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 .10.2.75 םוימ ךבתכמ תא החמשב יתלבק

 יתששח *נא םג ,תמא .הבוטל דאמ "תעתפוהש רמאל חרכומ יגא םירדקה רנימס םוכסל

 םיאמצ ויה םיריעצה הרבחה .דאמ בושח רבד יתיאר רנימסב לבא .בר אוה שדוגהש

 ,ץוחהמ םיצרמ ופתתשה ,תנינעמ הרוצב שגוה רמוחה .ויהש םיאשונה תא דומלל

 .הלודג התייה החלצההש ךכל םרג הז לכ ,היצקרטא שממ התייה ד"בחמ ברה לש האצרהה

 בוהב ודבע םה וילעש אשונב םויס תדובע השיגה הדובע תצובק לכ רנימסה םוםשב

 אל םהמ םיברש הדבועב בשחתהבו .ההובג המ dy von תודובע המכ ושיגה םירבחה

 ןבאש הכוהלו םתוא עומשל ביהלמ שממ היה 7% ודמלנש םיאשונה לע רבד םוש ועדי

 .ךכל תויורשפאה בר*מ תא ?Da 1303 ונא .רמוחה דומלל ןמז הברה וע"קשה םה

 יגוחב םתא ונבש* (העונתה לש הירפס) .ודרמלנש םיאשונב הלודג הירפס רנימסל ונאבה

 ןוצרב תאז ושע םה .תואצרהב רסח היה רשא תא םירפסב שפחל םתוא ונררועו הדובעה

 קוסעל ךישמהל םיכינחה ושקיב 667 שה תחישב רנימסה ףוסבש הת*ה ת"פוסה האצותהו

 םג קוסעה וזה הבכשה לש הכרדהה תינכתש ןנכתמ *נאו .רנימסה רחאל הלאה ם"אשונב

 הביטירוקמ 4 הרגלא טרופמ 3 .םירבח 28 רנימסב ופתתשה לכה ךס .הלאה םיאשונב

 תא ופידעה וירמ םירבהה *רעצל .הפיסרמ 5 - ו רודולסמ 3 ,ולואפ ןסמ 3

 ₪ רנימסל ביצקתה .םהילע דאמ זגורמ היה ןיקרמ םגש עדו* ינא .ומתתשה אלו לבנרקה

 -תתשה 4.000 .ולואפ ןסב תינויצה היצרדפהמ 0 .הדקלפינואהמ .רק 8.000 היה

 .םו* 15 ךשמנ רנימסה .םיליגרה העונתה יביצקתמ 2.000 -ו םיכינחה תופ

 םג ולו ואצ*ש םירבחה םע שגפהל *ל אצ* אל ירעצל .הרשכהה תנש ןינעל

 םירהאה ואצ*ש צעו עסנ רבכ קלחש רחאל *תעגה .תיאזורפ שממ הבסה .הרצק הח*של

 רוכז םא .הרק המ עדו* ינא םויה .ילאמשו ינ*מי ןיב ןאכ לידבהל *לתעדי אל דוע

 םילוקישמ ,ןאכ לבא .ראורבפ ףוס רחאל הצרא עיגהל םיכירצ הרבחהש ונעדי ונא ךל

 תוצובק *תשל קלחתהל ex םהמ ושרד ,"זופת"ה תא וליבוהש םיסוטמה לוצינ ,ןוכסח לש

 התיהש ןיבמ ינא יוקלהיה ץראל רשקהו רחאמ .זופתל ויהש םיכ*ראתה יפל עוסנל .ב

 ,ןואה ןינע יבגל .(רצנפ רוציל םיחרכומ ויה הלאה םיאנתה לכ) .ןינעב הלקת

 הווהמ הלדוג תמיוסמ הניחבמ .הצובקב לפסל קשמב תונוכנ שי יל עודיש המכ דע

 הצובק *יח רוציל היה* דאמ השקש לודגה ןורסהה ,בל תמושת ש"דקהל לק .ןורת*

 רחאל ,*תעדל ,עבק** הרשכהה קשמ יבגל ןאכ העונתה לש סחיה .הזכ לדוגב םירע

 הבוט הצובק יתכרעהל ,שי האבה הנשל .תנשבש םירבחה לש תובוגתה הנה ועיגיש

 תוריעצ (ולואפ ןסב תוהפל) הצובקב תונבהש םש היעבה לבא ,תנשל אובל תננכתמש

 .הצובקה בכרה תא ןזאל ידכ תומיאתמ תונב ףיסוהל וישכע הסנמ ינא התנעסת אלו

 -ינואל הסינכה תוניהבב רושק הז יכ ,ט"*נורחאה םיעגרב שממ עדנ ,עסי ימ ץיגרכ

 היהש ףידעהל ןויסנ ,םירוה תודגנתה גוסמ ,תורחא תויעב םג ןבומכ ש* .תואטלסרב

 איצוהלו ם*צחלב דומעל חילצנש הוקמ ינא ."וכו תרחא וא "זופת" תרגסמב הרצק

 .תנשל רתו* הלודג הצובק האבה הנשב

    

 



    

 - ךשמה | -

 היהש יקלהה החלצהה רטוחמ קלהש ןיצל חרכומ ינא ,בוש .םירגובה תעיסנ ןינעל

 ןאכ היה המ לללכ עדו* ךניאש ן*במ ינא בתוכ התאש המ "פל .רשקה רסוחמ עבונ

 זופת תרגסמב אלש ועסנ העונתה ירבח םיעסונהמ לודג קלח ,תישאר .העיסנל רשקב

 "וכו ,הילע תעונה רנימס,ףרוח ןוכמ תכרדה ןוגכ םיפמרט ינ*מ לכ ולצינ ,אלא

 ןכאש אדול הגאדש תנווכמ די התיה אל .הז אשונב שממ קוש ןאכ היה יתעדל

 היה ללכ ךרדב אוה םלוא ,אשונב לפיט ןיקרמש *ל עודי .םהב לפטי והש*למ ץראב

 ,עובשב םעפ תוחפל הנה עיגמ ה*ה ןיקרמ .ולואפ ןסב לשבתמ לכה ןאכו ,וירב

 (ויהש םיאנתל תיסחי תניוצמ הדובע השעו .ערקנ שממ אוהש ןיצל חרכומ *נא)

 םינינעה ךותב שממ טיבשוי אל םא ןאכו,יקלה היה הז לבא .לפטל אוהש ךיא הסנו

 תיעטומ הצק הטבל ףללתכרעה ,יתעדל .הצוהה ךתוא קוחדל ךרדה תא אצומ רבכ והשמ

 6 .הזיזפ הזע ומכגהנתמו ,שונא יסח* ךבסב אצמתמ ונ"אש ר"עצ רוחב אוה לכה ךסב

 ולויהש תושיגפהו ץראב ותיהשש בשוח *נא (רזחשכ ותוא *ל הארה אוה .בתכמה)

 תקדצומ הקלחבש ןכתיש ,תרוקבה תורמל ,ותעד םג וז .תויבויח ויה ללוכ טוכסב

 .םטירפסמ לע קר לכתסהל רוסאש ש%+ש רמאש הפב לש וירבדב דאמ הברה שיש ינבשוה

 ינא .זופתה ןינע לשמל .תועטהל לוכ* םג הז לבא לדוגל רוטקידניא םנמא הז

 תא קתשל אלש *דכ טירגובה םיכינהה לכ תא א*צוהל םיכירצ אל ונאש בשוחה

 םיהקול ,רמולכ ,לודג עצבמ םלשועש ם"טללחמ םא אלא .שפוחה ןמזב ןאכ תוליעפה

 תוא*צמב האור *נניא לבא .ךכל ןגרואויש לעפמל תורגובה תובכשה יכינהח לכ תא

 רקיעב .םיכינח טעמ זפתב ויהי האבה הנשב טבש ינבשוח ןכלו ento רבדל ןומימ

 טירגוב רקיעב הולשל הנווכה ,םהלש ט*ר%צמה תא אלמל תנמ לע ועסיש הלאכ

 תילארשיה הריואה תא העונתל ופ*טויש ,שדוחמ תויווח ןעטמ םע ורזחיש ידכ ,טםיליעפ

 ישונאה רמוחה בטימ אוה העונתב "ש "שונאה רמוחה יתעדל .ץראב םיגפוס םהש

 טדיהיה םיכרעהש הינרמוה תודהי לש השק ה*ואב ם*לעופש הרבח הלא .ליזרבב שלש

 םגו רמוהב DA רוזעל םינכומש םשנא טעמ ןאכ ש* .תונרמוחה םה םלצא ם*שפותש

 הכירצ תימלועה תוריכזמהש דאמ יוצרש בשוח *נא .םרפס* רענ ,םינורחאה .חורב

 חילשה ךרד ,תימוקמה תוריכזמה םע ,ןאכ העונתה םע רתוי קודה םיבתכמ רשק םוזיל

 4ליעפ רשקה היה* ןאפכמש גאצא *נא) .תורישי םגו
 de ןאכ שי .הרידסה תוליעפה הל*חתה ולואפ ןס ףינסב .העונתב השענה לע תצק

 ףינסב קלח םיפיבס ינשב טילעופה 12- 10 ליג "םיפוצ" ם*דל* לש תוצובק 12 םויה

 לש ינשה הצקב ץרפ .ל.י ידוהיה רפסה תיב רצחב הנשמ ףינסב קלחו ,וריטר םובב

 םיכינה לכה ךס .םיפינסה ינשב ןכטג 19 ליג "ם*ללוס" לש תוצובק 6 שי .ריעה

 התיהש הבכשה טה םיכ*רדמה .הלדגהל יוכס ש"ו 150- 180- כ שי תוריעאה תובכשב

 םשש סנטנר ם"*בל טרפ) רפסה יתבב תבש תולבק םינגראמ םהו .םירדקה רנימסב

 ןכמ רהאלו םלדליה םע ט*קהשמ (ס"היב ךותב תועונתל לגר תסירד תנתונ אל הלהנהה

 15- 14 יאליג "טיריעצ םינוב" ; של תורגובה תובכשב .העונתל םתוא םינימזמ

 15 - כ ש* "םירגוב םינוב"  .תנשהמ רזהש רגוב *"ע םיכרדומ םיכינח 50 -כ

 .התלדגהב ךרוצ שלו תיתיעב אלה וז הבכש .תנשהמ רזהש רגוב י"ע ם*כרדומ

 םיכינה 25 - כ הנומ .רנימסב הת*הש הבכשה וצד 16 יאליג ,םיליפעמה תבכש

 םירבח 10 כ םיה הנומ ט*רגובה לש הבכשה .תנשהמ רזחש רגוב י"ע םיכרדומה

 העונתהמ וקהרתהש ם*רגובהמ קלה תוליעפל ריזחהל םיסנמ ונא . םכ*רדמ ינאש

 .הנורחאה הנשב
 וירב היהא אבה עובשב ,השענ קוידב המ ןיידע עדוי ינניא ם*רחאה םיפינסב

 ביצקת איה הז אשונב היעבה .םינטקה םיפינסב ונלש ם*רוקבה תא ן"קרמ םע ןנכתאו

 םיסנמ ונא לבא .ןוה לאכ תולועש תוכוראה תועלסנל יונב אל ליגרה ביצקתהש רחאמ

 .היהבלו הפ*טרל עסי ןיקרמש תינכתה .טירוק"בה תא ם*כרד ינ*מ לכב עצבל

 ? .הרגלאטרופלו הביטירוקל ינאו

(רבכ יתרפה .ק הירא תא) .הרגלא טרופל דעוימ ה*לש שיש עומשל דאמ יתחמש



 -2- - ךשמה
 הירא תאו ותוא ךרדתל ךירצ יתעדל .ץולחהו רעונה"חמ לש אלמ אוה םא עדוי ינניא
 רבב םייקתהל תורשפא םוש ןיא .םויה ם"נותנה רכשה *אנתב הדובעה הזוח לע םותחל אלש
 יתילש םג .ונרשב לע תאז ם*אור ינא םגו ן*קרמ םג .ג"י הגרדב תרוכשממ ליזרבב
 איעבב ןאכ בוש"ל תונפל ונל רוסאש ינבשוח .ה*עב התואב ם*אצמנ תורחאה תועונתה
 היה עובשה .ןאכ ונלש רכשה תא תולעהל הש"רדב ,ךילא קתעה הלרומל *תינפו .וז
 וליעפת אל ץראב םתא םאש בשוח "נא לבא .ה*"עבה תא ונ"לעה וינפל םגו ,ןיצלוד ןאכ
 ינניא .תפסותה תא גישהלו ןינעה תא תונשל תנמ לע ם*דבכ "כה םיחתותה לכ תא
 ולע םימיב אמגודל רצוע ן*אב ןאכ תרהוד ה"צלפניאה .ןאכ ם**קתהל ךרד לכ האור
 רעשב רעפה תאז תמועל .האלה ןכו .ורק 5.00 םויהו רסירתה 2.50 ראורבפ  ת"שארב
 ןיאו רבעש עובשמ 0.10- ב ךומגנ רעשה ה*ה עובשה אמגודל ב*ציו ןטק אוה רלודה
 % העט רלודל 7.90 עובשה ונלביק ונא .תיתועמשמ הרוצב בורקב הלעי אוהש בר 7190
 תוחפשמה תא ם**קל םירשפאמ םנלאש םיאנת ןאכ רצוי הז לכ .1.40 אוה ימשרה רעטהש
 שמ** טםטאש השק הטלחה ש* תישיא *לצא).העונתב ם*יביצקת םיצחל רצו* םג הז ןבומכו
 ןאכ יתדובע ךשמה תא שדחמ לוקשא .לירפא ףוס דע תיבויח הבושת לבקתת אלו הז בצמ
 ,תואמצעה םו*ו .הרובגהו האושה םו* .חספ לש ישילש רדס ם"ניכמ ונא ם*יתניב
 ןאכ רעונה תועונת לכל ףתושמ ותושעל םיצור ונאש

 תיסח* ם*שיגרמ ונא יתניצש תויעבל טרפו ,לאל חבשה,םיא*רב החפשמה *לצא
 קשמה םע בוט רשק וגל שי .ץראהמ קוחר ,ה*ודה הלוגב ןתינש המכ דע ,ער אל
 ןפואב ןאכ רסחש המ .תרגיא העיגמ (םלמ* ל *רחא) ןותע עיגמ ם"בתכמ הברה שי
 .םנלא לבא ,הקלחמה ג*צנ ves qua תוזהל םיב*רצ ויאש םירחא תע יבתכ הז *ללכ

 תיבב תיבה ד* לע ןאכ םידמול ם*דליה "וכו ,תומדש ,ת"שדוח הריקס- ב רבודמה
 רבעמ אל לבא הטילק תויעב ויהש ןבומכ ער אל םישיגרמ םהש *ל המדנו "דוהי רפס

 ns ם*ה*לש תוחפשמ םַע ם*ער אל ם*רשק וגל של .רדסב יד הזו ם*רבח םהל ש* .הפוצמל

 .ןאכ בושלהמ תוחפשמ םע ט*רשק ”q הלחתה ונל ש* ןכ ומכ .הברה ןאכ שיו .ןאכ
 תובורקה תוריחבה ן*נעב הגלפמה לש השיגפל תכלל ךירצ Pro טיסאש בשוח "נא
quaולואפ ןסב תינויצה היצרדפל . 

 הכרבב

 ןראפ חרי

?ריכמ לכל ש'ד


