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ריוב1רב*אהי

ואריתרבח.1
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תויעבהיתשתאיתילעההבוןואריקםעהשיגפיתמייקרתסב
דומעלםיצורונאיכוינפביתנייצ-קושהותורידםובלסמהי
!םינינועמונניאותוריחבתנשאיהו965תנששךכלףסונונתחסבהב

`רלולכויםינכתשמהברשחיטבהרדיינשרמ.תורתוימתונולתב

.#2.הסינכלדעטעמכלשבצמבםהיתורידתאתוארל1965ףוסדע

-רדוסמהיהייפסכהדצהיכךכבדימתתינתומהתיההינבה
םידעומבומלושיםלשלןואריקלעשםיסמהתורגאהלכשונייה

עגרהותואלדע,ולאהתויעבהמ'הברהשרמול`בייחינא.םינוכנה
וליאכןואריקתאוניאר,םינוכישברוגיפלםיסנכנ4#נאשוניארש
ליחתמרוגיפהשונחכונשכ.םידעומבדומעלידכםיצמאמהשועש
ךואריק'בחםעתויספמיסאלתוחישלונסנכנ,הגשלדעםדקתהל
רשארבד,ז'יצקוברמלשותורטפתההתרקליבקמבונרעצל
טעמכ,רתוידועזואריקןיבלוניניבוקהקותנלםיישקףיסוה
ןיבליניבתיניצרהחישלםרגףאונמזבשרבדהלגתהןמזותואב

םינכתשמהמםירכינםימוכסהתבגןואריק'בח-ן'יצקוברמ
םיפסכהתיבג.1םירבדה2.הצעומהתעיװאללתורידהח"ע
ןיבקותינלתוחיש3רחאלהשעמלזאואיבההינבברוגיפ.2

.תימוקמההצעומה
בצקתרבגהלהחטבהותויובייחתהרפסמוקלוסןמזרובעכשרחאל
הינבבבוכעהו,יפסכבוש-ךואריקםעינשךוביסליחתההינבה

הקמחתהןואריק'בח,ךשמנר"מ80+85תוריד216לש
הצעומהרבזגליתעדוהזאופ"עבומכוסםנמאשיהיתויובייחתהמ

ונקספהףאוונישעןבוהינבהתאקיספנונאיכםתעידילאיבהל
הקספהרחאל.ילהנימהוצבודעאלורחאמהרטשמהטעהינבה
.ונלשיטפשמהץעוילונפ

הדעוהוושאלהרבעהםעםיישרחכינפלהינבלתוינכתלעיתמתח
ץעוילןואריק'בחלשד"ועםעסמהינפהתיהשרחאלתיזוחמה
,תועובש3לשןתמואשמלאיבהרשא-ןורימד"ועונלשיטפשמה
.הינבהתקספההתיההבהפוקת
אליכםהלונעדוהונאוןואריק'בחםעורקשתוירקתהלכרואל
אלאןואריקםעאוהשםוכיסלכםכסללכונ

לעיתרעהיצחוהנשכינפל.םיינשלירבדתאקלחליתיצר
ןואריק'בחיכקרןייצאןואריק'בחלההדובעהקפסה
אשונתויהלךפהםיחוורהלשקלחה.םיינשלהישעמלעהקלח
ומייתסהתודיחי100-הםג.דרפנאשונהינבלתוחטבהודרפנ

נצ-היהיןתיינבםוימןכשםייתנשלשרוגיפוהז216-הורוגיפב
התואהליבומ'בחהשהצעומההתארםא.1966רבמטפסביאדוב

ןודלהילעהיה,םירקשברמולהצוריניא-אושתוחטבהב כ
#

%2היההצעומהןכשםינכתשמהתנגהלםיפיעסהמכאוצמלוהיעבב'

#2`.בחרהרוכצהוםינכתשמהינפההבייחתהרשא
%ר"מ85-80-הו216-הו136מלםיסחייתמהםיפסכהתבגןואריק,תישאר

`ו םהיניבשולירגהםרטוומשרנרבכעםתואלשןכורוידתודיחי
תולרגהבוללכנםרטוורגבתהםייתניברשאםוקמהידילי50-כ
.הדעוהינפבןוידלואבוהםרטוומשרנשםתואןכו
מקתוריליפלאומליששםתואיבגלהטלחהלבקליתעדלשיףסונרבד

{;ךב`.הרידולביקםרטרשאוםיפסכיבגלתיבירלכולביקאלו

ילתיבירולבקייכהרזחבםיפסכםישקבמשםתואיבגלטילחהלשי

4%.תיבירםימלשמותואולהולביקםהמםיברןכש,םיפסכלע

1%ידעומלםיכיראתונמזברסמן'יצקוברמרבעשלהצעוףהשארןגס

`םינרקשלהדעוהירבחתאוכפהוומייוקאלרשאהינב

וו

ולקיסהלוהזאשונבשארדבכבןודלהצעומהלע,ליעלרומאהרואל
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,איבההצעומהשארש-ינטדקלחו;הצעומהתעידילאיבהלונשקבע בג

לשתורידלץוחמןואריק'בחסחילע:הצעומהתעידילםויה
תלהנהםעםיסחיתפרחה,הינכ*חקוךיתעדל.הצעומהיצלמומ
ןואריק'בח,םיפסכהינינעבהוהתמתלכו,ךפיהלואןואריק
אובלבייחהיה,חטשהחותיפןינעללוכ,ירוקמההזוחלםאתהב

ןמזבתוחפלוא,רתויםדקומוןמזבהצעומהיירתחתעידיל
.תדחוימהבישיךירפמהיהםאוליפאוהדובעהתקספהווםינוידה

הצעומהשארלשםינורחאהוידעצלעקלוחיניאיכריהצמינא
נהרושיאלאלוהצעומהתעידילאבוהאלשרעטצמםלוא

,וריכזהאלהצעומהשארבחותיפוהינבהןעטומ”הינבלסחיב
תובעתהתורמלתוירחאמהצעומהשארתאררחשללוכייניא

הז?.הצעומבןואריקגיצנואהצעומהגיצנינפבןוחתוהמ
.ונואתירקבןואריקתויעבבךורכהלכמוררחשמוניא
הצעומהלשאיהוזההקסיעהלכירה,הצעומהיצלמומןוכיםלסחיב
רוביצה'וכותולרגחהםיעצבמ,םימםורונא.םולשתההשענהבש
ונינעמאלףאו,ןואריקוהצעומהןיבםחדתמהתאןיבהללוכיאל
«םינפחהךבבהצעומהתאצויחאולכמ
-םיריתמבהילעהנםיונואחירקבוםיריחמבהדיריהנשי'ץראהלכב

ףסונרבדריחמהתאעבקתשםיחמומהדעועובקלעיצמצינאךכיפל
.םימולשתב55%מר?הווהב45%רמואורוקמבהזוחה
ןמוזמב60%*50%ןיב-אוהרבדה,םיריחמבהילעהרחאלםויכ

.אתנכשמבהרתיהו
ופקותבראשי55%ו45%הלשסוטםםהשגואדלעיצמ`ינאךכיפל
תויונחשיםהבםיתבםתואלשםיריחמהתאקודבלשי,ףסונרבד

אוהשןינבבהרידןיבלדבהשישבשוחינא.הנוטריחמעכוקלו
ריחמםשרשאתויונחלשןינבבהרידןינבבו1/16-בקלחהחיננ
';תויונח1/16+544תויהליירצהרידה

בתכמאבוהונינפבןוידהיהונמזבןואריק'בח-תפסונהיעב
ךותבשןייוצוב)ותואחסנימעדוייניא(ןוכיתהדרשמלחלשנש
המשרהצעומהוהרבחה'לשםיתורישהונתניםדוחלילוס;-לשריחמה
,הזכרבדהינפל

המשרשתורמל'המצעב.הצעומהו?הזתורישםילבקמאלםיריידה
*,הזןוויכבתכלוהאלהינפל

{םיתורשהתקלחמלהצעומהלעשבשוחינא*םיתורישהרתילסחיכ
דצמםייוקלםימוריעעוציבלעםיריידהידעולרוזעלובוקעל

ןיאוםימי5*4ונוקחךשמנרבדהובויבםתסנםא:ןוגכ,ןואריק
.רתויחקפיטשיא

היהתאל,תישארהרובחתםעישארבוחרבשןכתיאל\-חותיפ
.)ונואתעקבךרד(ןואריק,תורידבתוררוגתהלשהנשרחאלהרואת

ואולמבעצוביןואריקםעהזוחהעוציבה-הנורחאהיתלאסמו
סהצעומהןימילודמעיהצעומהירבח`לכו

יתעדלוהצעומהירבחלכלשהיעבאוה,םיריעצתוגוזלןוכישה
.םינכתםמלתקייודמחיצמורפניארוסמלךרוצשי
תלבוקמהתיבירהולבקי,הרזחםיפסכםישקבמהםתואשגואדלשי
ןוכנהןמזבםתרידתאולביקאל,םתמשאבאליכ

םינמזבםימולשתלעתועדוההיא400-לבורקןואריקהחלשונמזב
ךות.1965לירפאבןורחאהםולשתהםייתסמןהיפלםיעובק
םיסרח3-מהלעמלורבעםייתניב.הסינכבלשלוסנכיזאשהחטבה

,הסינכלםייוכיסולבקאלףא216טהןיבמ`םיאו

ריכזה,ןושאראשונכאשונהתאאיבהשהצעומהשארהשעבום
תולעהלונםקב<ינאםגיטכרתבוהצעומהירבחרפסמםהצעומהשאר

ןתואל;;סװיותההצעומהארלשהריקסהםאעדוייניא,אסיכה
,ינברהםוןוסניול*בההולעהשאשונ

.העורילב;אבבוראשנותואולהנוהקלםםתורלסחגחמיינא
ץנילרדטסיההךפהו
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םתואלכתונפהלםהיפלאהצעומהסארירבדלסחיתהללוכייניא
תצעומלםגםיאב-תורידלרשקבםיננולתמוארורבםישקבמש
.םתואססררטאהזכרותבתונצסב,ילא-םילעופה

םתואתויעבלעןודלםיבייחונא-הצעומהסארלהנופינא
רכמםהמקלח-ונלבקש100*הירחא-םיעוקתוראשנשםישנאה
סי.אצומלכאללךבתסהואתורידילבראטנםהמקלחתוריד

.הינבהתאעצבלםזרזלידכםהבטוקנלםיעצמאםג
ל.ה.צןוכיסלרכזהיהאלסוטולונלחתהו,אםןמזבםגםיגדמינא
.הליחתבןיידעונאורומג'הצלסןוכישהםורכ
3-כדועןואריק'בחםעםינוכיסהןינעבםירושקהיהנונא
רשאןיצקוברמלםוקמאלממדימעובקלשייתעדלוסינם
יהינבהזוריזוהםודיקלהרבחהתאךירדי

רשאשי.הלעמוי513,000.-כםויהדעומלישרשאםישנאשי
ונמםרפונמזבסטקפסורפהינפלתורידלומקרניכתונעטבםיאב
.חחמוק5-4תונבתורידלסנכהלםילולעםהםויכו
.תוניצרהלכבהללכבהיעבלתעגלהצעומהשארלהנופינא

הצעומהו.ןוארין'בחןיבשסחיהלעוםיכיראתהרבסהלרסקב
רפסמתודמועינפבהצעומההאריפמברעהונלבקשתימוקמה
.תוחותפתויעב

'בחבדיחיהגיצנההיהשןיצקוברמרבעשלהצעומהםארןגס.א
לעוהצעומהלםםיסרטניאהתאקודבלוןגהלןעמלןואריק
לוכיהיהךיא-הלאסתמאבוהצעומהוהרבחהןיבקודההרשקה
ללוסליבוהל,אלמהןומיאהודיבדקפוהשהצעומהגיצנ

בחרהרוביצהתאיטמוטואןפואבוהירבחתאוהצעומהשארתא
םירבסהלביקרשא,תימוקמההצעומהםעקודהרשקברמעס

,הזכבצמלעיגהליהצעומהלעהיהםאההלאשהתלאשנ,תוחטבהו .ןומיאהלעיארשאהתתלהכירצהתייהש ןינעב'בתהיבגלםינשמויהתורילףלא150-הםאעדויינניא '.ןזאמהןוזיא

,*יאדנבויאדובהרטשמי"עהדובעתקספהלשבצמלונעגה'.ב הזירה`ברעהונעמםונאםהמשינפמדואמרומחבצמלונעגה
.תוכופהותוגוסתועדוהםנשי'בחהרצמםלואהצעומהדצ

ולזלזםהוםתארקלראוצלדעונכלהונאש,אופיא,הארנ
סאמםיא400-לבורקשאיההדבוע.םיקסעושעורובצב
הלאםינכתקממהלבקוז'בחםירהילמינימןדמואהשענ
.ןוילימ2-לבורק
דואמהברהורובצהיפלכדואמטעמהתשעהיעומהםבשוחינא
הכירציתעדל.רמשמהלעדמועימהלאשהתלאשנ.הרבחהיפלכ

םדאביצהלורמשמהלעםויהמדומעלהדמעאלםאהצעומה
ןידעו,םייתנשכךשמבהינבהתכשמנונלצא.ךכללדחזימ

םימלשמותואולהוחקלרשאסממוסרהנשתוחפשמםי.םולכןיא
'וכוםיבתכמרובעתואצוהי5100.-תשקבמףאןואריק.תיבר15%דע

.םימייוסמםירקמב
התכזסרמםויהדעו`618,000.-המלישרשאתחאלשהרקמשי

ןואריק'בחלאומרזיטםיפסכהלכשגואדלונילע.סנכהל סקדניאהתאףיסוהלואסקדניאהתאףיסוהלאלשןקתלואובל
.תיברואםיפסכהלטהרזחההתעב

תוחוכהלכבזכרתהלןואריק'בחמףקותבשורדתהצעומהשיתעצה
.רתויבתזרוזמהינבלהתושרלםידמועה

קיספהלהלוכירוידתודיחיתואמהנובהןואריק'חבהבשוחינא
לשךרוצהיהיאלוהצעומהתורידבקרוךאזכרתהלווזהדובע
.תופסונםייתנשלחתפסונהנתמה
ןוכנ.ונלהנואבדאמהיעבאיהןואריקלסהיעבהסןיבמינא ןואריק'בחםאינולאססםירקמויה.הנולתירבדםג'ילאועיגהש

.תוריליפלאומלשרשאכםתואםיבכעמעודמוהינבבהקיספה
הצעומהתארוסקירסאוחוודיחםדאעובקלםיכירצויה,יתעדל

`.ןואריק'בחםע
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,דואמהבושחאיהםיצלמומהןלשהיעבהודואמיניצרןוידהוותויה
עצבמתלקהבץרוזעלידכבתכלןםיקיחרמםידעצתוטעלםינבומובא

רבעבהתיהםהפוקתהתואבבסחחהלוןובהחבתחקלםגשיירה.הז

'.םיילילםםירבדאקודואלוונואתירקןעמלהתשע'בתהרסא
?םהלונתנונמזבםןוכישהדרשמלש100-הםעהמ.1

ויתובקעבתבלוהואיהםגעודמ*"ןומיר"הםדחההרבחה,םע.2
.ריעבונואתירקלתסחייתמהניאו"ןואריק"לע

רובעלםהלועיצהםהיתורידםילבקמאלםינבמבוהמכסילעודי.3
ךורכהלכבלפטתרוידהתדעוםאה,ר"מ85-ו80תורידל
'?רלמ85-ו80לשתורידב

ןואריק'בחיבגלהצעומהירבחירבדתאעמשהצעומהשאר
.םויהםיחכונויהםאםגןואריקישנאינפבםיתיסמונייהס
איבהלוםינכתםמהלכתאןימזהלרוידהתדעותביםירחאלעודמ

.קוספףוסהיקהזסותמאהלכתאםהינפב

`.ך"מ70לעםימלוחונאשיפכר"מ85-ו80לעםיטלושונא

התשעשיפבתמוסרפהחטםבתגהונעודמ-"ןומיר"'בחלוטקנ

רמקבןבגוהנלםהלםיעיצמתמוסרפהיםנאורחאמןואריק
.תורידהתריכמל
םעתורחאהתויעבהיבגלןתמואשמב-תוריד100-הןינע

.תודיחי100-התאלבקניכ,רמואןוכישהדרשמ

ותעצהשןמזב.ןואריקלגיצנחולשלהעצההלעקלוחינא
*לקאלדיקפתהיביתעדיןואריק'בחלגיצנתולחלונמזב

וזתוחילשלםםינעוטםויהותויה.חודסומג2תונמאנבחרסלןיא
ףסונ.ןולםכלאיבהשרבדלערוזחללוכייניא,ןולחכסי
והז-חחםהינפרגתסהויצחוםייתנשודבעםייתניבשךכלע

,הינבהוהדובעהביסוחוקימלעונרתואל.דואמלודגלדבה
.ןוכישהדרשמיאנתוהזוחהיפלהדובעהעוציבו
היתונקת*תאחונלהלכיאלןואריקיתורח'בחיכיתעדוה

ןונקתבועבקסהמבונתואןכדעייכןוכיסהדרטמלונינפףאו
.וביונישלכלע,ונעידוהלוהז
יפל,אלא,המשאהיכאל,רוחיאבהביטיהםויקברבודמםא

רייבצוינברתשרבחהמיתםקב'ףאונמזב,םירבחרפסמלשםתםקב'
ןוכיסלםימושרהתאןימזהלורוידהתדעובאשונהתאתולעהל

.םהיתונעטתאעומשלידכ
םיסחיל,ןוכישלומשרנשהלאלכתאאיבהלךבלרתוחינא

יתובוחםעהזוחלעהמיתחרמולכ,ןואריק'בחםעםיידיןוי
'בחויבגלשןכתהמהתרזעלאובלזאלבונתוידדהתויוכזו
.התובייחחהבדומעת,אלןואריקיי

אלרוגיפה-הינבהיאנתםויקלש'קויד-יאביחחכונשזאמ.7

.יחוװרלםידמועהםיעצמאה'לכביתטקנ,קדצומ
יפלאומלישרשאםישנאהםתואלשםיפסכהלעתיבירהיבגל.8

'םיסקבמםהלאו%תורקיתהינפבםינגומםהירהתוריל
.םהלעיגמשםייוסמזוחאבשחלילוארםפאיירהםפסכתא

ידיקפתףקותבםג,םיאבעוגפלהנווכילסיהןורחאינא.9.
לשהינבברבודמהםא.רוביצםיאבקזנילםרוגףארבדה

לכםע,ונואתירקםודיקתבוטלרבדהוירוידתודיחי100
תוטעלםסהאאל-תוחפשמ100םתואלםורגירבדהסרעצה
טישוונואתירקבתיטרפהרבחלבסגואדלידיקפתמןבשןב
ףוגכןואריקתאהאורינא.תיליבםנרהיהתהבןינעהל

היהוזהרבחלםרמולבייחינאוונואתירקתאהנובש
.םתחנשיפכהזוחהלעםינש4ינפלומתחםאבלץמואהברה
ומתחשכםישדחרפסמינפלץמואהברהדג'בחלהיהשומכ
*.ונתאהזוחהלע
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.רוידלומםרנםהלאלכמתורשפאתארקלרותחלםיבייחונא

.תוריהמבו,םימולעהלשםומינימםעתורידתתאולבקישהצעומב
-:םיטילפל.
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בוטיואל"נהתולובייהההבדומעלהלוכיןואריקיסא*הצליקהצ תגובש'תאהביבסחותיפוךוכישלהוצפלךרטצנאלוהדימבויןסמה?"
לשתרגסמהךותבםהילאםיננתסמהתאתונפהלו"רבס"
םידמועובאטררבתיםאו.ונלםיבייחשרוידתודיחי100
בצמינפבםידמועאלונאמךימאמיבאוהדובעתקושינפב
.םיאתמרבסהבהלתהלושנבתטמהתאןימזהלךרטצנ,הז

הצעומה'סאר,תעדוהתאהינפלתמשורתימוקמה:טעומה.1
תבמוסו,זואריקןיבלהצעומהןיב*םיביגעהתוחתפתהב

םדקלןעמלםיעצמאהלכוטקנייכהעדוההלעהידי'
.תימוקמההצעומהיצלמומלבלתורידהתינבתא

קודבלןוחבלרוידהתדעומ'חמקבמתימוקמההצעומה
יצלמומרוידלושקבועמשוהשתועצהותורעההלכתארקבלו
.הצעומה

תונקסמתלבקירחאאשונבןודלרוזחתתימוקמההצעומה
.הינפבולעוהשםיבינעבהדעוה

הצעומד.שאר'לכלטרפהתמשוו«


