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לשהשדחהתרחבנההצעומהלשיזכרמהאשונה

;והכפבהידכדעבוסייהלודיג־תויהלץירצ,ונתירק
.תובורקהםינשהתעבראךוזעצובתוזהמישמכיוגרהןמ

םירחבנהךנחמשרדיירסאץמאמההיהילירג,קפסאלל
.הזדיקפתלטויםהילע,)ונחגלפמירבחויריסיגהוטברטא<

יפואהרערעהי,ןיסולכואהתלפכהי"עש,הדרחךותמ
,תאזהחנהלעוקלחירשאהלאכויהייאדו,ונתירקלשירפכה

ךוחמ,ריעהתאובזערשאםיאנאמםיבכרומהירקהיבשותיכ
ויהרשאהלאכמו;התרהםינייפאמההלומההושערהמהחירב

.חחםחיבןילירנתורגוארזעקססרוריפבםינינועמ
,דיתעבףארוםכלעדנםאכ,ווהדרחלםוקמןיאבילהארנ

,ונבוכיילשירפכהיפואהלע,םיבבוחהרפסמבלודיגהתורמל
.וחתפנוביחרנףאו,רבהירקלץוריהךונדלערךמבנו

ףיסבחלידכביחרכה:ונייחלעריהמויניצרלודיג
ידעלג%צגיכ;הביחרהלוהרפךלךאותיחכונהםיחורידרהמר
םיבואייהתמועלרגפנךאו,םייקהלערומגללכונאלתאז

הסעייאלןיסולכואהלודיגךילהתםאב.ונתואםיבבוסה
סיװורייוחמלעךומסלהצרנתאףאלגו,םישורדהףקיהבובצקב
ליטהלץלבינ-םירוסיםוםייונישמסלעתהב-תיחכונההמרב
ילאיצוסהובכרהב,נוםייהםאאוהקפסרשא,תיפסכהסמעהגשומהלע

?םוי)הכומנתעצוממהסנכהםעסיוי1פוםילעופעירכמהוברר(
.ךכבדומעל
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הרכההתאחיכוהלידכדבלבםיפיעס5הנדוסיבןייצת

:יתנייצשףקיהבוןיסולכואהלשריהמלודיגב

נוניה1.
ךוניחב

םיחתופמהתיטוקסהרתיםע/סיהורישהתמרתאםיאתהלןעמל
.`חש”קװװ;םי-םו

םידליןועמ.א
םידליינג.ב
תותכ8־יתכלממרפסתיב.ג
)ךוניחירגפם(דחוימרפסתיב.ד
)תיפםבתופתתשח(ןוכיתךוניח.ה
)רםיקהלךרוצשירשא(ןוכיתרפסתיב.ו
רגבהםודבוערעונלתיעוצקמותיללכהלכשההינקה.ז

,הנשלי"ל50.000-ברפוסהביצקהלףיסוהלונילע
.הדובעהתינכתהיגוסבתולועפעוציבלוןונגנמלקלוחמה
,עיקשהלונילע,ךוניחינבמבםיתואנםיתורישםייקלןומל
תיצחמ(.י"לןוילימ#2-לבורק,םייקהבושייהרובע

םיפסכגישנטאב.{םייפוסעוציביבלשבהאצמנםינכתה
לעהפטעמתאזםגהיהת,ךוראןמזלתואוולהתרוצבהלט

העץשהם8/5.הנשלייל50.000-בלשוטוטהביצקתה

,םייקהםםיינשיפםידימלתרפסמהרשלהשעמללוכיעבקינבטב
תעצוממההאעוההתסםעמתאתיחפהלןעמל,לודיגבךרוצהןכלו
.דימלתלכלע

טרופסורוריב,הלכשה,תוברת

םילודגהםייפסכהםיצמאמהףסלע,הזחטשבהשענהשינבשוח
תולועפהתאםדקלןעמל.םיקיפסמםניאתימוקמהתושרהלש

לשתיתנשביצקתתפסותבךרוצשי,ל"נהםיחטשהםתואב

.תוחפלי'ל10.000
תונהיללוכי,הלאםיפנעחטשבהנשעיחשתולועפהןתומלבפ

הפטעמהלועהיהי,ןאבװבוי,םייקהמלודגרתויהברהרוניצ

.חרזאהלערתויןטקענוממה

.גנ/'.
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יוניװפייןהינ`ג
םיחטשהתאדבעלונילע,בושייהלודיגםערשקהלל

,תומורתותורדש,תוניגלעבקנםדועיישםיירוביצה
,רתויבהעוגפהרוצב,ולאתועיסנתוינבתעצבלןעמל
ןעמלו,י"ל80.000*נלשתימעפ-רחהעקשההשורד
ךרוצשי,תועיטנהקשמברדוסמוליעילופיטםייקל
אצומשספלעףסונ,ייל7.000לשתיתנשתפטושהאצוהב
.הזףיעסבםויב

ס`ט`בב

םימילשמונא,י"ל100.000לשתינעת-דחתפסונהעקשהב
םש,קיתוהקלחה«ונואתירקבםישיבכהתשרתא

םרותו,שיבכאללתואטמסרפסמותובוחרינשםיאצמנ
.הבורקההנשהךות,ןונכתלםאתהב,עיגי
התלחתהרשאהלודגהלילסתדובעונינפלחותיפהחטשב
.ו"ל100.000-םהלעמללשהוונעעוציבבבורקהשדוחבעצובת
יפלו,יחבונהלדוגב,םוקמהיבשותלםישיבכתשר'תייקלידכ

.י”ל700.000-לבורקעיקשהלםיבייחסגא,יוניבהתינכת
לע75%:הלחםיעיבכתלילסתואצוהבתופתתשה,קוחלםאתהב
הצעומהש,רמואהרה;תימוקמהתושרהלע25%־וסכנהלעב

.םישיבכתלילסלי"ל200.000-לבורקעיקשהלתבייחתימוקמה
.)םיירוביצהםיחטשהלעהאלמתופתתשהוםיחפםחלכלעתופתתשה25%(
וזותשרהתבחרהםע.םיסיכבהתקזחהאיההשקההיעבה

חקנםאו,תפטושהלורבתיפסכהאצוההשורד,תיחכונה
,רתויבבורקהןמזבהשעיתראהלילםהףקיהתאןובשחבםג

המלעףסונ,י"ל15.000-בלשתפסותהנשבהנשידמשרדית
.םישיבכיגוקיהלותקזחהלםויבגצומש
קוחהיפלתולחולאתואצוה.313313תינבאיהתדחוימהיעב

תואוולהתגשהתיעבררועתתןהב.בשותהןובשחלעןאולמב
תיסריהאצוהטגלרתסאלןעמלםוקמהיבשותלהכוראהפוקתל
.הלודג
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::איההעקשההבור,םימדוקהםיפיעסבכ,ןאכםג
.תיחכונהתרגסמבםגתושעיהלתבייחתפטושההאצוהה;תימעפ-דת

םיטחלעפם.8
לעפמבליעיוינוכסחקשמלוהינוהרידסהץפפותחטבה

העקשההתינבת.י"ל150,000-בלשתפסונהעקשהסרוד,הז

.םימירגאמתינבו,םהירשקתלדגהו{תורוניצתפלחה:תללוכ
,יחכונהורססםבואשיבושייהםתןיב,הסורדתתוהעקשה
,תפטושהתיתנשההאנוהה.ומצעתאליפביולדגיםאןיבו
.י"ל7000.-םייקתלעףסונ,תשרוד,תועקשההדחא

אצוי.דבלבהלאהםיפיעסה5תאםנמאםא
הלוסל:ןגתדבלבםייסהבוסייהרוגעאיצוהלונילעש

תפטושתוצוחתפסותב5ב!!!-דחיהעקשהלייל900.000יפ

י"ל60.000-ו,תולועפעוציבלותקזחהלי"ל?0.000לשתיתנש

םיבשותהתואסםחואןיבץלחתהלהלוכיוזהאצות.תוולמיוסיכל

לטומחסמועהתאןיסקיהזו,טולקלםיבייחונחנארשאםישוחה

טילולתפוםיתואנםיתורישתחטבהרשפאיויחנןגהשגמצייחלע
חבשליטוקסהחרזאלרשפאיוונצראלשהזרוזיאלץלװנץו?וחלע

תיחכונהםיפסכההנשלשתופטושה!פסגבההשןייצאםא.לועב
םאו,)חורנאתותוגונוגחלכבכי'ל200.000ילבורקבםכתסמ

י"ח130.000-לבורקלשביצקתתפסותשרורץוחנהתותיפחשיתנייצ

לדוגוץסאםהלרוגהסרחבתי,גנפב-הלתםיפיעס5-בהנשל
םיתורישהתמרתאתולעהלורופס*ידכשרדיתרשאתוירחאה
.םוקמהחותיפו

ץקה
:םיפיעסבדחוימבוםיתסוומרתיבךישמתהבה

.דעפופהקוםעת



ח2וסעחייעס”!יעב'

םיווהמםהש,באיתב!םס-כשיונסומיסחטשב
םינהנרשא.הוםמגהרפסממ82%-כךא.באיתברפסמללכמ18%

חוחפפמ100-ב.םוקמבדעסהתכשללשהריתיהבצקהמ
`

22%-שרמואהז.ונהבםללשהיקלחהרועמםינהנתופסונ

הלומימבםיאצמנםוקמהיבשותמ40%לבו!ה.,בװ-יהבמ
תומוקמהלעםינמנונאמחינהלשי.דעסהתכשללשרישיה

,.הכותביחםיקקזנלשהובגהכגוגזוחארשוםידדובה
םייחרשושפנ10.000ילבורקוודחארמסמדועב-המתסנםוב

םיבושייהמונאןאכםגו,םינופירציבשותםה40%ונואתירקב
רוידותילאיצוסהניחבמבכרומרשהםידדובהםיינוריעה

בייחונופחירקומכןטקבושיי.הליגריתלבהרוצב
הזבכרהבילפיצינומבושייםויקןעמלחושקלומעל

חלעמלםדברהיעגפ.םוקמהתאחתפלךווםיתורשחיטבהלו
.דעסךיעמלםרקומתימוקמההצעומהלעביצקהפ20%-מ

םוקמאוצמלםיקסופיתלבםיצמאמםינשהלכךשמבםישענ
ןוהבקוסעלםילגוסמרשאםיכפוההםתואליביפקדםמנוק

הצעומההביצקמהגאדההוװךוהמ.הבןלמבוגגןגתנגרחסמב
רדםםםעףותישבםיבורמםימסבהנשבהנשידימתימוקמה
םויקחיטבההניגנהןובסגותומוזיתודובערוצילהדובעה
.הנקוואהלחמתמחמםתדובערכובבםילבגומלילמינימ

רליההגוחלעפמםויק

,ומויבםויידימםילבקמובסדליההנזהלעפמםויק
לקהןעמלץמאמבהנענהזךא,המחםירהצהחוראדלי850
םידליןועמםגוגומיקה,ךומבלו.ונכותבהשלחההנבמהלע

רטסאןעמלואםידליתובורמתוחפשממםידליטולקלןעמל
ונתאמושרדנםיקסופיתלבםיצמאמ.הדובעלתאצלםהל
תובורמתוהממלעלקהןעמלולרוגהיבוטלשםמוקמםודקןעמל

הקיפסמהנ`אהחנפםבדיחיםנוממלסותסנכהרשא,םידלי
םומינימתינבתםייקןעמל.תילמרונםייחתמרםייקלידכב
םינופהםיפיעסהתאי"ל000.20-בלידגהלונילע,דעסתפשב

.רעסתרגסמבונייוצש

"קיסעה

הריעזהיםעהלוהכולמלדחאחסנ,םיחטש2הגגבחתימוקמההצעומה
ונםומשלוגבגגגבגםנוד100-כולדוגרסמהישעתלינעחמשו
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...........וןונגסםעףתושמרשא
תונורחאהםייתנשהךשמבונדספההכאלמהרוזיאחטשה
תירקלםלעפמתאריבעהלתינורקעוטילחהרשאםילעפמ5-כ

.חותיפלםייפסכהםיאנתבעקרקהחטשםהלןתניתםאב,ונוא
הישעתתורחסמהדרשממהחטבהתימוקמההצעומלשישןמזבוב

רסוחתמחמםוקמלונלעפמריבעהלונחלצהאל,םוקמבםילעפמרפסמל
הסינכבדחא,ונואתירקלהסינכבםיחטשינש-,חשוררהעקרקה
ןתינאל,יקסניוטיל-לתלשיבכהםערבוחמהונואתירקלשממ

י"ל150.000לשהעקשהתשרדנהתיהשרחאלאאגאנהשיכרל
ףאוהזףסכתימוקמההצעומהתוכרבןיאו,עקרקהתשיכרלקר
םגרשאינש!.חטש.וזהרטמלהלאםימוכסגישהללכותאל

)הרקלר”תיבי"ע(םירוגמרוזאללבוגונואתירקלהסינכבןכ
הריעזההישעחהוהכאלמהתויעבתאהקיפסמהדימברתופהיה
.הזרוזיאלתונכשבםירגהםיבשותהםתואלשתודגנתהאלול
ריעזשועיהלוהכאלמלחותיפתוינכתתאתוחדלךרטצנשששחשי

אצםינמוםםהםיחטשהינשמדחאחיטבהללכונאלםאבםייתנשהנשל
.הרטמהתואל

רחאלקרעוציבלןתנהירקהלשינשוצמיאצמנרשאהישעתהחטש
הווקתלדוסיהלכשי.הרבעמבםינוסירצהלשטלחומלוסיח
תוינכתהיחםל.תאזהתינכתהתאעצבללבוגםייתנשהנשךותש
אצאצצפפוצופמאאבעיקשהלךרטצנ,עקרקכםיפסכעיקשהלילבמ,הלאה

.למשחוםימ,םישיבכחותיפלו"ל100.000-כ
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'ןקתלורפשלהמדועשייכםא.ןויקנהבצמתארפסלונחלוהו

תגגוח

תירבעלגועירועשללוכםוקמבועצובשתונרתחתולועפבור
לוהינבןה,ןנוגתירקילעופלהגספחנעופםעףותישבושענ
הלועפהתאחפטלוחתפלשישוגלעודיכ.םיפסכהניחבמןהו
.יפסכהםרוגהקרויהחפיקםרתויהלועפרועהןונלגןבו
חירמפקהקיסומלגוחהתאתישילשההנשההזםימייקמובו

םיידיבוקפוסיגוגדפהלוהינה.יפסכהלועבםיפסונו
לעפמלתפזהלועפוכפהרשא,םוקמהיבשותרפסמלעתוגספב
ונלשוסבינוריעבושייןיווםעפב.תובגלוהבוליוטוװ
.הזלהמודלעפמםייקמוטו

י!י!
,דבועהרעונהלשביצקתבעובקןפואבחפחחכפתימוקמההצעומה
ריעה.םוקמברעונהבירגייכותבוגיפרשיד`ה`חרוגח
.רעונהךוניח"םשבתוגספהתבחרהיבועב`גיפםיספב

פיפ



רמאלונלרתומ,ונתנוהכתונש4םכסנםאב
םאתהבונתלועפתארודמנםאכ,טעמאלונישעש
רשא,שמנ10.000-מתוחפהנומהבושייל,תלוכיל
ללכמ40%-כםהמו,םיסמםימלשמםניאםתיצחמ
.םלשממהמותימוקמההצעומהמדעסתרזענםייולתםיבשוחה

תוסנכההבורש,תפסונהדבועכעבקנםאב
,םיבשותהלשםירישיהםיסמהמקרםהםוקמהלש

ומכתוסנכההןתואתימוקמההצעומלןיאהשעמלו
הכאלמ,הישעתמהסנכה,םירחאםיינוריעםיבושייל
הלאחוכיסמבשרמאלונלרתומ,רעםילםיהוםיעושעש

הלודגההעקשהה.םוקמהחותיפל!הברההשענ
ונומיקה.־וניחהתודסומחטשבהעקשוהרתויב
העקשההרשא"רינ"רפס-תיבבםיפסונםיפגאינש

רפס-תיבונשבר.-להעיגמתיללכה
ורבע"םימלת"רפס-תיבידלי,חותיפהחטשבראופמ

ונחנה.שדחהםנינבלםידופםלהתנשתלחתהםע
ונשכרו,עונצןינבליחדיתכלממרפס-תיבלתודוסי

תולעבבויהאלםינש3ינפלדעשםידליינגינשגאנ
.םי6וכפלםידליןועמונוםיקה.תימוקמההצעומה
םידליהינג4-להינבהליחתתבורקהשדוחב
.תותכה4לכליתדיתכלממס"יבסקויוחותיפהחטשב
השקהינבלשםינבמבודמליונואתירקידלילכ

תינבתוראופמולודגגשיההז.דבלבתחאתרמשמבו
.י"לןוילימ#2-מהלעמללשהעקשהבתמכתסמתאז

איהש,תאזהינבבקע,ןוערגלהסנכנתימוקמההצעומה
ונגהנה.ןטקה:בושיילשתלוכיללעמםידממבהלוע

תימוקמההצעומלואולמבףופכרשאיאופרחוקפרפס-יתבב
םיינשיופרחוקיפןתמי"עחוקיפהתאםיביחרמונאהנשהו
.ןגהידליללוכרפסה-יתבידלילבל
לעפמ"םימלת"רפס-תיבבםימייקמונאשהינשההנשהוז

!תחוראומויבםויידמםילבקמדלי250ובש,דליהתנזה
,תוברתלשהמזילכתררועמתימוקמההצעומה.המחםירהצ
.הלאםילעפמןומימבקלחףחקולוס”היביחטשבהקיסומואתונמא
םימייקמונא,ביבא-לתתודבועתוהמאןוגראםעףותישב
ךכי"עו,הרבעמהחטשבםינש4ליגלתחתמםידלילןונג

רשאהלאלדחוימב,ךוניחםידליתורשעהמכלםירשפאמ
בראחאאגגקופיסבןייצלשי.םידליתובורמםהיתוחפשמ

.א"תבתודבועתוהמאןוגראי"עונלתשגומההתואנההרזעהתא



» :םא

י

םישיבג

םילודגםידממבהלילםהתדובעליחתהובס,חותיפהחטשלזותפ
ךשמב,ונקפסה,י"ל100.000-פתלעמללעףקיהב,רתויב

תדובעוניגפלו'ןםיסיבכהירקהיחםם!בורבלולסלםינב4
תדובעתאונפלםחהשעמלזגו:דבלבמ"קםג8לשךרואבהלילס

םילעהלהנורחאההנשבונלוכי.הקיתוהונואתפשבהלילשה
םיבשוחהדצםרתויחונתונוכנהתיהול,תתוהוונעםג

הפשבםג.הלילבהתווצוחם75%תופתתשהבםיסכנװילעבו
רבאםיבושייהםיטעמשקופיסבןייצלוגלרהומ.הז

ועיגהרשאו,ובלבםינב5תילפיצינומהניחבמםימייקתמ
.תיללכההלילבהתינכתמ90%לשתלילסל

םיפחלעפמ

רסמנרשאלעפמלעתולעבהתאהידילהלבקתימוקמההצעומה
ונמצעלעונלבק.הרומתאללםיקיתוהםיבשוחחי'עהידיל

.לטובמאלםוכסחיהםו,לעפתהלעונבררשאתובוחהלכתא
םיילנבםירופיסותורונבתפלחה.תפוחתבחרהלךפונונעקשה
..)לעפתהלעניצבווחתובוחהירסבילב(י"ל50.000יפהלעמל

םיסהתקפסהתאהבוחבונוכםוונלקחחלהתודובעעוציבםע
םינשבםיכומונייהשםיפחרוסחמתבמהתיהאלתאזחנטבו

רשא,םיסהלעפמבחותיפהוםירופםהתינכת.תומדוקה

העקשהדועשרוד.ידיס(ונבלןתנרשאוונידילעןנכות
,וזהנשרבמבונםרותברבבםיעקשומחומוי'ל100.000לשתפסונ

.י'ל200000-כ
ירוביצרוטפ
`ררב`8חרוטפהתא`נרפשויננהו"תונורחאהם`יחגטחךשפנ
.חרבעסחםעםילבוגהחינבחיחפטבירוביצרואמלונעגהובוסוקפב
םיעקסום.רתויבםיבורקהתועובשבנצוביוהשענרשאןונכתב

ירוביצרוטפונחטבההלתתודובעעוציבםע.י'ל10,000־ב
לוסיחבהינבההלחהשםיחפםהםתואבוקיתוהבושייהתוניפלבג

.םינוםיוצ

הלגנ
חונג4קרונחתפ.הפקיהלכביונהתינכתתאעצבלונחלצהאל

.הגולפבתינבתהתאסילםחלפונדעבונפוסבגרוםחםהקרו.ובלב

יוסינבחיטבי[ויפג
הנורחאההנשבהביחרהףאוםייתנשינפלהגיהנהתימוקמההצעומה
ןיידערשאםיחטשהםתואבתובוחרהיוקנתא.המוזיתדובעתרזעב
בםעותוניגהברהטנסוובשובלטבושייב.סילסבואסםניא

,ןויקנהלעדומעלתולקהתובאלפהםתפזןיא.תוגרדבןיאןיידעו
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ה2יסעחודעסתויעב

םיווהמםהש,באיתב400-3שיונשופישחטשב
םינהנרשא,תושפנהרפסממ22%-כךא.באיתברפסמללכמ18%

תוחפשמ100-כ.םוקמברעסהתכשללשהרישיהבצקהמ
22%-שרמואהז.ונחכשללשתיקלחהרועמםינהנתופסונ

הלופיפבםיאצמנםוקמהיבשותמ40%לבאוא.,בא-יתבמ
תומוקמהלעםינמנונאשחינהלשי.דעסהתכשללשרישיה

,,הכותביתםיקקזנלשהובגהכ!תאזוחארשאםידדובה
םייחרשאשפנ10.000-לבורקםורחארפסמדועבשמתשנםאכ

םיבושייהמונאןאכםגו,םינופירציבשותםה40%ונואתירקב
רוידותילאיצוסהניחבמבכרומרשאםידדובהםיינוריעה

בייחונואתירקומבןטקבושיי.הליגריתלבהרוצב
הזבכרהבילפיצינומבושייםויקןעמלתושקלומעל

הלעמלשרבדהיעבט.םוקמהתאחתפלךאוםיתורשחיטבהלו
.דעסףיעסלשדקומתימוקמההצעומהלשביצקתמ20%-מ

םוקשאוצמלםיקסופיתלבםיצמאמםינשהלכךשמבםישענ
ןימבקוסעלםילגוסמרשאםיבשותהםתואליבישקרשםנוק

הצעומההביצקמהגאדהתואךותמ.הכאלמבוגגםגהנארחסמב
דרשמםעףותישבםיבורמםיפסכתנשבהנשידימתימוקמה

םויקחיטבתחגןגנחןאכםגותומוזיתודובערוצילהדובעה
.הנקזואהלחמתמחמםתדובערשוכבםילבגומלילמינימ

רליהתנזהלעפמםויק

,ומויבםויידימםילבקמובשדליהתנזהלעפמםויק
לקהןעמלץמאמבהשענהזךא,המחםירהצתחוראדלי250
םידליןועמםגונומיקה,ףוסבלו.ונכותבהשלחההבכשהלע

רשפאןעמלואםידליתובורמתוחפשממםידליטולקלןעמל
ונתאמושרדנםיקסופיתלבםיצמאמ.הדובעלתאצלםאל
תובורמתוחפנמלעלקהןעמלולרוגהיבוטלשםמוקשםודקןעמל

הקיפסמהניאהחםפמבדיחיסנרפמלשותסנכהרשא,םידלי
םומינימתינכתםייקןעמל.תילמרונםייחתמרםייקלידכב
םינושהםיפיעסההאי"ל000.20־בלידגהלונילע,דעסהמשכ

.דעסתרגסמבונייוצש

ה2יסעת

הריעזהישעתלוהכאלמלדחאחטש,םיחמש2הננכתתימוקמההצעומה
ונפופשלוגבגאנגגםנור100-בולדוגרשאהישעתלינבחטשו


