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רובצלתועדוה
הנידמלרושעהבחלגרלתימוקמההצעומהםעטמםיסרפתקנעה

לעםירובתהתורחתבקלחוחקלשםידימלתלםירפסיסרפ
.ובואתירקוהנידמהרושעאשונ

ןי.וזתרגאבםימסרפמםינייטצמהםירובחה
.םעטבוטבטשוקמהיתיבליץסרפ

.טרופסהםויתויורחתבםינייטצמלםיסרפ

,.הרבעמבוהירקבתואגהתובגלםיסרפ

.הרבעמברתויביקנהףירצלסרפ

ח"ח"ימירפסיתבלםידימלתתמשרה
27.4.1958םויבליחתת

תימוקמההצעומהידרשמב

ךד-חרנחליעפתתואמצעהםוידובכל
-ונוא־חירקוקבםישידחםיסובוטואףנש

.בינא'לח

,`צ

.'

תימוקמההצעומה
'ונוא־חירק

לארשיתנידמלרושעח"ישתתואמצעהםויברע

»."

רורחשהתמהלטבוכוא'תירקיללהרכולהמקוהשהטרדנאהתינכת
ןושארסרפבוכו־-וגלשלכירדאהורגיצנדלספהתעצהיפל

.האבהתרגאבי+הטרדנאהםוקמרבדברבסה



התארהלשממהףאוהרבעמהיבשותלעבקבושיתמקהקספהאללונעבת

וענמחותפתועיבת.ץראהיבחרלכבתורזופמהתורבעמבןוכשהיאנתתארעצב

-וזהבואכהיעבןורתפלףאדעומהעיגהרשאדעוזהלאשלןורתפהתאהתעדע
.תורבעמהלוסח

הזירכהתורבעמהיבשותוםיבשימהתודסומהםעףותשב,לארשיתלשממ
לילכהנמלעתונצראףונמוםויהקחריאלו.עבקייבושיתמקהלתינכתלע

.תורבעמה

תירקתרבעמיבשותלםיתבהתמקהלהנפהןבאהחנוהםימירפסמינפל
.םיתבלםיפירצהמהאיציהלחתםישדחרפסמךותוונוא

הרבעמהיבשותןוכשלהנפהןבאתחנה

יהירקהלשילכלכחותפ.ב
חותפלםילכתריציםיבייחמהילעתטילק,ונואתירקתבחרהותוחתפתה

.םוקמבהלכלכהסוסבו

ברץמאמךותווזהיעבלהברבלתמושתהשידקהתימוקמההצעומה
חותפוסוסבלןברדמםרוגשמשישירחסמזכרמתמקהלתודוסיהחינהלהחילצה
.הירקבהלכלכה

םירודסהומלשוהרבכוירחסמהזכרמהלשןושארהףגאהםקוההתעדע
ףגאהףאםקוירתוירחואמבלשבו.ינשהףגאהתמקהלםייפסכהוםיינכטה
.םילוחתפוקלשתיזכרמהאפרמורובצהתודסומל
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היחשתכירב.ג
יאתומקויןב.היחשתכירבתמקהבתוארלשיהירקהחותפלףסונבלש

.הירקהסוסבלףיסויהזלעפמיכתווקלשיוטיקושפונםשלהכירבהי”עםירוגמ

םיקהלהתרטמשהרבחלםיבשותרפסמונגראתהתימוקמההצעומהתמזיב
יבשותתושרלדומעתץיקהדועיכתווקלשיוהלחהרבכהדובעה.רומאהלעפמה
.שפנתבישמהכירבהירקה

.הזלעפמתמקהלםיבשותהתמזיתאסנלעםירהלשי

הקוסעתרוקמ-היישעתילעפמ.ד
וניכזאלםלוא,ת”פ-א”תיתישעתהרוזאהזכרמבתנכושונואתירק

.םירבדהטרפלםוקמהןאכאלורבדלתרבסהברה.הירקבהישעתילעפמל

םיעצמאהלכבתטקונווזהלאשבתופיצרבתלפטמתימוקמההצעומה
שיוולישבהוזהלועפלשםינושארםיבצינףאוהירקלהישעתילעפמתכישמל
ואצמיםוקמהיבשות.הכאלמוהישעתילעפמהירקבומקוירצקןמזךותיכתווקל

םיתעלוםיכומסהםיבושילםתדובעלתאצלוצלאיאלוםתסנרפהלאםילעפמב
םילעפמתמקהםשלםינושםיפוגםעמ”ומתלהנמתימוקמההצעומה.םיקוחרהףא

.הירקב
*

תחאתרמשמ־ךרבח.ה
ןיבהלםילוכיםלוכאלוןכתי.ונואתירקבםייקוניאהינשהתרמשמהטויס

-יהמאיהונואתירקיכאיההדבועםלוא;הינשתרמשמבוסנתנאליכהזגשומ
.םירהצהינפלתועשבםידמולםידימלתהלכםהבץראבםידדובהםיבוש

םיפסכתעקשהוהפנעהלועפ,םיברםיצמאמךותונעגההזגשיהללכל
ונתורשפאבםירוההתחמשוםידימלתהתחמשלעםיפיקשמונארשאכםויכו,הלודג
תירקידלילכלךונח,היעבהןורתפבעקשוהשלמעלרכששייכקופסבןייצל
.רקבהתועשבונוא

ךונחתודסומלםינכמתמקה.ו
לשהינבהתלועפלתודוהגשוהס”יבבתחאתרטשמלשלודגהגשיהה

שארבהדימעהתימוקמההצעומה,”רינ”ס”יבןינבםלשוהוםקוה,ךונחתודסומ
םיפסכה,םוקמביתכלממהס”היבלםיאתמןינבתמקהלשהרטמהתאהיתוגאד
ואשנלופטהוהגאדהיכקופסבןייצלשי.יביסנטניאלופטבוםיברםיצמאמבוגשוה
.םידימלתהתויחונלוהירקהתראפתלס”היבססונתמםויכוירפ



רברא'תררקתימוקמההצעומה
הירקהיקיתותאתכרבמ

הזבושילתודוסיהוחינהםינשי"חינפלרשא
חרפולדגונבושיולארשיתנידמהמקםהימיבווכזו

ונתארשאםיקיתול

.יחלהב

םעהתיבלהנפןבאתחנהוםינושארהםיתבההכונח
לוכשא־קינלוקש.לתופתתשהב

ונואתירקלשחותפתונשרשע
ח”ישת-ח”שת

ברעתונידמלעזוחצנהוהמחלמה,הנידמהתמקהתאורשבתותואינש
תישפחהילעלהנידמהירעשתחיתפוםימשהתוחורלכמהכרהונתנידמלושלפש

.תויולגהלכמלארשיירוופלש

,ונמעלשהירוטסיהברצקןמזקרפםנמאןהןינבוהמוקתלשםינשרשע
יחטשלכתאםיפיקמםיגשיההוישונעילעץמאמתופוצרויההלאםינשםלוא
.תירמחותינחורהניחבמוצראתאססבמהםעלשםייחה

יופצההקירפאוברעתוצראמוהגירחהאיגוהפוריאחוברוחמהלוגיטילפ
לארשיםעמקלחלרצקןמזךותוכפה.רבדמיארפי”עוניחאופדרנןהבתיב

וכפה,רכממוחקמבוקסעןהבתוצראמואבבורקמהזשםילוע,ותמדאלעבשויה
ןהתוימוקמהתויושרהלשםיאתהוהנידמהלששעמוהריציתונשרשע

.םהיפוסכץראבתדלומםימיקמהםירצויוםידבועםיחרזאל

תימוקמההצעומהתולועפתאףאהזגחםויב,רוקסנןכלושפנהןובשחלןמזקרפ
.לארשיתנידמםידממהוףקיההבר.לודגהןובשחבתובלתשמהובואיתירק

.עבקבושילהרבעמה.א
הלואגיאמצםיחאתובברתילעוץראהירעשוחתפנהמחלמהםערלוקל
תאטולקלןוכשהיאנתתניחבמןכומהיהאלבושיה.ונצראיפוחבולעתדלומו
תונחמומקוה.םיקיתוםיבושיי”ע,ץראהיבחרלכבוםויידמועיגהשתונברה
;.םילועיםיחאתטילקלםינופירצוםינרדב,םילהוא

ץמאמבהקלחתאהמרתןטקבושיח”שתתנשבהתיהשובואיתירקףא
בושיהתודסומלשםיפתושמתותכב.הרבעמההמקוההירקלךומסובושיהללכ

קיחרהלתנמילעהרבעמהיבשותלםיילפיצינומהםיתורשהונתנתימוקמההצעומהו
.הלועוקיתוןיבלדבהלכ

,ונומכםילמע.םיקיתולוכפהםילועה,ירפואשנועקשוהשםיצמאמה
.המחלמתונועבוםולשתעב,ןוחטבהתכרעמבםיתרשמוםירצויי

'

ץיחושמש,םיפירצה,הרבעמגשומה,תמלשומהתיהאלהטילקהםלוא
.אלמתויולגגוזמל

”



תבחרומח`נכת־םירמגה[נ
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רבראגתיירקתימוקמההצעומה

תאתכרבמ

הו'דםהא'שו

בארוע'הלשממ

ר'ואבום'ב.השב'בבאךש'להווההאבצ

חדבוטבותוצופתבבאךש'םע

ווואח"וקיבו.ו.וו1'וחאו

"ששלם`גוג"םלוחהחטשבם"ועװבחברב

הכרבועפשחונשו'ה'תואבהם'נשהוווצ-ו'ה'

לארש''ךוופץובקחונש,ונבובל

[:ב."וונידםרוצבו



תימוקמהצעומ
־-ונואתירק

תוגיגחתכסמ

רורחשהתמחלמיללחלןורכזהםוי1958.4.23ידםוי

07.00

09.00
10.00

10.10

17.45
18.28
18.30
18.45

19.30
20.00

21.00

21.10

ןגבןורכזהרנתקלדהוןרותהיצחלםילגדהתדרוהסקט
.םירובגה
.לגרודכהשרגמבםינגהידלילכלשתפתושמהגיגח
שיאלכותקספנהעונתהלכ,לבאתואלתכשוממהריפצ

.ומוקמברצענ
שרגמבהירקברפסהיתבלכלףתושמדקפמוןורכזתרצע

.לגרודכה
.םירובגתןגבונואיתירקיללחלןורכזתרצע
.ןורכזהםויםויסלתכשוממהריפצ
.הצעומהשארי”עגחהתזרכהולגדהדמעמסקט

”קסלשנתלחנ”לשתסנכהתיבבתיגיגחבירעמתליפת

.אברשודיקו
.תיתחפשמגחתדועס
.הירקהתוצוחברעונהתועונתלשםידיפלתכולהת

תארובעתוסהבוחרבזוכרהתדוקנמאצתהכולהתה(
.בורוזולרא,ןוסלנצכ,ןלפק.רזעקוזרומ,לצרהתובוחרה

י”ע(אישנה-זמר'חרתנפבהדעצההתמבדעאישנה

.)הצעומהןינב
תמבלעמםידיפלהתכולהתתאלבקמהצעומהשאר

.דעצמה
.רודבתמב

.:תינכתב

”רינ”ס”היבתרומזתותלהקמתעפוה
)”ימיהר-וד..מיולידרפ(רמזתעפוה
”רינ”ס”היבלשלוחמתקהלתועפוה
)”רינ.ס”.היבידימלת(םילגדםעתולמעתהתועפוה
?”םימלת”ס”היבידימלת(תורימריפייכרופסתועפוה

רושעהתוגיגחתדעור"ויןייטשנכיר.א

55

רושעהתוגיגחלהדעוה
ונואתירק

ח”שתתואמצעה
לאךש'תנ'דטלרישעההנש

!!!את'דקב
:ןמקלדכייביאתירקבתיאמצעהתיגיגחתינכתםיבשותלהמ!"-בחט

23.30

01.00

”המיבה”ינקחשמבכרומ(”ןורתעברא..תקהלתעפוה”
”תומלבורפילב”תינכתב
זילעבצקמבםינוכרעמוםינומזפ,םיריש
תרומזתיוולבםיינולסםידוקרוםעידוקרבבלושתתינכתה
.תרחבומ
.םייממעםיריחמבםינונזמורזופיהמבהחטשב

.הצעומהינפלןגבהרודמלביבסמ-”ץיזמוק”
םיטבזיצרופיס-הפקתמיגל-רובצבהריש:תינכתב

.ל”חנהתקהלרבחי”עלהוניץיזמוקה-

תואמצעהםו'1958.24.4יהםוי
08.00

11.00

'אםוי
17.00
20.00
*בםוי

20.00

'גםוי
20.00

.לגרודכהשרגמבטרופסהםויתחיתפ

:טרופסהםויתינכתב
ףערודכתויורחת-םיינפואתויורחת-הצירתויורחת

.לגרודכתורחת-לסרודכתויורחת-

”ןואירוא;,עונלוקהםלואב

הירקהידליליבשב”רכוחהלדנמ”הזחמהתגצה
יתכלממהס”היבידלילשתיטמרדהקהלי”עגצויהזחמה

.הרבעמב”םימלת”
27. 4. 1958

.רושעהידלילהביסמ
.ונוארפכיקיתווידסימלהביסמ

28. 4. 1958

ס”היבי”עשיטמרדגוהי”ע”רכוחהלדנמ”הזחמתגצה
`.תישפההסינכה;הדבעמב”םימלת”

1998.4.29»

.תויקנתורצתותופיתוניגילעבלםיסרפתקולחסקט

הצעומהשאר|הב.'



רודלהבורעהםהשךונחתודסומלשהינבהתדובעבךישמהללכונוןתיימ
.תדלומבהנובורצוי

םידימלתהרפסמיםנמא,ונואתירקבחפוקאליתדהיתכלממהס”היבףא
םאו,םיאתמוינבדמעהותושרלםגו,יללכהס”היבתמועלברוניאובםידמולה

.הברהבורפושםיאנתהםויכירהרבעבהזס”יבבדומלהיאנתתארוכזנ

תדבועהםאלוךרהדלילהגאדה.ז
םירוהתלחמינפמםאםימיאתמתודסומבםיכרםידלירורסלשהיעבה

־וסכתוארלשיוזהיעב.ץראהיבושילכבתמייקהדובעלםאהתאצלגרלםאו
.תינורכףאותילאיצ

תרזעבוםיפתושמתותכבםיאתמדסומתמקהלהתעדהנתנתימוקמההצעומה
שרפלןיאהזןועמלשהכרבה.םידליןועמםקוהתודבועתוהמאןוגראתודסומ
לופטבםהידליתאתוריאשמהתוהמאהןוחטבוםיטועפהלשרשואהיטבמ,םילמב
.וזהלועפלרכשהםה,רוסמ

ןוכיתרובח.ה
לועהמצעלעהלבקוךונחהדרשמלשרדסהלהפרטצהתימוקמההצעומה

הגישהתאזםעדחיםלוא,התלובימהלעמלילואםהשותויפסכתויובייחתהלש
לכלחטבוהשהזבהנושארהגרדממילאיצוסגשיהרומאהרדסהלתופרטצההי"ע
רשקאללןוכיתךונחלתורשפא,וידומלךישמהלםיאתמכאצמנוןחבנרשאדלי
.ירמחהובצמםע

ביבאלתבתובברינפבהעיפומונואתירקלשרעונהתרומזת.ט
תרומזתוםידימלתלשןוצר,הפוצרהלועפ,דיחילשםולח,העונצהלחתה

ילקיסומהךונחבדבכנםרוגלותמייקהדבועלהכפהונואתירקלשםידימלתה
.יצראדממב

תונהלסבונייהשימויה;הירקבםינושםיסכטבהעיפומוזתרומזתוניאר
.םוקמהידליתבהאלששגרךותמםתואוחכששימויהוםיריעצהםינגנמל

תורענוםירענ-א”תבעדילדעהעסמלונלשתרומזתהונמזוהןורחאהםירופב
ולבקשםיבשותיפלאתורשעלשלהקינפבןגנלוכזוןואגבודעצונואתירקינב

.תומרתואושתבםתוא

.םרומ-םחצנמלוםיריעצהםינגנמלהכרב

&
10

ביבא־לתח"ישת־עדילדעבתרומזתה

תוירובצתונג.י
ושקברשאוםינושםילעפמבודבעשםילעופץמוקי”עהמקוהונואיתירק
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