

רתומךא,ןוצרעיבשמתויהלמדאמקוחראוהילכלכהםבצמוםינופירצבןיידע

הבוטלהנתשיהלאםישנאלשסרוידבצמתונופהלכליכרומגןוחטבבדיגהליל

הרתונ.תושדחתורידלוסנכיללכהןמאצויילבםלוכורתויבםיבורקהםישדוחב

ךכלםילגוסמהםהיניבמהלאתאםתסנכהוילכלכהםסוסיבלהגאדהאופיא

שארבדומעליתעדיפלבייחוזהייעבןורתפו,םייביטקודורפהםייחהלגעמל

רמאיאלךליאוןאכמ.תוריחבהירחאדימהתנוהכבליחתתשהצעומהלשהתגאד

:איהותבותכההתואבושמתשיםיבשותהלכאלא,ררבעמהוהירקה:אופיא

.ונךאיתירק

םינשהךשמבהפיהונתירקהתנתשהןכאיכדבלבהדומושחרנהיאדוב

םינמוסמויהאלשםילעפמהברההברההבאצמתהחטשלעךטיבהב,תונורחאה

ןרעולמעונכסחאל.רתויחונןעמלודנעמלומקוהשםילעפמ,םינש4ינפלהפמב

אוהןאכששיגרתשדבלבו,תוברתיסכנבהרישעהלוהפיל,הרפשלמ”ע,ףסכו

הנבההאלולסקהיההזלכםאעדויימ,רטושפהתמאהתאדיגאו,ךדיתעוךתיב

ףאלא,םיפסונםילעפמעוצבלונודדועשו,םיבשותהןיבונאצמשונלעפלהברה

.ונתושרלודמעשדאמםיעונצהםיעצמאה

דימתיוךשמי,רירחבנלםיבשותהןיבהוהרופהלועפףותשיכהוקתיננה

.דיתעלםתדובעבהצעומהירחבנתאהחניו

ןרידבוערבחוהירבחל,הצעומהתלהנהלבלברקמתודוהלינוצרבםוכסלו

םכתרשלםנורשכוםתלוכיבטימכדחיבםלוכודוחלדחאלכידיבועייסרשא

תבוטלםלעפוםשעמתחלצהל,דיתעלהצעומהירחבנלהחולשיתכרבו,רנמאנ

,הירקהיבשותלכ

,דלש

וייוכבקעי

הצעומהשאר



התלועפבהצעומה

:תילפיצינומתושרלעםילטומהםידיקפתהםהםיינש
י.

דימשגרומםנורסחואםמויקרשא,םיבשותלםיינויחםיתורשתקפסא.א

.םויםויייחבבשותובשותלכידילע

םבצמתארפשלוויבשותרפסמתאלידגהלהמגמבותבהרהוםוקמהחותפ.ב

.ילכלכה

אוהונבושי.םידיקפתהינשתאבלשלהתנוהכתפוקתבהלדתשההצעומה

םיסימהלעםרקיעבוססבתההצעומהתושרלודמעשןוממהתורוקמותיסחיןטק

,תויתורדתסהותויתלשממתואולהבהנטקאלהדימבףאונרזענ,םיבשותהמובגנש

יפואתולעבתויושרלהארשהב.םיבשותהיסימיפסכמעורפלשיהלאתואולהךא

תוסנכהלרישערוקמםיווהמהותשורחהףנעחתפתמורחסמהגשגשמםהבשינוריע

תאונאםילוטנ,םהלשםולשתהיעצמאתארועשיןיעלםילידגמותושרהלש

.םיתורשבתוברהללכונשידכב,הסנכההתורוקמםתוא

םיינויחהםיתורשהתאחיטבהלונתלוכיברשאלכתאונישע,ןכיפלעףא

.תעדהתאהחינמוהתואנהרוצב,םיבשותל

28.10.59-התנוהכלהנורחאההבישיבהצעומה

טופשהםוהת־
ונלרורבןמזמהז.בורקבםנוד3350לעערתשמהצעומהלשטופשהחטש

םיחטשףורצבםילפטמוננהךכליאו,הירקהחותפיכרוצלעהנועוניאהזחטשיכ
תנוכשונחטשלףרוצתבורקהדיתעביכיאדולבורק.וגטופשחטשלםיפסונ

.יקסניוטיללת

היסולכואה
תוצראתורשעיאצוי,שפנ10.000ילבורקהנומונואתירקתיסולכוא

היינבהיחטשלוצנוחותפהחטשבםינוכשהתיינבםויסםע.הקירפאוהיסא,הפוריאמ
.שפנ20.000־לעיגנוםיסולכואהרפסמתאהשעמלליפכנ,הירקהיקלחרתיבםייונפה

הצעומהבכרה
יפלםירבח9הנומו1955ילוישדוחבהרחבנונואתירקתימוקמההצעומה

־-:ןמקלדכיתעיסהבכרהה

םירבה4«י”אילעופתגלפמ
”2-תדחואמהתיתדההעיסה

"2-תורהתעונת

”1*הדובעהתודחאתעונת

:ןלהלכאוהישיאההבכרה
דעסהתדעור”ויוהצעומהשארןהכבקעי
הרבזגוהצעומהשארןגסררבהמלש
םיתורשהתקלחמשארוהצעומהשארןגסץכימס

הלהנההרבחקאיחציםילס
הצעומהרבחשקנהשמ
תונוישרהתדעור”ויןמיונןמלז
הצעומהרבחידעסאיחי
הצעומהרבחךילראדוד
הצעומהרבחןוסניולףסוי

לכתאףקישהמוירדסותובישי50התנוהכתונש4ךשמבהמייקהצעומה
.תובושחההיתוטלחהתיצמתירהו.היתולועפיחטש

.)העצוב(”רינ”ס”היבבדומלירדח14תיינב.1
.)העצוב(תותכ16הרבעמב”םימלת”,שדחרפסתיבתיינב.2
.)העצוב(תופסונתותכתיינבוהירקביתכלממרפסתיבדוסי3
.)בורקבליחתתהיינבה(הרבעמביתדיתכלממרפסתיבלםינבמתמקה.4
.)העצוב()תוריכשבויהש(הירקבםידליהיבגלםינבמ2תשיכר.5
.)עוצבבלשב(הרבעמבםידליינגלםינבמ4תיינב.6
.)העצוב(לארשיתדוגארפסתיבלעקרקחטשתאצקה7
.)העצוב(םידליהינגורפסהיתבידליחוטב8
.)םייפוסעוצביבלשב(הרבעמהלוסה.9
.)הדסונ(תירובצהירפסדוסי.10
.רעונינודעומתמקהבתופתתשה.11
.)תיקלחהעצובןהירקביונתוניפוםיירובצםיבגתנקתה.12
.)הקלחבהעצוב(םיקחשמישרגמתנקתה.13
.)תיקלחהעצוב(הירקהתובוחרךרואלתועיטנ.14
.)תובורקהםייתנשבםקות(ונואתירקיללחרכזלהטרדנאתמקה.15
.)ותמקהבלחויהלאםימיב(תולמעתהלםלואתמקה.16
.)העצוב(טרופסהינוגראבתיפסכהכימתולגרודכשרגמתרשכה.17



יבלשב(הירקביזכרמתסנכתיבותונושהתודעלתסנכיתבתמקה.18
.)םינורחאעוצב

.)הלאםימיבליחתתהיינבה(הרבעמבתסנכיתב3תמקה.19
.)םייפוסעוצביבלשב(ירחסמזכרמתמקה.20
.)העצוב(הצעומהתופתתשהותמזיבהייחשתכירבתמקה21
.)יקלחעוצביבלשב(הירקבהריעזהיישעתלוהכאלמלרוזאתמקה.22
.)ןונכתבלשב(הרבעמבקושתמקה23
.)העצוב(הירקבםישדחםישיבכתלילס24
.)העצוב(הדבעמלםימהתקפסארפשלהמגמבםימהתשרתבחרה.25

`

.)העצוב(תונופטשתעינמלהירקבזוקנעוצב26
;{ולעוהאל(הצעומהיסמתאלעהיא27
.)ולעפוה(םהינימלרזעיקוח25רושא.28
.)עוצבבלשב(םיתבבםימידמתבכרה.29

הרבעמהלוסה-זובש
הרבעמהלוסההיתוגאדשארבוזהדימעה,הצעומהלשהתנוהכתלחתהםע

הזינוהכתפוקתםותםעו,םוקמהיבשותמ40%־כדאמםישקםיאנתבויההבש
30%ימהלעמל.אושלויהאלהיצמאמןכאיכברקופסבןייצלהצעומההלוכי

וסנכיםיפסונ30%יכדוע,תופיותושדחתורידברבכונכושהרבעמהיבשותמ
ונכושיןהבתופסונרוידתודיחי300ומקויהרצקהפוקתךותוםיבורקהתועובשב

שרדנהילמינימהםוכסהתאםלשלתגשמהניאםדיםאםג,הרבעמהיבשותרתי
דרשמולארשיתלשממלשתכרובמההתלועפתאסנלעםימירמונא.ןכתשמלכמ

אלולךכבםיחילצמונייהםאעדויימיכ,הזרידאישונאלעפמעוצבבהדובעה
םייטרפםינלבקםע,ורבעתופוקתמהזחטשבונתונויסנלכ.הבידנהוהברהםתרזע
היינבהתורבחל,ןח,ןה.וזהרטמלדחאלעשףאונתואומדיקאלתוירובצתורבחו
.הלועמהןעוצבותורידהלשהפיהןונכיתהדעב”וקסר,.ו”םידבועוזכש”

שדחהםבנועמבתואירבהורשואהברימ,םישרתהםיבבתשמלו

)יללכהארמזהרבעמהיבשותליבשבםינובש

ךונח
ךרבח:ףיעסאוההצעומהלשהמוירדסמדריאלוטעמכשםיפיעסהדחא

ריעצהרודהךונחלהנושארושארבהנותנונלוכתגאדירהיכ,רבדבאלפןיאו
)הצעומהתמקהתנש(1954תנשביכ,ןאכןייוצי.תילמיסקמתויחונלשםיאנתב
,ונילעהפחרתישילשתרמשמתנכסוהזחטשברתויבתורגפמהתויושרהןיבונייה
היונשהתרמשמההלסוחןהבץראבתודדובהתויושרהןיבםיאצמנונאתעכ

.ונתברקבםיססובמםיינוריעםיבושיהברהבונמדקהוןיטולחל

םישענ,ושענהזחטשביכ,המזגהלכילבורמאייהצעומהלשהחבשל,ןכא
.תיפסכההתלוכילסחיםושבםידמועםניאש,םילודגםילעפמ)ושעישהוקנו(

ךונחהתשרתוחתפתהולודגלעתומרגאידותואלבטבךתואהאלנאל
:הרצקבקרריכזנרשפאיאםולכאלברוטפוליאוהךא,ונלש

.י”ל150.000־כלשהאצוהבהירקהחטשבדומלירדח14ונבנ.

ןינבוחבטמלכוארדחללוכהרבעמהחטשבדומלירדח16ונבנ.
האצוהב.)תפרצברצוימהימורטסופטמתדחוימהיינב(.הלהנה

.י”ל280.000`כלש

ןכוחוורמוהפיהנבמותושרלדמעוה,יתדיתכלממרפסתיבדסונ.
.ףסונדומלרדחונינב

םידלילםינג2ביבא`לתבתודבועתוהמאןוגראםעףותשבונלעפה.
.דלי40םירדוסמובםויןועמןכוםינטק

ץוחמתונואתלעםגלחחוטבה,תונואתינפבםידימלתהלכתאונחטב.
.רפסהתיבילתכל

רפסמלוןיטולחלהיינשהתרמשמהתאהירקבונלסח.
םילעופוהלוסחלםיאנתהתאונרשכה,”שדחהחותפה,,חטשבו;םינש
.ךכלךונחהדרשמתודגנתהתרסהןעמל

ונבצקהושורדהדויצהוטוהרהבטימבךונחהתודסומתאונדייצ.
.םייגוגדפהםיכרצלםירכינםיביצקת

ריחמבםיכרצנהידלילתונווגמותומחתוחורא250םויידמונשגה.
.דבלבילמס

.הרבעמבםידבועםירענלרפסתיבםימייקמוונמייק.

.תירבעלברעירועשםילעופהתצעומםעףותשבםימייקמוונמייק.

םידימלתהלשדומלהרכשבי”ל10.000-לעהלועהםוכסבובפתתשה.
.םיינוכיתךונחתודסומבםידמולה

ליעפנהלאםימיבוךונחהתודסומידימלתלכלףיקמיאופרחוקפשגומ.
.רפסהיתבידלילכלשםיינשבלופטלשתורשהתא

לכל'בלחסוכלשלעפמ,אבהשדוחהמלחהעצבנךונחהדרשמתרזעב.
.דבלבילמסריחמבדלי

.ברןוממברנלהלעהזלכיכןיבתיאדובוהזחטשבהשענהמטעמולירה
ונתנבוטהםנוצרמרשאהירקהיבשותןיבמהלאלכהרקוהלוהבוטלןאכוניוצי
םינבמהתמקהלטעמבאלונלרזעהזףסכ.”רובצתודסומלךונחהוולמ,,לםקלח
.ונלשךונחהתודסומלםיפיה

רתונאלוונתירקבןוכיתרפסתיבתחיתפבץרמהלכבםילפטמונאתעכו
.האלמהחלצהבהזלופטומייסייכהשדחההצעומהירבחללחאלאלאונל

תכרובמהותלועפתאחבשלןייצנאלםא,הלוכהנומתהתאםילשנאל
לשהרושונתאתופתושבםייקמה,ביבא`לתמתודבועתוהמאןוגראףינסלש

הכרדהברישעהרנויסנמונלקינעמוברףסכוזהרטמלשידקמהוםידלילתודסומ
.ךונחו



םישדחהוינינבביפיפלח,ס”היב

הירקב"?ב,ס”היב

תוברת
ינבלוךלבסהלמ”עונישעתובר.שייבתהלהמבונלןיאהזחטשבםג ךשמבונמייקםוקמבםילעופהתצעומםעתופתושב.תיטטסאותינחורהאבהךתיב םינמאתופתתשהבתונושתויתונמואתועפוה40'מהלעמלתונורחאהםינשה4 יונתאםיאצמנהםילועמהמ

תירמקהקיסומלםיטרצנוק24ונמייק,ונתירקבהקיסומהיבבוחליבשב תרוסמלרבכוכפהנהלאםיטרצנוק.הלהצוחמוץראבםינמאהבטימתופתתשהב .שארמהמלשהגועלםייונמיסיטרכושכרםיבשותהןיכמםיברו
םינושארתוחתפתהיבלשבתאצמנההירפס,םיבשותהתושרלונדמעהוונדסי .רפסהםלועבשדחהלכמהבאצמישמ”עתוריליפלאלשהעקשהונלהשורדו תיבי”עתמייקהרעונלהירפסהתאןייצליוארהןמ,תוירפסברבודמשכו תיבבהמרדהירפסדוסילונדילעהתשענשהעונצההלחתההןכו”רינ”רפסה .הירקביתדיתכלממהרפסה

תצעומםעףותשבםימייקמונאשהרבסההחטשבונתולועפרתיבםג .תיסחיברםיבשותרפסמורקבםילעופה

דעס
עייסלןכןוצרךותמתוברםיכרדבתלעופ,הצעומהדילעשדעסהתכשל הכשלהלשהלופטב.הכנלושושחל,ןקזל,בוזעהדליל,לשחנהבשותלרוזעלו :ןלהלכטורפהיפל,ונתאתויחהתוחפשמ700־לבורקםיאצמנ

200האלמתיפסכהכימתתוכמתנהתוחפשמ 190תיקלח"””” 270עובקיתלב"”” 40םינושםירוגסתודסומבורדוסשםידלי
לופט,ןוזמ,הלענהוהשבלהתרוצבהרזעהכשלההשיגמ,התלועפתרגסמב יכםגןייצליאדכ.םוקשהחטשבןכוםירוגסתודסומבםידלירודס,יאופר תושיאינינעבםגםתרזעתושיגמתוילאיצוסהתודבועה

יסימלת,ס'היבבםיכרצנהידלילחבטמ



,ישעמעוצבבלשלואיבהלןכשלכאל,ומצעןויערלויהםישקהדילילבח
,ןויערהיאיבמ.הכאלמהןיידעהמייתסנאליכםאםשגתהןויערה,איההדבועךא
:םהיניעדגנלויהתורטמיתש

םירעלדודנלםצלאלאלוםוקמבםהיתוינקלכךורעלםיבשותלרשפאל.1
.ךכבהמלשרבדףאתונקלמ”עתוכומסה

םמצעתאססבלםיברםיבשותלרשפאלוונתירקברחסמהתאחתפל.2
.ונמוקמלםתוארושקלךכי”עותילכלכהניחבמ

טעמבאלהמרתףאוןויערהלשתמזויה,וזההצעומההתיהקפסלכאלל
תואורךניעשהמיפלעובקלךלהשקוהמלשנאלןיידעותמקהרומאכ.ושוממל

הזהזכרמב,ןייצנקרתאז,תינוטטקטיכראהניחבמהאנתמאבאוהםאתעכ
ןינב,תיתורדתסההםילוחתפוקלשתירוזיאהאפרמלהפיןינב,בורקבומוקי
.)םיקנב(םייפסכתודסומוראד

קפסאללוהפיהרואתוםילספס,םיליבש,םיחרפ,תואשדמונקתויךוותב
.הירקהיבשותלכלהכישמתדוקנלזכרמהךפהי

היחשתכירב.ב
האורךנהיאדובהכירבהלשםייקנהוםיננוצההימימבלובטלךאובב

אלפתתאמש,רבדהןכאלו.ולשמהכירבובושילכ:תניחבביעבטרבדכהתוא
ןיידערכזאל,רועשןיאלונבושימםילודגוםירישעתומוקמהבר.יכעומשל .הזרקיירובצסכנל

”רבדלםיעגושמ,,רפסמלתודוהךתאנהלוךתושרלהדמעוהאיהירהו
םיחוראשונוניאתועדהלכלשקסעבםפסכעיקשהלופידעהשונבשותןיבמ .רתלאלםיחוריאשונםיקסעבועיקשהלםוקמב,םיידימ

חותפלהרבחה”תושרלהדימעהש,הצעומהדצמהאבהתמקהלהמזיה
הנתנ,םילשוריירהלערדהנהארמםעהתושרבשםיפיהמעקרקחטש”הירקה י”עהתלהנהבהמצעהפתשףוסבלוםימהריחמבהלכוםיסימבלחהתולקהוזהרבחל לערומשלמ”עתאזו)םמצעםיעיקשמהתמועלדאמןטקריחמב(דוסיתוינמתשיכר 'ותותכידימלתלכלונרשפא,התמקהלתודוה.הלוהנבםיירובצהםיסרטניאה .תוחשלודמלםלוככםבורוהייחשירועשזכורמבלבקל”רינ,,ס”היבמהלעמו

.הנשידמוזתרוסמבךישמנו,הלתודוהרבכוניכזהייחשבהנושארתופילאלףא לשתצרמנההתמזיילתודוהםקוהש,הנהמוליעומ,בושחלעפמ,םוכסב םירושקההירקהיבשותהמכלתודוהדחוימבולעופבתישעמההתכימתוהצעומה .תכרובמהמזייארקיךכל.םשפנימינלכבהב
רודכהוטרופסהחטש.ג

ליבשבלגרודכלשרגמתרשכהלערבכךלונרפסוזתרבוחברחאםוקמב ”לעופה”זכרמםעףותשבודועילרשכוהוםקוהשרגמה.ימוקמה”לעופה,,ףינס לשתיפסכהםתרזעאלולךכבםיחילצמונייהםאברקפסוםידבועהתורדתסהו ,ביבסמרדגתנקתהןוגכשרגמבהכאלמהתאםייסלשיןיידע.ל”נהתודסומהינש .רבכהשענרקיעהךא,הצירילולסמתלילסוהבישיתומוקמרודס
אופיאיעבטורורגלוטרופסלזכרמכונךילעןנכותולוכחטשה רודכלםישרגמםגםינמוסמ,חטשהןונכתב.היחשהתכירבהמקוהולךומסביכ םייקתתולשהניפהןבאתחנהש,הפיתולמעתהםלואןכוסינטוףערודכ,לס זכרמלןמזהךשמבךפהייאדובוםיצעויונתייחמצףקויחטשה.הלאםימיב ףאוםינכשהתומוקממםינטייקוטרופסיבבוחםגוילאדושמיוירוזאטרופס .ונתאמםיקחורמה

(/1ס

הכאלמוהיישעת.ד
אופיאונלחתה.וזהרטטמלםיחטשלכונמוסאלונתירקלשבאהתינכותב םיקהלוהירקבןטקחטשלשדועיתתונשלמ”עםינושההלשממהידרשמבלופטב

.תושפנ250־לילכלכסוסבוהקוסעתתתלךכי”עוהריעזהיישעתוהכאלמיתבוב
.הזחטשבהעונצהלחתהונדילעהתשענרבכ

הנפתיהזחטשךא,שממהיישעתלעקרקםנוד100וניירש”חותפהחטשב”
חטשהיונפרחאל.םינופירצוילעםידמועןיידעיכ,הלוכהרבעמהלוסהםעקר

לשהאצוהבםכתסמה)השיגשיבכוםימ,למשח(יזיפחותפובעצבלךרוצהיהי
.םילעפמוילעםיקהלרכונאלהשעיאלרבדהדועלכיכ,בורקבתורילןוילמ1/4

תרחבנההצעומהלשהתגאדמהזהיהי,ונדילעהשענחטשהלשןונכתה
הקוסעתהתייעבתאירמגלטעמכרותפיקפסאללשלעפמהעוצבבלפטלהאבה
..םוקמב

הטרדנאלדוסיהןבאבהנמסוהשףלקהתליגמ

.ונתירקיללחרכזלהטרדנאהתמקהוםירוכגהןג
.ונתריקסםויסלונראשההזשיגראשונאקוריכ,אוההרקמאל

בגשנובושתחטשבאקודיכםיבשוחונבשותמדבוכמקלחיכונאםיעדוי ונאףאיכתויחהלםינכומוננה,ןכלערתי.דואמטעמףאילואוירהשענאלהז רכזליוארוהלעניוטבתתלונחלצהאלןיידעיכ,םירובס)םינושםיקומנמיכםא( .תדלומהתמוקתלעללחולפנשםירקיהונינב



:ףיעס(איההביצקתמהנשידמהצעומההביצקמהנשלי”ל50.000`לבורקעס
ךא.הלשממהתופתתשהלףסונתאזו,הלאלרוגיכומתוחפשמבהכמתכ)דצל רוסחמהרסויתואבהםינשה4ךשמביכונמצעלאופיאלחאנ.ךכבידאוברע
םתיבברורשיןוחטבועבושוונתירקיבשותןיבמ

.םיקחשמישרגמויונתוניג,תועיטנ

לעתולעהלולהשקוויניעהארממעתפומובתירקלרסהץוחהמררקבלמעדו
־תירקהמשווזכדמחתניפתאצמניתברביבא־לתלריעלךכלכ..ורקכדתונו.א

םד
תבוטו

|ולכ
,םיבשותהלכהכרבהלעןאכואוביו.םיחרפויוניצעב,קריבה

רטפאלתאזלכךא,אוהותניפבדחאלכ,הזרדהנהארמונתירקדושחלרשאתוא
היהיאדובוםיירובצםיחטשםהשתובוחרהךרואלתועיטנללגואדמיכויןילע
נ

,
.םידליהוםיבשותהתאנהלםיקחשמישרגמויונתוניפתנקתהגואד

ונדילעםיקסעומהםילעופ40,הלאםיחטשבהכדעעקשוהברלמזוונעףוסכװגסמב
תקזחהבםגרתיהןיבםיקסועלבגומהדובערשוכילעבותומוזהתוד.י.;בום”קר

םהיניבכםימייוסמםיטנמלאיכ,הדבועהןכלתרעצמ.תושדחתועט. ימבוירוביצדשוכרהתתחשהבקופסםיאצומ)רעונינבםג
.תוניגבוםישיבכהידצלולתשנשםיחרפה

יליתשוםיצעהתאדחו.

בלבללולודגלחמצלונת,אנא,רובצהלשהזגוסלאופיאאיהונתאירק
ונבושילשתיתוברתהותמרתאשיגדמםלוכלעוריואולצ,יונונלףיסומאוה

,

םירובגהןגביונתבט

רלכיבןוגרא”הירקהךותברפסמםינשהזלעופ,הדודעבוהצעומהתמזיב

ילמסריחמתרומתרשא,הזןוגראלרבכםיכייתשמברםיבשותרפסמ,”תוניגה

םעפמוותניגחופטםערשקבתדמתמהכרדהוהצע,ובםושרהרבחלכלשיגמ
.סוסרוםוזגבתישממהרזעףאםעפל

.סרפלבקלמ”עאלשרבדבםיקסועההלאלכ,הכרבהלעואוביו

.םישיבכ
בצמלטקעגרלךריזההלוגאםיבייחהזהאשונהתאךינפברוקסלונאובב

.םינש4ינפלםייקהיהש

'חרךשמה,ןוסניליב,סל'גנאאול,רזע־קוזרמ,לצרה:תובוחרה,ןכבו
ניפ(הירקלתישארההסכינהוהרבעמלשיבכה,ינופצההסינכהשיבכ,במולוג

.םילולסיתלבויה)רי'זארפכ

הלא”הרובחתיקרוע”םיארנויהדציכךכברכזהליאדובךלהשק,םויכ

םיבשותוכלהתהתוברםינשיכאיההדבועךאדבלבםינשעבראישלשינפלקר
.שממלוחבהלאםיישארםישיבכי”עםירדה

הצעומההפתתשהםהמקלחבוהצעומהי”עולוכןמומל”נהםישיבכהמקלח
.הלילסהתואצוהמ25%יב

העינמלכןיאןכו,רבכוללסנהירקהלשםיננכותמהםישיבכהמ85%
םתופתתשהתאודיקפיםדיצלםירגהםיבשותהוהדמב,םירתונהםישיבכהתלילסל
.הצעומהתפוקל

הלעמללשהאצוהבםיימינפהםישיבכהתלילסבתעכלחוה”חותפהחטש,,ב
.י”ל100.000`מ

תובוחררואמ
ביחרהלורפשלדציכאל,התיהרפסמםינשינפלוננפלהדמעוהשהייעבה

,הירקהתובוחרתיבבמליהשלכתשרןיקתהלטושפאלא,ירוביצהרואמהתשרתא
םגונתעדתתלונוליחהובבצמלונעגהותובוחרהלכבהנקתוהוזבתשרםנמאו

.יביטרוקדדיקפתםגבוחריסנפםיאלממעודיכוליאוהרבדבשיטטסאהדצהלע
תויהלרחבנלארשיתנידמלשןושארההאישנםשלעארקנה,אישנה'חר
תאזוםידחוימםידומעלעתנקתומהאנתיטנסורולפהרואתלבקישןושארה
.םיבורקהתועובושברבב

חטשברשאתובוחרהלכב”רובצרואמןקתוהבורקמהזיכ,םגןייוצי
.שדחהחותפה

חותפ
םיאצמנה,ודסונשםינושםילעפמלעךתעידילאיבהלונתעדבהזףיעסב

ונדמעאלםהילערשאו,ונטופשחטשבםמיקהלזנגכיתשוא,המקהלשבלשב
.הכדעונתריקסב

יחרזאהזכרמה.א
בשותךתויהבירה”זכרמ”ארקנהזהמלךמצעתאתלאשםעפאליאדוב

ירההרבעמהבשותותויהבושממהילושכאצמנזכרמהיכךלהארנ,הירקה
.המוחתלץוחמירמגללוכיבכאצמנאוה

הרבעמוהירקרתויתמייקאליכןויערללגתסהלםיצלאנהיהנטאל,ןכא
רתויבתיזכרמההדוקנבאצמניארחאהזכרמהודחאללוכטופשחטשאלא
.ולוכחטשהלש



רבסהאלא,איהשלכתוקדטצהאלהלאונרבדבתוארלןכםאךשקבא'־”םיבף
'.אלותויתדבוע

היהיםרכזתחצנהלםקוישלעפמהיכתחאהעדבויההצעומהירבחלכ
':טלחוהןכלוונלוכתראפתלוםתראפתל

.םייקה”םירובגןג,,תארפשל.א
.ומשיאשונלהאיתירובצןגלוכפהלווחטשתאליפכהל.ב
.םירובגתומולפנוומחלנונעמלןויערהתאאטבתשהפיהטרדנאםיקהל.ג

יבשותמםיברלעוגרמםוקמלךפהנןגהוותומלשבעצובןושארהבלשה
ונחנהףארורחשהתמחלמיללחלןורכזםויב,םייתנשינפל,הירקה
.ובםקותשהטרדנאלדוסיןבא

לבוגהחטשה,שארמםונרעישאלשםיישקבונלקתנינשהבלשהעוצבב
הכדעונחלצהאלונצמאמבטימתורמלותיטרפתולעבבאצמניחכונהןגהםע וזהרבעהיכםייוכסלכםימייקךדיאמ.הצעומהתולעבליקוחןפואבוריבעהל .ןנכותשיפכןגהבחרויזאובורקבעצובת

ןיא.ןוממהיעצמאברקיעביולת)הטרדנאהתמקה(ישילשהבלשעוצב הטרדנאהיכםיצורונא,םיבושיהתיברמבלבוקמכדעלגתמקהבקפתסהלונתעדב
ינפל.םיירוקמהרוצוןויערתלעבהמצעינפבתיתונמאהריצילךפהתםקותש
ונמזבונמסרפףאוץראברתויבםיעודיהםילספהןיבזרכמונמסרפםייתנש שממלמ”עיכרבתסמו.הרחבנשהעצההםגדתאונלש”בשותלתורגא,,.התחאב

הביצקמהלשממהןיאהלאןוגכתורטמלךא,ברףסכבךרוצשייוצרהתא .ונמצעתוחוכבהזףסכסייגלונילעוהלשחותפהיפסכמתואולה
קופסבןייצלשיו”הטרדנאלןרק”תמקהלעהצעומההטילחהךכליא ברקתמהםוכסבהירקהיבשותמםיברובםמצעופתש,ומויקלשהנשהךשמביכ יכהוקתונאוםשגתמוןויערהךלוהןכיכהנה.תרעושמההאצותהמשילשל

תניפ,אבקוחרמובשותהאצמיובםוקמלןגהךפהיתובורקהםייתנשהךות .ונשודקרכזםעתודחיתה

..חפט₪3!וטשפתהש)םזי:

!המ₪5"םג?הוואסאמ
””%

ליקקלשבהזהרפסבליהצםשרנשדקעצבמתחצנהל

4.8


