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טסרב לש השודק
הלענ שארב ונתחמש

.והב תואמצעה
תא רכז םינבה תונבהו
ובירקהש תא םהייח םיכות םירוהסהו
ןעמל תמוקת תנידמ לארשי

הצעומה תימוקמה ונוא'חירק
גח תואמצעה

תכרבמ דובכל

םרכו ןוני .חצנל

את

םויב גה תואמצעה
הלענ ןוגינ רקיו
תא רכוי יבשות הירקה

ךאלוו לאבימ
ןיוטיל באז
ולסופ םהרבא
גרבסגינה יבצ

»*

אושנ הנידמה
תלשממ לארשי
ירבח תסנכה
אבצ הנגה לארשיל
,תח;-תקבחמ תיללכה לש םידבועה םירבעה ו..אב
”` "
םע לארשי תדלומב תוצופתבו
תאו ובשיח ונוא'תוךק
־”

־

'

תנ'רבב רוציב הנידמה

לכו ראש ילייח ל"הצ יחרזאו הנידמה

ףוסיאו ,הרוזפה

ולפנש ללח
המחלמב תורחל לארשי

תמוקתו .הנידמה

הצעומה תימוקמה ונוא'חידק

יבצה לארשי לע ךיתומב ללה ךיא ולפנ 'םירובג
תשק ןתנוהי אל גוסנ רוחא ברחו לואש אל בושת
.םקיר
םירשנמ ולק תויראמ .ורבג
.

רצ יל ךילע וןתנוהי

םיקוספו הניקמ (דוד

'

,חאותחלו'וךשח החכרב הנמאנה
תואישנל ןוגרא יאצוי קסלשנ
ויליעפ וירבחו
םע תוגיגח לבוי רושעה תמקהל ,םבוגרא
דוסייו תלחנ” ־”קסלשנ תירקב ונוא

תינבת םיעוריא תוגיגחל םוי תואמצעה
תירקב ונוא

םוי ישש

רעשב
ונגהנה ,גהונ יכ גחב תואמצעה ונא םירקוס תא
השענה חטשב הישעה" .תילפיצינומה ונבושיכ
לכונו ןייצל קופיסב השמח םיגשה םייוארה ךכל דחוימב :
( 1לוסיח טעמכ טלחומ לש הרבעמה וראשנ)
ה”סב , 32םינופירצ םהמ ורבעוי  8תורידל ץוחמ םוחתל
.ונםרפיש  15ולבקי תא םהיתוריד ךות שדוח םימי
פיו .תוחפשמ ןהש תניחבב ”,םינברם .םישקבמה רתוי
םילוכי לכ עגר סנכיהל
וא והשמ ץוחמ לבוקמל
םיתבל ועצוהש םהל דוע ינפל ןמז }.המ
תא לוסיח הרבעמה גוחנ םע קוריפ ףירצה ןורחאה
.ונחסשב
( 2םילוע םיבשותו םישדח ואב ונתיירקל םע רמג
היינבה לש תורשע .םיתב ךותמ תואמה בלשבש רמג
.היינבה
( 3תלחתה תודובע חותיפ ףקיהב בחר חםשכ
.חותיפה
( 4תכונח הנבימ שרח ס"היבל ןוכיתה הדבעמו
תללכושמ םע דויצ שירח .רתויב
( 5תמקה ןוירוטברסנוק ידליל תירק .ונוא ובש
םידמול 300יב דימלת .הדימלהו
דחי םע !תאז ונשדקה ןמז בר תנכהל תוינכת
הדובע ףקיהב אל ליגר םידמועש ןעצבל תועובשב
םיבורקה רתויב ומשגוהשו ,ןקלחב ןאולמב וא ןתיצחמב
ךשמב הנשה .וזה יננהו הוקת אובבש םוי תואמצעה
אבה לכונ רוסמל רובצל לע םתוא ,םיגשהה וישכעש
ונחנא קר םירשבמ .םהילע
רשאכ תוינכתל הדובע תארקל הנשה ;תיחכונה
ןייצא בוש םירבדה םייזכרמה תינכתב הדובעה :ונלש

-

-

.א תוינכת רויד

( 1תלחתה הינבה ליבשב יבשות רוזאה ואפקומה
תורידה תונושארה י.מקוי לע שרגמה לומ ס”היב .ןוכיתה
תרשכה עקרקה ליחתת ףוסב שדוח ינוי .ז.ש םע
תלחתה הדובע וז רותפנ היעב הבואכ דואמ בורקל
'400ל ,תוחפשמ לכש תחא ןהמ הרנ לע חטש לש
 21ר”ממ .דבלב
( 2תיינב תוריד תוגוזל םיריעצ םידמעומלו םירחא
יבשותל תירק ונוא יאנתבו ןומימ .םיחונ היינב וז
עצובת י”ע תרבח "ןואריקװ חסשנ .חותיפה שדוחב
יאמ .ז.ש חתפית המשרהה תינכתל הינב .וז
}ול

26.4.63

רוקיב ידלי םינגה הנתמב .רמושה'לת

( 3תינכת רופישל יאנת רויד תוחפשמל תובורמ
,םידלי תורנה יאנתב רריד .םיפופצ

.כ תודובע חותיפ

( 1תיינב רגאמ םימ .לודג תבחרה תשר םימה
.התמלשהו
( :תלחתה תנקתה בויב יזכרמ תמקהו ןוכמ חטשכ
הטופיש לש .הדוהיירוא תנקתה בויבה לכב יחטש
תירק ונוא ךשמית .םייתנשכ
( 3יקרוע הרובחת םישרח
תבחרה םישיבכ
םימייק בחורב אלמ תלילסו .תוכרדמ םג הדובע וז אל
םלשות ךות הנש .תחא

-

-

הרבח וז הליחתמ היינבב
.ג תרבח ייוואריק.
הנביתו בלשב ןושאר '500כ תודיחי רויד םיו ילעפמ
הישעת רוזאב .הישעתה
תמקה תודסומ ךוניח םישוח םתבחרהו
.ד ךוכיח
לש .םימייקה
.ד יחטש יוב
תמקה תוניג תושדח ישרגמו
םיקחשמ םידליל תעיטנו םיצע ךרואל .םישיבכה
.ו טרופס -י תנקתה ינקתימ סריפס .םישדח
ןכא וז תינכת הלודג תזעונו ,הפקיהכ בושיל קרש
ינפל ןמז רצק הלע לע .הבבר לכמ םיקסועה הכאלמב וז
שרדיי ץמאמ ,בר וננהו הוקת דומעבש .ןחבמב ינחוםב
םגש יבשות הירקה ונתי תא לכ הרזעה ואלמיו תא
לטומה ,םהילע ןעמל תחלצה תינכת הפינע .וז יננה
ןימאמ הרזעהש ןתנת לכמ תורדש רוביצה .ימוקמה
תונמדזהב וז ךרבא תא תרבח .יוואריק. .הירחבנ
הילהנמ הירבועו תכרבב ולע .יוחילצהו םע תלחתה
םתדובע .ונתירקב
הכרב המח יננה חלוש לכל ירבח ןוגרא ;”קסלשנ.
הלא םייחה הלוגב הלאו רשא .ונכותב וכישמה םככרדב
וריבגהו תולועפ .המשגה יתכרב ירחבנל יליעפו .ןוגראה
וףוסבלו הכרב ברקמ בל לכל יבשות הירקה םויל
ונגח .ימואלה ימ ןתי הכזנז ונלוכ הנושנשל לש
הנידמה ץובקלו .תויולג

-

-

םכלש

בקעי ןהכ

שאר הצעומה

םוי ןושאר 28.4.63
םוי ןורכז יללחל תמחלמ .רורחשה
 7.00סקט תדרוה םילגדה יצחל .ןרותה תקלדהו רנ ןורכזה ןגב .םירובגת
 10.00הריפצ תכשוממ תואל .לבא
 10.00יסקס ןורכז יתבב .רפסה
 18.00תרצע וזרכז ןגב .םירובגה
 19.00סקס דמעמ םילגדה תזרכהו גחה ייע שאר הצעומה .םירובגהיןגב
 19.00תכולהת :םידיפל אצת ןגמ םירובגה ןװכל 'חר .ךלוו ךרד תעקב ,ונוא
דע תפוקל םילוח חטשב .חותיפה
 19.20הליפת תיגיגח תיבב תסנכה תלחנ. .יקסלשב שוריקו .אבר
 21.00תחיתפ תמיב רודיב חטשב .ןורפאתיפמאה

:תינכתב -

תועפוה ידימלת יתב :רפסה

;ירינ”. .םימלת” .ייאבזיןבן ןוכיתה רעונהו .דבועה
תקהל סול סורשק
הקייש ריפוא
תויחא ילאכימ
תרומזת
ןיקוקיז .רונייד
:החנמה רדנסכלא ימולהי
תקולח םיסרפ םיכוזל תורחתב :לע
הניגה האגה רתויב
פושק תיבה הפיה .רתויב
 24.00ידוקיר םע תבחרב וורמאתיפיכאה
דע רוא .רקובה

םוי תואמצעה

29.4.63

-

 7.00הליפת תיגיגח תיבב תסנכה הלתנ” ”.קסלשנ
 10.30תירחש ידליל יתב רפסה םלואב עונלוק ”תוורוא” תותכל ,א
"
ירליל תותכ .ה .ח
 \:בת נ י :ת יי-

.ר-

'

םיטרס
םיעושעש

 10.30קחשמ יתודידי :לגרודכב
ןיב תצובק רתיב תירק ונוא ןיבל הצובק ,תחרוא

' לע עיבג הצעומה .תימוקמה
פיש םייקתי קחשמ םדקומ ןיב תוצובק םירענ לע עיבג הצעומה .תימוקמה
 20.30טרצנוק יגיגח יבבוחל הקיסומ םלואב .ןי'וי'זב
בהבנית:
;טרבוש .ןבוהטב .ןריהו
תופתתשהב תיעיברה תילארשיה ,השדחה םע ירוא ץילפמ

-

.לילח

-

םוי ישילש

30.4.63

יבשות תירק ונוא ליגמ  60הנשי הלעמו ועסרי לויטל רויסו תוקיתעב
,הירסיק תמרב ,בידנה תורעיבו קמע .לאערזי
םיפסאתמ העשב  7.45ינשב תומוקמ :םייזכרמ
 1.דיל הצעומה תימוקמה
 2.דיל תפוק םילוח חטשב .חותיפה
המשרה תוריכזמב הצעומה .תימוקמה

םוי יעיבר

רושע תולחנתהל יאצוי קסלשנ

תרדהרו /ינפ ”ןקז

1.5.63

םוי טרופס יללכ

כ ינכת :ת "-

900

1.

תורחת םינסיט לע שרגמ .לגרודכה

 2.תלחתה םירינרוט ףעירודכב רעונ }םירענו .ןורטאתיפמאכ
רינרוט לגרודכב .םידליל
10.00
 .תופילא תירק ונוא סינטב .ןחלוש
תופילא העילקב הרטמל הרטמב תמר .ןג
רינרוט לסירודכב תיבכ רפס ".רינ”
13.00
תופילא תירק ונוא .היהשכ
תורהת השב טמי .ונואיתירק-הננער תיבב .תורדתסהה
 14.0יקחשמ רמג רודכב .ףיע' ללוכ קחשמ .םירגוב לע שרגמ .לגרודכה 15.30ןגפמ תולמעתה לע שרגמ .לגרודכה
 16.00קחשמ לגרודכב ןיב תרחבנ לגרודכה לש לכה ,דנלוהידנלרטספוא ןיבל
לעופה תירק .ונוא
 18.00רדסמ יללכ תקולחו .םיסרפ
סאלוצסאמ

-

גוחהמ ךװקיךל םע !ורקב ־

תחמשל םעה םויב ןנח

5־ב ,יאמב .ז.ש וגרהי יאצוי קםלשנ
לארשיב יבשותו תלחנ קםלשנ תירקב
,ונוא תא רושעה דוסייל םתלחנ .ץראב
הרייעה קםלשנ חרזמב ןילופ הנבש
קחרמב לש  50מ”ק ,השרוומ בורו םבור
לש היבשות ויה .םידוהי הרייעה המסרפתג
תוכזב הינבר ויהש ילודגמ ,הרותה תיב
תסנכה ירוטסיהה הלש תועונתו רעונה
תויצולחה ,תוליעפה הכרבתנו םייחב ־והי
םייד .םיססות לרוגה” רמה לש תודהי ןילופ
תפוקתב האושה אל חספ םג לע ידוהי
,לםלשנ ולגוהש םהיתבמ דוע תליחתב
,המחלמה תנשב  1940,ורזופו תואטיגב
,השרו 'ץירזמ ןיזדנבו ודמשוהו תונחמב
קנדיימ .ץיוושואו
רחאל ,המחלמה םע תמקה תנידמ ירשי
,לא ולעי הצרא ידירש האושה יאצוי קםלשנ
.

סקטב תחנה םא !רעפה ]טישל

ופרטצהו תורשעל הפשמ תו ינב ,םריע
ומידקהש תולעל הצרא םיצולחב םירדובכך
םינשב 1939-1938.
רכזל
הטרדנא
היה
ןוצרה םיקהל
יברוק

תונ י.זכ ,ונריע ,ךדיאמו בצמה רומחה
תייעבב םינוכישה םילועל םישדח יבשות
תורבעמ ולעש הצרא רחאל תמחלמ יתשה
,רור היעב הרימחהש בקע ילג הילעה ־ודגה
םיל
וכילוה תא יליעפ יאצוי קםלשנ
ץראכ ןויערל םיקהל הלחנ ש”ע ,קםלשנ
הב ונכתשי ילוע קםלשנ ומכו ןכ היצנת
תורודל םיאבה תא םש ,םתרייע הרקענש
ןמ שרושה תפוקתב האושה תמחלמב
םלועה הינשה
תנשב  1950הרקיב יץראכ בק תצו ־יעפ
םיל ינב ונריע תוצראמ ,תירבה רשא ימיא
הצ המצעל תובהלתהב תא ןויער תמקה

-

`א`31

?טלשנ ־־

תלחנ/ן ”.קםלשנ
-6

6
!םוי

םיתורישה יבשותל הירקה
תאמ ימס ,ץכ ןגס שאר הצעומה
תקלחמ םיתורשה לש הצעומה הניא תכסוח
ץרמ ןמזו ידכ רומשל לע הנויקב היפויו לש
ונתיירק לעו םתואירב לש ,היבשות הגאדב לכל

םיתורישה .םיינויחה

האורבת םימו

ןמוש

`אצן` קםלשנ ח`ךקנ .ותא

ןוכיש אשייש תא םשה תלחנ”, ,,קםלשנ

י יי
?/..בז םיבו םהיתבל ב”הראל וליחתה סויגב
םיפסכה הרטמל השודק .וז
רובעכ שולש ,םינש תנשב  1953,רבכ
ואשנתה תירקב וא ו  17םיניינב ינב ־ומוק
םייח וליכהש  72תודיחי רויד וללהו ורסמנ
שארב הנושארו יבשותל תורבעמ יאצוימ
,קםלשנ םיאנתב םיחונה .רתויב ךשמב ןמזה
ופסוותנ ונבנו םוקמכ תודסומ :םיירוביצ
סע־חיב` הפי ,חוורמו תיב ,תסנכ ןג ,םידלי
הירפס תודסומו הרזעל .תידדה
שי ןייצל חבשל תוסייגתה וז לש ינב
ובריע ,ב”הראב רשא ופסא תואמ יפלא
תוריל תרטמל ,הינבה הלועפ רשא םג
הברק[ םתוא תויעבל ץראה .הללכנ םידע
ךכל -םירוקיבה םיפוכתה לש יאצוי קםלשנ
,ב”הראמ םירקבמה ידמ הנש הנשב יובקב
תויצי תולודג .ץראב תוברקתה וז האשנ
,ירפ גוח םיליעפה ,בחרתה ופרטצה וילא
םיריעצ םיבר ידילי ,הקירמא רשא אל ועדי
תא ,קםלשנ ןאכמו םה ועיגה םג תודובעל
תיורוכיצ תורחא תבוטל .ץראה
ןיא תרטמב תלחנ קםלשנ דדובתהל .םע
המצע תרגסמב ןכש..התלח 3הירס .רגדא
תחתפתמה הלדגו תחלושהו היתועורז ילכב
־

!ע

,םיבורב-ח

תצרופ םימוחת יתממ,-תולובגו

תדע תשבובז תא תולהנה תגזממו ןתוא
הירקב תחא ,דיתעבוכ וריי-יב (.תחא
תצעומ תירק ונוא הלטנ תחת התוסח
תא תוגיגח רושעה לש תלחנ ,קסלש י.י:.י.י
הנגחזת בורב םע הדעו תופתתשהב ילשמ
תוה תובר ל”וחמ ינבו קםלשנ .ץראהמ
אובת לע הכרבה תצעומ תירק ,ונוא םע
שאר הצעומה חלש רמ בקעי ,ןהכ לע
הרזעה דודיעהו ושגוהש תלחנל קםלשנ לעו
םירשקה ,וקדהתנש םיהפטמה ןוצר בוט
תוליעפל .תרבגומו'תפםוב
םויב גה תואמצעה 15יה תנידמל לארשי
גחו רושעה תלחנל ,סםלשנ םירנ לע סנ תא
םתוריסמ לש יאצוי קםלשנ ב”הראב ־רוטה
םיח םיקסועו תבוטל םתלחנ ןעמלו תירק
ונוא ללככ ןעמלו תנידמ .לארשי
ןוגרא יאצוי קםלשנ םדקמ הכרבב תא
םיחרואה םינושארה רשא רבכ ועיגה
הצרא סולמ סל'גנא תומוקממו .םירתא הזב
־ורב,,
החולש םהל ונתכרב תיתרוסמה
םיכ ”,םיאבה סתהמשו !םכיגחב

חטשב האורבתה תוללוכ תודובעה יוקינ
,תובוחרה תועצמאב תנוכמ אוטאטה .ובתושרלש
רשא השכרנ .הנשה תרגסמב תודובע האורבתה
םיקסעומ העברא .םישנא ףסונ ־אטהיתבוכמל
אוט ונשכר ררגיזגרא םשל ףוסיא לכ הפשאה
לכמ תוניפ .הירקה ןב תינענ הקלחמה השיגמו
תא היתוריש םינופל הילא ףוסיאל תומירע 'וכו
תרומת םולשת ,ילמס .ילמינימ תלעפה יזגרא
ררגה הכסח ףיעסב תואצוהה לש תולבוהה
חטשב .הירקה

ןכ םיעצבמ ינוקית ,םישיבכ תקזחה ינבמ
ךוניח '.דכו
תנשב  1960לחוה תנקתהב םימ'ידמ םיתבל
דעו םויה ונקתוה םייפלאכ .םידמ חטשב הירקה
תמייק הדידמ ”.תיללכ טרפ) חטשל ,אפקומ עדונש
םשב תעבג (הכרב הפיקמה 600יכ תודיחי .רויד
תובקעב תנקתה םימה"'י`דמ ןתינ ןייצל יכ לח
ןוכסח בר תכורצתב .םימה דועב תנשב 1959
המכתסה הכירצה תיללכה `1,414,210ב םירטמ
םיבקועמ ,םימ הדרי הבירצה תנשב 1961
1,134,221־ל םירטמ .םיבקועמ לע ךכ שי
תודוהל םדוק לכ םיבשותל ,םמצע וליכשהש
דיפקהל לע ןוכסח שומישב םימב עונמלו זובזב
.רתוימ

־

”ו”ו"

לארשי הדוגי

ואצוי-ןונרא קםלשנ לארשיב

רויס לעפמב .סרוה

השרהמנר”-הצצקמהו תעװממה תכסוח םדאדװכב .ץמאמבן

חתנמ

א”וטאטה

לעפמ םימה

תנשב  1962ונסנכה םירופיש תשרב םימה
,תוראבבו ךכו ונחלצה תולעהל תא הקופתה
30%יכ .תוחפל םויכ רשפא ןייצל קופיסב ונאש
דבכ םילגוסמ קיפהל '500כ םירטמ םיבקועמ
םימ .העשל האצותכ ךכמ םג ונלווה תא ריחמ
תקפה :םימה דועב תנשבש 1959 .קפוה ןימ
טאווליק למשח  2.30םירטמ םיבקועמ םימ
ונחלצה םויכ לבקל  2.85םירטמ םיבקועמ לכמ
טאווליק .למשח
לע
המר ההובג אוהו
לעפמ םימה דמוע
רשפאי רותפל תא תיעב םימה חטשב .הירקה
םע תיינב רגאמ םימה ,ןתינ היהי קפסל םימ לכל
םוקמ ,הירקב ללוכ תומוקמה םיהובגה רתוי
תאו לעפמה ומצע ,ןתינ היהי ליעפהל חרואב
יטמוטוא םשל תקספהותלעפהםאתהבתוראבה
ךרוצל
לעפמה קוחרמ לע ידי ינש םידבוע ,דבלב
םידבועה תורמשמב םיחקפמו לע עברא ,תוראב
ומכו ןכ לע תקזחא יווק םימה םיערתשמה לע
ינפ ךרוא יללכ לש . 15מ"ק
'

שבבמה תושךלש תקלחמ
10

!5

םיתורישה לש .הירקה

־־

,

הך`משל לע קנ ןו

תובוחרה

בוטרוקב לש הוואג

לכונ ןייצליכשולשב

םינשה תונורחאה ועצוב לכ םינוקיתה תשרב
יווק םימה לע ידי וישנא הקלחמה דבלב לכו
תודובעה תועצובמ תוחוכב עדיבו םיימצע

תקלתמ היינבה

ינפל הנשכ יצחו המקוה תקלחמ היינב
,תימצע תבכרומהי ילהנממ] ,-הדובע לעב) עוצקמ
},הלועמ יאנב ,ןספטו תודובעל”םאתהבו יונמה
,

תוצצ םיפסוותמ םהילא םידבוע .םינוש

הקלחמ וז העציב תי'ינב יתש תותכ ס”יבב
",םיטבנ”י ,יתש תותכ ",רינ'ן,,קס”י,בב םלוא ־מעתה
תול דיל ס”היב '},רינװ םינסחמ ינגלכל םידליה
יתבבו ,רפסה רפסהיתיב'תודבעמ ,ןוכיתה המוח
הפיקמה תא שרגמ ,לגרודכה תודובעו תונוש
תורחא םינוקיתב תקזחאו .שוכרה לע דוסי

ןויסנה תוקידבהו ,וכרענש ונחכונ תעדל יכ לע
ידי .תקלחמ היינבה תימצעה ונא םיקיפמ ינש
תונורתי :םיישאר תנווכה תודובעה םאתהב
וניכרצל ןוכסחו תואצוהב םכתסמה 30%יב
בוריקב לכל ,הדובע םעו תאז ־ -הדפקה לע

רויסב םיאנותע ?תל

תכונח טלוא תודבעמה שדחה ס”היבב .ןוכיתה

עוציב ליעי לעו המר ההובג לש תודובעה .ןמצע
לכירדאה -השמ ןמפוק חלש הצעומל ־וקמה
תימ תא בתכמה :אבה
21.3 65

:ןודנה תיב רפס ןוכית ףגא” ”תודבעמה
םע תמלשה ףגא ,תודבעמה יננה שקבמ
הזב ןייצל יכ לע ףא םיישקה תונורתפהו
םיכבוסמה ושרדש ינקתימ ,תודבעמה ”ענ
יחרז תובר ותוליעפב לש רמ ךורב
,ןמדירפ להנמ הדובעה לש ןינבה ,ל”נה
יננהו שקבמ הזב ןייצל תא ונוצר ביטה
ותוריסמו .ודיקפתל
ול
םא
תא
הדוא םכל דאמ
ורסמת
יתכרעה יתדותו לע .ךכ
דובכב ,בר
.מ .ןמפוק

תוניג
םיקיזחמ זנג .ישאר תושרל הקלחמה ינש
םירוטקרט םינטק םילעפומה דיב עוציבל `ובע
תוד .תוננג תודובעב תוננגה םיקסעומ םירשעכ
םישישק .םילבגומ הקלחמה הדיפקמ לע תרימש

תוניגה לעו ףותיש םיבשותה הגאדב הרימשל
לע םתוניקת .םנויקנו בורקב םידמוע םג עוטנל
םינג םישדח רישכהלו תולתשמ יצעל ,יונ ףסונ
תולתשמל .תומייקה םיננכתמו תעיטנ םיצע
ךרואל תובוחרה .דירקב

תרואת תיפסכ היחובוח'ול לש ח"וק .ונוא

רואמ
700יכ םיסנפ רבכ םיריאמ תא לכ תוניפ
.הירקה דע ינפל הנש ויה לע לכ דומע ינש
יסנפ ;הרואת זאמו התאר הקלחמה סנפןיקתהל
דחא לכל דומע .למשח ךרואל לולסמ העיסנה
לש םיסובוטואה ךותב הירקה ונקתוה םיסנפ
לש תרואת .תיפסכ םיקלדנה םע תדר .הכישחה
תפוקתב ףרוחה וראשוה םיסנפה םיקלוד רשמ
לכ תועש הלילה דע תאצ המחה תפוקתבו ץיקה
הדרמ הכישחה דעו העש רחאל .תוצח התע ונא
םידמוע ומוציעב לש ךילהת תנקתהל תרואת
תובוחר דיל יתב םירוגמה לש .םיבשותה

רומש לע םיסנפה

-

רוכז
תפלחה סנפ הרואת ליגר הכירצמ
האצוה לש  2.40יוול ונתרטמן עיגהל תרואתל

תרואת יסנפ

.ווויויו
13

"ל ו-.

}וז

תיפסכ לכב יחטש יהירקה תפלחה סנפ דחא
ןיממ הז השוריפ האצוה לש . 30י”ל םתפלחה
לש םיסנפה םיפורשה םירובשהו תישענ ידמ
עובש .עובשב עצוממהו לש הפלחהה היה 40יכ
.תורונמ ןאכמ ןבוי הזיאל רועיש לש תואצוה
עיגנ םא ךרטצנ ףילחהל תומכ הווש וזל לש
יסנפ תרואת .תיפסכ יואר םירוההש םידליהו

ונלש ונתי םתעד לע ,ךכ םג םלייטב םתאנהל
תורואל םיסנפה םיריאמה תא תובוחר .הירקה
ךותמ כ”הס  700םיסנפה
 110םנה יסנפ
.תיפסכ טסוגואמ  1962דע סרמ  1963ופלחוה
אל תוחפ 1000ימ םיסנפ ךותמו הז ונרעצל ברה
 40תורונמ .תיפסכ התעו אצ בשחו המכ הלוע
הצעומל ,ירק) (,םיבשךתל ”גונעת” .הז

-

תביהךמ ןיע

היקנ תראפתל

תב'רב

המוחה הפיקמה תא שרגמ טרופסה לש ”לעופה”

'

ה'חשה

ונוא”ת'רקב
הכירבה הדיחיה

םע תפלחה םימ
תדמתמ

הכירבה הדיחיה

ליבשב ,טרופס ,שפוח

,שפונ תזנטיק

ךוטקאךם םע ררגהדגרא ותדובעב ־” הנשמ

הכורבה הדיחיה

םע 'בג ”ונ העבשו
םנוד .אשד

ונא םיכחמ םכל

םע תחיתפ .רבועה

:הרובחת סובוטוא

69 68,

ונתנוב לכל יבשות הירקה
טבמ ךותמ ןג ,םינשושה ?לש ץנב תוודחסהה
14

%

גחל תואמצעה

.־

הקוךפ
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ןיא םלעתהל תויוביחתהמ תויפסכ תולודג
החקלש הצעומה לע המצע י”ע התופתתשה
ימדב דומיל ,ינוכית םג םידימלתל ירסוחמ
תויוכז דומילל ,גרדומ ףסונו ךכל הטלחהה לע
דודיע ןתניש םידמולל תודסומב .םיהובג
הכימת תדחוימ תנתינ םג םידמולל ־יתבב
רפס םייעוצקמ וליפאו יתבב רפס םייתנשיוד
.תודיקפל ןכ לבקמ ךוניחה ינפוגה תא ודודיע
אלמה לע ידי תמקה םינקתימ .םיללכושמ
ןכ יואר ךרבל לע ףותישה םע תצעומ
ילעופ הנשמ תירקל ונוא הדשב תוליעפה ־רתה
תיתוב ,הירקב שמשמה ףונמ תולועפל תוברת
.ףקיהיתובחר
ןיבו תוינכתה ונאש םיננוכתמ ןמישגהל

:דיתעב -

תיב רפס יעוצקמ
ירדח האירק ןויעו
 436ןואיזומ
לש
דומיל
םוי
ךורא
תבחרה תינבת
תבחרה תינכת הנזה דליל
תבחרה תולועפ ךוניח ינפוג י"ע תפסות
םיבקתימ םיפנעו
תבחרה תשר םינודעומ רעונל דמול רגבתמו
רפסייתב ,םייממע
תפסות הינב תירוביצ
ינג םידלי
ןפלוא .תירבעל
,םוכסב יוצר שיגדהל תא ןתובישח לש
תולועפ ךונחה תוברתהו םרוגכ שבגמ דבלמו
לש היסולכוא ;הירקה לע לכ היתונכש .היתודעו

הצעומ תימוקמ רתא'תירק

־-

הקלחמה ךװחל

העדוה ם'רוהל

םושיר ינגל םידלי הליגנ יתבל רפס םיידוסי יתבלו רפס

םירענל םירבוע תארקל תנש םידומילה ד"כשת

'1

-

םושרה ןגל םידלי ליגו

(5

לכ םירוהה םהידליש ודלונ םיכיראתב
ןיבש 'א תבט ח"ישת  24רבמצדב (1957ו
ןיבל 'ל ולסכ ט"ישת (12ו12י58ו םיבייח
םאתהב קוחל דומל ,הבוח םושרל םתוא
ןגל םידלי ידרשמב תושר ןונחה 'תימוקמה

הצעומה םוימ 'א  5.5.63דעו םוי 'ו 10.5.63
תועשב 10ימ דע  1צ"הנפל םימיבו 'ב 'הו
םג 4־מ דע . 6ברעב
תעשב םושירה ולאשיי םירוהה םא םיצור
דליהש דמלי ןגב יתכלממ וא וגב יתכלממ .יתד
הרוהה םשורה איבי ותא םוקמל םושירה תא
תדועת תוהזה ולש ןכו הדועת הדיעמה לע
ליג דליה תדועת) הדיל וא תדועת תוהז לש

ס”היב םירענל םידבוע (חותפו

םושירה םייקתי ידרשמב הקלחמה ךונחל י"עש

(.באה

םא ןוצרב םירוהה דליהש דמלי ןגב םידליה
םהילע איבהל בתכמ ותואמ
וניאש ימשר
ןגה יכ אוה ןכומ .ולבקל

-

הצעומ תימוקמ ונוא'תירק
הקלחמה ךונחל

2-

יכ ינפל םתכל תיבל רפס ךרוצל עוציב םושירה

&

םהילע דייטצהל הליחת רושיאב תאמ הקלחמה
,ךונחל לע רוזאה וילא ךייתשמ .דימלתה
יתב רפסה אל ומשרי דימלת אלש גיצי רושיא
.ל”נכ

םושירה םייקתי יתבב רפסה ל”נה םוימ 'א
 5.5.63דעו םוי 'ו  10.5.63תועשב '8מ דעו !

&

תא רושיאה רשפא לבקל הקלחמב ךונחל תועשב תלבק להקה .תוליגרה

*.

־א;-או-

להנמ הקלחמה ךונחל
.ג ץיבוקציא

םושרה תיבל רפס ידוסי

לכ םירוהה םהידליש ודלונ םיכיראתב
ןיבש 'א תבס ז”ישת 5ו רבמצדב (1956
ןיבל 'ל ולסכ ח”ישת (23-12057ו םיבייח
םאתהב קוחל דומל ,הבוח םושרל תא
םהידלי ותואב תיב רפס ידוסי ובש ורחב
יפל םנוצר סרופמכו :ןלהל
ס”היב יתכלממה ”רינ” תירק רוזאו ('א
ס”היב תכלמממ ”,םימלתוי חותפ
רוזאו ('ב
ס”היב יתדייתכלממח וב”, .יאכז חותפ
רוזאו ('ב

אבומ הזב תמושתל םבל לש ,םירוהה םימשורה תא םהידלי תותכל
'א תארקל תנש םירומלח ד”כשת הליהתמהו (1.9.63־ב

-

!,

3-

םושרה ס"בל םירענל םידבוע

םירענ ליגב  14-17םרטש ומיס ס"יב
ידוסי םניאו םידמול תיבב רפס םירענל
םידבוע םיבייח םשרהל ותואב ס”יב
םירענל םידבוע ובש 'ורחב םירענו ליגב
 16-17םיאשר םושרל תא (םמצע ־ופמכ

םימיבו 'ב 'הו םג העשמ  6דע . 8ברעב
הרוהה םשורה איבי ותא םוקמל םושירה
תדועת תוהז ,ולש ןכו הדועת הדיעמה לע ליג
דליה תדועת) הדיל וא תדועת תוהז לש (.באה

\כר

הוב

:

םושרה םייקתי יתבב רפסה ל"נה םימיב םוימ
”!
ייא  5.5.63דע םוי 'ה  9.5.63תועשב  5דע
.ברעב
לע רענה םשרנה איבהל םוקמל םושירה הדועת
הדיעמה לע .וליג
;..

 4יםושרה יתבל רפס םירכומ
םניאש םיימשר
"

םירוה' םיצורה םושרל תא םהידלי יתבב
רפס םירכומ םניאש םיימשר םיאשר
םושרל םתוא דחאב יתבמ רפסה :םיאבה
ס”היב ידוסי” ”,הרותה הירק

םושירה םייקתי תיבב רפסה ל”נה םימיב םוימ
1
 5.5.63דעו םוי 'ו  10.5.63תועשב  8דע
םימיבו 'ב 'ה םג העשמ 4
. 6ברעב
הרוהה םשורה איבי ותא םוקמל םושירה
תדועת תוהז ולש ןכו הדועת הדיעמה לע ליג
דליה תדועת) ,הדיל וא תדועת תוהז לש (.באה

-

יפ

תרבעה םידימלת תיבמ רפס
תיבל רפס

יכיראתכ םושירה ל"נה םיאשר םירוהה
שיגהל תושרל ןונחה תימוקמה תושקב
ריבעהל תא םהידלי ס”יבמ ימשר דחא
,והנשמל וא סייגמ רכומ תיבל רפס
,ימשר וא ס"יבמ ימשר ס”יבל ירכומ
תושקב הרבעהה ואלומי יפל תשקב ־והה
םיי םתוחכונבו ידרשמב הצעומה ־וקמה
תימ הקלחמה ךונחל םוימ 'א 545.63
דעו םוי 'ו 10י5י 63תועשב ”10מ דע 1
םימיבו 'ב 'הו םג 4ימ דע  6יברעב

להנמ הקלחמה ךונחל
יג דיביקציא

|

-ב־-

וסי...-ב-

טושמ
ונקשמב ?פסבה
,בךיחא
!”ואוו

ךירדמ גוחה ;טמדוושל

`-

,ןולא קחשמב `]אטלומ`ם םע `וב"

םיגצומ םיטרס .םייתונמוא'םייעוצקמ ליבקמב
ךכל םייקתמ גוח טרסל בוטה רעונל ,רגובמה
רשא ויתושיגפ תומייקתמ ןודעומב רעונה ןוכדעב
.וקסר תגצה םיטרסה הוולמ תואצרהב לש
.םיצרמ
,ךכל
ףסונ
ונא
םימייקמ ידמ עובש ,עובשב

גוחה

יברעב ישש תכרדהבו םיכירדמ ,םייעוצקמ ברע
יווה רעונל ובש זכרתמ רעונה םשל ,רודיב
דוקיר הרישו .אתווצב
הלא
ימ ןתי םיגוחו
ופיקי ינומה ינב רעונ
דע ידכ תחיתפ םיגוח םיפסונ ןעמל ףיסונ המכח
תעדו החמשו .וננועמב

תודהי" ו]פ

.א

דסומל יר`ביצ והשלכ ןיא םויק רדעיהב
תברעמ םיפסכ ,תרדוסמ רשא התועצמאב ־נתמ
תולח תולועפה ןמשלש דסונ דסומה .ירוביצה
היתולועפ תויפסכה לש הצעומה תולהנתמ
יפל םיללכ וותוהש שארמ םאתהבו תויחנהל
תוטלחהו לש ףוגה רחבנה דמועה שארב ־ומה
.הצע ףוג הז אוה ןנכתמה תא תוינידמה תיפסכה
תיללכהו לש ,םוקמה ךמתסהב לע תויוכמסה
וקנעוהש ול י”ע תושרה תקקוחמה .הנידמב
תכרעמה תיפסכה לש לכ תושר תילפיצינומ
תנעשנ לע השולש ידומע ,ךוות :םהר חול
,המושה לטיה םיסמה .ביצקתהו
חול :המושה ללוכ םושיר לש לכ םיסכנה
םיאצמנה חטשב תושרה ,תימוקמה םע רואית
אלמ לש .םיסכנה תדעו ,המושה איהש ףוג
הכרעה יתלב ,יולת תברוע תא יוושה ךרוצל
םיסמה לש לכ סכנ .סבנו
לטיה :םיסמה אוה רושיאה דצמ תודסומ

רבוג הצעומה

הנידמה רשפאמה תלטה ןיסמה םינושה
םיסכנה םיעיפומה חולב .המושה
:ביצקתה ביצקתה ליגרה
לש
הצעומה אוה
ןדמוא תוסנכהה תואצוההו תנשל םיפסכ ,תחא
הליחתמה לכ הנש רחאב לירפאב תמייתסמו
לע

םישולשב דחאו סראמב לש הנשה .הירחאלש
ןלהל בכרה תקולח תואצוהה },םיזוחאב)
תולולכה ביצקתב רשואמה תנשל םיפסכד
:1963/64

-

תדהמ האצוהה

ךונח תוברתו
דעס םיקקזנל יתורשו תד
,האורבת ,ןויקנ ,הרואת תקזחה

םישיבכ םינגו םיירוביצ
תקפסא םימ תקזחהו תשר םימה
ןונכת רתיו םיתורשה
ה”ס

םיזוחאה
כ"הסמ ביצקתה
36%
12%
21%
16%
15%
100%

"1171

יבשות תירק ונוא ינבמ  60הלעמו םינמזומ ףתתשהל לויטב רויסו

,יתרוסמה ןגרואמה םעטמ הצעומה .תימוקמה םעפה ךרעיי לויטה
תוקיתעל ,הירסיק תמר בידנה תורעיו קמע .לאערזי
םיפסאתמ םויב ישילש  80.4.63,העשב  7.45רקובב ינשב תומוקמ
זוכירה :םיאבה
 1.דיל הצעומה תימוקמה
 2.דיל תפוק םילוח חטשב .חותיפה
הלשרה תוריכזמב הצעומה .תימוקמה

גוחה יטאמאךדה שחור ,תולועפ

)ו`צי

המךאופהװ ”ח`גוגאךפה לע תמב עונלוק ”ווא"וואװ

הקלחמה העציב תוחוכב המצע תפסות ח"כב תוחנ

ס”היבל ”`קנ”

"רשא" הירגנ תינבמ
]ה'תסלץעהחונעלנהעצנם
ה\רװ ]'|.נ ם'ט'הך 'ונו

ונוא'תירק

ןופלט

ג(-

גרבנירג
זכרמ ירחסמ

76306

ייןנא'ינצב

!]ןא'ת'ךק

בוחר זמר

עצבמ תודובע למשח םירידסו םומיחל םימ

"רוקמא"
תונוכמ :הס'בכ

־

"מא!-שמא"

".רה"”

תונכוס תונוכמ הריפת ”םקחרמ”

.

־־
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!הלחה

”3

רחבמ רישע לש ”לכ תיב למשחו

הקלחמ ת'װ'װ'ם ו'ךרר .ם`ט'לקח1

תוריד סוסקול תונב "5% 4% 15],ו םידיה
],ינבב םירוגמ םינוכנו ?בי .תומוק

המשרהה

"לוס'רת"

".לטס'דק" "לסךנ'װאן חצ"

לא רתוות לע הרידה

הילעש !תמלח

*

`חב רחסמ ירצומל למשח ם"ת'ב
:תויונכוס

המיקמ תא תיווז .םינגה
הפיה השידחהו .לארשיב

ןואריק תועקשהל מ"עב

.ונוא'תירק וגרמ ,ירחסמ רוזא ,חותפי ,לונ 77951
דרשמ תוריכמה ,ביבאילתב ידש דלישטור . 37.לונ 67306

תוכרעמב ךונ'חה
תאמ

יאתבש רייבצ -

דוע םינמזב םימודק ליכשה םע לארשי
ןיבהל תא וכרע לש .ךונחה באה בייוח דמלל
תא וינב הרות ,תכאלמו ותובישחו לש דומיל
הרות השגרוה תווינמדוהב .תובר םג ונתנידמב
תשדוחמה םיאור ישאר לארשי ךונחב תא
ךבדנה בושחה רתויב שוביגב .הרבחה ךוניח
יממע ,םניח תלחנה ןושלה םילועל בורקמש ואב
הלכשהו תנווגמ תובכשל תובחרה ושגוה יחרואל
הנידמה לע שגמ”. ,,ףסכה דחוימב םייואר ןויצל
ךוניחה ינוכיתה ,גרדומה הכימתו הלדג תכלוהו
ךונהב .יאלקחה יעוצקמה .הובגהו תא התב לש
הנידמ םידדומ םויכ אל קר יפל התמצוע ילכה
תילב אלא ,םג ילואו הרושב הנושארה לע ידי
תודסומ ךונחה הלש היגשיהו .םייעדמה
ךונחה לכמ גוס ,אוהש םג ,ינפוגה הווהמ

ר”וי תדעו ךוניחה

סירת ינפב תועפות ,תוילילש ןהמ

,וכפהש

,ונרעצל םויל תוימוי הרבחב .הריעצה
ילככ ירקיעה עוציבל תוינכתה יחטשב'
ךוניחה תוברתהו שמשמ אתה .ילפיצינומה
יאובב רוקסל תא השענה חטשב ךונחה
תרברתהו ,ונתירקב יואר רוכזנש יכ םיגשיהה
וגשוהש םה ירפ הבשחמ ץמאמו לש תצובק
,םיליעפ םירחבנ ,םידיקפו אלש וכסח םניאו
םיכסוח םצרממ םנמזו ןעמל תבחרה ףקיה
תולועפה .ןביטו הגאד ,םינבימל דויצל םיאתמ
תווצו םיכנחמ לעב ,המר איה םחל .םקוה
םיישקה םייביטקיבואה םימייקה ינפב םוקמ
ונהש ןפואב יסחי ןטק םניא םיענומ םיארחאהמ
םוקמל ןנכתל עצבלו תומישמ ,תוזעונ ־תכומה
תור החלצהב תואיבמו הכרב .ונתייסולכואל

ט`צל תבטה םלוא תודבעמה ,ללכושמה המחול וב הצעומה הב`ש` .ח`ג`גה

ילבמ סנכהל םיטרפל ,םייטסיטאטס הנמא
ןלהל המכ תודסומ ,ךונח רשא םא יכ ןויער
םתמקה הארנ הליהת ,ינוימדכ םילעופ םה םויכ
:םרדסכ
ס"יב ינוכית לע ויתודבעמ תוללכושמה
ןוירוטבסנוק
ס"יב ”םיטבנ”
ןודעומ ינכט ףותישב) םע רעונה דבועה
תונכוסהו (.תידוהיה
רעונל
הירקב םינומ םויכ
תודסומ ךונחה

הלעמל 2000־מ .םידימלת ינבימ ךונח םיפסוותמ
בצקב ,זרוזמ ידכב אל רגפל ירחא חותיפ .הירקה
תלעופ הרדיסב תשר לש םיגוח םירגובמל לכמ
,םיגוסה לחה םידומלמ ,םיינרות דומיל ,תופש
דעו םיגוח ,תונמאל גוח טרסה בוטה '.וכו
שי ןייצל תא תזרכה מ”הר םשב ,הצעומה
יכ ןתנית הכימת דודיעו לבל גוח ,ידומיל
יתוברת וא יתונמוא רשא יחרזא הירקה ואצמי
וב .ןינע ןיב ראשה הנותנ תמושת בל הצעומה

םג דומלת,,ל ”.הרות

רחאל היחד לגרל תומ אישנה
םויב ישימח 'ח רייא ג"כשת (2.5.6נ) העשב , 4.30צ"החא
ךרעי חטשב חותיפה לש ,ונתירק

הניפהרמ ןועמל םידלי
תיער)

סנס תחנה ןבא
ש"ע תדמ ינימ י'זי

האנה הבוסנ לע םהינפ לש ירנה ,הירקה1תצננומ רמגםשארבו
לגרל הכונח ןודעומה ינכטה רעונל ימוקמה

18

&

`,ןהב

רויסב יוניאנוהע

`

גייא ייק

(ןוסגנישװמ

”בשות ונוא”ת'רק םינמזומ
ונויצ ךרד םוקמל טנסה

הלבט וז החיכומ ונל תא תוינויח םויק
הצעומה םשל ןתמ םיתורשה םיתואנה םודיקל
היבשות תאלעהלו המרה תיללכה לש .םוקמה

לש ןמזה אלא עוציבב תלועפ חותיפה .המצע
ןוהה רזוחה לש הצעומה םה םיעצמאה
םייפסכה רשא יבשות םוקמה ימלשמ) (םיסמה
םידימעמ .התושרל תחלצה הצעומה עוציבב
הידיקפת ןתמבו םיתורשה םיימוקמה ־כלממהו
םייח הרוצב ,התואנ היולת שארב הנושארו
תופתתשהב םיבשותה םתואב םיתורשה
זה
ןפואב ,רישי ןוגכ תופתתשה םילעב תודובעב
,חותיפ רקיעבו ןפואב ףיקע י”ע םולשת םהיסימ

הבורעה תחלצהל עוציב תומישמה הדימעהש
המצעל הצעומה היולת רקיעב םיעצמאב ־סכה
םייפ ודמעויש התושרל תונעיהבו ימלשמ םיסמה
קיידל םהימולשתב .הצעומל
ביצקת חותיפה לש הצעומה בסומ לע
תינכת עוציב תודובע חותיפה תונושה םוחתב
הצעומה ותמשגהו הניא היולת הפוקתב תמייוסמ

רברפ סוכרמ

-

ךלה ונתיאמ רבה רקי
אלמל דיקפתה לטוהש וילע תונמאנב תוריסמבו
בלשלו הנוכת וז םע סחי האנ יבשותל ,הירקה םתיא
אב עגמב .ותדובעב
רשאכ .יל הנינ ובל יץמאמל רסאנש ,וילע לכמ
תושק שרדנשמ יפל תצע ויאפור תיחפהל .וצרממ
רצבנ ונממ רוזחל הדובעל אולמב בצקה אוהו הסינ
רבגתהל לע ותלחמ חכב יוי'רה םערפש וב תויהל
תלעותל לכב היהש לאל .ודי
ךרבו ןוני בלב ךירבח .ךידידיו
ל

.ןמזב

הצעומה תימוקמה ןתא'תורק

חותיפ םיתורשו םילוע ףסכב

ולש

;

-

לא בכעת תא תודובע חותיפה
לא השקת לע הצעומה קפסל ול תא םיתורשה

תא ךיסמ !דעומב

קיודמה םולשתב םיסמה ךסוח סירוגיפ'תוסכק

ומעצל

'

-

םולשתו תיבר תרתוומ ןמ .הצעומה

י-בג
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לצב

יל”

ותומדל

לש ךירנייה יבצ ןמטוג

ל"ז

ןושאר יגהנ ”וד” תירקב ונוא

}

המלא

ל"ז

"]ג ןוירקה

יבצ ןמטוג ליחתה דובעל גהנב וקב תירק ונוא
םע תמקה תנשבהנוכשה  1940,הפוקתב הבש ךליה
תורישה קר  4םימעפ .םויב
אוה בהא תא ותדובע רשקנו דקמל .ותדובע
הוויל תא התוחתפתה לש הירקה הארו ומצע קלח
יתלב דרפנ בושיהמ ותואש .תריש
ותדובעב האר תוריש ,ירוביצ וילעש ושינהל
להקל בחרה ךות יוליג אולמ הנבהה .ויכרצל ותוריש
ןייטצה ,תובידאב םינפירכס ,תונלבוסו דימתו ןוכנ
היה רוזעל בטימכ ותלוכי עסונל סובוטואב ףופצ
,םדאיינמ ךויתשכ ףחרמ רידת לע .ויתפש
גהונ היה ףוסאל דע ןורהאל םיניתממה ול
אל םריאשי
ךרואל ;לולסמה ,ןכאו וחטב וב יכ אל רובעי לע םהינפ ףעיב
גהנל אבה .וירחא בוהא היה לע רוביצה ולוכ טרפבו לע ,םידליה ונהנש ותונכל
הביחב ”אבס ,,אוהו חפוט לע םהיפתכ הביחב תייוולב הטיבצ תוהבא .םייהלב
םירוכז וע םימיה רשאכ רשקה םע הירקה היה רידנ הברהב הלאו ורהאש
סובוטואל םעיסיש לא םוקמ ,םתדובע .ושאיתה ןמטוג אל עינמה תא עונמה
ינפל ףסאש הנחתכ תא לכ ויעסונ .םיעובקה אוה תריש תא םוקמה תונמאנב
דע םלוהל ובל .ןורחאה רטפנ םויב  21.3.63.ומש טרהיי וננורכוב .דעל

-

.והיעשי `ןמדייז
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תולועפ םיגוחו ברקב רעונה
תאמ

םקימע ןורש

-

ףיקמ  3םינוח ילעב
תא תולועפ תוברתה ברקב רעונה ונא  3.גוחה תילגנאל
םילדתשמ רזפל לצפלו לע ינפ לכ ירוזא .הירקה הרשכהיתוגרד תונוש רשפאמו לכל ןינועמה
תולועפה תוכרענה ףותישב הצעומה תימוקמה דומלל תא הפשה תילגנאה וא םילשהל תא
תצעומו םילעופה תוזכרתמ ורקיעב ,םיגוחב ויתועידי הפשב .וז גוחה זכרמ 35יכ .םירבח
ךרדומ י"ע קחצי .ינולא
םיפיקמה תא יחטש םתונינעתה לש ינב .רעונה  4.גוח טמ־חשל
לע תנמ זכרל רפסמ בר לש ינב רעונ ונא ףולא לארשי ,טמחשב םייקתמו םיימעפ .עובשב
םימייקמ םג תולועפ ,תובחרנ ןוגכ .םיפשנ
םירבחה םיגציימ תא תירק ונוא יקחשמב הגילה
ןלהל טוריפ םיגוחה :םנושה
םייצראה .טמ`חשב
 1.גוח ידוקירל סע דחא םיגוחהמ ןתיש תא
גוחב הז תשגרומ תוליעפ
םע הקהל  5.גוח יתמרד
ויתותוא רבכ תוגיגחב םוי תואמצעה
תבר .חתמ אוה להונמ י”ע יאמב קיתו לעבו
הרצונש ירפב לש .גוחה גוחה זכרמ וביבס 60
ןויסנ בר .א) }ץיבוקשרה דבועה םע ישנא גוחה
רבח .הרבחו
לע המיאופהװ ”תיגוגדפה גצוהש תועובשב
גוח זכרמה רקיעב ינב
» 2.בולק הפועתל
םיבורקה לע תמב עונלוק ”.ןואירואון
רעונ .םיריעצ הנומ )`(8־כ דלי םיקסעומה תיינבב
םייקתמ תחא םייעובשל
םינסיט דומילבו יחרזאה לש לכ רושקה ינינעל  6.גוחה טרסל בוטה
הנומו  45םירבח .םירגובמ ינפב יאב גוחה
־.הפועת

-

-

-

`

-

-

בװטדחנננונוקנדומל'4ייז

גוחה

הפועתל ותלועפב ־

ח"נב

»םינסיט

`ךבח גוחה ס`לנמ זװנחנעתה ורבחמ ראשטב .הפשחו"
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תצעומ ילעופ קרב-ינב

תצעומ הנשמ ילעופל

תירק

־

ונא םיעצבמ תודובע םיעבצב
ווחשבו . -ובל

,תונקיידב

תוירחאב םיויחמבו םיחונ

סופד

.ר

ןמלבייפ

הצעומה תימוקמה ונוא-תירק
היךחבנ הידבועו
תאו רובצ םילעופה היבשותו
תארקל

םוי תואמצעה -15ה לארשי-תנידמל

,ונוא-תירק יחו אישנה . 46,לע וװסס

'ו פ ת מ ל ה

יהל'עהי
היינמ ה'ייה

דרשמה ישארה . :ביבאילת 'רש דלישטור
ףינסה תירק .ונוא זכרמ תויונחה
לכ יקסע קנב

ו8

:

חר'בם עבטמ וז
תריבמ ם'ק'ש ם'ננסונל
ם'ארשא ם'וטנמוקור
ת'נק תר'בסו תור'נ דוע

הדוגאה ת`ננךצה התוחתפתהב
םינשב תונורחאה התשע הדוגאה תציפק ךרד .תינושחנ
השולשמ םיפינס םיבטק םיעונצו םע ןוידפ לש -200כ ףלא
הנשל -8ו ,םידבוע הכפה הדוגאל הלודג תגזוממ םע תדוגא ייכב
קרב הנוידפשכ אוה ןג;/כ ןוילימ ייל הנשל רפסמו םירבועה
יוול

י'55כ

הדוגאה

םלוא הוב דבלב אל ןתינ תוצמל תא רקיע התוואג לש
תובר השענ לע הדי רפשל תא םיפינסה ,םימייקה םלוכש ורבע תטישל

'
'

תוריש יימצע תורשע םיטירפ םישדח ופסונ םויכו ןתינ זכרל תא לכ תוינקה
ףנעב ןוזמה 'םוקמב
םיכרצמה םישגומ הרוצב ,האנ תוכיאב הבוט ריחמבו ,ריבס בורב
םירקמה םיריהמה סילוו הברהב תומוקממ ,םירחא ןכו ונגהנה תא יריחמ

'

הדוגאה תינכרצה המקוה י"ע םינכרצה ןעמלו םינכרצה
יהוורו הדוגאה םיעקשומ םלוכ תבוטל .םינכרצה
םג הנשב וז תננכתמ הדוגאה תוינכת חותיפ תולודג
חטשבו חותיפה ועקשוי םימוכס יםילורג

`י

".ןיב

קרב'ינב-װוא'ת'רק

יכרצמ יעובשה

תכרב גח תואמצעה החולש וניתוחוקלל

.־.י

הדוגא תינכרצ תיפותיש מ"עב

ונוא

תכרבמ תא

%

תונובשח `וכו” בשו
תונובשח ןובסה
ם'נםול
תונוכשה
ם'בוצק
תותבשה עבטה '"

הקלחמ :תדחוימ תורבעה הינמרגמ הירטסואו

הדוגאה הנופ םירבחל םרטש ופרטצה העונתל תינכרצה ףרטצהל

דימ תונהילו תורשהמ בוטה חונהו
גחלו תואמצעה תחלוש תא`הדוגאה י'התכרב

ירנחר הדוגאה
,הצעומהשארר התלהנה הידבועו
ריכוי'כר תצעומ םילעופה ירנהרו תורדתסהה
'תרהכהר' הרוגאה הידכוערו
רכרו יבשות הירקה
*

.

'

*

>

־

םיחא ]`רג

מ"עב

תירק ,ונוא ןופלט 76448

=

ינלבק ןינב ינרציו םיקולב
לא וניתוחוקל לבו יבשות ונ'וא'תיךק החולש

 ,:תבוב גח תואמצעה
וכא .םינוב וכרמב תירק ונוא תוריד (תוליו)
תוראופמ ,הריכמל םילדגב םינוש םיאנתבו -םיהוכ
*

ייז-דו

*

ובא הנבנ רוואב תוליוה לע ,העבגה ןינב ןב 7-6
תומוק םע תוילעמ ',:וספו המוק הנותחת םע

תויובח הזכרמבו תיב יהפק

םג בוחרה אוה

ךתיב

לא רכפהת לגל הפשא

.
ונא םירצוי םיקפסמו

יקולב `}הל יהיכבל

זכרמב יחרזאה הנבנ תיב ןב  2תומוק סידרשמל
יתבו הכאלמ לעו המוקה הנוילעה לש קנב
םילעופה י(רארהו

הצעומה תימוקמה ובוא'תירק
תקלחמ םיתורשה

`
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:ל”ומה

הצעומה תימוקמה ונואיתירק

תבותכ :תכרעמה ידרשמ הצעומה תימוקמה 'חר אישנה
רדוס סופדב ”,עשילא” 'חר ןוחטבה  53,ןופלט 34254
ססוג י”ע סופד ןמלביים תירק ונוא ןופלט 71160

