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עמתשמהלכורלעתולחןניא)א(ןטקףיעסתוארוה)ב(
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םירוסמ,ןיטולחלואםייוסמןמזל;ופקתתעקפהו
'-.הצעומהשארלעותעדלוקימל
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ותלגעלשירוחאההדצלעעבקיהלגעבשמתשמהלכור
םאר'ירילעולעבקנשרפסמןיעלהארנםוקמב

-.הצעומה

2../`.



[רייא-.רםרג

.10יתולגעלעןתינכת

611קוסיערוסיא

הדמעהרוסיא

יפ

"01 2

.... 2 <-,-

רועופב'הרגאגהצעומלטלופהושודיחוא.ןויפרןתמרעב
ינויב30-הרחאלליגר-ןויארןתנםאותפסוהבעבקנש
־.ודבלבהרגאהתיצחמהנטיהתואלםלועה

ונקתוהשתונקתבואהרובעתהתדוקפבתרחא'הארוהןיאםא
תונבהלםיאתתהלגעלכמסורדלהצעומהאגאריאשרהיפלע

.הירר1מב'הגצוהוהצעומהידילעהרשואש
־וסוםיעבלכורקוסעיהל
הווהמותוקסעתהעןפואבירובצםוקמבואבוחרב)1(

,;םיברללושכמ

*"
.םינינבןיברבעמבואןינבלהסינכב)2(
רימעהלץםורגיאלונחעהיאל,לכורלחיניאלודימעיאל
,תינבת,ןכוד,הלגעדירובצםוקמבואבוחרבחינהלוא
.םוקמבאצמנונניאפכואוקוסיעתעשבאלעהרוחסואעגמ

ותלגעתאקלסללכורלעתוועליא1רחקפמוארטופ)א(.13תולגעקוליס
םושמךכבשיםאובםייוצמםה-םוקממונבורתאוא

והזרועקוחתוארוהלעהריבע

לעהווטצנערחאלונכרדתאואוחלגעץלבורקליסאל)ב(/
קלסלחקפמוארטרפיאמר.,)א(ןטקףיעסלםאתהבךב'

ידילעןיבובומצעבןיב,ןכודותואואהלגעהתוא
לכלוארתויבבורקהתולגעלהינחהםוקמל,םירחא
;ערפךתאלהעונתהובערתאבורקםוקמ

םירבעםנק,־רבירהזרזעקוחתוארוהמהארוהלערבועה:714יע”נ`וע&
--.יהוריל

תונוי1ר(וגראתירקלורזעקוח”ארקייהזרזעקוחל115-םשה
!"1957ז"ישת;{םהילעתוקפהוםילכורל<

תרפסוות.ג

נ

>:9ריעסו

`תורילהרגאהדועיסו-;
י”`די-־-יגצ

־.ן-ח-
יי

`2%-'2ףיעס'יפלןויפרתדגאו`

54מ₪`)א(5ריעס,יפלןויפר-תרגא%2

,יל
7

.

!”וךהבבקעי%
הלמוקמההצעומהשאר-

ונואתירק
\:רמא`תנ?

ס
.

”
,

הדוהיירבלארשי
ל

םינפהרפ`
\4}

.;=119`]־מפ,11-54”םמ.,,,1,""םות;1941ר."ע.1-3;

,
.1487'מע;ג"מקװקרפ"בךרכ,ב"ארקוח{2
.1271י'מע`,ח"בק.קרפבךרכ,י"איקוחפ₪`



1941,תוימוקמהתוצעומהתרוקמ"

ת-רבוחרתלילסרבדבונוארקלרזעקוח
".\־*:־

־־

ףא*.ןיו,

הניקתמ!11941ימבקמהתוצעומהתדוקפל9ףיעסיפלהתוכמסףקותב
.,«:הזדועקוחונו.אתירקתימוקמההצעומה

.

תלילסכונואתירק'לרזעקוחל9-ו9םיפיעסהםוקמב.1םיפיעסדתפלחה
)ירקעהרזעהקוחןלהל(1955י-ו"טשת{תובוחרפיר8

\:הלאםייפיעםואובי'

ותודובעמתודובעלכעצ5ל.טולתהלתיאשרהצעומה.8ינבאהכרדמתינב
':ןלהלתוטרופמהםיצעעוסנלוהפש

תונשל,ןקתל,ךיראהל,ביחרהל.ףצרל.תונבל)א(
.רתא:ןבראבהבלפטלןא`הבבדמרפמלואשדחל

.םהבלפטלוהכרדמבםיחמצוםיצע\עוטנל)ב(

.הפש'ינבאתונבל,)ג(`
*םייוניצב?ףיעסתוארוהולוחיךכהטילחהתמו
ואשיםיסכנזילעבשאלא,ןינעהיפלעםיביווחמה

.הינבהואהדובעהעוצבלשתואצוההלכב
וא1שיבכתלילסלתואצוההםוכסרבדבהלאשהררועתנ.םוכסרושיא

תיינבלוא,8ךיעסר,תוטרופמהתודובעהמהדרבעעוצבל.תואצוהה
``

-הזרזעקוחיפלתרחאהדובעלכעוצבלואהפשינבא־
..בתכברושיאבסדנהמהעירכי
הלילסכונואתירקלרזעקוה"ארקייהזרזעקוחל

.1957-ז"ישת)ןוקת({תובוחר

דעןהכבקעי
תימוקמההצעומהםאר

ונוא&תירק

:רמאמכ

ההוהיירבילארשי
טיבמהרש


