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לאושיגםירבעהםידבועהלוותיללכהתורדתסהה

לארשי"לעופה,,לשימואלניבסוניכ
רו”?'”הסמה

נס;.ד.ח,51238.29וננ.ןוגננןחוופלסוחידאב'חר,ביבא-לת
לגיטספ־ג”נא`לת,םידבוע:םיקרבמ
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תחנ?טחידובכל
,ןלןהכ,ירמ

;שמ!)א(4”?.ונואתירק.ס.משאר
,סניא

1961יאמב6-לירפא30םימיבםייקתיונתודגאתהתונש35זוינל
.לארשי"לעופה"לשיעיבשהימואלניבהסוניכה

יפנעבםהיגשיהתא"לעופה"ירבחתובברוניגפיסוניכהימיתעבשב
טרופסהתפשבםהיגשיהתא;ושיבשדחהבושיהלשובולישתא;םינושהטרופסה

-גיכהטרופסהתעונתםעתודגאתההלשםיקודהההירשקתאוינפוגהךוניחהו
.םינושההינווגלעתימואל

700-בלשםתופתתשהב,טרופסיפנע19-בםייביטרופסה”סיעפומלףסונ
-ינגפםינשוכרעיי,הקירפאוהיסא,הקירמא,הפוריאמםיחרוא,םיאטרופס

אישנדמעמבהיהיהחיתפהסקט.ותליעגבוסוניכהתחיתפבםייזכרמהליל
,םירעישאר,תורדתסההלשתוזכרמההדעוהירבח,הלשממהירבח,הנידמה

םיאטרופס7000ופתתשיהלאםיגגפמב.תודסומישארותסנכירבח,רובצישנא
.תוחרואתונידמ50־מרתוילשםהיגיצנו"לעופה"מ

הרואת,העונתתובסמבתובלושמתולוחמותולמעתהתועפוההנייהת
םיפוצלןחביתךכ.תורומזתהניגנותולהקמתרישתוולמ,רונ-יד-ןיקוקיזו

תדאיפמילואמםיפולאוםשילעבםיאטרופסלשםהיתועפוהבתוזחלתורשפא
.אמור

-ימי1961לירפא-סראמםישדחבועצובי"לעופה"סוניכלתונכההתרגסמב
תרבגהלוץראהיבחרבגתהתשוחתתיינקהלושדקוישםיירוזאםיסוניכוטרופס

,וניאטוופסלשתורוסמההעפוההתארקלתוננוכה
:םיאבהםילעפמהעובנל

הליעפוהחיתפינגפמ,1
תוימואלניבתויורחת,2
םילויטוםירוית,העסה,ןוסכיא,3
רונ-יד-זיקוקיז,הרואת,םירישכמ,טרופסדויצתשיכר.4

,םינקתמץופישו
`

םילעפמהתוסנכהמהסוכיוקלחבשתוריל600,000-בלשםוכסלםיקוקזונא
.םירכזנה
יכרצלימעפ-דחהרותכונלביצקהלוטילחהלםכמםישקבמוננה,ןכל

,ותחלצהלםכתמורתבי"ל500.*.-ךסימואלניבהסוניכה

,שארמםכלהנותנונתדותפע

.לעופה"יללכריכזמ

לארשיבטרופסלתודחאתה.םילעופהטרופסלנויצנרטניא
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תימוקמההצעומהשתעבםינפהדרשמלשורוסאתאלביקאוהותורדתסההלש
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'םויבבוהובודועבו

דוווצוונווכתהולולווץווונואתירקםיפוקסוהצעומוןיב
,םיבו-לופוינבלווויזיוותיללכוויווווווייובווםידבועווינוןיבל .יכווצוםידבועוןופו”ולולווווו,93בורולוו'וו

:ווויווןוווווווווווינתויוותוצוווווליאוה .{יליגוווווי1לול(ו־וולוווווווו
וולוווותיוולןיבליווסטוולוןיוול!ופוסוןוויבוליאוהו .ילווווויב'ולולווןיוןייווווווושובכלוהינווג
וווגוווללווווויבסוופוותוכזוורופסלוביבסמחוווןווליאוהו וויובייוווורדוו)ילוווויןלול(רבווטיווףיכו"לעופו”םינווגוונוול \.ןלהלווזונפוגוווווכםיובובוםידבועוורפו

וזטסוויולויווווביוווןווגבווביבסוםידבועוורבווליוווו .ץלחלוויווווווויובול!ןווג"לווווילרפוולוווווינבוווווווכו
"וונלוכווווווזובסוייוותונופהוויוניווולבוליאוהו ןויסוצצופווגווסוולוו

;רטולהזםכסהוימןבל!;
ונופורוניולבולווווופוו!בוולורבסווופוו`.1
וביבסוולולוינויולםידבועוורוווויוביוווווווו.2 ןוספלווהנווכוונייוווו

ווווויווולוםינווגוולפוווורטפלוינליגווווולוםיוול)ו( וווולכליניוייוולוווולווווויוינו.וייחו וו!בוולוווווווםורופבווינבולוווובויוווווויבןוו .)'לווווויב”ןלול(ונופורוביולבןלוווווסו
ןלהל(וווווירווינו'לוווויםינווגוובוולוווגווולוווול)ב( וו/וויןןווולכלעלוווווינבןיוולבווווורפו)ילווווי וםןויווובןווווווווווווהתינבתויפלובסיווונוםירויסו וווווףוגלכיוילעווהנווכוי'ול'בווינבווובסוויוו שששװאא.ופוסוווווווובוטרופבוטו ליעל)ג(ןווףיעסיפלעלוווולונוכוויוולבווופוווונו)ג( תועווו,וויגיוווופתולועפןוויוווגתויולפויוורויל ויווווווויוויבכובווולסותווצווולווווופייביוווווויגגווו .”לווווילוווליגוו
ידיגוווווווויוולו*בפ«)ב(ויבוןויויווווופוווולו)ד( וייווווינפלותועובויוןוולכלעלעופווינבווווולוצצופו ידיפלולווווווווווווולוווווןיוורגהוונווולווןןרוול .ובלברבוווירוגרפוויוב
וונובוו,ויוווולווובווולוווווו/וםידבועווובווודרוול)ו( לעופו-ויפלדוונ,ויווןפוווווולוסוווויאויווו!ילויווו

'.בבוחוופוסולכרוסל,

יול!לווו'ולונוכוווכווופוינו49לווווןולווחחוובסו.! יוווווווחרופולכוולווולללפכווווןוולכךותבףקותבולדובכוווובסו .ולולויויבועבקנוווופוללערוהוו/וםיובווווינו
ש”שמילוווונווכוו/ולווווונופוו>ו'לוווחיידיוויוילוווותיבלווב.4 .וצווולווכנווווווםידבועוונווייויוווובסווייופובקיויופוגוווירו

2/00



גוס::םגותריםםול'גהתיבה!ןוחטלתושוודוו/וםוווםןחתואצוההלכ.5
ןמיסילווםחיוםבעופחי”עוטרופבןולוחו,וזובוח!ןווכלכךשמבןי'גו

,.ונואםורסםיפופכהתונומתלעםילסוונואתירקםילעופובונופגםילסינעלש
םגוינפוהנווכהוםוקמבובףקותבןברוחוהזםכסהיפלהבעוםםתויוניתוס.6

חונעפי”עוא,םירחאווופול.ץובקבווןלוכ,ל"נהתיבלושוגויתויוכז
שרופמבוזכ!םייוגבתוסיפתו,ווחןפואב!וו!ריופ,ןויכז,ובסוןוויבו,םויבו
יכלע.דיספי.ל”ותםיבגהנווכהלותורטוסתויוכזווו/וורבוחולבץםו`?־י

ןייול,תונומתןיבלוניבווווןווווף/וחונעפוהזוחבללכושבתכבתובייחתו*
וװ/וםידבועמםרבחיפלכתנווכהלעויוויובייוםתפ&םוצותחאלכתאאלמלו

.הזםכסה!ונחלםאתהב.”לעופו"
!יקוחלםידבועהתובחפםייװםןוהפיפכבהזםכסהיפלהצעומהתויובייחתהםויסו.1

לעופהתיבתמקהב)םווילולוהסיפתוםיוולו(י"ל35,000.ילעיבצו-וחםוכס
םםןםלםימוטאהםצעוםלםידגונהתובאי"עםלושיל"גםםוםםחיכוזבםכסוהו

ייל40.ססס.סוםםתנווכל:ןוילתןםםלםיובועחתובחגנופןכול”נםןיפה
.םינש8לשהפוקתל)םוו'לולוםינבוא(

:ואולםויגלןוופ"'חילעוןחםיבכוסטוולעופהו!םולבסוװוץםלכב)ג(.8
יבבלדו/וסובולןזבובובבסולוידכםישורדהןוחגווויסיוור'גלכל
.ןודוותואםיבגםיונפבתםדו

)ד(2ו'כוםיאווחיוללויופןיבנםיפחוסתוניפסוןסולכבוןרופלכב)ב(
ןלויוכםיסוריותויגועהו-םירויסולבלגואדלתנכוסהתבייוחמ!!יכ

.וכזווווינבםיובננטםדאינפלואסובולןזבווובבסםרגו
וסוסיגלבםוטוידילעלעופהםיבלוו/וםינותנלקזבםוגי'וםרפסב)א(.9

'וט,וםוןםגואונוב:םגףוגואםוחלכואלערוהונסןוויבויאוא/ו
.ובלבאוהובובםםלעקזוחםא!ןכלםייחיזוואהיחי

םתכבותדיגבםנורסחי'ע!סקייסויבסןבוןופןונחןולעופוןןםול)ג(
”לווםםיםובייחלוחסונכןונחןו!ןולתועובה!ויבםיווח,לוועהלא

ינוויהםיבבוסןולוחב
רווס-יולבםוטוולילעלעופותיבלון/וםינווילןזבםוגייוןווכב)ג(.16

יזח.לוול)ו(2ףיעסבםיבוקנהם'וןםבתועובהובסגוויסויווא/ו, .ובלבו'גובונובלעץובוםגןקתל!םייחתופוסוןיוו
ןיוקילויו!!!ובודילועבוייוויבסןבוווחןעווןבהנווכהםוקמ!ל)ב( ןירפילעופםצעוםידיבתויותתנעוטולוןובבתעדוהבלעופהוא/וונוב

םיגגוח!ולסוותופוסאםובייחלו.ונגוןזוהםג!ןכל,לוועהוא/וונוג
..ןוספא

הזיוםיכוסכסווסונויקולח!םיביבווווןכיוםיקפסוסובםיויםםם!ירובת.11
םיכוסכסוווןוויסיןאלםונופי,ובסועבוכו'לםוווווויםםוםכסהלווםםסו

־.םגוויסםווווםווילגילפהלוןויול”וח
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12דובכוונלוכםיפסונובסוגליעלדםופוווןםוגוםפתיול,וווםםלדוו
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םיאצמנוברוואב,םינטקםיתב38ליכה.םנוד60לע,1939תנשףוסבהנבנ,ונוארפכ
,”רינ"תרבחוװעונבנםינושארהםיתבה.חמלפהוםיניגמה,השולשה,ךלוו:תובוחרהםויה

יליעפויימיקממ,ךלוולאכימש"עארקנךלוו'חר.1940ראוניבהתיהעקרקהלעתימשרההילעהו
.אלוקלעברקברורחשהתמחלמבגרהנש,רפכה

־ןושארהםימהלדגמ

19,39יבהנבנש,רפכהלשןושארהםימהלדגמבצינ,ירחסמהזכרמהלומ-,דייובוחרב

,ראשהןיבשמיש,םילכימינשמיושעוםירשמהעשתוהבג.)ואדורפכברתויבהובגהםוקמב
.תיפצתתדוקנכ

־"דדובה”ץעהו"דלפסייר"סדרפ

תורושונממודרש.ךלמההמלשורורדה,ךלוו,ןוירוגןב:תובוחרהןיב,רבעבערתשהסדרפה
,,ןינייוצםלואדיל.חטשהזכרמבהמקשהךעאוה־”דדובה”י{עהו,םיבורחתרדש,םישורבלש

המקשהןעי.היקשהלהשמישש,הלודגםימתכירבלשםידירשקוחראלהרבעבתוארלהיהןתינ
הדוהיוןורמושהירהןוויכלהפיףונףקשנונממוםיהינפלעמרטמ72הבוגבאצמנקיתעה
.ךלמההמלשך'וירוגרבתמוצלןוויכב,ףזישה`)עוהו־חטשבאצמנרתויןטק"דדוב"`אע.חרזמב
.ץיקהףוסב"םיסמומ"המקשהתוריפםעדחיב,םילישבמםהו,”םימוד"םיארקנ'ףוישהתוריפ

־ונואתירקלשעבוכהתרומש

,ס"נתמהדילתכשמנה,סוטפילקאהתשרוחהליחתמןוירוגיןבתורדשילוכשאיולתמוצמ
השקללכךרדבש,םיבררביחמצםיחרופהשרוחהחטשב,יאבצההנחמהמקלחרבעבהתייהש
,ךלמההמלשבוחרןוויכלל"הצבוחרלליבקמבהנופצהאלהוהשרוחהךשמהב.ונרוואבאוצמל
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םירבועה'תרבח'י"עתוריהי,טלושיל"נה'םוכסהיכ”הזב-בכסנןג,?*' ”,.ל"נה..«תיבהתמקהל`.יארחאהףוגהונהש\/י'ו/;”ודימעי”

בייחלעופההיהילעופהלתיבב'שמתשמלעופהשןמזלכבוהרקמלכב)א(5...5י`
.ואהנבמתרבתבאלשירככםיעורדהתוחגשההוגםיבודסהלכלגואדל,”־

טשל־־'.ןמזההתואתיבבםיאצמנהםרתינבל;וא/ושוכרל.קזנ

תוארוהיפללעופהתיבבתשמתשמהצעומהשןמזלכבוהרקמדלכב־,)ב(ע«”
י-תותגשההוםירודסה7לכל<גוארליהצעומה<תבייתתמוא,יב)ד(2יףיעס

םואצמנהץםדאיבבל[ואשוכרל'קזנ`וצהנכהםרגההלשירכםישורדה
־'.־>"!.י'אןמזה'בתואתיבב

ומשבאבהפובוא”םדצלכוצלעופהדצמ.תרריהז'יאוה/רהיבסת.
־אוהונובפת\לעקזנהתאןקתלבייחלעופההיהייוא,ומוקמב1וא;,זיי

"',י-.דבלב
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;תעהועב.הצעומהי"ע'עבקיישריבסךמסךותקזנהתאלעופהןקתאל.)ב(
*בייתלר.המצעב.קזנהתא”ןקתלהצעומהידיבתושנהע,לעופהלאבתכב

«.ךוקתהכתואצוהץסולשתב."לעופ"תא

.

<”:י;..'װ.'7

7יתלב”שהמשאןוילעלעופה,תיבלוא/וםינקתמליקזנ`םרגייו.הרקמב*ל)אך'.10.א
`

־)ד(2.ףיעםפ;םיבוקבהםירקמבהצעומהדצמתוריהז2יאוא/ואהיבסקףבל*

.`איה?הנובשחלעיקזנהתהיןקתללתבייתהצעומהקהיהת,1זאע;ליעליו`
,;;.,ץב,?",`',;י-5י`;'.דבלב

"תצעומידילעעבקיישויבסךמזיךותקסנה.תאהצעומההנקתאל)בןא
*תושוה`,הצעומהילצבתכבהעדוהבלעופה-ות/ו,רבוא-תירק.ילעופץ`

במצעב=קונהתאןקתל,לעופהוא/וגובוא-תירקילעופװתצעומ'ידיב
\`.',,ןוקתהתואצוהםולשתבהצעומהתא*בייתלו

ל`#'

אמיכוסכסוא,תועדיקולחםהיניבבוררועתיו1הרקמבש.הוב`מימיכסמשםידדצהש-{11
ואתועדהיקולחואובי,ונממעבונהלכואושוריפ*הז.םכסהלועקבםהשתויא

'!.תסמסומ-תןררנב.ידיל-הטלחהלו'ןוידלל"נה-תיכוסכבה
,

`לואבת,תרפהו,לפרעבםיוושוםה'םלסךקועוהצםוודוסו־הוטלסהיאגת`לכ.12
;<?:ח&ולובםכסהה«תרפהכותומכםכסה;לפ`רחא

..ואתויבוירטובתוארתהתולעמהןרוצה'לעתידדהםירתוומםיררצהו,«.`13'1ו',",,,1"""י
בתכמבחלשתש־העדוהלכו,ונממעבונהלכ1ותיושורפװזהוםכסהל־ושקב'תוןחא

`בשחתליעלדצגבהאצתומושרהתובותכהשיפל,,והגשמלדחאאדצי"עםושר
.לארשיביראךהוררשמבתתריסמ'ךירצתמאתועש,72רובעכהכלהכהלבקתנש

”,,דחאכםנידוא,רצץלבליהששבהשש,םיקתעה12+ם'םתחבוקךבעג,הוםבהה.`:1&,י`ל

םוחתה.,לע,םיוושיאבכ`ה7א`7י=לוה

:ךירתת,;1
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3535וידוטסול'גהסיבהתקזחהלתושוווכדא/ותולוספהתואצוההלכיה?;

"הצעופפ`י”נ.ףגושפבהגסלושתוןהגלוהה.הזםכסהססוץה.לכןטבבןו'הוגוס
הצעומהלעישולשוונונ*תיוץםילעופהםצעוסחשילשיגצןלשססיב?עוסה'ו

סובו34סיוץתיטוקסה
הזולסהוןחוקפבסג'ףץוהכהנובשחהזסבסהיפל.הצעוםהתויובייהחה=?6:7

,םיואאל`וווהצלי.`הצץםואיזלוכ;ליצהתיבל.ושקבהיתויוכזהצ`ויבוה
'־וי!![זיי!בןה*עויסםןןויפו,הנספיהאליפש,הרונה,הרבעה?'נןה

־לעהווהגה'ןו'ובזהזן/והרבעההלבקמשטרופסבהזבתבייחתמהצעומהו

הרהצההגלוהג;ללכפשבתכבתובייחתה”יפלכ!ךישמי,להבהםיבב`הצצוםת,
ויהתקץוהפפט.החאו-תאצלכהאיאלםלו;םייקליגהגצוםהוויבלוזניבתורשקתהה`וא/ו
"”,לוספל.םאפהב,ללעגפה*יוג/וםידבועהפובה5”!(לגוהצעומהלשהיהויגפנוהתהם

4”םכץתל'

הובװ'הבייהתםוהמיכסמהזיטבסהךוסלהצעומההויובויהתה`הווסה``?ד«,."'
'{הווילולצשפהויםוהולסלװש'55,סססגװלשיפוסרח`פדכס,עןקסהלםידבועה

.־!!!םיכוביסל*.,לעוםססיבהסץסביךוווןפזל)חווולבןלא.סיעבובנךש«0,000.4וסנופאולהו סודבזעװופובהי'עתורישיםלושי'ל'והיסוכסהוף-הובסכסןון19
.? ”.לילסתיבההפצהליארחאהףוגהונהש.אמש”57שרע/<
'.בווולעוסהיהוסילעופהתיבבשמתשמלעופהשיןםולכבוהוקמ-לכב)אל,:3

ואהככסאוגה־נלס”ווב,םישוודההוהגשההוסיוודסהולבלגוצדל
"ווסוה8פוו*תיגבגםיאצמנה.סדאיבבליוצ/ו`שוכנלןונ

תואווה,וןל,לעופהתיבב'תשםפשםהצעומהשןמזלכבוהוקסולבב)ב(
הוהגספחוםירודסהלכל,גואדלהצעוםה.תבוגתספוציפ)ו(2רועסיל

םיאצמנהפדו,ונבלוצ`שוכול`ץזבואתנכססובהאלש,ובםישורדה>
'.ןמזהותואתיבב

.
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-ייסלבןופסווילעלעופהטלבל18/1םיולהםלץזגבםוגייוהוקסב-)ה([־.9הוה

ליללוכהתנבלוצ/וסנבלהםלץוב”פוגייווהוקםב־ו)צ(7.16;,”

ופשב־ןבם`ףוג,וס,םדא,לכואלעופהדצםיהוווהזיצ`ונ]ווובס'
ןוה`ובובעחלכ.ץובהתאזקפל'בייחלעופההיהי!וא.וסוטמבוא

,,..דבלב,

.,"־`,:י

'

-הודווב«סצעוםה?ילעבקיישןוובס.וסז.ךוהןוגהםהילעופהוקהאל)ב(ן,
בייחלולהסצעבקזנהתאןקתלהצעומהידיבתושרהלעופהלויבתכב«':;

־;ה\.וולתהתוצצוהסושהבילעופ”תא

<

”,
והלב'עוםסווי'

)ד(2.ויצסבפיבוץבה'פיוץםבהצעומהדצםהוויהולאוף/וויבס
איהחגובשחילעץובהסאןקתלהבייחהצעומההיחהיזא`4ליעל

־'יסובלב
.

``

»
־

`ד««

גנווס*ודי«לןפובץייעריבסןמזךות11ונההמהצעומההבהאל,)ב(,
סוסיהן.פצווסהילא<בהכבהעדוהבצלצופה.וגוווונופ-םיוץיערפ*”

םמצעב'ןזוה!ס`וץהל,לעופהוג/ורבוו-היולילעופתצווב'ידיב ..., .ווץחהתואצוהםולשתבהצעומהתב*בייװלו
םיכוסכסאוטחתוודילולס'םהננלבוווועחיו,הרקםבש`הזבםימוכסהםידדצם';11`

ובהדעותוץולהץוצובי;וגפסעבונהלבוצץושוויפהזםכסהלושקבסההיהזיצ
.תסוסוםתוררובווילהטלחהלוזוידלל'גהםובוסססהי

.ךאני.«יאולו.
*

,..םימחהלעםיליחמ-ן

.\וי"””שיויצ(יפלםש””₪;!.עבטמסתחונ'וךויוװ'יהז:לבסה:”19.4

'כגהספופהו,םכרעבםיוושוםהםיילולו'צםויווסי'הזםכסהיצנחילבי:12
י.1ובםכסהההרפהבוהומכםכסה`לשדחא`

,ואםוינילוטובתוצוחהחולשמהזווצה'לעהידדה'םסוװווםסודדצה;715

בתכמבהלעהשהדוהלכו,ונמסעבונהלנורבושוופ,הזםכסהלרשקבהווהה
בשהסאליצו!תנגוהתומושרהתובותכהיפלןוםבשפל<רהאדצ`י'צכפ4שו`,

;לצושובירןדה,דוסםבסוריססװךיואהס,סועם72וובצכהכלהסוהלבץתצעו
י



ם':־ס`ה'

בג«.*סויב*בםתחנוןוכנש
.דחאדצב”הצעומה”ןלהל:וקהשונוה-הירקתימוקמההצעומהןיב

.ביבא-לתפ'ט'ובללהוהוזוהב`הלללבההיפוחשהנםיידבעה'טיובועהתוגהודבל`
`?”ט”:.ינשדצמ”םידבועההרבה”ןלהלארקתש,93בוווזולרצי'הו

.*.?־,`כןוויהעקרקתבשהתושובייכהריהצההצעומהולי;הוה
־ו.ו`

«;{לצבהחהההזלהלכוםש,י.-היילע!העפוהו

.
,

>

'הולםעההװהוסכלםהבלובה;ההההלהנסיקהל'הצעוהה.זךברבול*:ויהו
«.ילעופהתיב”ךלפלצרץיש*םירחאטוופסדיפגעלוןהוגפוב

הנרגהההללעופה*תיבבשופשה־הוכז,ה8ווספלהמיכסמהצעומהולינוהו
`הוידבװהםההרופה)”לעופהיךןלהלכוגואקהיוקרזגה”לעופה”תינפוגתוברתל

';ןלהלוהזםבסהב*סוופםכםיהבהבו'םידבועהתובת
*#

`

הז'םכסה*יבלהיהוגוביההה'חווםהשהמיכסהםידבועההרבההליהוהי
-ןלהלדסוטרונוהםןאנתלםצההב”לעופה"לוספהלעופהתובבישוםשהתוכז

הטלחהי'עהכלהכוושוההזבבסהי”פעהצעופה`הויוביהההלכו<ל',בווהי
',₪”.`־'1,םויפהצעומההצצופ

:רומאלהזםכסהדיעמךכליא-
ונפטךובניהלב;קלההרןהה7הזםכסהל*הוהםבדובאה:ג`
הבייההפוהמיכסמןלהל־*ףיעסיפלםירבכעההובה.תויוביהתההווהה;2

־”־`:{תקלדבהנכובה
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סרופס.יוןולוםינפוגההלםוההתופמלתיבל”:היחםשהלצךםיץהל)גו*
סבוגלבליכהריעהלשחטשלע!והשותיבה;םירתא
הזםכסהלתפרוצפה35וופבהתיבבהל`פאתהבםירודמוםינקתה
".)ילצופהיהוב'ןלהל(וגםם'דובביתלבקלחהווהמו

'ןלהל(לובופ*ביוץזויבס!לעופה”תינפוגתוברהלהדבנהלווסםל)ב(

*וג/וםינקתפה'לבלכ`לעופההיבנהידעלבשומשהיכז)ילוופחי

ופץוייואיוגהגהש-ווהפווצפההיגבהםיפלובםיאצמנהםיווהמה םדה־וגףוג;ידילע"וה-הצצופהןיועל'גהתיבבםעפבםעפיופ
';הנצסבואהתושרבהפיפכבדחא

י
־
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לוכל)ב('ןסץ־ויצסיפלו-לעופהלהבתכהתידעלבהטופשיתוכז)ב(
`םיגגבםוחןעפנה,תויביטרופסםוליעב,תוינפוגהויולפפהה'הוסםל

גוליגוה`היםווטהוההויגבהב,הולולכההווהמםילבכבוב1סץיבהפוופפ
`.'לווב'הלש

&,
,
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ידיבתושדחהזףיעסלש)ג(ף)ב(םיבטקםיפיעסברומאהואלע)ד(
םיווצהינפלשתועשביויבץהםלכלע,לעופהתיבבשבתשהלהצעומה'

יווילהלו!הוחאסוופסוהולזעפובהינפובןהושםהתולועפהרטפל
,;ובלבינוווהירקברפסהיתב;;י

`
'

,*,
־

#?

";הרבונוו.היסמםולשהתבוהפלעופהוצ/וםוךבובהיתובההא,דוחשל.)פ( .לעופה*היבלושקב,תימוקמהתושרהלשםהש,הזיהםירתאםילסיה'וא
י.םכסהההפוקתלבהךספל
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`'יבםנכש49לשהכיפהלהוההזםכסה53

יווופה'ל538הגהאהוכזהוי`ח
ליהוזןה«לפ=סולשהאלל3'7ה־הפוההילכךשמבוץוהביולדופצה=הז,םבסהיפל

,;ךלהל.`,:,"דויצסבהנהץנשיהרוםהללעופה-וה/וםידבךץהןתובה*וצפהכפהנ
ולעופהנלוסוה/ולעופהזבום«וה/1ילעופיה'ידיב,הדהילעובהתהנבלוהנ:{

*יץבהכבהעדוהבםידבועההובה:יוילעםעפבםעפידמ?בקיהיפכיובוהאהיו
'.?;הצצופ
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501701384

'.ומכ.יספ*שפוחהפאיןלפ--

«!ד'צשוט.&15,װ«שצעופסטטר?גפ
!זב.סרמ־חצצוספשיגרזגפ

;יבנע.%ףע*”עפוממריפזצ-
־.*פצץרםהרבזגןפצמ

"”?יל”?*!"₪םייח

`טרכפפל<אפפמטפנהטביטלרואך'צפגויעלפ”צו;םפילאריבצמיננה

*&*3*49לטיחסוץתליםידוואאל:לפלפהלש#ולפעוםהחיכ

םילצלצמ?{שופריכזמ,ינלוג.פוסי”שיליםוס::ב:עצמא8888
לעופהופדהלשיטביטהץעויה**פמנצודפסרשכךירנולו,ונדש4װירץ

םיסופספחצפושתפלעב«ינפחורשנלשודיוצהאלניץ?ומופורדפםפהלשל
.טררותפתל"לשתולפזימופיבפעחוי3תהסבדפיר

,יחיטש
.סדיחא".&
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טנטה

םויבכםתחנוךרענש ותאדצסהצעומה"ןלהלארקתשונואתירקתימוקמההצעומהןיב
,ביבא-לתממ"עבלארשיץראבתיללכהתיפותשהםיירבעהםידבועהתובתןיבל .ינשדצמםידבועהתרבח"ןלהלארקתש,95כורזלרא'תד

כעודיהעקרקתסשהתושרביכהריהצההצעומהוליאוה
.)"ל"נהתטשה"ןלהל(ר"מסלעערתשמהו
תולמעתהתוסמלתיבל"נההפשהלעםיקהלהצעומהןוצרבוליאוהו ."לעופההיב"ןלהלארקישםירתאטרופסיפנעלותינפוג
תודגאתהללעופהתיבבשומשהתוכזתארוסמלהמיכסמהצעומהוליאוהו
תויובייחתהתרומת)"לעופה"ןלהל(ונואתירקףינס"לעופה"תינפוגתוברתל .ןלהלדהזםכסהבטרופמכםיאנתבוםידבועהתרבח
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,תוארוהיפללעופההיפבםעפהשכתצעוםפעןמזלכבוחוןפ'לכב{פפ
־

(:',סםיידיסחלכלגופיל,הצעופםתביוחםם.ו3יב)ד(8ףיעס<
;ינבללוצשוכרלץוכיואהגפססנגמאלשידכםישורדהתומצעתהו

*?דסוהותואתיבבםיצצםבח<םוו*
>

־”

.!שובשודי'לע1לצופתתיגפוף/ויםיגקתםל`קזנםוגייו'הוץסב)וכ9:11

”ףוגוי'גרסלכואלעופהדצמתוריחו!:וף/זויבס*תלב`«

ץוגת,תפ`;ץתל,בריחלעופהאוהי!וא&וםוץםבוצופסכגנס
.־`־־:%'־;דבלב:ופונובשחלע

`”װצפופהזלינ?בקועוויבסןמזךותזגהתאלעופהןקתאל')ב(1
?.ץובבפא,ןץתלחנצומה?דיב'םושךה.,פופהלאבתכבהעדוהב--.1'

יי{זומתתואצוח1םולאעבילצופה'תובייחלוהמצעב
טופסידולעלעופהתיבלוצ/ו-םינץתסלץובםוגייולחוקפם)א(610

#םובוץנהץםינץפבתצעופאוצבתוריחויאואוויבסווסלב\-"
!?{םיתחןקתלםביוװ'הצצוםההיהתיובלוע,)ד(צףיעסב'
*".'.;ינפבאיההנובשחלע”*

'

:ודוווןעבקיישויבסןסוךוגץזבאצפטהנעופה־תבץתאל*)ב(
*,י

י,פצעופח(!`בגננ*הזדוהבלעופהוף/וונוטמתיוקילעופתצעומ־

ןוגהפאףךצתל`,31ופה\א/וונופ-תירקילעופתצעומידיבתושדח
«”ו'ד”\:;.ןוץתה=תואצוה'םועםתביסבעוסהםא:וצחלוםמצעב

לובוספס!וופגועד,יןולחםחיגקבוווולתוו,חוץבש-סצב־םיפוכספםידדצה-`.114
=תוןךת;וקולח,ואזביחןוגםם-ובובח'לבואושוויםהופכסהלושקבםפשהז'ו;,

,';«ו!פבפסופסופחווווביידילהטלחהלו`11ידלליגשםיכוסכסהיו:.ט-
־

\;'

ג'אבחיםופחו:םכרעבםיווקוםח<פייויצו/םיידוסיחוטנסויאבװ:לכ;12'ש
,"";ךךג,,'־'י.”וזיכםכסחה<תופחכותופב'סכסה.לטיד₪8

`

;

`וב”ףוינויוסונתוצוחהפולשסנבןדוצתלעתיווחיםיותוופםיווצה`335

=חלפםסוחעווהלכוןובמפתעכונסלכואושוופ,הזםכסהלוסץבתווחא

.אעחת'ליעלדפופושוה'חובותכה.יפל.והנשמל”דחאדצ"ו'םושובתכמב
`.;לארשיבואובדושבב'סתווסם>ךיופתפתועש72רובצס:חכלהבוהלבקתכש,

:.יסיכבגויו-.ווצולבו'”טשפשםתחתןרענסזתפכספי:14

סממ”'שװמ`װבהאװו

`י'
'”::ןויצה



ורב יאנפ#,"
* לעואתוניפ?

:ןובוא

ו:לעופת.ףינסלשבוטהרואל.. !לכםאהפתושכרעיבורצובטלווו .םי:'תעבה
,

וגולתגוסתוביסהסחיבינא, כתוטושפחעיבןונל?:קלווץבבו
.:.םוןח.ת

וס;ו₪לכב'וז*ימיבותרטולןב .`"ייחו

לשתוסנכהותואצרה!וכוביר .יפסכהסגבםתאןקפסהתרובגת
גולדזבכב.,י

סיב/
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:ךיראת

-2-
בופבצמבותרימשול"נהתיבהתקזתהלתושורדוא/ותורושקהתואצוההלכ

סחיב«"לעופה"והצעומהי"עףתושמבהנלותת,הזםכסהתפוקתלכךשמבןיקתו
,

.ונואתירקתימוקמההצעומהלששילשוונואתירקםילעופהתצעומושילשינשלש
תאריבעתהצעומהוהרקמבםגףקותבהנראשתהזםכסהיפלהצעומהתויוכיתתה
הרבעהי"עןה,םירחאוארחאל,ןתצקמואןלוכ,ל"נהתיבלרשקבהיתויוכז

שרופמבהזבתבייתתמהצעומהו,רתאןפואבןהוהריסמ,ןויכז,הנשמתוריכש,הריבה
יפלע,ךישמי,ל"נהתיבבהצעומהלשתודהיהתויוכזהוא/והרבעההלבקמש

םייקל,הצעומהןיבלוניבתורשקתההוא/והרבעהההזוחבללכהשבתכבתובייחתה
וא/וםידבועהתובתיפלכהצעומהלשהיתויובייתתהמ-םתאותתאלכתאאלמלו

.הזםכסהיאנתלםאתהב,"לעופה"
עיקשהלםידבועהתרבתתבייתתמוהמיכסמהזםכסהיפלהצעומהתויובייחתהתרומת
לעופהתיבתמקהב)תורילףלאהשימחוםישולש(י"ל55,000.-לשימעפ-דתםוכס

תמקהלתיארתאההצעומלםידבועהתרבחי”עםלושיל”נהםוכסהיכהזבםכסוהו
י"ל40,000.-ךסבהצעעמלהאוולהןתמלםידבועהתרבחגאדתןכול"נהתיבה

.םינש8לשהפוקתל)תורילףלאםיעברא(
גואדלבייהלעופההיהילעופהתיבבשמתשמלעופהשןמזלכבוהרקמלכב)א(

ינבלרא/ו.שוכרלקזנואהבבסאלשידכםישורדהתוחבשההוםירודסהלכל
וןמזהותואתיבבםיאצמנהםדא

)ד(2ףיעסתוארוהיפללעופהתיבבתשמתשמהצעומהשןמזלכבוהרקמלכב)ב(
אלשידכםישורדהתוחגשההו-םירודסהלכלגואדלהצעומהתבייחתמזאיכ

.ןמזהואתיבבםיאצמנהםדאינבלואשוכרלקזנואהככסםרגה
ריבסיתלבשומשידילעלעופהתיבלוא/וםינקתמלקזנםרגייוהרקמב)א(

יזא,ומוקמבואומשבאבהףוגואםדאלכואלעופהדצמתוריהזיאוא/ו
.דבלבאוהונובשחלעקזנהתאןקתלבייהלעופההיהי

בתכבהעדוהבהצעומהי"עעבקיישריבזןמזךותקזנהתאלעופהןקתאל)ב(
”לעופה”תאבייתלוהמצעבקקנהתאןקתלהצעומהיריבתושרה,לעופהלא

.ןוקתהתואצוהםולשתב
רבוס-יתלבשומשידילעלעופהתיבלוא/וםינקתמלקזנםרגייוהרקמב)א(

יזא,ליעל)ד(2ףיעסבםיבוקנהםירקמבהצעומהדצמתוריהזיאוי/ו
.הבלבאיההנוכשהלעקזנהתאןקתלתבייחהצעומההיהת

ןירקילעופתצעומירילעעבקיישריבסןמזךותקזנהתאהצעומההנקתאל)ב(
תירקילעופתצעומידיבתושרההצעומהלאבהתכבהעדוהבלעופהוא/וונוא
תואצוהםולשתבהצעומהתאבייתלוםמצעבקזנהתאןקתל,לעופהוא/וונוא

.ןוקתה
הזיאםיכוסכסואתועדיקולחםהיניבוררועתיוהרקמבשהזבםימיכסמםידדצה

םיכוסכסהואתועדהיקולחואובי,ונממעבונהלכואושוריפהזםכסהלרשקבםהש
־.תכמסומתוררובידילהסלתהלוןוידלל"נה

לשדחאיאנתתרפהו,םכרעבםיוושוםהםיירקיעוםיידוסיהזםכסהיאנתלב
.ולובםכסההתרפהבותומכםכסה

רשקבתורחאואתוינוירםםותוארתהתולשמבךרוצהלעתידדהםירתוומםידדצה
דצי"עםושרבתכמבתלשםשהעדוהלבו,ונממעבונהלכואושורפ,הזםכסהל

72רובעכהכלהכהלבקתנשבשחתליעלדתומושרהתובותכהיפל,והנשמלרתא
.לארשיבראדבדרשמבהתריסמךיראתמתועש
,רתאכםנידו,דצלכלההשהשש,םיקתעה12-בםתחנוךרענהזםכסה

םוחתהלעםינועהואבהיארלו ג
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להרדא

59זופ

דובכל
יאבכ'חה

לעופהזכרמ ובינג-ילעופח;צופ־־!יקי'צ'חה'.
. .3.8

הלעופהףינסלויבצמהרואל
הלכסאתפתושמהשיגפרבדבטלחוה

.םינינ`עםם
רבדלהגוסתוביטחסחימיכו

כתפתושמהשיגפוגל!בקלןשקבנו
ימוקמה

וסיתלבכוזיתינפתדמולאנ
.ייה

לצתוסנכהותואצרהזוכךב־ר
.יפסכהה:נסתץףקשמההדונאה

.וב/



דובכל
ןהכ'רמ

תימוקמההצעומהשאר
13153122:-"---..-

8.1.1964

,לגרודכהשתגמלהרואתלהעצה:ןורבה

.לגרודכהשרגמכהרואתליתעצהתאךלאיצמהליננהךתשקבלםאתהב
'

שרגמבהעקשהתיאדכאלשםינינועהןםאמרוגהלכלרורבתויהלבייח
,דבלב,םינומיאלהרואתךכלעזובשקווהליליקחשמלהמיאתמההרואתלהזח &

לגרודכהתלהנהתאררחשללכונךכידילעיכדאמץילממינאךכלעו
,ךכבםיעגופםינומסאהוהדימבהדובעתועשדוביערוגעםימולשתינימלכמ

הרואתםיקהלץילממיננה,סינטהישרגמלעהרואתהתאיתיארשרחאל
.שרגמהלכלעלגרודכהתלהנהםעתוצעיתהבואלגרודכהשרגמיצחלעחוד

),הצוכקהןמאמםערקיעבומיקלשישיעוצקמןוידלןינעהזלבא(

.םיקהלמשחהתאוניניבשהענהלםאתהב.עודיונהךכלעריתמה
־”12,000-15,000הלעתשרגמתיצחמלהרואתשילהדנו

'”25,000-30,000הלעתשרגמהלכל"

הכןמגאלמש//־־כ,ברדובכב


