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ו`7פוי,
*₪; וזורעמינודעומהשולש יפהחטשבבורקבונביי ווהירקבתוליעפהתוברהרעונהתורובח םוקמהנפתישדעםימימתםימיםיתיל והוודלבורקבהנמושנת-סנכתהלהבכ השולשחותיפהחטשכונבייהרצקהפוקת

טרופסו תורחתלתדמעומרעונהתרומזת וץראליץרחבתימואלניבתורומזת ”תירקבןוירוטברסנוקהלשרעונהתרומזת םילודגההיגשיהמדחאלשדוחההתכז,ונוא 'יסומםיחמומתדעוינפבהנגינרשאכ,רתויב ,ךוניחהדרשמידילעהבכרוהרשא,םיילאק תעבראש,ךבידכדעםתואביהלהלהחילצהו תרומזתהיבדיימםתעדתאוויהםיחמומה 'ואלניבתורומזתתורחתבקלחתחקלהיואר .ץראל`ץוחבדובכבלארשיתאגציילותימ הצוררעונהתרומזת ־ומזת'תורחתבקלחתחקל תכרענה,תימואלניבתור רשאכ.דנלוהבהנשידמ תאחולשלהעצהההתלעוה ־סה,הנשכינפלתרומזתה ־ורקעהצעומהשארםיכ ־יהםלוא,וזתינכותלתינ

`ההעיפוהעובשכינפל 'ש,הדעווהינפבתרומזת יאתבשרממתבכרומ:היה ־ורוטיזופמוק,הקשורטפ ־שיילוקבתוינכותהלהנמ ,ןוחיגלארשירמ,לאד ־ילכתורומזתדוגיאר”וי קחצירמ,לארשיבהפישנ תרומזתחצנמ,ינאיצרגתרומזתהתעיסנתאהנמ תורומזתלרמזתמול”הצןכ.ךוניחהדרשמרושיאב לאונמערמוהפישניילכ־הש,הצעומהשארעיבה ־יסנךשמ,עיפותתרומזת ־בתוידוהייתוליהקבהתע ־תוחילשתרגסמב,הפוריא .תימואל
.ךוניחהדרשממןרימע יקלושקבתנש.העבראה תרומזתההיוארםאערב תורחתבלארשיתאגצייל

1הירקבםידליהינגלםיחבזאךץ
1

בתכמהתאןייצליאדכשקפסןיא,תמייוסמ תחקפמהמתימוקמההצעומבשדוחהלבקתנש ,ךוניחהדרשמםעטמםידליהינגלעתזכרמה .קילג-םבאיאפ.שר"דה רבעששדוחבהרקיבקילג-םנאיאפר"ד התומשרתה.םידליהינגברויפהכרעוהירקב ינישדיימיכדע,הלודגהכהתיהרוקיבהןמ .תוהכשתיאלמבתכמהד לשהבתכמחסונתאהזבםיאיבמונא תוברתהוןונחהדרשמ:תחקפמה א”ת-םידליהינגלעחוקיפהזוכיר 1966ראוניב3דובכל הצעומהשארןהכ.ירמ .ונואתירק פיביתרקב.30.12.65,ו”כשתולסכב'ו'ישילשםויב,.ב.א ”הנימהמרםהבאוצמליתחמשוונוא'תירקבוג”תותיכ רקובהתושרהיצמאמדחוימבוטלב.האנתיכוניחתיל ,ודהדליהיכרצלםאתהבךוניחתודסומםיקהלתימ .המודיקלותוישיאה:חותיפלםיינושארתודוסיםיחינמה תוניינעתההוהנבההתאברקופיסבןייצלינוצרב חוקיפהלשתויגוגדפהתושירדלתימוקמהתושרהלש םידליהרפסמםואיתבםיאטבתמה,םידליהינגלע םידליהןגתיבבאלמיטקדידיגוגדפידויצ,התיבהלדוגל לשתוינידמהאוה;םידליבתולכתסהבטלבתמהוקה.ורצחבו ךוניחהתועצמאב,תינישתודעבויבלתימוקמהתושרה תובכשמםידלילםינגהינקהידי־לע,ןידהליגהמלחה* יולימהחיבבברךייר.:רויאגניהריקתחתתוברועמ

,דהאיהפועבק,תימואלניב ־הלשרעונהתרומזתיכ ־בהבוטהילואאיההירק ישקפסןיאו,הגוסבץרא ־בהרויסךשמ,איבתאיה .הנידמלברדובכ.רפוריא תדמוע,הזגשיהרחאל `ההצעומהתלהנהבורקב תורשפאבןודלתימוקמ ילתרומזתהלשהתעיסנ ־ורבהםירודיסהלכבול”וח .דבבסיכ

.רעונהתושרלודמעירשא,םישדחםינ
`הםינודעומה,יכ,רסמנ ־ולשבונביירשא,םישדח *שבהיסולכואיזוכירהש םינבמויהי,חותיפהחט הריהמםתמקהש-,םיימורט ־יינבלשםתמקהמהלוזו ־בועקשוי.תאזםעדחי.םיליגרתיב םינודעומהתשולשתמקה ףלא75־לבורקםישדחה שדחוכשמוי” דחוימהס”היבל ־חנםידלילרפסהתיב ינשבםויכןכושמה,םילש רבעוי,ךלוובוחרבםיפירצ שדחימורטיהנבמלבורקב ,רסמנ.םנעמלםקוירשא תיברובעיהאבההנשביכ ,םאתומושדחןיינבלרפסה .חותיפהחטשבהנביירשא

ראורבפבתוברת”תולועפ
.א”תבירמאקהםלואבהכלמהרתסאתגצה- `התיבבהניסנגרא`ילועל'טבשבו”טתביסמ- .א”תבירמאקהםלואבהכלמהרתסאתגצה- תוברתהתיבבוקורמילועלטבשבו”טתביסמ-

.ידגריעלוםודסללויט-1.2 .קסלשגםלואבאריפש.דיפמהאצרה-()2.2 .סיקרנה'חרבתוברת2.34.2 .סיקרנה'חרב5.25.2 .א”תבילארשיההרפואהתגצה-6.2 .קסל'שנ7.2 8.29.2
':סיקרנה'חרב

.תורדתסההתיבב-ארקימוקחשימ-12.2 .קסלשנםלואביפסכתאמתיטילופהריקס .קסלשבםלואבטרס ב”רבילוא"רמזחמה-־16.2 תיבבץראהתועידילעםסקסנפםעתאצוה־-17.2 .סיקרנה'חרבתוברתה ןלוגןונמאתאמהפוריאולארשילעהאצרה-19.2 .סיקרנה'חרב'תוברתהתיבב .קסלשנביפסכתאפרכשהתויעבלע .קסלשנבץראההעידילעםסק`סגפו .קסלשנבץראהתעידילעםסק'סנפו .סיקרנה'חרבתוברתהתיבבשיריאב .סיקרנה'חרבתוברתהתיבבבגשתאמ .קסלשנםלואבהרבסההזכרמתמזויב

(1.- 14.216.2

האצרה :} 21.2
. האצרה?23.2 האצרה%-24.2 האצרה-25.2 האצרה-26.2 האצרה?«.-28.2

.םלואבץראההעידילעתויפוקשיווילבהאצרהתו) .ידנריעלוםויסללויט- .קסלשנםלואבטרס תוברתהתיבבץראהתעידילעתינמורבהאצרה-11.2

ייו

יבשותלםישדחםיתבלעהעילק'תורתת%.א”תב”המיבה” וטבארדעיבג `הלשהעילקלגוחהירבח ילםיננוכתמ,הירקבלעופ ,יתורחתלעבורקבזירכה ־עיבג,,לעתדחוימהעילק לעםרתיירשא,”ןסכארד ־ה.תימוקמההצעומהידי לכלהחותפהיהתתורחת ־סונםיטרפ.הירקהיעלק .בורקבומסרפתי־םיפ
.:דייילנרביזייב-המישמה ףרודסלבונקרופוורבלר.ואיטי

הלאםימיבהכרב”תעבג הלביקרשא,ידג” .'.:יורידתונבל
!«י`---וג-..ו .!־יי- ו-' ?
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