תונורסחה

לביסרפ ;םישרמ בחעו
המנרקתהש בויב 7.1.1958
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!`מס לאקנ והשמ &ףיטםרבל`ז

םירוזיא תקולחל בלח .הירקב
הררועתה תסרודר רדסה יתממ .תוביס
ה תוחפםמה רסא וצקוה 'בגל יזנגמ רחאלו ןכמ ןמיונל לאומש אל
ולצ לע .םדי
ופ-70 -כ תוחפסמ בוחרב ןוסניליב סקנפו ה"ס  170תוחפשמ רשא
ןתורש תווהל דוסי תסנרפל החפטמל תכרצנ תכמתנו .הירקב
 170תוחפשמה תולוכי תתל הסנרפ האלמ ,החפשמל טלחוה
רח
ןיאו ןתוא הדותעכ קלחמל יפימח דעומב רמא וילע טילחת .הצעומה
ךומסל
םייתניב דעו הטלחהל השדח ביקיזחמ םיקלחמה תא םיחתפה וללה תינמז
ךותמו העידי הרורב ןיאש םהל לכ תועיבת .םהילע
תי סוקרמ ךורב ריזחהל ול תא יעטק תובוחרה זמר בולוקוס בוחרו
ו .ןי
רמאנה ףיעסב  1טלחוה רשאל תא .ותמקנ
ת ץרוש המלפ ףרצל ורוזאל תא חספה בוחרבע סקנפ תיברעמ בוחרל
טיג לבול ריכהל תא ותולעב לע הסטה רחאמ אוהו ךסמה לע 'חר סקנפ
תט-
ןב
תודחא
לע
םינש
ודי
קזחו
ךורב ריכהל תא ןוסניליבא'חרה חטמב ךייתשמה .ורוזאל
חפ סוקרמ
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ףיעסב כוריכמיאא

תא

םתקזחה תינמזה לע םיחטשה ליעלד
י"ע םיקלחמה :ןלהלד

ס"ע)טלח רמאמה
 .ןוסניליב ד סוקרמ ךורב
* לבול ודנס
' סקנפ הברעמ בוחרל
טייגניו ץרופ-טייגניו המלע
בוחרל
תיברעמ
' תורדס ל"קק
ביקלחמה טלחוה ץילמהל ינפב הצעומה שורדל
י עונמל תוגסה לובג ןיב
תובית בתכב תאמ םיקלחמה ינפל ןתמ .ןויערה
רזע 1
תס רמיא הטמ ןויערל תונחל הלכמ בוחרב
קוזרמ לעב ןוישרה םיענ לאומש
ל”נה תונח תלכמ תופתושב םע
ותו םוקמ
קוזחת עקבמ ל"נה ןויער לע ומט  .טלחוה .רפאל
ףחר ,ובזע ןכל
סימחר ןויערל תונחל תוקרי ןרקב תיחרזמה לע תובוחרה ”ידרוג
תע ןודעס
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.יקסניטו
תוחדל תוסמ רוזאבפ אוהה ןיא םוקמ תונחל תוקרי .תפסונ
טלח
תע לקס םיסנ ןויערל לכור ירברב .השבלה
'
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טלמ '.רםאל

תונחל

הלכמ

םוקמב ןויערה .קסויקל

ןויפר
תט -יול הרגמ
וניא םיאתמ .תרחא'הרטמל
טלחו ברסל הנסמ קסויקהע
לכור תוקרי  -טלחוה עקבל תרח תעד תבשל 'לגדעסה
חמקב סהרבא יול ןויערל
אמעט ארזע ןויערל היפאמל תוחפ הרבעמב  .העקבה הנודנ תביסיב
חמקב .סמ  10םויב  12.6.57חעב ורדעה לס ריכזמה עובקה לט הדעוה
הדעוה
ןנער בקע ותלחמ טלחוהו .רפאל
רמ
ררבתה יכ ירבח הדעוה אל ועדי תעקב ןוידה לע העקבה לע םויק ןוישר
הרבעמב קזחומה ידיב םיסגא ועיקשהש תואמ תוריל
ודיספהו
'
היפאמל תוחפ
רפקב םע תינבת .ןטול יהוזו הבסה
בקע,-נר'ןמז ןונכתה שדחה לש הסמה
אל-היפאמהט התנבנ דע .הכ
הצעומה ןיעל שדחמ העקבב וז רואל רומאה .ליעל
ץילמהל`טלחוה ינפב
רפאל הל
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די הדעוה
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