
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ַ�ת ְ�ֵפר�ת ֶהֵ�ר ְמִכיָרה ֵאי� ְקד�
ָ�ר ְל� ְכָל� �ְלָהִכי� ְ�ִביִעית �מ�

 .א�ָת� ְ�ָכל ֶ ֶרְ�
 �ֵי� נ�ֲהִגי� ְקד�ַ�ת ְ�ִביִעית ַ!

 .ר ְמִכיָרהְ�ֵפר�ת ֶהֵ�

��ֲח ַ&ֲאֶ�ר ֵאי� ְ�ֵרָרה ְוֵיָ �
נ�ת ָהָראִ�ית ָהַרָ�, ַלַ(ְרָנָסה
ִלְמ&ֹר ֶאת  ַחְקָלִאי�ְמ+ְפֶ�ֶרת ַל

 �ְ-ד�ֵתיֶה� א� ַ(ְרְ ֵסיֶה
 .ַהְ�ִמָ.ה ְ�ַנת ֶ�ְ�ְלָנְכִרי� ְלֶמ

 

ָהַרָ�נ�ת 
מֶכֶרת ֶאת 
 ַהַ�ְרַקע א
 ֶאת ָהֵעִצי�

ְ�ָכל  . ַהָ/ֶדה ְמַעֵ�ד ֶאת ָ-ֵדה�ַ�ַעל 
 ִמְקֶרה �ס�ר ַלֲע-�ת ֶאת

 2ַה1ְָלאכ�ת ָהֲאס�ר�ת ֵמַה��ָרה
ָ�ר ַלֲע-�ת ַרק ֶאת ַה1ְָלאכ�ת  �מ�

 . ָהֲאס�ר�ת ִמְ ַרָ�ָנ�

  

ָהֲעבָדה 
 ַ�ָ�ֶדה

 .ַהֲחל�4ָה ְוַה1ְִכיָרה ִמְת3ְ�ַע�ת ָ&ָרִגיל

 

 ַה1ְִחיר ֶ�ל ֵ(ר�ת ֶהֵ�ר ְמִכיָרה
ָ�ר ְקָ�ִנ ע ָ&ָרִגיל �ְלַבַעל ַהָ/ֶדה מ�

 .ְלַהְרִויַח ֵמַהֵ(ר�ת

�ת ַ�ְקד
�ִביִעיתְ 

ֲּאנְחנו ִַהֲחתומים מָטה נֹוְתנים  ַ ּ ַ ִ ֶבזהּ ּ ַ ּ 

ָֹכַח ְוַהרׁשָאה גמורה ָ ְּ ְּ ְִלָהרבנים  ּ ָ ַּ
ִַהגאֹונים נׂשיֵאי  ְ ִ ִָהרבנות ָהראׁשיתָהרבנות ָהראׁשיתָהרבנות ָהראׁשיתָהרבנות ָהראׁשיתְּ ָ ָ ִַ ָ ָ ִַ ָ ָ ִַ ָ ָ ַּּ ּּ ּּ ּּ 

ְָלִיׂשרֵאל ְלִיׂשרֵאל ְלִיׂשרֵאל ְלִיׂשרֵאל  ְָ ְָ ְָ ְּוָכל מי ׁשְיָצרפו , א"שליטְ ְ ֶּ ִ
ּעמם ובֵאי ֹכָחם ָ ִּ ָ ִָלמֹכר במִכירה  ,ּ ְִ ְּ ּ
ּגמורה וֲַחלוָטה ָּ ּבָכל ִיפוי ֹכָחם, ְּ ּ ּ ְ ּ ,

ָָכל ַהקרקעֹות ֶאת ְַ ּ ַָהְצמִחים, ּ ּ ,
ֵָהִאיָלנֹות ְוָכל מיני, ְַּהנִטיעֹות ֵעִצים  ִ

ָׁשיֵׁש ָלנו בַארֵצנו ַהקדֹוׁשה ְ ְ ְֶ ּ ּ ּּ ּ... 

�ַטר ַהְרָ��הְ 

ֲחל�ַ�ת 
ַהְ#ב�ל 
 ְוַהַ$ְ�ל��

 .ֲאָבל ,ְסִקי� ַרִ�י� אְסִרי� את,  ֶאת ַהְ'ִכיָרההַמִ$יָר  ָהַרָ�נ�ת ָהָראִ�ית ְלִיְ(ָרֵאל)ַהְ'ִכיָרה ָ�נ�י ְ�ַמֲחלֶֹקת ֶהֵ$ר

 

 ַטֲעֵמי ָהאְסִרי�
  

ַקְרַקע ְ�ֶאֶר5 ִיְ-ָרֵאל ְלג�י ִמ��� �ס�ר ִלְמ&ֹר  •
 )'ב:'דברי� ז" (ְולֹא ְתָח8ֵ�"ִא�6ר 

 .ַה1ְִכיָרה ֵאיָנ@ ַנֲעֵ-יָת ְ�צ�ָרה ַמְסִ(יק ט�ָבה •

ד�ַ�ת ָה�ֶר5 ְמִכיָרה ְלג�י ֵאיָנ@ ַמְפִקיָעה ֶאת ְק •
  .ַהְ�ִמָ.הר ִמ1ְִצו�ת ְלִעְנָי� ְ(ט�

 

  ַטֲעֵמי ַהַ'ִ$יִרי�

) ֵמַה��ָרה( � ַהAֶה ֵאיָנ@ ח�ָבה ִמְ א�ָרְיָתא Aְ�ַַמַהְ�ִמָ.ה •
  .לְוָלֵכ� ֵי� ָמק�� ְלָהֵק, ָנ�ֶאBָא ִמְ ַרָ�

 �ִבְזכ�ת� ,ַהֶהֵ�ר ְמַחAֵק ֶאת ַה��Cִב ְ�ֶאֶר5 ִיְ-ָרֵאל •
�� ַחְקָלִאיֶ ��ִמָ.ה לֹ ְ�ִלי ַהֶהֵ�רַרִ�יְ �א ָהי� ��ְמִרי

 .ר ַעל ִא�6ִרי� ֲחמ�ִרי�ֲעבִֹעי� ִמBִַנְמָנ, ְ&ָלל

ָ�ר�ת ִמְ א�ָרְיָתא • ָ�ר ַלֲע-�ת ַרק ֶאת ַה1ְָלאכ�ת ַה�1  .מ�

ְלִעְנָי�  ֶאת ְקד�ַ�ת ָה�ֶר5 ַעייָרה ְלג�י ְיכ�ָלה ְלַהְפִקְמִכ •
  .ַהְ�ִמָ.הר ִמ1ְִצו�ת �ְ(ט
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