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יה,ןהכבקעירמ,הצעומ
םעפהוזהזדיקפתבןהכמ

רמרקקלימ
`שמונואיתירקבשות

חונובשח־להנמ.1952תנ
ןהכמ.ועוצקמבךמסומ
הדוגאלשיללכלהנמב

שוגתיפותישתינכרצ
־הקנבתלהנהרבח.ןד

־ומרבח,הירקבםילעופ
ונואיתירקילעופתצע

י”אפמתוריכזמרבחןכו
.הירקב

*

,חוריה`יקיתותמישרו

`

.הירקב

ירבחהלא

ןהכבקעי
תימוקמההצעומהשאר

־מונוא־תירקבשות
'התאםיקה.1951תנש

דמועותימוקמההצעומ
־ב.הדסוויהזאמהשארב

היצנדקהוז,1954תנש
רי”אפמרבח.תיעיברה

.וזהגלפמיליעפמ

תלוגםחנמ
.תוצעומהתירבדילי

היהו1922יבהצראהלע
תוברםינשךשמליעפ

תנשמ.יעוצקמהדוגיאב
־התוריכזמהרבח1936

.ץעהילעופלשתיצרא
םייתרבחהםייחבליעפ

תוריכזמרבח
רא`תירסילעופתצעומ

.ונ

ינגסורחבנןכ.תיעיברה
ץ”כימסרמ,הצעומהשאר
םגהזדיקפתבןהיכרשא

יילאומותאצויההצעומב

.ונוארוירק

תימוקמההצעומה

ד"כימס
הצעומהשארןגס

תנשמהירקהבשות
*־חאתגלפמרבח.1947

־ומלרחבנ.הדובעהחוד
םעפהוזתימוקמההצע

ןגסכןהכמ.תישילשה
לעהנוממ,הצעומהשאר

־עוםיתורישהתקלחמ
,הירקבחותיפהתודוב

ראדלאיחי
ינושארמ.ןמיתדילי
־וא־תירקתרבעמיבשות

־הרומראותלביק.ונ
־ינרותהןוכמבךמסומ
ימהיה.תובוחרביגוגדפ

־התעונתבליעפוךירר
־יש.”אביקע־ינב,,רעונ

רמ-םויכ.ל”חנבחר
רפסיתיבבךנחמוהר

.ןוכית

15.סמ1965רבמבונ-

השדחה
`הלשהינשהגהתבישיב

עובשבךרעיתש,הצעומ
ירהלעןוידםייקתי,אבה
־ולחותונושהתודעווהתבכ

־הירבחלםידיקפתהתק
.םישדחההצעומ

השדחה

פרקוהילא
הצעומהשארןגס
־לממונואיתירקבשות

־ש־ךשמ.רורחשהתמח
־בליעפהיהתוברםינ

־שי־ץראילעופתגלפמ
חוינכרצהתװגאבולאר

־חאהםינשב.תיפותישה
י”אפמריכזמהיהתונור

.הירקב

ןוכרגניוכשןנחלא
םיבשייתמהינושארמ

רבעשל,.הכרב'תעבגב
יאבצהןוגראהיליעפמ
סיסבתאןגרא.ימואלה
ר”וי.ונוא`תירקבל”צאה
־לםילוחיתפוקתלהנה
.הירקבםיימואלםידבוע
־תיבברבח-רבעשל

־מההצעומבסמלןיד
'`'.תימוק

ןמיונןמכו
יחרזמהלעופהריכזמ

1956תנשמ.ונואיתירקב

הצעומהריכזמכןהכמ
־פתלהתערחבנ.תיתדה

בשות.תפסונםעפבודיק
תוברםינש,ונואיתירק

ותוהשיתפוקתלכךשמו
־יעפבתוברםרתהירקב

םייתדהםייחהןעמלחול
.םוקמב

ארמסףסוי
הילעהםעהצראעיגה

ינושארמהיהותילבבה
־תירקתרבעמיבשות

־מ.תרגסמבליעפ.ונוא
־מב,ונואיתירקבי”אפ
יאצוירוביצברקברתוי

־זמרבח.הירקבקאריע
־נ.הירקבי”אפמתוריכ

הצעומלהנושארלרחב
.תימוקמה
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