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הירקהחותיפלהשדחתינכות
הצעומהרושיאלבורקבאבות
דסומותובאיתיב:םיילכלכםילעפמומקויתינכותהתרגסמב

־תודסומוכו,עונלוקוהיחשיתכירבםידרשמ,דלילוםואל
ןוירוטברסנוקלויינבותסנכייתב,תוברתוךוניח,רוביצ
יהדימבםדקתרשא,ףקיהיתברוהשדחתינכות

תמקהחיטבהוונואיתירקלשהחותיפתאהבר
םינשלםיחונןומימייאנתבםינושרוביציתודםומ

ןתמויאשמלשבלשבהלאםימיבתאצמני-תובר
יומהרושיאלאבותרצקןמזךותורתויבםדקתמ
ירקמההצעומהשארעובשהרפמךכלע־.הצע
.ןהכבקעירמ,תיזכ

םינופלטתבכרהללודגלעפמ
חותיפהחטשבבורקבםקוי
םקוי,םינופלטתבכרהל”וקילט,,לשלודגלעפמ
תינכותה.חותיפהחטשבהבורקההפוקתבהארשכ
ימההדעווהרושיאלבורקבאבותלעפמה”תיינבל
שארעובשהרסמךכלע־.הינבלוןונכתלותימוק

.ןהכבקעירמ,הצעומה
תבכרהלתשורחהתיב

טקשלעפמוניהםינופלט
ץילמהלטלחוהןכלויקנו

`סמהזכרמהלומ,חותיפ
'.ירה

קיסעילעפמהיכ,רסמנ

השדחהתינכותה
־םילעפמלשםתמקהלתסח

ולקירשא,םינושםיילכלכ
הירקבהקוסעתהבצמלע

םיברםידבועוקיסעיו
ינמלשבררפסמתמקהלו
־יאלכבתוברתורוביצ־ינ

.הירקהירוו

םיילכלכהםילעפמהןיב
לערבודמ,הירקבומקויש

ןיינב,םינושהכאלמ־ינבמ
־וכמללודגןוינח,םידרשמ

םיתורישםגלולכישתויב
,השדחהיחשיתכירב,םינוש
־תיב,ףסונעונלוקםלוא

־לוםאלדסומושדחתרבא־ייתמ
.דלי

עקשוי-ךכלליבקמב
־ינבמחותיפבםגברץמאמ
־רקהיבחרבתוברתורוביצ

־ומונביי,תינכותהיפל.הי
־ישקלורעונלתוברתיתודס

־לדחוימןיינבםקוי,םיש
־ותסנכ־יתב,ןוירוטברסנוק

.םיפסונטרופסיינקתימןכ
תועובשברבכיכ,רסמנ
ימההצעומהןודתםיבורקה
רושיאםע.הזאשונבתימוק

-הצעומהידי־לעתינכותה
־בםייניצרםידעצבםדוקי
.ונוא'תירקלישהחותיפרתוי

שדחמתננכתמ”דג”תרבח
הכרב`תעבגחטשתא

םיניינברפסמהירקהיבחרבהנובה,”רנ”תרבח לעפמהםקוי,תינכותהיפל
לשינופצהוקלחבשדחה
־החטשבהכאלמהרוזיא

.םילבגומוםיישנרקיעב
ובודבעישםילעופהרפסמ
.שיא150־לתוחפלעיגי

הכרב`תעבגיבשותמתיצחמ
תושדחתורידלהנשהורבע”

יהלששדוחמןונכתבהלחה,הכרביתעבניבשותל
םישרחםינבימוילעםיקהלהרטמב,הנופמהחטש

.םיינרדומו
לששדחמהתלעפהםע

יכהינבלוןונכתלהדעווה
הינבהתבחרהיכ;רסמנ
עוציבו”דג,,תרבחידי־לע

יתעבנבתוררוגתמהתוחפשמה500ימתיצחמכ
תויעבתאורתפרבכ־םישקרוידייאנתבהכרב
יורידלוסנכייתיחכונההנשהףוסדעוןחלשרוידה
.הירקבםינושםירוזיאב,תושדחהןהית
ורחבתוחפשמהןמקלח
חתושרלודמעוהשתורידב

יתב,הקיתווהונואיתירקב
,דחוימבםיחונהשיכריאנ

חא”דג,,תרבחאיבת,הירק
ירובןוידלהשדחההתינכות

יממ,םייתניב.רושיאלוהדע
אולמב”דג”תרבחהביש

םיניינבהתיינבבהפונתה
.הלחהםהבםישדחה

־לכ'ינבמתמקהלתינכותה
`בי־הירקבתוברתוהלכ
יבשותלהאלמהקוסעתחיט

־יישקלשםימיבםגהירקה
יכםירחאתומוקמבהקוסעת

.ץרא-

:”ףותישב,תימוקמההצעומ
־ה-דרשמםעקודההלועפ

־מאהלכבטוקנל,תואירב
תאחיטבהלידכ,םיעצ
לשהריגדהידקומתרבדה
,־ארהםיבלשב-םישותיה
;.הריגדהלשםינוש

םירבועםייעובשידמ
־בהאורבתהתקלחמישנא
־כםידושחהתומוקמהלכ

־ואםיססרמוהריגדידקומ
־'־דה־ירמוחבתונדפקבםה

ילתנווכתמהצעומה.הרב
לכוזהלועפבךישמה
עונמלךכבוץיקהתומי

חטשבםישותיתועקבתה
יביכ,שיגדהלשי.הירקה
רובעלםישותיהלשםחוכ

.ןאכמ.םיברםירטמוליק
־ותיולגתיתאזלכבםאש
אל-ונואתירקבםיש
,ירקמ”םישותיהלאויהי

,ימ”םיחרוא”אלא,”םיימ
>

«־ץוחמםירחאהריגדידקומ
.הירקל

תיינבבםיבוכיע
תדע”תסנכ־תיב

”ןורושי
`שןלבקייהדצמםיבוכיע

־בליחתהלומצעלעלביק
שדחהתסנכהתיבתיינב
ילואיבת-”ןורושיתדע”
יב.יכ,רסמנ.הינבהתייחד
,ליחתיאלןלבקוהוהדימ
־קהשדוחהךשמהינבב
ילהדובעהרסמית-בור
.רחאןלבק

היחשהתכירב
הנועהתאהחתפ

`בהחתפנהיחשהתנוע
תחיתפםע!שרוחהעצמא
`שותינפבהיהשהתכירב

.הירקה`יב
לצתובכסומקוההנשה
חתפנוםיצהרתמלתושדח
היחשהתכירב.קסויקה
ילטרפ,עובשהלכהחותפ
םהב,ישימחוןושארםימי

לכךשמ,םימהםיפלחומ
'יבשותלטרפ.םויהתועש

;םישותיתרבדהלףיקמעצבימ
'הירקהיבחרבהתעךרענ

>אל-הנידמהתאהתעתוקופתםישותיהתכמ

«=בוטבצמההירקביכםא,ונואיתירקלעםגהחספ

רפסמוהביבסבםירחאתומוקמברשאמרועישןיאל
.דרטימהווהמוניאוןטקןאכלםיעינמהםישותיה
,רקיבשות*שוש-ההטילחה,תאזתורמל

םילחהתודונתהוםייונישה
ולחה,הנידמבילכלכהבצמב
יכםגםהיתותואתאםינתונ

הלאםימיברבכ.ונוא'תירק
יבומםילעופהירקבםיכלהתמ

טעומםנמאםרפסמ.םילס
־יוקהעפותהםלוא־רתויב
.תמ

וזהעפותלסחלתנמילע
ימההצעומההשעת,הירקב
ידילאיבהל`ןמאמלכתימוק
־תומייקהינביתויככותרמג ־תושדחתוינכותליעפהלו האלמהקוסעתוחיטבירשא

־ב'.תכשוממהפוקתלהירקב
־התארובעללכונ־וזךרד

.עגפיהלילבמ,השקההפוקת

יחצ
־םיברםילוקישרחאל לעתיבויחההטלחהההלפנ
־הלשרעונהתרומזתתאיצי

.הפוריאבעסמלןוירוטברסנוק
־הףתתשת,הזעסמתרגסמב
תימואלניבתורחתבתרומזת

־היקלחלכמרעוניתורומזתל
.דנלוהבךרעיתרשא,םלוע

רפסמבתרומזתהןגנתןב
־והפוריאבתוידוהיתוליהק

.ןסכארד,ונלשהמואתהריעב
ילהתערבכלחאלינוצרב

־בוחילצייכ,תרומזתהירבח
־יפויוהדימב.םהיתועפוהלכ
קפסןיא־םידוהיינפבוע

ילםהלויהיהלאםישגפימש
םרובעהזהיהי,ןכש,היווח
םעןושארהשגפימה
.הלוגה
הכזתםאןיב-םוקמלכמ

ןיבותורחתבסרפבתרומזתה
־והלאיהתבייח־אלםא
ובםוקמלכבהמצעתאחיכ

היהי,רבדלשופוסב.רקבת
תגשהבאלירקיעהןחבימה
התואנתוגהנתהבאלא,סרפה
ובםוקמלכבםלוהגוציינו
.תרומזתהרקבת

'ימםייתשלש'ןתמורתרואל

ישרחאלןכו,הירקהתובשות
יבורקיבשםידידיוםיחרוא
־תרומזתלוניזאהוהירק תמשגהןעמלםורתלוטילחה
ימצעלהשרמיננה,העסמ
ןעמלהמרתהיתיבגמבחותפל

י

םינכומהםיבשות.תרומזתה
תונפהלםישקבתמ-םורתל

,תימוקמההצעומלםתמורת
.”דנלוהלתרומזתה,,רובע

ירוהי

־ידהריחממדבכנקלחשכ
יהתרומת,םניחןתינהר

.הכרםיתעבגבובזעשהריד
ישלורבעתוחפשמהראש
יחאםירוזיאלוחותיפהחט
.הירקבםיר

48־להלרגההיכ,רסמנ
רפסמתיבברוידהתודיחי

זוכיתהרפסהתיבדיל2
םימיברבכועובשההכרענ

םיריידהולכויםיבורקה
רזוחםהיתורידולסינכהל
.תרש

לוחמי`תקהל
הפתתשה

”תוטורפהדעצמ,,ב
־הלשלוחמהתקהל

תאהמהתהירקברעונ
־ורפהדעצמ,,להקלח
םיימעפהעיפוהו,”תוט`

.ביבאילתב

.חותיפה!רטשבבורקבהנבייש,יזכרמהרעונהתיבלתינכותהיהוז

הינבלו

'הכירבהןמםינהנ,הירקה
יבשהםיבושיהיבשותםג
רמהבןאכלםירחובה,םינ
.םהינ

תואירבהדרשמםעוויד
הפשא`תולנעלוקתימהלע'

דרשמותימוקמההצעומהןיבשדוחמןויד
־תציחרלןקתימהלשולרוגלעתואירבה

י[רענ,הירקבתונביהלדמועה,הפשא־תולגע
קפסלכמהלעמלר.רםלהרטמב:רלאםימיב
{ותמקהםצעבשםייתאורבתהםינוכיסהתא

ךלש
ןהכבקעי

זונכתלתימוקמההדעוה
םימיבהנושארלסנכתת

ירקמההדעווההנושארלסנכתתםיבורקהםימב
םאתהבהבכרוהשיפכ,ובואהינבלוןונכתלםימ
.1965הינבהוןונכתהקוחל

.םיצעויהשול,שדחההבכרהב,הדעווה
םההדעווהירבחמםיינשלשטופישחטשלעתשלוח
־ווהגיצנ(הלשממהיגיצנןונואיתירקתימוקמהצעומ
־וממהגיצנותיזוחמההדע־רומוונואתירוזיאהצעומה
-םיינש;)זוחמהלעהב־שוםירבההעשתמתבכ

םיבורקה
;ונואתירוזיאהצעומירבח

םההדעווהירבחמהשולש
־תירקתימוקמהצעומירבח
םהםינורחאהםיינשהוונוא

,הירקהיבשותמרוביצ־יגיצנ
־ומהידי־לעוצלמוהרשא
.תימוקמההצע

־הדרשמהזהיה,רוכזכ
־לונמזבעיצהשתואירב
חטשבןקתימהתאםיקה

וררועתהשרחאל.הירקה
־ושתועפותיבגלתוקפס
־לעוהו,הנבמהביבסתונ
ומוקימביכ,הנעטףאהמ
ילךופהלהנבמהלולע-

־ההירקהיבשותלדרטימ
הריזחה-ותביבסבםירג

־התאתימוקמההצעומה
.תואירבהדרשמלתוינכות

.שדחמןהבןודישתנמלע
־בךרענשדוחמהןוידה

־וצקמםיצעויתופתתשה
־והדימב.הובגגרדבםייע

יכ,םיצעויהוטילחי
הנבמהשןוכיסלשץמש
ושפחת-דרטימלךופהי

.רחאןורתפהצעומה

.־שי

`;1!.



.ר-

:םינבמב

.

טרופסותוברת,רוביחלףסומ
תורחתלאצתרעונהתרומזת

דנלוהב־רעיתשתימואלניב
`.־וחבאצתןוירוטברסנוקהלשרעונהתרומזת

תורחתבףתתשהלתנמ־לע:רפוריאלילוישד
תחאתכרענה,רעונ־תורומגזתלשתימואלניב

לע־.דנלוהבשהדארקרקריעבםינשעבראל
.והבבקעירמ,רצעומהשארעובשהרסמרכ

־ימבףתתשיתרומזתהירול”וחלתאצויהתרומזתה
300.-לשךסבעסמהןומ.םיריעצםינגנמ45הנומ
־מתרומזתהתוסנכה.י”ל,תרומזתהירבחםעדחי

םייתנשבתונושתועפוחסםיוולמהשימחםגםיאצוי
`בתומכתסמתונורחאהו:םהיניב,םירגובמםיימשר
הזםוכסוי”ל10.000.-,אפור,הריכזמ,חצנמ
ישותמרוביצגיצנותוחא
עסמלוולתיןכ.הירקהיכ

לעםיעסונה,םירוההרשע

־ל.עסמהתואצוהלשדקוי
־בולבקתנ,העיסנהתארק
תומורתתימוקמההצעומ

־יפהחטשבםידליהןועמ
4000עסמלהמרת,חות
־וקרתירבגהומרתןכ.י”ל
־יי'גןייטפקלשותב,ילס
־זלרמ;י”ל750ךססבוק
םיריית;י”ל3.000-סור

־ומיריידרהירקבורקיבש
ימשרפכבביבאהונןודע
.י”ל500.-והיר

,עיגיתומורתהלכךס
רחאל.י”ל8000'ל,הארנכ

`רשתורוקממתוסנכההלכ
־עומהביצקתשהארנ,םינ

.דשהוטרסתקידבלתונחת2
הירקהחסשבשדוחהוחתפנ

ףינסבתחאה,דשהןטרסתקידבלתונחתיתש
־תפוקףינסבהינשהוחותיפהחטשבםילוחיתפוק

.הירקבשדוחהוחתפנ,יבכמההדוהיבוחרבםילוח
עבשהעשמעובשב'בםויידמתוכרענתוקידבה
הירקהיבשותמםיבדנתמםיאפורידי־לע,ברעב
.תובמםומתויחאו

בקעירמ;תימוקמההצע`קבתמהירקבםישנהלכ
תויורשפאתאלצנלתוש

־תלםדקהבתונפלוהקידב
םייסל,איההנווכה.תונח
הירקהישנלכתקידבתא
.הרצקהפוקתךות
`יתפהשיחחההכרענןכ
־וגאהףינסלשתיגיגחההח
־תירקבןטרסבהמחלמלהד

םלואבהכרענהחיתפה.ונוא
דפסה'תיבלשםוירוטידואה

־ומהשארתוסחב,ןוכיתה

הדוגאהגיצנתוחכונבוןהכ
־מהףינסהר”ויוידעלגרמ

.יבנעדודרמ־ימוק

־פבןרקוההחיתפהברעב
־הלעטרסםיפתתשמהינ

־רההעמשנוןטרסבהמחלמ
־התלחמלעתפלאמהאצ
יפמהבהמחלמהוןטרס
םילוחהתיבמ,סחנפ.יר”ד

.ןוסניליב.

הקיפרגוםימוליצתכורעת
ןוכיתהס”היבבבורקבחתפית
ןוכיתהרפסהתיבבםוליצלהמגמהידימלת
תודובעוםימוליצתכ'ורנעתהלאםימיבםיניכמ
רשמםידימלתהלשםהידי”השעמ,הקיפרג
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