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תימוקמהצעומ

ונוא-תירק17
47'סמהצעומהתבישימלביסרפ.י

65.3.24םוימ

הצעומהשאר:ןהכ.י:ה"הםיחכונ
הצעומהשארונס-ןי'צקוב.נ
הצעומהשארןגס-ץכ.ס
"תקחישרכח-יקסלוצג.מ <.ב;?%?רלל"רבח-ינסרהה.ו
0425השעמ©3ק(:עלצ-למרבה-ןםיונ.ז
;רבח-'ולסצ.י

%רכח-רייבצ.?

רבח-ןוסניול.י:ה"הט”רסח
``"-"-

{ג, .הצעומהריכזמ־יבנע.ךרמ:לכיסרפהם"רר
,

'”"”””

יחל .י! ”ט.!יי1--%? 1962/63תנשלהצעומהביצקתבהיקטלתיעסמהרבעה.א%ב.
.1962/65םיפסכהתנעל”סובביצקת-.ב

%

:לאושינירה1962/65תנ*ל?סובהביצקתהלעןוידהתלחתהב:ינברה”`רח.ב,

םגעיפוהםייעורחכינפלהרשואש62/64תנשלריצקתהתעצהבו
תפסוהלעןוירהינפלתוי15-כקר.62/65לשרצוימהןומאה"

תונוישרןימאהש4דומעבלשמלעיתרמ,1962/63תבהלביצקתה
דעותמהןומאלםגםיאתמהזוךרעב79000.-כזימכתסמהינב

18לשתפסותבםילקתנונאכ"חאתייערב"יקרוהנתהתישארב
.תוריל?לא אלאהזףיעסבקראלתועיפומהלאתופסותו”,איהיתלאש.
םילובקתהלעםתרטמחכבושיחההיההזזא,ונטנםיפיעסהרתיב

.1962/63הנילוקורמב

תישארוהחרטרע”לונלוכ”אלותרבגומהירנשיסרמ"דוחב:הצעוזה?אי
.םיפסכהחגח

הווהמהיװ3100.-ריבהאצוהביצקתלתמסותהמהצורינאותויה:ינברהחרם/
דגנתהלץלאנינא,רשואמהביצקתהתעצה”רתויוא20%כ

.ביצקתהתפסותל
לשהאצוהבהצעומההקפתסהוליא-החמשברשאללוכייתייה

ביצקתבםינושחיפיעסמתוחמתהוםימוצמצח"ע,תורילילא14
יװ177.000דועםגור"ואמהביצקתהמװש14000.-לשםוצמצםגךכל
אלשםיפיעסהברהשישהזרואלםג.תמזגומדאמהאצוהוז
עיבצמינאןכל-1962/65ריצקתהרוװארתואצוהבםיעיפומויה

.1962/63ביצקתהחףסותדגב<”:?**

2/..

57-9-0-91 



ריינצרמ

הצעו:יההארי

ינברה"ירמ

-2־
ביצקתלתחסותי"עהתחפההתאהרצח-ינירה"רמירבדלסחיהמינא

קרםתואךוסחלהיהרשפאשתורתוימתואצוההלאתואצרהבהצרו

טעמכהההמשניתעבקוזיעחל?יעטמתורבעההתאיתחתנ,בוסןוצרב
םימהתורוקמחותיפודיס,תוברת.ךונחחיחיעםברתענתואצוההלכ

תועיפומהןומימתואצוהםגה,ןייצלילע.תואצוההליי45%םיווהמה
הצעומהיתורשתוליעיתלדיהםחלקפסאללושענוהיצקתלתפסותב
.םדקהבןתכימתתאולרקיהרעסילבקמלעהלקהםשלםגילואו
ןרקםהביצקתהתפסותמ,40%כןכםגםיווהמההאצותהיפיעסינש

עיבצהוזהאצרהדעבוהלשממהתוארוהיפלושענ",םימימדלןוזיא
תאםיאצומ,ךרעבװל3000.-ךתבתפסונההאצוהה-ינברה-ייי'חהםג

,ושגוהשםינותנהשקתפלכןיאזיךכ-םימתודגאמתוסנכהביוסכה
םיפסכהתנשבהצעומהי"עהתהענװתיבויחההדובעהתאםיפקשמ

1962/63.

ינפלקרירהו,1962/6ףתפסותהדגנעיבצה'יינברה”הצעומהרבח
ביצקתהשןוידהתליחתביתעדוהרשאכ,ביצקתהתאדחיאםימיעובש

רבחתא,ךוניח'יעתבתדבוכמתפסוהלעורקיעבססובמ1963/64

אוההמלןיבהלהשק-ודעבעינעהוהצעומהביצקתבןייעהצעומ
תעדלחכונהיהםעבןיעמהיהוליא-םיפיעסהלעםויהרעריע

.ביצקתהתפסותמ90%-כםיווהמדעת,ךוניחבתואצוההש

יתרהצהתאר"וילדוהיברהצעועהירבחלכלריכזהלינירה;ריהצמ
שארלשותובירתהרואלשרמאנהב,1963/64ביצקתרותיאדעב

לכורייאמהריצקתבתרח?יתתלכםרקומררשאלאיבי”הצעומה
תדובעלדלץכביצקתוקוליתענכתהה-רדואמהביצקתללעמהאצוה
הברשא,םויהתחנומהריצקתתפסותלתוכיישלכהזלןיאוהצעומה

.ללכנםיירח;םהוואצרברבכשתואצוהיפיעס!י
אלהצעומהתלהנהותויההיעבלןייעסמהרבעהבהעבצהמעגמבינא

לשהסנכהוז,תאזלכבוסיװזלתיעתתהרבעההזסיעםבהקפתסה

.הזתיעמבעבצהמענמנינאיװ1400.-לבורק
1962/63תםתלהצעומהריצקתבחיעםלףיעסמהרבעהטורפןלהל
.1962/65תגסלחסונביצקתןכו

5/...
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196465םיפשה-:₪22יביב-ןגמבםיפיעסתרבעה-.א

רשואמביצןח

-.12,990

1,300.-
400.-
800.-

1,000.-

1,500.-
4,000.-
?5,000.-

600.-
120.-
20,-
180.-

200.-

800.-

2,500.-
100.-

1,500.-
50.-

500.-
50.-

1,500.-

סימולװךתה'
ני2סהםש51221 תרוכשמ-יסארהלהנימ611.1'
םימולשת-""611.4

םיילאיצוס
ןופלט,םילוב-""616.3
תועיסנ-""616.1
דוביכ-""617.1
םיסקפ-""617.4
םינוקה-יללכהלהנימ624.2
ןינבבםירופס-""629.21

הצעומה
םירתאםיקנבתאצוהיפסכ63.02
המסאיונפ-האורבת718.52

ןופלטה'בח-יללכהלהנימ628.71
.קמה

תולבוה-האורבת718.
םיבלכלםירפסמ-"718.62
םיבלכהדמשה-"718.65
20.-םיבלכלןוסחתוקירז-"718.64
150.-דויצוםילכ-ןוחטבוהריטס728.4
תנקתה-""728.51

םיסנפ־
150.-תונופססיעגפנ-""728.81

תורחאתופסות-ןונכת751.3
־תוינוכמתקזחה-"736.2

תוסבו
תורחאתואצוה-"738.6

היצלצרפוןונכת-"738.6י
לארשילימירבח-תונוט768.76
תורחאתופסות-שוכר741.3
חוטב-"744.4
תועיסנ-"746.1
םינוקית-"742.2
םירפסמותוחול-"748.61

תובוחרוםיתבל
דוביכ-יללכ1.627

תועיסנ-יפסכ656.1
דויצוםילכ־םוכר748.4
תרוכשמ-"741.1
תולבוה-"748.1

םירמוח-"748.2'
םיירוגנםינג-"748.51

םישיבכינוקת-"748.52.
תיתיבכינוקת-"749.24

הלרגה
1,610.-

2,600.-

-.420
-.450
180.־

2,000.-
2,000.-
5,250.-

1,430.-
500.-

התחפה

340.-

-.160
3500־

1,120.-
4,000.-

180.-
120.-

70.-

1,270.-
100.-

50.-

650.-

400.-

2,750.-

ביצקחכ"הס
[ןותמ

-.14,600

-.820
-.950
230.־
-.850

2,400.-
2,100.-
10,450.-
13,670.-
1,580.-
1,500.-
1,000.-
300.-

1,870.-
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ביכבץחכ"הס־5־
והמישב'ג-ןפרשואמםיבשוניצסהםס;ןיי-;(371

1,050.-650.-400.-םארמתוארניתלבותונויד-ךונח6.811:,9
1,400.-400.-1,000.-תוכורעת,תוגיגח-"811.93

9,550.-2,650,-6,700.-יאופרחוקפ-"8331.811
5,750.-1,750.-4,000.-ותקזחהוטוהר-"5.1.811

םירמח-ןוביתס"יב-"819.8)ר
6,100.-'12,500.-18,600.-ידומלדויצו

1,800.-800.-1,000.-חוטבותוינוכמתקזחה.-"811.62
750.-350.--400.-הביתכירישכמ-"811.5.2`
550-6505.-־300.-תוספדה-"811.55

4,500.-3,000.-1,300.-םיקרםבוןופלס,םילוב-"811.65
טוהר,ןוכיתס"יב-"812.5.1

1,500.-2,500.-4,000.-ותקזחהו
300.-200.-500.-ןיגבחוטב-ןוכיתס"יב-"812.83
200.-300.-500.-תוברתתולועפ,ןוכיתס"יב-"8125217

1,500.-900.-600.-חוטב-"811.-1,,
4501.-150.-כ`כ.-ל"שתתועיסנ-"811.6.1

1,750.-550.-1,200.-יוקגירםחוטיטםומה,למסה-"811.3
10,230.־230.-10,000.-גרדוםדומלרכה-"8.85.811

`

770.-70.-700.-ץוחידלילרוטלרכס-"811ס8.81
םיתורזןתמוםירפסתינק-"811,834-

450.-250.-200,-תלוכייטועמל
יטועמלםירפס,ןוכיתט"יב-"812.84

250.-250.--500.-תלוכי'
100.-100.-200.-הידימלתחוטב,ןוכיתס"יב־"812.8.6
ירועשבתופתתחה,ןוכיתס"יב-"812.83כ

500.-300.-800.-המלייה
500.-500.-1,000.-םיגוחבתופתתסה,ךוכיתס"יב-"812.33

2,750.--750.-2,000.-םינוקיתל"יג-"813.42

650.-250.-400.-'וכותוגיגח,ל"יג-"1<.815.9
100.-400.-500.-חוטב,ל"יג-"4.,81

\490.-דויצוחבטמילכ,ל"יג-"86.8.45”
190.-300.י

150.-50.--200.-םידלילחוטב,ל"יג-"813,852
יטועמתנזהב'תתסה,ל"יג.-"815.8,64

50.יי250.-500.-תלוכי
240.-140.-100.-תובוט,ןוכיתס"יב-"812.8.12
140.-40.-100.-תולבוה,י{וכיחס"יב-"812.8.1

120.-180.-300.-םילויט,ל"יג-"80.8.65

2,500.-ותקזחהוםוהר,ל"יג-"53135.1
םומה,למסה,דליהתנזה-"814.45

100--'ןויקנוםימ

חבטמדויצ,דליהתנזה-"814.84
500.--לכואילכו

200.-היבוקית,דליהתנזה-"814.42
16,001כ.-ןוזמיכרצמ,דליהתנזה-"814.8.2

1,000.-למשחוקלד,דליהתנזה-"814.85
300.-תונוט,דליהתנזה-"813.88
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ףיעסה
!

841.3 *

828.6”

812.8.10

828.63
828.9

828.92

841.11
841.14

841.1.12

841.1.15
844.22

84ףןוז2
848.815
848.814

8ו3.819.1
848.819.1
841.1.11

844.21

845.2'י

8163
81?.1

65.ן5
848.8.ף1
"818.7
818,ר”9
848.??1

848.3ד
848.827

811"י-.'.'

ףיעסהםת

הינטיק־ךוניח
רעיבינודעומ־תוברח

תובסם,ןוכיתס"יב-ךונח
תוכורעתו

רעונלהקיסומ-תוברת
םעהלועפףותהבתולועפ-"

קרב-ינבפ"מ
ןוסלנצכהתמי"עהירפס-"

הקזחה
דעסילעפמתרוכשמ-דעס
םיילאיצוסםיפילחת־"
חבטלירבועלתרוכשמ-"

םיכסוח
ענומלופסתדוכלמ-"
הטבלהןסחמתקזחה-"
םילועתפטועתילכלכהרזע־"
זופ”אותיאופרהרזע־"
תיתיבהארבה-"
םידליןועמ-"
םוקיש-"
הכשלהידבועלתרוכסם-"

הרבעמב
םינוקית-"
הביתכירישכמ-"

ל"מאותועיסנ-
תולבוה-"

םיכסוחתפסותתילכלכהרזע־

םילועהעובקתילכלכהרזע-
תיתדההצעומהתקזחהב'תתסה-תד
ןרקהח"עםימולשת-"
תיברהח"עםימולשת-"
הדמצהיסרפה-"

הלענהוהשבלה-דעס
תוימעפדחתולועפ-"
הלועפה'צוהענומלופס-"
םיבץוחהעובקתילכלכהרזע-"

םיבשותתיאופרהרזע-
הלענהוהחבלה-"
תוימעפדחתולועפ-"

םידבועלתרוב־ם-ךונח
תירבעלברעידועס-תובבת
למשחוקלד-םיט
)חוסב(תימידםתקזחה-"

םירוגסתודסומבםידלירורס-

..6-
רטיאטביצקת

4,000.-
1,500.-

300.-
2,700.-

5,000.-

1,500.-
4,440.-
3,300.-

5,800.-
5,080.-
100.-

4,000.-
4,000.-
4,000.-
1,000.-
4,000.-

17,550.-
100.-
50.-
500.-
50.-

3,000.-
10,000.-
72,000.-
19,340.-
3,850.-
1,640.-
100.-

2.000.-
3,000.-
2,000.-
20,000.-
11 .500.-

הלדגה

6,690.-
330.-

70.-

360.-
600.-

4,700.-
12,000.-
3,050.-
750.-

5,250.-

3,950.-
100.-
150.-
500.-
70.-
950.-

5,000.-

2,882.-
,120.-
420.-

3,200.-

-.20.000
3,500-י

ביצקתה"סהתחפה
ןקותמ
10,690.-
1,830.-

-.370
1ן590.-1,110.-

120.- 4,880.-

400.-1.100ן-

-.430-.3,370
-.480-.4,600
-.50-.50

ט8,700.-

-.16,000
-.7,050
-.1,750
-.9,250

21,280.-
200.- .

25,928.- 46,072.-

1,500.- 500.-
2,600.- 400.-
.400.- 1,600.-

6,700.- 15,500.-
' 8,500.- 5,000.-

1,500.-
800.- 200.-

70.970.*
6,000.-

22,300.־9.700.־
2,700ו־7,500ס־



ביצקתה"ס־ד־

והפ₪!בנ-גנרשואמבינןןתביעסהםששי

1,000.-600.-400.-תורחאתופסות-םיפ91ו3

־14,100.-6,100.-8.000.-סיבונלהלמע-"6.,912

10,200.-:.3,200.-7,000.-תוראבהלעחוקפ-"915.1

6,000.-1,000.-5,000.-םימידמתירק-"913.2

2,500.-1,500.-1,000.-םימהתזררבםינוקה-"91.1.22

1,700.-500.־1,200.-תובאשמוםינינבחוטב-"4.4.91

3,500.-2,000.-1,500.-חוטבותוינוכמתקזחה-"91.62

300.-200.-100.-תולבוה-"8.1.91

1,100.-700.-400.-םירפוח-"91.8.2

400.-300.-100.-דויצוםידיסכם,םילכ-"91.88-

200.-100.-100.-הביתכירישכמ-"91.59

900.-800ף-100.-הדסצהיסרפה-"0.3.91

621,000ן-139ן692.-139.692ן-000.621.-כ"הפ

`פ1362/63םיפסכה!ונ-;יללינווביצקתלתפסו'ב

\םילוביש

!₪,ניעםהםס₪
1

2,000.-קסעסט111-.6

887.יםיפירחתואקשמלחונוי'כך12,2

400.-םיינפואלתונויזח1251

2.000.-םיסלטיותועדומלתונוישר125
2,700.-'ןיעקרקמתרבעהתורגא1259

2,000.-םיגוניעלטיה”51
.הינבלתונוישר?”5:1

18,00944י

15,759.-הינבוןונכת-החבסהסמ236

;2,000.-םישיבכב"ןד"תופתחסה.”1

600.-םיקסויקהרידרכמ2412

250.-האושהןרקתווזחוםתואצוה2607
\3,766.יתוגוסתומורת?67"

\

;980.יתועדומתקבדהותורגאבםימוסרפ2601

:25,100.-תומדוקםיגסמתודזחוםתואצוה2653

5,000.-תוגופתוסנכה2653
(םידליינגתויוזב22.51”.

'1,650.4

'2,850.-ץוחידלימןונחתדגא31{3

.םידליהתנזה31
,-.250

1

:3,700.י-הנטייק31;6

ו250.-ןוכיתריייםתיב'יתוריסןי31.57

{14,300.-ןונח-ןוירוטברסנוקתדגא31.96

4001.-תוברתתוגוס325

2,1001.-םידליתקזתהםםירוהתופתתשה511,121

`ו1,750.-םארמתוארניתלבתוסנכה-תוגוס345

4,200.-ח":וקבתופתתסה511.;'

|200,-תיתיבהאדבהבםירוהתופתתשה?4:5
*./8,

,י-ו,.,;־7.4ב,שי,.ש.ג.-.
־



! ש ו '
2122ניצסהםס₪.

:

550.-העובקהלכלכלוסב54.6

5,000.-ברעידועסםירומןורובזיימב51.2.1
1,700.-הכשלהידבועלתרוכשמב51.4.11
8,650.-)חואירבהדרטמכםילועלרעס-תיאופרהרזעב514.1.15
2,500.-תוימעפ-דחדעסתולועפב514.18

1,900.-חיהיבהארנהב514.19.1
2,900.-{תואירבהדרטמ(םיבשוחדעס-תיאופרהרזעב514.2.23
2,600.-תודסומבםידלירודםב514,225

27,700">תורקיחה?ועס515.1

10,000.-דחוימקנעמ515.2
1,500.-תירוזאההצעומההלחהיכםישיבכב521.1

177,692װ-:"הת

0



.
םימול!11ח-1962/63םיפסכהתנשלליגרהביצקתלתפסות.גו

םג
62.7.5
63.8.1
71.1.2
72.8.73
73.8.63
74.9-3
74.9.15
76.8.7.21

811.4
815.4.1
814.2.1
814.4ן8

814.”1

814.4.14

81 .0.03
82.8.91

82.8.94
85.9.ד

18.1.91

48.1.91

4.3

:םיענמנ

היו-לחה

ביעסהסס
יללכהלהנימה-תיללכהלהנה-חוריא

יפסכהלהנימה-תיללכהלהנה-מגב.י

האורבת-םיימוקמםיתורש-היסנפ

ןוחטבוהרימש-םיימוקמםיתורש-ירובצהרדסהתרימש
ןינבוןונכת-םיימוקמםיתורש-האפקהתינבת
תוטרחסובר-םיימוקמםיתורש-תורחאתואצוה

תושרהתוכר-םיימוקמםיחווט-רובצינינב

םיקנבתואצוה-תונוט
ס"יבךונח-םייתכלממםיחווט-הריכהימדוד"כס

ל"יגךונח-םייתכלממםיתורש-הריכחימדוד"כס
ינכטןודעומ-םייתכלממםיחווט-םינודעומ
םיתורש-ןוירוטברסנוק,םיתורשותולועפלתואצוה

ךוניח-םייתכלממ
ילעפמםייתכלממםיתורש-ןוירוטברסנוק-תורוכסמ

ךוניח-ךוניחליאול
תימורט-ןוירוטברסנוק-םיילאיצוסםימולסת
ךוניח-ךוניחליאולילעפמ-םייתכלממ

ס"יבךונח-םייתכלממםיתוריש-הדמצהיסרפה

תוברת-םייתכלממםיתורש-ונוא.קהנעמילעופתצעומ

תוברת-םייתכלממםיחווט-םיגוח

תד-תיזכרמתסנכתיבתינב-ר.ב.תגךופתתסה

סימ-םילעפמ-טימימדלןוואןרק

םימ-םילעפמ-תורזחומתוסנכה

כ"הס

:םיעיבצמל"נהםיפיעסיגס

₪
822.-

1 28,150”
1,940.-

2,000.-
1,900.-
6,000.-
11,000.-

900\-
100.-

2,700.-

-3,5006

19,200.־

-.700
-.300

-.28.900
-.100

-.10.000
-.15,650
42,930.־

177,692.-
===============

.רייכצרמ,ןלסאומ;ןמיונרמ,יקסלוצגרמ,ץכרמ,ןי'צקוברמ,ןהברמ

ינכרהסרמ

תגסלליגרהביצקתלתפסותו1962/65תיפסכהתגסלביצקתבםיפיעסתרבעהםירחאמ

ל"נה,1962/65םיפסכה

ךוכיחהס"היבםוירוטידואלהניפןבאתחנה
םיטילחמ

וװ
.ןהכםחנמדידיםיהםעלעןוכיתהרפסהתיבבםוירוטידואלהניפןבאתחנהלע

מ/”ן
!יבנעסד

הצעומהשארהצעומהריכזמ


