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ףלא100לעתיבדונלעיגמ,םימיםרותהנופףסכהותוריל
.ישדחםולשתכונלריבעהלוילעםףלא100-לףסונב,תוריל
ונצעיתהםרחאלתאזוהזוחהלעםותחלהצילממהצעומהתלהנה

ונלבקהשעמלשוניאדהוםינפהדרשמלשיפסכהץעויהםעךכלע
.ץראביםויכםיעודיהםיילמיסקמחםיאנתהגתאהפ
תואצוההםגםילולכהיבגהימד15%ךותבםאה,הזהםכסההיפל
.הצעומהםערשקאללםייטפשמהםידעצהותולועפהלכרובע
לכבולפטיאלונלשד"וע,ונלםיטפשמהץעויה:תרמואתאז

`?הלאהםיכילהתה

.הבוגההרבחהלעתולחהלאהתואצוההלכ.ןכ:

,,..ם..,:ב-,.ג;.?(&;ב,םש)”



.}1-7

.

־.ץדאבתאזהניחבמרקיתונויסנןפשןאכץ
"?3ףיעסםיאצומונאהזהזוחב.הזוחהםצעיבגלוישכעוב

,ןואריקחטשבהיהיהזילשהנובה,םיזכורמםימולשתםנשי
חאאילוא,ונוארפכ,חותיפהחטשב,םשההצריםא,היהיהז

`*1הלאלכלעםגםאה.םירחאםיפוגילואו,"השמחמשי"תנוכש
?13%לשםולשתהלח

ריבעתהצעומהשהמישרההתואלעקרהלחהיבגהשןויכמ.אל
םימוכסהתיבגתאתוכהלריבעהאלהצעומהו.היבגלהרבחל
.םיכורמה

?םלשלםיכירצםשםאה,יקסריבסוישכעהנובשחטשה:המגודל

.אל
?המישרהלערובעתהצעומהתאילמםאה

ירבחלהליחתרבעותהבוגלרסמהשהמישרהשטלחוישםיכסמינא
.תורעהותעדתווחלהצעומה
,ןי'צקוברמ,הצעומהשארמ"מיפמרבסהירבדיתעמששירחא
םיסמתיבגרבדבהזוחתמיתחלעהצעומהתלהנהתצלמהלעגונב
,ןמזהזיתיכחינא.הפשינבאוםישיבכ,תוכרדמ,בויברובע
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לשהיבגהו,דחיבתוכרדמובויברובעלטיהלעתורטשלע
שישםוקמהאורינניאו.תורטשתועצמאבהשעיתהלאהםיסמה
תורטשלשהבוגההיהיקנבהשאלא,םיתבהךותבהיבגהתאעצבל
תורילףלא13תיורישחרזאל13%םלשלובלהמלןכםאו,הלא
ונאו,הנטקתונובשחתלהנהלשטושפןובשחהשענםאו.שדחל
םישיבכרובעקרוךאםיסמהתייבגלדרשמהצעומהךותבחתפנ

לשתרוכשמולןתנוםיסקגפולהנמםושמובסינכנו,בויבו
ןתנשםיבוג5הזםיסקנפלהנמלףרצנונאו,שדוחלתורילףלא
ה"סבםכתסיהזירה,שדחלתוריל800לשתרוכשמםהמ'דחאלכל

םילוברובעתוריל500דועאיצונשחיננו,תוריל-5000-ב
אצומינא.שיחלחוריל7000-מרתויחיורנונאוא,הספדהו
,ץראבונלצא`יכ.ותויבהליעיההיבגההיהתתאושרמולןוכנל
הרזעלשתוחפשמה.םימלשמםה,תורטשלעםימתוחםיחרזארשאכ

קרםיראשנו,וזהמישרבתוללכנןניאהבוהכןיבתילאיצוס
תורילףלא70קורזלונילעהמל.םלשלםילוכישםיבשותםתוא
רובעיניצרוינויהוהשמםיקהלרשפאהזףסכבירה.הנשל

.הצעומה
תטלחהיובשלהצעומהתלהנהתעצה.םיטרפיטרפלסנכנאלינא

.הנשהךשמבםלשישימתוקבעהוםימולשתלעגונבהצעומה
היהיאלבויבהלשןובשחהםאתהצעומהירבחתאלאושינאלבא

םירקימונאשךכ.22%:ונייהד,9%+13%-כםכתסישןובשח
אלםאה;תפסונהאצותצשןתהלעסימעהלידכבהלקהךרדהתא

?ןאכםיבשויונאחרזאהלעהלקהםשל
היהתונואתירקיכ,טאוךבןבבןאכןודתהצעומהשעיצמינא

'.ה-
קלחבונאשכ.שדוחבתורילףלא100`וולתתלךירצהבוגהףוגה
קלוחיםולשתהשריגבןגןא-תפרקבםיבסןתלםיסמהםולשתתא

'.םינששולשואםיחבשל

םעהצעומהםעקחשמהזהידוהיהשבשוחינארחארבדןאכשי
רשאםיבשות204-מרתויויהישבשוחינניא.תורילףלא20
תייבגשחוסבינאוומתחיםהש,רתיהתא.ןמזבומלשיאל

.םיבוטהםיאנתהתא'םהליןתינםאםיחרזאהי"עםלושתםיסמה
,תאהתבגאלהבוגתהרבחהשעדנונאןינמ.הלאשדועןאכשי

.תורילףלא80קראלאתודילהףלא100



דועטילחנאלונאשהצעומהמשקבמיתייהינא,יתוברןבל
לאושםגועיצמינא.הזהזוחלעגונבהלהנההתעצהלעםויה
םהםאה,דגנואדעבעיבצהלםיבשוחרשא,הצעומהירבחתא

יינפמ.םיגציימםהןתואתוגלפמהםעהזהזוחלעגונבוצעיתה
`בשוחינאוןויסבתעצהתאז,תימתסהעצהאלוזיחעסיפלש

הלאהםיסמההייבגלקרהצעומהךותבדרשמחתפנונאשיהעצהש
.םוקמהיבשותלריחמהתאליזויהזרבדוהנוכנהךרךןהיהת
הלהנהבהזןינעבחוכיוהלהנתהךיאעדויינניא,עיצמםגינא
.ל"וחמהצעומהשארלשובושרחאלתאזבןורלעיצמתאזלכבינא
־ךכ,תועובש3-2-לתאזהחדנםאונתאמערגייאלרבדםוש

.הזלעגונבתוצעיתהולוקשרחאלהזבןודללכונש

ברהכסוספבריבסמואבהצעומהרבחרשאכשבשוחינאלכםדוק:ןי'י
וילעהטושפךכלכךרדבםירבדהתאתושעלרשפאךיאועודמ
.הדובעהתאעצבנבצקהזיאבהלאשהתאומצעתאלואש

יתוכרומהוםישיבכהתלילסתא,תוחדלעיצמאלאוהבויבהתא
אלא,רפהלאלשעיצמאוהםיוותהתא,תוחדלעיצמאלאוה

רקבמםעחכותהליתזעהאלתחאהרעהל,תושעלהמלבא.םייקל
ךירצהתאןכםא.בוטאלהצעומהלשיפסכההבצמש,הנידמה

.תתלףסכהתאחקתןינמ.םיבשותלתואולהןתישרוקמשפחל
.שדחלרש1000םהלםלשנוםילועמעוצקמילעבחקנרמואהתא
הברההברהםילבקמםירחאהשתורמלהצעומבתאזרשאתםאהו
ומלשי80%-שרמואתחא?תאזרשאיםינפהדרשמםאהו?תוחפ
עובקלרשפאןיא,תרחאהזםויהעודמו?ןוחטבהןיאמ.רדסב
.תוירחאאללוהקידבאללםירבד
.תונויסנןפששמשב,ץראבןושארןויסנהוהנונאשרמואהתא
רבכתורחאתויושרשתוביתנתרבחתמייקשיתרבסהלכםדוק

ונייהאלשאלא,הנושארתינונסונחנאןיאשןב,התאתודבוע
,תורחאהתוימוקמהתויושרהולבקשםיאנתהםתואתאלבקלםינכומ

.יניצרןוממוםיבוטרתויםיאנתאלא
התאשכםויה.יניצרובותמאבהז',תורקיתהלערבדמהתארשאכ
?בשותהאל,תאזםלשמימ.היבגימדףיסומאלהתאשיבכללוס

?13%ומלשי15%םוקמבש,ןאכרבודמהווקיתהוזיאלעןכםא
?תיבירםלשמךניאסאהקנבבהאולהםויהחקולהתאםאו

עבורמרטמיפלאיהבויבהתרגאירה,9%דועבוקיתהבויבהשכ
.שארמעובקםוכסיפלםלשמהרקמלכבבשותה.הדובעהיבגלאלו
.הפיהזםערדתסמואניבוגלםרסומותורטשחקולההאהנהו
תויוביחחהםירכומרשאונלשםינלבקהםימלשמהמכםיעדויונא
.אגיבוגלםתואםירסומואונלש
העצהבןוידהתאתוחדלךתעצהיבגלהזו,תחאהנורחאהרעה
הבשחמרסות,הזבהאורינאבוש.רתוירחואמדעומלהזוחה
דועהזוםיללוסםישיבכ,םישועבויבשעדויהתא.אשונהיבגל
ונלצאתואצמנשתודובערפסמדועועצבו,תפטושהםיפסכהתנשב
.ילילשןזאמב
הנדש89'סמהצעומהתלהנהתבישיבןוירבףתתשההצעומהשאר
.הצעומהתבישילןוידלתאזריבעהלטילחהו,הזב
.םהלשתוגלפמהינפבתאזואיבהםאהצעומהירבחתאתלאש
'ונינעמהזןיאשבשוחינא,.תונעלהצורינאןיאתאזלע
.רחאואהזהצעומרבחלש

,םיקנבלשץחלתחתםיאצמנונאבוששןי”צקוברמלשותבושתב
חאור«ינניא,תלהנתמרבכהדובעהו,ונתבוחלםימוכסןזאמלש
איבהלהכירצהלהנהה.תשדוחמהקידבלןינעהתוחדלךרוצלכ

רחאואהזהרקמבעיצהלםילולעםגהצעומהירבחיכןובשחב
.יונשואהקידב,היהד



וסניולו

,דאמהלודגהקסעלתבשחנשתאזהקסעשעדויינניא.הינשהרעה
לעםינפהדרשמלשםדקומרושאואזרכמהנועטאיהןיאםאה
.הבושתןיאםייתניבילםגתאזלע?ימםעומ"ומהלוהנתרוצ

ועיגיהבוגל.דאמלודגאוההיבגהםוכס.ןינעהםצעלוישכעו
רשאמרתויאלשהדובעלתאזבשוחינאו,תוריליפלאתואמהמכ
אליממיכ,דימסכהלכלהקוקזאלהצעומה.הנשדעהנשיצח

הרתיהו500ולבקיעוצבהתנשךשמבשםינלבק.םעהזוחב םיחרזאהלבסיןובשחבחקנםאבתרמואתאז.םייתנשרוםימולשתב
וסכיתאזהנשךשמבםימולשתה,םייצ;ךותתאזומלשיומלסיש
הינשההנשהךשמבםימולשתהו,ןלבקלםלשלםיכירצשהמטעמכ
ןמממאלןאכהבוגהש,רמואהוה.ןלבקלןירשימבוכליםהםג
רמלשהבושתב.הדובעהתלחתהבקרתויהללובי,.םולכאלויל

םילבקמםניאםיקנבהש,בדיחארמםגהילאףרטצמשןי'צקוב
,תורטשהלעוטנוקסידתושעלהנוכתשבשוהינניא,תורטש

םינלבקליארשאבקרוגבייהתהאלימביב.דבלבאניבוגםאיכ
לשעיבגהלשהלחתהבקראוהרבודמה,הדובעהתאםיעצבמה
,תחקלןיאןוסניולהמהתואחתיפשהיגוםחשחינמינא.היבגה

תלהנהשרמואינאלבא.ךוסחלרשפאשריבסהלהסנמקראוה
5,הידבועמ5-2לשדחוימרודמוליפאדימעהלתוסנללכות.הצעומה

-םומיסקמהאלימביכ,היבגבוליחתיש,םישדחםיינמזםידבועוא

ולפטיהצעומהרבזגוםיבוגהםאלהנובהו,םייקהיבגהלש
.הזוחהלעםותחנוליפאםאהזןינעב
*הצעומהוהלהנהלהרוחהזוחהתעצהתאריזחנונאשעיצמינאןכל

תרגסמבהיבגהתאעצבלדציכשארדבוכבןודתהלהנתהשתשקבמ
.תימוקמההצעומה

תודובעמהאצותכםגאובלהדיתעהתוחתפתההרואל.ינשרבד
םיארנשםיעצבמונמצעבעצבלדומללםיבייחונא,הלאחותיפ
{.תלחתהלינושארףסכםוכסיתעדל.םישקםיעצבמבהליהחהלמונל

%1'לערבודמןאכיכ,הלשםיכרדבגישהלהצעומהלכותעוצבה
`.הלחתהלקיפסמהזיניעבותורילףלא200דעואתורשע

רמלשרבסההירבדתאיתעמששרחאלםירבדהמכףיסוהליתיצר
תישאר.יתנוכתאןוכנתנבהאלהתאשהאורינא.ןי'צקוב
`םהיתוגלםמםעהזההזוחלעגונבוצעיתההצעומהירבחםאיתלאםב

”ןובשחןאכשיאלא,הזבחויתגלםמלכןיאויתגלפמןינעאלהז

םיאיבמםתאדימת.םכילעםמותםמיבאו.ןובסהואהאצוהלששבי
ושעשןמזבהצעומהול.רחואמרתויםישדחהמבבםינינעהתא
הברעהםהלהגיצמהתיהוהנוכשהיבשותלהנופהתיהבויבהתא
וליחתהשםישדחה8ךשמבםאה,וישכעהלוערבכהזהמכיפוסאל

ח"עהירקהיבשותלשםימולשת6רבכםיסנכנויהאלדובעל
ינובשח.םיקנבהותרומשלעגונבםתנבהאל.תוכרדמהוא,בריבה

ושעיםהשהנוכשהיבשותלשםיישדחהםימולשתה.ךאמטושפאוה
ךאאלא,וטנוקסידלרסשאלואניבוגלקנבהךרדהברהכןיב
45,הצעומהשארמ"מלשרבסהב.קנבלכהשועהזו,אניבוגלקרו
שילשקלחהתאתחאתבבתמלשמןואךוקומכהרבחהשףיעסדועשי

,#5רשאוהרבחהונלחמלשמשםיפסבהמקלחונלשיןכלו,בויבה
־ינאבושו.םינלבקלםלשלםיכירצונאשםולשתהמקלחםיסכמ

.זיזםדעצהזןונןבושעתלארמוא לשףסכהמקלחםתסםיאיצומונאיתעדיפלודאמבושחהזוחהז
תאןיבהלםיכירצםתאשבשוחינאו.הדההזוחהח"עהיבגה
.תאזההיחדהתאיתשקבינאןכלו.הבוטליתנוכ
וליאכהזןינעבוסחיתה«,ןוסניולוינברהש,ורבדשםירבחהינש הצורינא.שארדבוכאללהזןינעבהטילחההצעומהתלהנהש ונלקשו,הזןינעבבחרנןוידהיה.םחיעטשםכתעידילאיבהל תישעלנםילגוםמאלונאשונענבתשהשרחאלקרו,םינווכהלבל הנהנונאיכוהיבגהררעשברתויהלעתאלםיבשותלו,תאזהיבג םעםגונצעיתה.הלקהונלהיהתושארמםיפסכלבקנשהזמ

תוצעיתההתיהו,םינפהדרשמבהזןווכבץעיילםילובישםיחמזי קלופרמםעו,םינפהדרשמלשיפסכהץעויה,םתוררמםע

7./.
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.הדובעהתריסמםעםישרופמויהש:

וקדבםהשרחאלקרו,םינפהדרשמלשהכרדההותוקפהתקלחממ
ואיבהלונטלחה,וילעוצילמהוויפיעסלכלהווחהיתאבטיה
םידמועאלשוניביםירבחהשהצורינא.הצעומהינפבררשאל
.קיפסמלוקשהילעהיהאלשהטלחההפלבקל
םגאוה.ןוסניולרמלשוירבדלתורעההמכריעהלהצורינא
לבא.ולשהגלפמבהחמומםעץעיתהאוהםאה,לאשםגועיצה
התיההמעידוהאוהשילבמונצעיתהונאםאונילאהנופאוהשכ
רבעהזוחהשהזינפמו,ונצעיתהןפואלכב.ותבלפמבןולשהשיגה
הזו,'וכויטפשמהץעויה,םינפהדרשמלשחויוצעיתהלשםיבלש
ינניאוםיפסכבהחמומינניאןפואלכב.ןמזבםירבחלשגוה
.םיחוורהינינעבאצמתמינניאףאו,אניבוגלתורטשבהחמומ
הניאהיבגהשטילחמשןוסניולרמלשוירבדתאלבקמינ;יא

.הוע
הפיאמונלןיאשןויכמאוהןייצקוברמעיבצהשידיחיהקומינה
”דומעלםילוכיאלםינלבקה,ונלשישחותיפהתודובעלכתאןממל
:יולמםישרודוםישקבמוםלשלםילוכיונאוםימולשתהבצקב

.תעדהלעתלבקתמותישעמאיה'תאזהעצהשךכ.םתאםתחנשהזוחה
.אוהשיפכהזההזוחהתאלבקלעיצמינא

הז,'וכוםינפהדרשמםע,יטפשמהץעויהםעונצעיההםא־.א
ץעויהתאולאשםאלשמל.םשהיעבהתאוגיצהדציכהברהביולת

םערבדםאעדויינניאלבא,בוטהזוחםיחסנמדציכיטפשמה
בוטהמץעויהלשותעידילואיבהשואותוכמסבואץעויה

לאשנץעויהשוא,רתויהשקהמוחרזאללקהמ,ונוא-תירקל
םינלבקהיבגל.םינפהדרשמברבדהםגךכ.בוטהווחחסנלדציכ
,םיזרכמהתדעורבחהתאירההצעומהיאנתכדומעלםינכומםניאש
'היבגהיאנתםעהצעומהיאנתבהדובעהתאולבקםינלבקהםגו

.ןוממלשהלאשתאוש.וליהבתלא,םדוקםגיתרמא:הינשהיעב
םימלשמונאשםינלבקהםעונלשםיזוחהםהםיירקעהםינמממה

תודובעהםגו,הדובעהעוצבמםייתנשךשמבםהלעיגמהתאםהל
יכ,םינוילמלשןוממלעהלתנןיאןכל.הנשהךשמבוכשמיי

.הבונלחתהםרטשהיבגלשסנרטלסנכינשדעהלחתהלשןוממםא

ליחתנאלשהירבתמוהצעומהתלהנהמשקבמינא:ישילשרבד
םימלשמהםתואשםרטבםישיבכרובעןהובויברובעןה,היבנב
.םהבושמתשהטעמכוא,םהבושמתשה

.,םיוסמםוכסוילעלטומשרובצלעידותהצעומהש:העצהילשי
.וזהרבחלופרטציאלהנשךותומלשיש.הלאו

.ירשפאיתלבהז
,הרקמףאב)1:תוירקעתוכסיהשמהזוחהדעבעיבצהלעיצמינא
תאזםלשמהיהרשאמרתויתחא-הטורפףאבםלשלבשותלהיהיאל

הרקמבםגםוקמבםלשלתורשפאולןתנתםאםג.הצעומלתורישי
אלהזהזוחלעםוהתבונאשעגרכ)2.בשותהלעדיבכיאלהז

.הצעומהרכזנאלםגודחאדבועףאהיבגהתדובעבקסעומהיהי

תא'םימשאלתולודגהתוסנכההלעורבדשםירבחהשרעטצמינא
הסינינברהשרמשוכופיהורבדםגיתרכזה.תואצוהל.םגםכל

רמואינברהשרמו.ןוממהתלאשתמאבאיההלאשהלבא.עיצהל
תולאשהלא.ודיבתועט,,ןלבקהלשאלובשותלשאלהיעבןיאש
ףשישםיפסכה.ןלבקהיבגלןהוםשרתהיבגלןה,לקשמתודבכ
תובגל`ידכבהשקדובעלךירצאסהשמוריואבםיחמוצםניאםלשל

`.םתוא
ףיעסוףיעסלכםיררבמיכ,ןמזהברהךשמנהזהאשונהשןוכנ
תויהלךירצהווחהוימלהזוחבףיעסשיהזכידאלםאו.בטיה



.עוציבלותסינכינפלםינפהרשידילעויו'ר
אלעוצבהשונעדישכהיבגבליחתהלםיבייחונאש,ונבשחאלןבד"

־
.הקיתוהונוא-תירקבןאכליחתמ
חובתכומתימוקמההצעומהתולועפ,ןוכנ.ןמזהלשץחלהןינעב
ינברהשרמהוקמינא.ןמזץחללשןינעהזשהזכ!רחסמבצקב
םגוםיפדורונאיכרכבתואגתהללבונןמזהברהדועיכ

.םיססותחותפייחםההלא.ןמזהתאםיקיבדמ
המותאץעיתמהתאוםינפהדרשמלשיפסכהץעוילאבהתאשכ
התא,דחאןווכבץועייןתישולביתכמךניאבוטאלהמובוס

חסנמיפסכהץעויהןיא.תעדתווחלבקמוןינעהתאריבסמ
,.םיזוח

':תועצה2העבצהלורתונו,אשונהלשדאמדבכנבובסובכוע

,דסלהההתאתוחדל-ינברהשרמםגוןוסניולרמםגועיצהשתחא
\סחיבעיבצנובאהלהנההלשהינשהו,הלהנהלתאזריזחהלו

תאליפהלהלולעוזהעבצהיב,ינברהשוןוסניוללשםתעצהל
.הזוחהתארשאלאיהוילש'אהעצה
?תורילףלאההאמתאהבוגהרבחהשםיחוטבובאןינמ
היבגהשךכלגאדתתימוקמההצעומהו,ףסכהתאדיקפהלהילע
.םייוסמקנבךרדהשעת
.אלואהצעומהתלהנהלןינעהתרזחהדעבעיבצנונאשעיצמינא

אלדועשםירבדולאיאדועריהבהלהצעומהרבזגתאשקבמינא
.םירבחלםינבומ

הסויטהו,םישדח8רבכהזהאשונבלפטמינאשרמאלקרלוכיינא
י.ןורימד"ועי"עםימעפעברארבכהתנושהזההזוחהלש

הרבח.תוימוקמתויושררפסמלשםידרחלוניושהותאזונקדב
.ביבא-לתתיריעתצעומרבח,ןמרטכשרסי"עתגצוימ"תוביתנ"

דרשמלשיפסכהץעויה,םחורה"הםעתוצעיתהרחאלאבהז
רמו,םינפהדרשמלשהכרדהוחוקפל6חמהלהנמ,קלופ,םינפה
דבועםעפהיהומצעןורימד"וע.זוחמהלעהנוממה,סדיורב

.יללכלהנמכםינפהדרשמ
הזשינפלםיימויהרשוא,םכינפלהאבוהשתיפוסההטויטה
לכמררחושארבזגכינאםאשרמולקרלוכיינא.םכילארבעוה
.לודגגשיהרבכהזיליבשבירה,היבגהתודובע

?לבמופזרכמהנועטהביאהזוחהתמיתחםאה:
,םירבועויפלרשאותורחאתוימוקמתויושרבםייקההזוחה
,ךכלםידקתשיו,זרכמיםושןועטוניאוםינפהרשי"ערשוא
וניאהזההזוחהךכלףסונ.זרכמבךרוצןיאהזםידקתיפלו
.תווהתהבדומעללוכי
ןוידלהזוחהריזחהל-ינברהשוןוסניולה"התעצהדעבימ

?הצעומהתלהנהב
.ילסא,ינברהש,ןוסניול:דעב
.ןמיונ,ריבצ,תיזג,ץכ,ןי'צקוב:דגנ

.ומצעהזוחהרושאלעהעבצהלתשגלהצורינא:
.רשאכםאהזרבהלעםותחלםידמועיתמםדוקתעדלהצורינא

םדוקונטלחהלבאהצעומהרושארחאלדימוילעםותחנונא:
.הצעומהירבחתעידילםיבויחהתמישרתאריבעהל

:!:-י,.נ..ע,«ו.....ב-...אשגשאע;גר



־?בויבהיבגלםיבויחהיבושהלרשקבונתינשתוארוההןההמ
ינשלערבודמהפ.תופסותהורזעהיקוחלםאתהבםישענםיבושחה
.תוכרדמוםישיבכרובעםולשתובויבתרגא:רזעיקוחינוס
.תואצוהוהיצרטסינימדא+הזוחהיפלימצעהריהמה
.?תיבירהיהמ

,הצעומהירבחלםיבויחהלשםיביכרמהתאריהבהלשקבמינא
קנבלסינכהלהבוגה-ןלבקהלעשבותכהמ.התיהשהרעהלרשקב
לבקיאלםינמוזמבםימולשתשףיסוהלשקבמינא.תועש48ךשמב

ינא.ןיקתהלוהינהתאחיכוהםיוסמקנבתלבקשאלא,ןלבקה
הצעומהינפבםיחותפויהיןלבקהלשתולבקהירפסשםגשקבמ
.החוכ-אבוא
םגרורבהיהיששקבמינא.ונמשבעיפומוהבוגןלבקהםימעפל:,,

.הצעומהלשתרוקבהתדעולשתרוקבחתחתדומעיאוהשול
.ירשפאויקוחללכבהזםאיטפשמהנצעויהםעתאזררבלעיצמינא
*.ךכלהעינמלכןיא-ןכםא

.ףסכתלבקלתננובתמהצעומה,הזוחהתמיתחםע:ינשןוקית
ריזחנ,רשאיאלםינפהרשםייתניבוהדמבשבותכםייוסמףיעסב

ףסכהתאתובגלןאכעיצמינא.תואצוהוםיקזנ+תיבר+ףסכהתא
ידכ,םינפהרשרושאדעהצעומלףסכימולשתבליחתהלאללבא
דאמתולודגתואצוהינפב)ב,הדבועינפב)א:ןאכדומעלאל

'.םילודגםיקזנו
'

תואצוההביצקתתאןזאללכונשתנמלעשעידוהםדוקר"ויה
םישקבמונא.ץרמשדחכדועףסכהמקלחלבקללבונויהרבכש
םיבייחתמונאהזוחהתארשאיאלרשהםא.עוצבבליחתהלונממ

.תואצוההתאולריזחהל
»!

.םימישדחלעוצבהתלחתהתאתוחדלשקבמינאןכל:ינבוה*
השועאוה,חישעלםיכירצונאשתואצוההתאיכ,ןתינאלהז: .םייתניב־י'צוי
היהתשואתקדובהצעומהלכםאה.6ףיעסתאריבסהלשקבמינא:תיז;

.תאזקודבתשהדעו*
הכירצהתיה,הצעומלהזההזוחהתשגהםעדחישבשוחינא:ןוסניול`

,תוכרדמיבגלובויביבגלםיבויחהלשהלבטתשגומתויהל;<
.תאזההלבטהתארשאתהזםורופבהצעומהשידכבא

?םיבויחהתאבשחמההארזעהיקוהיפלו;רזעהיקוחתאחושא:
דימעמ,ינא,הדרחהלשונכותלתופסונתורעהדועןיאורחאמ

לשתונובשחהירפסשהרעההרואלושגוהשיפכהזוחהתאהעבצהל
.הצעומהינפבםיחותפתויהלםיבייחהבוגה

םעררבלחיטבמינא,הצעומהמשקבמיבאשררשאהתורמל)2
הבוגתתארקבלתיאשרתרוקבהתדעוםאהלאשהתאיטפשמהץעויה

.ויתולועפו
?שגוהשיפכהזוחההעצהיעביפ
.ןמיונ,ץכ,תיזג,ריבצ,ןי”צקוב:דעבםיעיבצמםירבח5
.ןלסא,ינברהש,ןוסניול:םיענמנםירבח5

תוכרדמ,םישיבכ,בויבתרגאתייבגרברבהזוחהרשאלםיטילחמ
.הפשינבאו

..>'וו. :...,-..ג...:מ.־&.;ג..«יצ....4.,.,.צ.פ,...,
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.התטלחהיונישלעהצעומהינפבהצלמה.2”01

התיהםהבשםימיוסמםיאנת'לעתימוקמההצעומההטילחהונמזב:*
'.םילעבכםתופתתשהימדתאםלשלתלוכיהתאםיבשותלתתלהצור
רואלעוצבתלוכיינפבםויההשעמלדמעאלואוטילחהשהמ

.תוקדהמכינפלרשואושגוהשיפבהזנהתמיהלעהטלחהה
ךיאהליחתונבשחשךכמהעבנתימוקמההצעוהלשהטלחהה
ףסכהתא)רתויםילודגםידספהךותוליפא(,תובגלוץירמהל

תאסייגלרשפאןיאתרחאךרדלכוניאראלו,םיבשותהמ
ונלוכיאלהטלחההתואעצבלםיכירצונייהוליאםגםיפסכה
םיפסכהיכ,םויםויהשענהתניחבמהבדומעלםינפםושב

,הלשתואצוההמהברהבםינטקםידממבויהיהצעומלומרזיש
ונאובשבצמלסחיםושבתודמועןניאןלבקלתוביחתההו
.םיאצמנ

זאמהטלחההתאתמיוסמהדימבתונשלםויהםיעיצמונאןכלו
היבגהןלבקהשעמל.םויהםנשישםננותנלרתויהתואםיאתהלו
םהיפלםיאנתההזוחהךותבונלשי,תואולהתתלבייחתמ
שרפהבםהםינש4-לםיעיצמונאשםיאנתה.תואולההתונתינ

הטלחהלםויהםיאיבמונאשהמםג.תמדוקההצעומהתטלחהמןטק
םאםגשהצעומהירבחתאריהזמינאשאלא,גוהנאלשקראלהז

רשידילערשואי;להזשתורקללולעהלהנההתעצהלבקתת
.יצראהבויבהקוחבעבקנרשאמגרוחהזרבדיכ.םינפה
ידילעעצוהשקוחלונבלתמושתהתנפוהםינורחאהםימיב
ןיאןכלו.יצראהבויבהקוח-םלשלבשותהךירצהמתסנכה
םעתוצעיתהרחאל.םינתונונאשתוחנההןתואתתלתושרונל

רשתאשקבלוהצעומהינפכריבעהלונטלחהיטפשמהץעויה
.הפםיעיצמונאשתוחנהה'ןתזאתארשאלםיגפהג
רבררבבונחטבהשינפמרקיעבןאכםיעיצמהזהאשונהתאוגא

רוזעלווילאברקתהלםיצורונאתרחאואוזהרוצבשםיוסמ
םימלשמההלאדוחיב,םיבשותהתאדדועלםיצורונא.בשותל
תורוקממתואולהגישהלםהםילוכיילואתינשוהנושארהנשןוה

לשהסנכההתאונלדגהךכי"עו,ןלבקהלצארשאמרתויםילוז
םלשלךרטצתשתיברההתואבתאשלהצעומהלכותךכי"עוהצעומה
.ןלבקל

הנשבשםיעיצמונאןאכםג,רתויברןמזלהיהיהזםאו
ןמזבוב,דומצאלתיבד5%-בקרביוחיבשותהתישילשה
”,7םג.תודימצבןתינהזםינש3-להאולחתתאןתונהןלבקלש

”-.ןלבקהמלבקמבשותהשהמתמועל27-באוהשרפההתיעיברההנשב
םיבושחויהםששתמדוקההעצההיפלדומעללכונשונלהארנאל

.םינש7דע,רתויתכליקיחרמ ו

חוםלשישבשות":'דףיעסמליחתנ.ןוקיתןאכסינכהלעיצמינא:ינברהסצ

%השקבמ'ינאהז'דףיעסב"'וכוםישדח36ךותבויבהתרגאתא'ל*,,

;"ונלשיונא;םייחהרקוידדמלהדומצאלותיבראללףיסוהלןשי

,,,אוההבשהנשונלשי.םייתנשלאלוםינש3-לןלבקהמיארשא'
?[`.,םייתנשכיצחהתאםילבקמונאשםייתנשונלשיו,הדובעעצבמ
"ונלשישךכ.םיזרכמהתדעולש,הצעומהלשהטלחההתסרגהז
.דומצאל-םינש3

.יקלחןובשחלכלםייתנשליארשאןתונןלבקהשהזוחבבותכ
שישםילודגםימוכסיבגלונטלחההצעומהלשתמדוקההטלחהב
אצויהמ.תיברםלשיאלתוריל500הנשךותםלשיםאש,םלשל
ינעתוחפאלאוהו־,תוריל300-400םלשלבייחשבשות:ןאכ
רתויתולודגתויוכזולויהיעקרקםנודלעבשויההזמרישעו
.רחאלרשאמ

`עוצבתאזרזלתודעוימאלתורילףלאההאמשילראתמיגא
יבבוהשעיצהשןינעהתאדימעהלידכםירבסהילשי.תודובעה

םינוקיתהלשהזהחוסינבםגללכךרדבינא.ןוכנהםוקמב
ןכלוםיבשותהלעלקהלגאודונתאמדחאלכו,יתפתתשה

11./.
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םישרפההרשאהלאהםיאנתהוןלבקהלשםיאנתהןיבתוישרפהם1« .הצעומהלעולוחיםהבש
דגנונאשהדמב.םינששולשלהדמצההתאלטבלרמאינברהשוב תבייחהצעומהשםיאנתהםתואבבשוחהתאםידימעמונאהדמצהה ־'.םינלבקלםירוגפרובעםלשל

לבא.השרמאוהםייתנשלעמ,הדמצהלערסואקוחהםייתנשדע
וניאשםיבשותהמקלחלרוזעלידכהזו,תיבר5%ונעבקהפ .תחאתבבףסכהתאאיצוהללוכי

#
עיצמינא;םייחהרקוידדמלהדומצ5%לשתיברעבקנןאכ

.םייחהרקוידדמלהדומצאלךא7%לשרועשבהיהתחיכוהש
.ןלבקלתודימצלבקמהתאןאכלבא

ןתמרשאיאלםינפהדרשמשהנכסשישןי'צקוברמלשותרעהל
רתומהצעומלשארקואקדבאלןייצקוברמשבשוחינא,תוחנה
10%-בבשוחמתחקלרתומו,11%לשחיברבןלבקמהאולהתחקל
.תיברםלשיאלשוונממףסכהלכתאהנשהךשמבלבקלוא .הלאהםיאנתהלכלםאתהבהז

.יקוחאלהזשרמאאוהו,ןורימד"ועםעהזןינעבונצעיחה .םיבשותהתניחבמםגוהצעומהירבחלשקומנהתאוליתרבסה דרשמררשאלתאזוריבעהוהצעומבתאז”!רשאת:רמאאוהזאו .םינפה
.ץראהלכבאצמנאוהרשאמהשקרתוידחאטקפסאןאכשי םירבדהתשולשלכתאםישועאלץראבתומוקמהבורב,לכתישאר םישועשישוקהםייקונלצא.)חוכרדמוםישיבכ,בויב(תחאתבב
,תיבהנובןלבקתרחאריעבללכךרדב.תחאתבבהלאלכתא

24תוחפלובשישתיבלהזו,הכרדמושיבכרבכשישםוקמב
.ןאכרשאמתוחפםלשלםיכירצזאםינכחשמהשיאדו,חוויד ונלצא.תחאתבבהבורמםיספותונאשהזכאוהישוקהונלצא
םעתובוחרהברהןאכשיו.ריעאלוהנוכשרותבתינבנהירקה
יבשותלעםיסימעמונאתחאתבכשךכ,תחאהריוינבםיתב
.םימולשתלשדבכסמועםיתבהםתוא

,היבגלשהזוחהתאםילבקמוגאותויה.דחארבדיתנבהאל
ותואיפלםימולשתהתאתתלהזההזוחהיפלםילוכיונאןיא
חוכיוהםג22.5.65םוימהצעומהתבישיבונטלחהוילערדסה
תלאשנלבא.ןוכנהזו,תיברלשןינעלעהזןאכםילהנמםתוס
הבוטההטלחההמםידירךפהיבגלהזוחהתלבקי"עונא:הלאשהבוש

3םישועונאשןובשחבונחקלזאיכ,םיבשותהתבוטלהתיהש
ךוראןמזלםימולשתהתאקלחלןובשחונישעו,תחאתבבםירבד .הלאהםימולשתבדומעלולבויםיבשותהשידכרתוי

יבשותליבשבעורגרתויהזלבא,םיפתושמהםיתבבלקרתויהז
םתאםא,יתובר.תיבלכבתחאהרידלשםיתבםנשיהבהנוכשה
לכויבשותהךיא,םיבוטהםיאנתהמםידירומדועורתויםישקמ
.תאזהסמעמכדומעל
,טרפלגואדלםיאבשכ:אשונלתורעההמכריעהלהצורינא

תאאוצמלאלא,הרירבלכונלןיא.ללכהתאתוארלםיחרכומ
סרפהןיבו,תימוקמההצעומה,ירובצהםרוגהןיבבהזהליבש

לשתלוכיהתאןובשחבאיבהלםיבייחונאו.וילעהסמעמהו
חרואלעלקהלונלרוסא.חרזאבתובשחתהךותעצבלהצעומה
.רובצהלעדבכלרעליטהלודדוב
טילחהלךירצםהיבגלשםירקמםתואלסחיחמה6וףיעסהפשי

םיבשוחהםתוצלרשפאלןמזהמכךשמבוךיא,תדחוימהטלחה
\.תורגאהימולשתתאעצבל,םהילעהדבכהיהתהסמעמהש

ןודלךרטצנונא.הפורכזוהשםיישקהמדחאעגרלםלעתמינניא
,הליגרההטלחהלףסונ,ךיאוהמכדעתוארלוןינעוןינעלכב `תונרקלעבושחלילואךרטצנ.םיבשותהתרזעלאובללכונ

ללכהמםיאצויהםירקמהםתואלעבשתליילואךרטצנ,תופסונ
,םיחרזאלשםצמוצמרפסמםעדחוימלופטידילעיגהלךרטצנו
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דצצקךןב,3יבנע הצעוךשא""מהצעומהרכומ

-.12 -
לכלעהלהנההתטלחהרשאלןתינשינמודללכהתניחבמלבא .היפיעס
,ןיבלהבוגלםימולשתהןיבשרפההש-'זףיעסףיסוהלעיצמינא '.הצעומהלעולוחיטלחוהשהמ

ךרוצלהדעוםקות:הקספסינכהלעיצמינאיוףיעסםוקמב תפוקתלםיקדקוהוםימולשתבםישקתמהםיבשותלשתויבפתניחב םישרפההןינעבהיהי'זףיעסו.םינש4לעמ,הבואםימולשת ,.הצעומהםהבהשעתש

םישרגמילעבלעלחאלהזהרדסההויפל6חףיעסףיסוהלםגשי .הינבתורבחו
.'ח,*ז,*וםיפיעסהתפסותבויובשכהלהנההתטלחהלעעיבצמיגא

:ועיבצההצעומהתלהנהתטלחהרעב
;ןמיונ,תיזג,ץכ,ריבצ,ןייצקוב-םירבה*5
:וענמנ

.ןלסא,ןוסניול,ינברהש-םירבח3
)62/89סמלכיטרפ(הצעומהיתלהגהתטלחהםירשאמ

.תיזגרמלתנתנהחליאשלתושר
תובוחרבםירגהםיבשותלשתחלשמםילעופהתצעומבהבציתהםויה יונשלעהיהשםוסרפל-רשקב”,רזעקודרמףוסדעבמולוג-לצרה םילעופרובצבםוקמהסלכואמםששהנעטתחלשמה.םיסובוטואהוק םירוחאלםהלםורגללולעוקהיונשו,הדובעלהקובבאצויש .םיפסונםיישקלו,םתדובע`תומוקמלעיגהל עודמןכםא.רקובהתועשלעלחאלהזשילריבסהן,6צקוברמ .רובצהתעידילםסרופאלהז
םיעבקנםהירדסוםכלהמ,םיסובוטואהיוקיב,רבסהבייחינא .הצעומהםעתוצעיתהב,הרובעתהלעחקפמהידילע סובוטואב`םיעסובויהםויהדעשםיבשותהםתואיכהשקבהצעומה םולשתבוביוחיאלהצעומהדילעסובוטואהתאופילחהרשאו,דחא תאלבקאלהרובעתהלעחקפמה.רבעמסיטרכולבקיאלא,ףסונ תושעל"ןד"תרבחתאחירבהללוכיוניאשקרמבךותמונתשקב .תאז
."ןד"יגיצנםעוהרובעתהלעחקפמהםעהחישילהתיהםויהדוע *יונשהתאםייתניבוחדיש,ולבקתנשתורעההלגרלש"ןר"מיתשקב דעןנשישםיבשותהלשתורעהבםדוקונודיו,ללכבוקהךלהמב .ותמוזיתשקבלותבושתתאןתישהיטנההרובעתהלעחקפמה.הכ חטשברקענאוהםיסובטואהלעםויהלטומהסמועה.ינשרבד הצעומההשרדדימת.הזהחטשהלערשאמרתויהברהחותפה ימינפוקהיהיש"ןד"מםגוהרובעתהלעחקפמהמםגתימוקמה לעחקפמהםעדחיהנבומ"ןד"תרבח.ונואתירקתולובגךותב .הרזחיהעיסגלשהביטנרטלאלכבתוארלהרובעתה הדוהיבוחרךרדהיהיאלהרותוקהשץילמהוהצעומהאובתםא \,הרובעתהלעחקפמהתניחבמ,רזעקודרמבוחרךרדאלאיבכמה !ןיאוםירצובלשםישיבכהשאיההיעבה.שארמהמכסהשי"ןד"ו היהאלםכלעודיכ.רודחםגוךולהםגםהבעוסנלתורשפא המעדויינניא.הרובחתהךרדהאפקההחטשלעץוחללותעדב ינאוקההנוש'ישדחל15-בםאםג.רחמחקפמהלשהבושתההיהת
.ןויסנהתפוקתלהרזעהתאםכמשקבמ\
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