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חרפל`נכתםוהתב10.סמהקולהתינכתתאצמנ,ונוא
יבר"-"`עקרק7כלהנימנ”יעהשגוהרשא,66מ"מתסמ

.66?.י/!לכהתטחשמםינשהמהייטסכהדעוהרושיאל

(התימוקמההדעוהידרשמב`{ו'ויזגנת'השיגהללוכיןינועמהלכ

109!968םוימרחואיאל,װייהדםוי₪,`ךותונואתירקב
5

!?\\
;יװר”יח,־קכרכלאיי)..(`
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הפוצה

ו953'גוא32
/־־-'****יץ'י םינפהדרשמבוגתינרתפנ ,רמולכ,רשואמראתמתינןבינאילתזוחמלהנמןיבםירשקה” וקיפהתויושרהוםינפהדרשמב

תועצמאבםישענ”
חטש .ררועילרתואתימוקמהתושרהטופשהותוומ ואהלקהישעת,הינבירוזא:לשמלןוגכ.הפנהןיצק .היטסלכ.דועוירחסמזכרמ,הדבכ'פביצקתוליגריתנשביצקת”ישיאו יערמהינבכבתוחנהןתמואראתמהמןיקרחרושא,םיביצקתה«תרוקב:חרת'ק ־והמהםירעוינבתדעורושיאלתורבוי`ןיצקרסמ־-”דוערםיירריער"ת !.תיז”.לקנרפ.יןגיתמרתפנבביכאילתזוחמו

\ ץייקמימרקמהןוטלשבלופיטהדבלמייהוםירעהתאללוכהפגהבחרמ; `עגמםינפהדרשמבןניתיכרתפנתמ'יוד10,000ימרתויןגיתמר:םיינושל יטשרימינינעביםיבשותהםערישיןיצכג,'דושמימרתויקרביינב,טנ "ישנלחינרישרותמרהיילעוםיבשות8500-הררהי־בוא,'ד3000-םייח {לעלקהלידכ.תשומחתוקשנתאהצעומו'ד3500!-ונוא”!ר/ירק"'| !ינינעבםיתורישתשגהבםיבשותה.יד4000-ונואיתירוזא
\

"רפכהרוציפינסומקוההילעוםשרייכהיסולכואתררוגתמהפנהבחרמב ,קרב”ינב:סחי-תומוקמלהפנלםיפ.םיבשותןוילימעברהנומה .ונואשוװהי'רוא,םייתעבגםיר"ךינבתורעי: תוימוקמתווצותומייקזוחמהלכב\ -תיווחמםירפיןינבתדעוןהילעמוי
־צוה.זוחמהלכלענגתדעוהווהמהו\ ־כתלםאתהבתולעופתוימוקמהתחן
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רבד
ופרשיץרארלעומין'ותע

הינבהוןונכתה,קוחו1
1965-חיכשה

ונוא,ימוקמןונכתבחרמ
יונישתדקפהרבדבהעדוה

תטרופמתינכת
־ס,,םאתהב;העדוההזבחהסמנ

*

`י,הינשהןונמההקוחל«89!ןיע

זהדעוהידרשממיכהפש-ה”כשת

'זוחמ,הינבלוןונכתלתיזוחמה

`ירקמההדעוהידרשמםו,ביבאלת

ןדקפוהונואהינבלוןונכתל!רימ
::ארקנה,תשרופמ'תינבתיוניש

ןיסמיוניש,סט/ממה"סמתינכמ”
"סמתטרופמתוינבתל{348ת'פ(

םעדחיב,”נב/ממחוופ/מימחין
.וילאףרוצמהטירשתה

'
"

*ןלאו

``

;

4םילולכהםיחטשהםה:,י

:־3שוג:תינפת-היונשב
.377הק

ליח,649

לכ
.

־שרתינכתהיונישבןינועמ
`םימיב,םולשתאלל,ובשויןירנרובכשצ

םידרשמה.־*
*<`.להוקלהיה

רתפםירומאה

1י,*«בןינועמלכ

:=)האובנב,רעוצארףנונוכתטרפלכב
,תינכתהיונישידילעעבטנומצע
בנהרמשתוימוקמהיווחסדנהמןכו

\יכתחםוחתמלולבהלשןונמהה

ךותיאשר,ותואלבונהואתינ`
!העדוה?לשהמוסרפםוימםיישדח

;
]

\

`דשיגהל,תומושרבוז

?שטשוטמתינכתהיונישל
".הרומאהתימוקמה

םש”
םדיורבוד

\

ותיזוחמת`:יתשרהשאר'
ביבאילתהחמהינבלוןונמהל
22.3.68־־ה”כשתרדא:”5

*`'**י־-־־!=`־־־־־־
\ '\

םילשורי:9תלצבחה'חר
24553ןופלט124.ו.ת

ון,,
תדקפהרבכהעדוה
תטרופמתינכתיוניש
לםאתהב,העדוההזבהרסמנ

”בשת«הינבהוןונכתהקוחל89
ה:יהר'עוהידרשמביכ,1965
לתזוחמ;הינבלותוכחל
!ילתימוקמההדעוהידרשמ
'םינכתיונישדקפוהונואהינב

.

טשמה”יסמתינכתלארקנה.תסו
תינכתל)348ח”ש'סמיוניש
דחיב.48/ממחו19/ממח'סמתס

,.,.וילאףרוצמהפירשתה

גאםילולכהםיחטשהםההלאו
\

«377הקלח,6493שוגב:תינכתה
,

\

םיאשדתינבחהיונישבןינועמלכ
םימיב.םולשתאלל,ובןייעל
פםירומאהםידרשמהשתועשי
.להקל
וא.ןינבב,עקרקבןינועמלבא

ת.א'האודה.רחאינונכתןפרם\
=,תוינבתהיונישידילעעגפנ

!{ועתפוהבחרממתימוקמהדעוסדנהמ

לבוגהואתינכתהםוחתבלולכהלש
,רפןםוימםיישדחיךותיאשר,ותא
;םימושירב-ירזהעדוהלשהמ

ידרשמבתינבתהיונשלתודגנתה'
.הרומאהתיםוםההו. םדיורב.רקעו

?תחאהדעוהשארבשןו
הינבלוןונכתל

`

ביבא־לתזוחםי

`ע

22.3.68,ח”כשתןדאג”כ*
*» \ויווװ`
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"תירכחרוא-םינפיה

ירקחרואלומתאהיהאריפש.מ.התואירבהוםינפהרש
.םוקמבוכרענשםיי'

יפ.....

יסקטבףתתשהו
ירקלב'יהסינכב

רשהו`
־לקברפ.ש-רקהלשהבר

שאר,לקנרפ.ייוהמהןיצקםימואת
ירבחווהב;.יתימוקמההצעומה
תיתדההצעומה,תימוקמההצעומה
{וקמהידבכנו תביסמרשלוווענןכמרחאל

־שהב,”קסלשתםלואבסינפיתלבק
יגיצנםהיניב.םיברםינמזומתרפתת
הרבחהישארוהקירמאיפורדילוע

`ההיירקהתאהמיקמה,”ןואריקװ־
םלואמ-הקירמא`םורדילועלהשדח

סקטלותיילמפורשהואצי”קסלעמװ
”יצהןוכיתהרפסהתיבוינבתכונח
.ינור

הלביקהיירקהלשרעונהתרומזת

.טרסהפריזגבדבכתנ
־יתבידימלתורבעסקטהםותב
־התבםיירוסיילעהוםיידוסיהרפסה
רוזיארבעלהיירקהתוצוחבהבול

`אריפשרשהותבל`ירישברשהתא

השדחההיירקהתמקומוב,חותיפה
`,ליגעלל,

, .

`נ'וייי'יויבדבכתםםינפהרש
רבסהותוברתהתיבלהניפה
תינור
ץרמהשאר,הכ.י
'אריפשרשלהדוה

.הםיסחיהלעוםיסקטב

םינפהדרשמןיבתררושה .תימוקמה
הליפתברשה-'ףתתשהברעב
”%התיבבהכרענשתיגיגח

דשארתופתתשהביוכ

םימוהת`לקנ`ופ.שברה
,תימוקמההצעומההכרע

,,י.ההורוא
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רקןבה
7 '/ !דינ

;

תשקבמונואתירק
. יהינבוהיחמבחרמ

רפרפתאמ־-
תובואכההיתויעב הלשממהשא

”,.'/י

-"רקובה" ןומ”מינפבםויהולעויובוא-תירקלש יורוקיבתעבאריפש.ח.רזב םטפיייאעדונשםוקמהלשרתויבהבואב. לדחוימב,עקרקררעה:ובואיתרבעמו
יע,"ןואיריקןרבדתאאריפשרמםינפהרשםתחותעשב

\”?חתועקרקורבעוהויפל.וצל 7לש;לשהטופיש־םוחתכוללכנויקסויבטי תימוקמההצעומהג'תמרתירי

םויכוהרבעמה`בשו `

סינךפירצםיעשתב
ארמ”מםערבוךי :ותואולא`

י.רי

םאתהבתועצבתמהנבהה
מםלוא,תינבתלהרבעמבוראשנ לםיעירפמןודינבםג.ונל רשא,הלשממהש ונוא'תירק`םימייסמןיאעידמ. ־'ן'שרגל\םגשישתורמל,הלאםיגופירצ

בצקההמושירו”םוקמבםיבוטםינוב ”י"חןוילימכתבחרהסיעבותוםישרודהשארב וירמרמע:הירקהלשהטופיש'םי ־ומבםילרבילהגיצנהברהשרו'` ־תירק)היציויפואבותימוקמה `תימראףוריצעבתש,ינברהשרמ השירדבהתעךישממ,ילסביבטי תועקרקמקלחחופיס:תש ,הירקלברעממםיאצמנה,לאומש” .חרומיןופצמהווקחהיינגתרזבואמ ןויארתולצךגמןויא,ןעוטאוה, שממםיקוחבונאשרועב,תדו ;"עלךק`
(!ברהשרמשגמ;ותנעטקװ' #,,ןאל-־”-,,,-
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'
1565'ה'1כשת.די-יבחרךרככתהקלח

%

\,ימוקמןונכתבחרמ

\
רבוא

תדקפהרכ`י`וכהעדוה ,\תטרופמתינכתיוניש

?םאתהב,העדוההזבתרסמנ ",הינבהוןונכתהקוחל89ףיעסל ,הדעוהידרשמביכ,1965־ה”כשת זוחמ,הינבלוןונכתלתיזוחמה ־ההדעוהידרשמבו,ביבא'לת ,וניא,הינבלוןונכתלתימוקמ ,תטרופמתינכתיונישדקפוה .'א86/מטת'סמתינכת,,:ארקנה !סמתטרופמתינכתליוניש ־הטירשחהםעדחיב,251/אט .וילאףרוצמ
םילולכהםיחטשהםההלאו :תינכתהיונשב 'ל
.273הקלח,6494שוג

”
תינכתהיונישבןינועמלכ ־ב,םולשתאלל,ובןייעליאשר רמאהםידרשמהשתועשבוםימי .להקלםיחותפםיר לכבוא,עקרקבןינועמלכ תאהאורה,רחאינונכתטרפ יכתחיונישידילעעגפנומצע תימוקמהדעוסדנהמוכו,תינ ־בלולכהלשןונכתהבחרמש ,ותאלבוגהואתינכתהםוחת ־וסרפםוימםיישדוחךותיאשר ־הל,תומושרבוזהעדוהלשהמ תינכתהיונישלתודגנתהשיג ־התימוקמההדעוהידרשמב .הרומא

.םדיורכ.ר
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ךיראה

ו:

־כתםינועםיבלשבורשיא)תיזוחמ.
םשלרוזאהיונישלריעזינביתינ-

יגתינכתובוונלשםינבמהתמקה
.ונידילעהשגוהשהינ
סדנהמלשוסחילסנכהלילבמ)ג

לשםיסקיזוסלותוינבתלהצעומה
ילונילע,ונואיתירקב”יחרזאןובש,,
־עוותעשבםנמאהלעהאוהשןייצ
יהךרדהעונתיריצתרבעהלשװי

ןויערשילעודי,םרב.ונלשםישרגמ
יכתףוגלכבןודינאלאוהוהחדנהז
יתעידיבטימיפל,בגא.ךמסומינונ
ןחלושלעתאמתינכתהחנוהאל

.הלאהםיפונהדחאלשםינויד
םיסדנהמתװצלעיתעמשאל)ד

ידי־לערכומוךמסומףונשמשמה
־ריצןונכתבקסעשזונכתהתונוטלש
.העונתה

רשאכעומשלןכליתעתפוה)ה
םאתהבהינבזוישרתאצוהיתשקב
יאהםיפוגברבכהרשואשתוינכתל
בושהלעההצעומהסדנהמיכ,םירומ

לולעהרבד,העונתהיריצזויערתא
עוציבתאוןוישרהןתמתאבכעל
ףיש.יכ.הינבה

יחרזאזובש,להנמ

«יוצח-ייג

..`-־-

סעעףטבעג

\,\!-!:,

ביבאילת
םיפיעסלריעמויקרימוד
־הןינבתדעומרסמינשיפכ::,'א

ייכהותעשבהרשוא,תימוקמהםירש
ישםינינבהתאהללכשראתימתינ

ינתי!רונג'ואאלםלוא,רבודמםהילע
הרקרבדותוא.םמצעםינינבהתויב
הדעותשןובנ.תיזוחמההדעובםג

תיזוחמההדעולהריבעהתימוקמה
,םינינבהתוינכתתארשאלהצלמה
.ןתינאלומצעתוינכתלרושיאםלוא

יההרשיאותעשב:ד,גםיפיעסל
,ראתימהתינכתתאתיזוחמההדעו
־השארחיסבה,רסמנשיפכ,םלוא
יליביטנרטלאריצאצמישהצעומי
־וקימ.סדנהמהעיצהשהעונתהריצ

־לרעאעבקנאלהזריצלשוס
ידי־לעןמוזאוה,םיסדנהמהתװצ

.רה”הלשבכרהבלעפוהצעומה
.יבהז.יו,רגיצנד.י,ימרכ
יהןויצךותרוזאהתפמלעומתח
אצמהלבייחהעונתהריצשהדבוע
ןינעבשדוחמוויד.עצומהומוקמב

לשהעונתהתדעוהשרדהעונתהריצ
יתינש,ונואתירקתימוקמההצעומה
ייא,ךכלףסונ.שדוחכינפלהסננ
־ויינפלוהינתימוקמההדעוהרוש
ייאהןתינ,קוחהיפלעו,הנשמרת
.דבלבתחאהנשלרוש



«&!,'ןוליוה
" ובוא-תירקבהינב"\`

לשותמישרמעטקלסחיתהלינוצר
02.12םוימ”ץראהמןיקרימוורוכ
־עגונו,סניקרפלע

.םשהיתוינפת
תימוקמהםירעוינבתדעוויה)ה

'גבתפולחלונוזינכוםזחלתרפוע
יכתורההמ,תומוקעבשינבםינוי

.ןכוסונתינש
יזכרמבווח־םחפוב!םשהםג

ימ!הזמ,ונואח"וקלודהואה
'גתמקהלתינבתו,תינושהביתב
תשקבתמהזםוקמבתומוקייברהיה

־בתולפטמהתויצנססניאה.הילאמ
יההדעוהותימוקמההדעוה(רביו


