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.תוריחבהינפלמהיצילאוקהתוגלפמלשתוברהתוחטבההיולימל
;הרבעמהיבשותלםינוכישלהגאדרסוחו,דבכםיסמלטנ,הדובערסוח

המ-הלאשהםלוכיפבו,הרבעמהוונואיתירקיבשותלשםלרוגתנמיהוז
?ולאתובואכתויעבןורתפלהצעומההשוע

הצעומהשארריהצה1.7.56יבהמייקתהש”תילאפיצינומההמבה”לענ
,תובורקהםייתנשבהרבעמהלוסיחעיפומאלהלשממהתינבתכש,ןהכבקעירמ

ךרטציםיתבלהסינכהדערשא,דבלברוידתודיחי70תיינבבתקפתסמהצעומהו
יטסטנפםוכסהרבעמהיבשותוחקיןיאמ.הדיחילי”ל2500סינכהלןכתשמלכ
?הדובעהירסוחמלהגאדההפיא!םהםילטבומהרבעמהיבשותבורירה?הז

,הצעומהיסנרפתוינכותםהולאכ,םיסמבושו,ךוניחתורגיא.םיסמלשתינכות
-"םיפסכרסוח”.הצעומהלשתיפסכההקוצמהתארותפלםהםיבשוחיןכו רשאתוריחבהינפלהדעוםעינפלונתינשתוחטבההיולימאל!ץוריתהוהז

םילוקיע-אוההצעומבהיצילאוקהלשןורתפהאלא,םיבשותלבטיהםירוכז
ומצעבהצעומהשארשתורמלהזו,םהיסמתאםימלשמםניארשאםיבשותהיתבב
'םירגודאמהכומנםהייחתמר,םוקמהיבשותלשעירכמהבורליכהדוה
.דחארדחב

!םינשדה
םהםבורבשםוקמהיבשותמםיסמהלטנתדרוהתויהלביוחמןורתפה

הרבעמהיבשותללוזהרידרכשבףתריסמוםינוכישתיינב,תלוכייטועימ
.ץיקבתולחמותופירשוםוחו,ףרוחברוקמ;ולבסיאלןעמל

הצעומהלכותןעמלםיקיפסמףסכימוכסביצקהלהלשממהתבוחמ
תיטילופתוינידמלוהיני"עגישהלרשפאהזףסכ,ולאתובואכתויעברותפל

!אוצייתמועלאובי,רמולכ,הנובנרחסתוינידמלוהיני"ע,הנוכנתילכלכו
.תורזהתורבחהולודגהןוההילעבלעםיסמתלטהידילע

!םיבשות
”

אללםוקמהיבשותלכןיבהלועפףותישודכולמקבאמאוהאצומה
:תואבהתועיבתהלעתויטילופתופקשהלדבה
ביצקתבהתופתתשהתאלידגהלהלשממהמהצעומהשורדת)א

.ימוקמהיבשותלשילאיצוסהבכרהבבשחתהבהצעומה
לוזהרידרכשבםדסמתוםינוכישהצעומהוהלשממההנבת)ב

!הרבעמהיבשותל
!תורנאהוםיסמהלשלועהתאהצעומהדירות)נ

!דימוםילוקיעהוקספיי{ר
תאהצעומהםלשתוהדובעהירסוהמלהקוסעתלהצעומהגאדת)ה

\'יי'ינודעומברבשה
!דעסהתכשללקנעמהתלדגה)ו
הגאדוםימהתקפסארופיש,הדבעמללמשחהתשרתנקתה)ז

'װיקבל
דכולמקבאמלםיבשותהתאתארוקתילארשיהתיטסינומוקההגלפמה

.תוקדוצהםהיתושירדיולימלדעיבקע

תילארשיהתיטסינומוקההגלפמה
ונואיתירקףינס

ביבא־לח,מ”עב”למע”סופד


