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;«,ד:םידבועלתועיבקןתמ.2 ,..

תפוקתתא”רמגטירחא,רבועלתועיבקןתמתבייחמהדובעהתקוח
בייחמןכ.דסומבהדובעהךטבהלםיאתמורטכאצמנולטןויסנה
בתכבולאיצמהלררבועלתועיבקןתמלעתטרופמהטלחהלבקלקוחה

הכדעוכזאלהצעומבםיקסעומהםירבועה.תועיבקהןתנתדבועתא
תלטומהניאהדובעבםתועיבקםצעיכתורמלהלאתועיבקיבתכמלבקל
םייקהבצמהכלהלאופיאתרטאמתועיבקהןתמלעהטלחהתלבק.קפסב
.הטעמל

ךיראתהמלחה,הטמםיטרופמהםידבועלתועיבקןתמ.א:םיטילחמ
:םדילעםיטרופמהחולבגהבוםמטי"עןייוצט

תולבגהתועיבקהתליחתךיראתדבועהלטהחפטמוםש
1.1.1955תורןונרא

12.9.1954לצגץיבוקציא
1.4.1956לארכםרגנוא
1.4.1952סיוגונרזוב
.1.4.1955יכדרמסוסרקב

21.11.1955היעמטןמטוג
1.5.1952ביילרניברג

1.8.1956הלמרכללד
דבלבהנטבםיטדח10-ל1.10.1952הוחטריה
1.9.1955רתסאךלוו
דבלבהנטבםיסרח10-ל1.9.1956הלוגסהירכז
1.9.1957םהרבאינייט
1.12.1954סחנפןהכ
1.4.1955םהרבאןהכ
הלהיול

,
.דבלבהנטבםוטרח10-ל1.12.1956

1.1.1955הנזחונמ
דבלבהנטבםוטרח10-ל1.10.1950הקברסוכרמ
דבלבהנטבםוטרח10-ל1.9.1956הבהזיפצמ

דבלבהרטמתיצחמ7.4.1957הנזםורגלימ
דבלבהרטמתיצחמב1956ףוסדע1.18.1954בקעירואמ
1.9.19571והילאירצמ
1.9.1957רודיגאנ
1.5.1955םילסרפוס
1.6.1955ףםןוךמןע

.דבלבהנטבםוטרח10-ל1.9.1954הבוטוקנאיפ
4.1955.1ףסויאחבצ

9.1954.15לארטייקצונרצ
רבוטקואמוהרטמתיצחמ-56רבמטפסדע2.1955.16הטמןמפיוק

.דבלבהרטמטילם-56
,1.9.1954השמרצוק

דבלבהרטמ1.11.195260%ףסוירגינק
1.11.1952עטוהייטנק
1.6.1955הטמןיילק

ןימינםיקסבוסוק לחרבוקינוק
ןימילצק

םהרבאירוקש
לואטיאתבט
בקעיןנער

ונ

41-”שי,

איצמהלותויאופר

15.6.1951
דבלבהנטבםיסרח10-ל15.10.1956

1954.15.9
15.6.1955

1.5ם1955
1.1.1951

תורדעה
תוקידברובעלל"נהםידבועהלכתאתבייחמהצעומה

םתואירבבצמתאתורצ-«אמורתויאופר

3000/0ונואתיי'יל”שבי-₪1 .

רפטעמ”ל”שת/ל1בוו”
''0
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.םידבועהלע[ילומגתהתפוקלוםח
)-

רברבםידבועהדעוםעםכסהזאדימוקמהדעוהםתח1951תנמבדוע
שירפהלדבועההיהבייחהזםכסהיאנתיפל.וולומקתתפוקתגהנה

רורבזכימוקמהדעוהבייחהיהןכווזהפוקלעודיזוחאוחרוכפממ
הפוקלןםימייוסמםיזוחאהירפהל{תיקוחהותגרוי-תימוקמההצעומהיםג

לשםתוכזל`ולוכםשרנהלאםיטרפהמרבטצהלךירצהרהטםוכסה.וז

.הדובעהמםתטירפםעואולמבםהלרזחומתויהלךירצהיהוםידבועה
וזהפוקלהלטתוערפההתרבעהבהצעומההרגפ,השעמלו,הכלהלךכ

<םימוכסהםתואיהפוקלהרבעהבהקייראלףאקוחדהיפסכההבצמללגבו
הפוקלתבייחהצעומהיכבצמרצונךכו.םידבועהלשםתרכטממוכונם

י"ל1600.-לטךסןכואוההפסכמו"ל20.000--מהלעמללעךםוז
.םידבועהוטרפהמבורקב
תבייחמהםינפהדרםמתאמבתכבהארוההצעומבהלבקתנ57לירפאטדחב
הידבועלשהיסנפהוןילךכגתהןינעבגוהנלתוימוקמהתויושרהתא

תסנכבלבקתהשהנידמהידבועלעהיסנפהוךילוכגתהקוחלםאתהב
הארוהמןבומ,8.7.1955-מ188.סמתונקתהץבוקבםסרופו1955תנשב
-הפוקההלהנההעיצה,רצונםבצמהרואל.הצעומהתאתבייחמוז

םידבועלריזחהליהדוגאהקורפלעזירכהלהצעומלםידבועהתאתגצומה
םהיבגלגוהנלםהיפלכבייחתהלוןמזהךסמבםהמובונפםיפסכהלכתא

תלהנהתשקבמוב;הנידמהידבועלעהיסנפהוןילומגתהתקוחלםאתהב
תלהנהםעלהנלךמםויםהצעומה\תלהנהירבחןיבמדחאתונמלהפוקה
איההצעומהוליאוה.םירבועלבוחהתרזחהרבדבמ"ומהתאהפוקה

.הפוקהקורפלהתמכסהםגהמורד,וזהפוקבדצ
לעןילופגתהתפוקקורפלהתמכסהתאתנתונהצעומה.א:ביםילחמ

`.ונואתירקברובצהתודסומידבוע

הנידמהידבועלשהיסנפהווילובגתהקוחבהאורהצעומה.ב
זםיעובקההידבועיבגלויפלגהנתוהתואכייחמכ

מ"ומבהגצילנייטמנקוררזעילאהרבחתאהנממהצעומה.ג
הלתבייחהרהסבוחהתרזחהרבדבהפוקהתלהנהםע

.םידבועה`ייובסמ
םידבועלתועיסנםולשת
םידבועםתיברמ,םוקמהיבםות<םניאםםידבוערפסמהקיסעמהצעומה

ימרתרזחה'הצעומהמםיסרודהלאםידבוע.{רעסהחטעבכםייעוצקמ
תומוקמלכבםהירבדיפלגוהנהרבדונממוהדובעהםוקמלהעיסנה
.הדובעה
לשיתלשממהרדסההיפלגוהנלםייעוצקמםידבוע'יבגל.א:םיטילחמ

דעכשרפהההמםהלפלםלופורפוםירומלתועיסנםולשת
-םמצעבואשיובי"ל6.250לטםוכסללעמתועיסנה
:םיבשחנוזהטלחהךרוצליםייעוצקמםידבועכ
חונמהנזתדבועה

םורגלימהנז'"
ןונראתור"
המחנןזח"
רואמבקעירבועה

ל"נהםוקמבאובישואיעוצקמדבועכלבקתישרחאדבועלבו

.םולשתלכבהאטלאלץוחירבוערתייבגל.ב
1.1.1958ימאיהוזהטלחהתליחת.ג

{.הרבעמבבלחתקולחרבדבהטלחהףוקה

הצעןמההטילחהןב{40%ףיעסב5.12.57םוידמ31ןסמהבישיב
םיקלחמהןיבבלחהתקולחךרוצלםיווםםיקלחינשלהרבעמהתא`קלחל

תטםבהכדעהקלחהנינחןוטסוליאוהךא,הנינחןוטסוםילסראבב
הצעומההטילחהידבלבתיצחמבקפתסהלךרטצתסעכוהרבעמהמ2/3לש

.רעסהתכשלתועצמאבשדוחלו"ל25.-ךסבוזתקלחמתאתוצפל
ךאו'התעדווזהתויח',וזהטלחהעוצב.ינפבהדמעוהדעסהתכםלםתעב

תנגוהתישדחיהסנכהזחיטבמהרבעמהתיצחמבךאבלחתקולחיכהחיכוה
ןכאיכהענכוםהצעומההלהנה.וזהכימתםןלםתלםוקמהאצמאלו

-\,חקרצומ'הניאהכימתה

סבאוסמהחביטיב)3\(4.סמהתטלחה-חצתלטבמהצעומה.א:םיטילחמ
!תרמלי"ל25.-ךסביהכימתןתמרברבי12.5.5לםוימ
־.הגינאןוטפ
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הרבעמהתקולחרבדבהתטלחהתאסרחמתרפאמהצעומה.ב
`!.בלחתקולחךרוצלםירפםיקלחינפל

,הרבעמב"םימלת"רפסהתיבלתובצקה
.יכרצל1בימיוסמםימוכסביצקהלל”נהרפסהתיבלהנמתעקביפלע
.רפסהתיב

ךונחלןודעומהוליבםבםרותלי"ל20.-ךסביצקהל.א:םיטילחמ
.57`רבךטקראםדוחמהלוחתה-רפסהתיבדילעדחוימ

הירפסלםירפסתפיכרךרוצלו"ל100.-ךסביצקהל.ב
'.ח"יסתםידומלהתנמברפסהתיב

יונמימרםולםתךרוצלי”ל20.-ךסביצקהל.ג
.רפסהתיבתאחרממהיגוגדפהןואזךמל

.הרבעמבס"היבחספלךכרצתרבעה

וניאדימלת80-כםידמולובהרבעמבםימלתס"היביפירצמדחא
`.רטמ600-700ידכקחרמונממקחורמורפסהתיבחטמבאצמנ

םרוגאוהוליאוהלבסנוניאהזכבצמיכונלריעהךונחהדרטמ
םידליהלעדאמרבדהחמקמוכולודגהחטמבםירומהרךזפל

50%בתאשלןכומךונחהדרטמ.רפסהתיבחספלעיגהלםיבירצה

-כתולעלהבירצהרפסהתיבהטמלףירצהתרבעהלפתואצוהה
.םירתונה50%-באהתהצעומהמדבלבוי"ל1800.-

רפסהתיבחטשלףירצהתרבעהתואצוהמ50%-בהאטל:םיטילחמ
"יו .םימלת

:ונואתירקב"רתיב"טרופסהתדוגאלהבצקה
טרופסההדוגאלשדוחלו"ל25.־ךסהחאביצקהל:םיטילחמ

01958ראוני:ךוחמלחהונואתירקב”רתיב"

.ימואלהדבועהרעונלהבצקה
.העקבהתאתוחדל:םיטילחמ

."למרכהלכיה"להבצקה
חיצנהלהרטמב"למרכהלכיה"ארקנהדסומםקוהןרואתיבב

היראויררהבדא/ס,יקסבוקובהבוילםינחנצהלעםרכזתא
ףסוירמתסנכהר"ויםידמועתירובצההדעוה;ארב.ל'זןמכיפ

םורתלונסקבתנ.ןבאאבארמב”הראבלארםירידגמוקצנירפם
-וזהרטמלךנחמורת
."למרכהלכיה"לו"ל25.-ךסםיביצקם:םיטילחמ

םיקסעסממהחנהלתועקב
הרבעמבזילטאלעב-רדךרברמ.1

«.57/1958תגסלקסעסממהחנהןתמלותמקנתוחדל:םיטילחמ

.ונואתירקבובלכתונחלעב-םהרבאבקעירמ.2
56/7תנמלקסעסמסהחנהןתמלותמקנתוחדל:םיטילחמ

57/8-1.
.הרבעמבתלכמתונחלעב#ןויצםימחרחמקב.3
.57/8תנשלקסעסממהחנהןתמלותמקנתוחדל:םיטילחמי



הרבעמבבלחקלחמ-טילסיאבבבמ.4

57/8תנשלקסעסממןהחנהןתמלוהצקבתאתוחדל:םיפילחמ

;דעסהרקמ(הרבעמבםינדרכומ-והילארסקרמ.5

57/58-ו56/571תנטלקסעסמםולשתמירמגלוררחעל:םיקילחמ

לאומשתעבגבשותלתואלקחיכרצלםימתקפסה.35

םימולקפסלהשקבבהצעומלהנפלגוסמרמלאומשתעבגבטוח
הטמלתכיישהוונחטמבתלבוגההמראםנוד40לסהיקשהךרוצל
.תוקריהזחספבלדגלותעדבוליאוה,לאומשתעבגלעהשרפש
םימברוסחמלםורגתאלוזםימתקפסהםא,רבדהקרבנוירחא

.הירקהיבשותל
40לשחטשלתוקרילודגךרוצלםימלגוסמרמלקפסל:םיטילחמ

.בוקההטורפ60לעריחמבטנוד
.תיתדההצעומהביצקתבנויד.13

םיפסכהתנמלהביצקתתאהצעומהרופאלהסרגהתיתדההצעומה
57/8.
הצעומהתלהנהתטלחה'ביװסבורוסאלםגוהסיפכביצקתהןלהל
.ףיעסלכיבגל

תורעהיבגלהלהנההתטלחהלעביצקתהתעצהףיעס
.מהביצתברעסלתידה.בה

־57/תנפלתיתדה]5398תנמל
!

תוסנכה
ןרסורקרודס:הובכר

840.-840.לתודועתו
480.-480.-םינקזבטומ

אלםיטחושהתוסנכה.רעושמהיפלהטיחם
,הצעומה,תפוקלםיסנכומ-2160.-)םולסברכ

.רעושמהיפלהפיחס

םוקמןיאןכלותיתדה
ביצקתבתאזןייצל-2400.-)רסונזור.י(
'5500.-3765.14והנמלהלשממהתופתתמה

7000.-?530.280הנםלתימוקמהתומרה"

11820.י17175.480תוסנכהכח"ס
========================:====2======

:תואצוה
\4480.5204480.320ברהתרכטמ

תוריכזמ/הלהנה\.
ןהעבקהידרשמןיבההדעוה'

ריכזמלתרכטמונמזב900.-1683.600)1.6.57מ(
.שדחליװל900-ךסב

הלהנהה.עובקםולשתכ
יצחלםוקמןיאיכהרובס
הצעומבריכזמלהרסמ
'םייקלהטילחהווזתיתדה

.ונושלכםכסההתא
םינקזתיבבהחגשהדעב-480.-3273.840יולהסולמברב"וס

תרבעמלבקמוניאהבלב
דעבתיתדההצעומהמ

.רמיחמ הצעומהמתרבעמלבקמוניא
-װ2502.־רסונזור.י'רב"וק

>

.הטיחסדעבתיתדה
1080.-גרבנירג.יהחנמה
1080.-סינברהם-הוקמןלב

720.-הרבעמבהכרדהוהטיחמ
360.-תונברהתכטלהרידרכמ

75ו-תונברהתכשלבןויקנ
?8.6`יתועיסמ
60.-דרטמיכרצ

!

Nili Porat
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3.־&תותדההצעומהביצקתךסמהג

60`י- תוספדה
504גןופלטוראד
800...יםידיקפחוטב
'5401-הלבוהוטוהר
80ן-ןיאוטנםוסרפ
96.-תונותחבשממ

16.-תונותחלתועיסנ
.120.-תסנכיתבתקזחה
30.-הרבעמב'הרקמןרקה

321.660רקויתפסות
רטופשריכזמלתרפסמ

)4.5.57(-.180
515.-רטופשריכזמלםיירצפ
תיבתיינבבתופתתשה
םינמיתהתדעלשתסנכה

17175.420תואצוהבה"ס
־-־-־==-=־`=`-י-־`.־-=;--י::=`:.=>-־"י-י-ינ

\\\
",,ו/!”ו.

ך"כ”ו
הצעומהריכזמ/ב

,ג”” ציאסג
;»

תוסנכההדצב

60.-
30.-
200.-
240--
60.-

` '.

240.-
30.-
150.-
1800-
315.-
1000.-
11757.320

.”ל11.737.520תואצוההדצבוי"ע11820.-


