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."רינ”רפסתיבכלסירודכברינרוט
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.ונואתירקלעופה
.םיסרפתקולחויללכרדסמ

.

סאלוצסאמ

ןנחםויבםעהתחמשל־!ורקבםעךװקיךלגוחהמ

!םוי

קסלשניאצויתולחנתהלרושע
קםלשניאצויוגרהי.ז.שיאמב5־ב,
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.ץראבםתלחנדוסיילרושעהתא,ונוא
הנבשןילופחרזמבקםלשנהרייעה

םבורבורו,השרווממ”ק50לשקחרמב
המסרפתגהרייעה.םידוהיויההיבשותלש

תיב,הרותהילודגמויהשהינברתוכזב
רעונהתועונתוהלשירוטסיההתסנכה

־והיםייחבהכרבתנו,תוליעפהתויצולחה
ןילופתודהילשרמהלרוגה”.םיססותםייד

ידוהילעםגחספאלהאושהתפוקתב
תליחתבדועםהיתבמולגוהש,לםלשנ

תואטיגבורזופו,1940תנשב,המחלמה
תונחמבודמשוהוןיזדנבו'ץירזמ,השרו
.ץיוושואוקנדיימ

ירשיתנידמתמקהםע,המחלמהרחאל.
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.1939-1938םינשב
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רומחהבצמה,ךדיאמו,ונריעי.זכתונ

יבשותםישדחםילועלםינוכישהתייעבב
יתשהתמחלמרחאלהצראולעשתורבעמ

־ודגההילעהילגבקעהרימחהשהיעב,רור
קםלשניאצוייליעפתאוכילוה-םיל

,קםלשנש”עהלחנםיקהלןויערלץראכ
היצנתןכומכוקםלשנילועונכתשיהב

הרקענש,םתרייעםשתאםיאבהתורודל
תמחלמבהאושהתפוקתבשרושהןמ

הינשהםלועה
־יעפתצובקיץראכהרקיב1950תנשב

ימיארשא,תירבהתוצראמונריעינבםיל
תמקהןויערתאתובהלתהבהמצעלהצ

.”קםלשנתלחנ/ן־־?טלשנ`א31`[טישל!רעפהםאתחנהסקטב
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.וזהשודקהרטמלםיפסכה

רבכ,1953תנשב,םינששולשרובעכ
־ומוקינבםיניינב17וואתירקבואשנתה

ורסמנוללהורוידתודיחי72וליכהשםייח
יאצוימתורבעמיבשותלהנושארושארב
ןמזהךשמב.רתויבםיחונהםיאנתב,קםלשנ
:םיירוביצתודסומםוקמכונבנוופסוותנ

?../בזייי

,םידליןג,תסנכתיב,חוורמוהפיסע־חיב`
.תידדההרזעלתודסומוהירפס
ינבלשוזתוסייגתהחבשלןייצלשי
יפלאתואמופסארשא,ב”הראבובריע
םגרשאהלועפ,הינבהתרטמלתוריל
םידע.הללכנץראהתויעבלםתואהברק]
קםלשניאצוילשםיפוכתהםירוקיבהךכל-

יובקבהנשבהנשידמםירקבמה,ב”הראמ
האשנוזתוברקתה.ץראבתולודגתויצי
וילאופרטצה,בחרתהםיליעפהגוח,ירפ

ועדיאלרשא,הקירמאידיליםיברםיריעצ
תודובעלםגועיגהםהןאכמו,קםלשנתא

.ץראהתבוטלתורחאתיורוכיצ
.םעדדובתהלקםלשנתלחנתרטמבןיא
.רגדאהירסןכש..התלח3תרגסמבהמצע

ילכבהיתועורזתחלושהוהלדגותחתפתמה

!ע

יתממ-,תולובגוםימוחתתצרופ,םיבורב-ח
ןתואתגזממותולהנהתאתשבובזתדע

.)תחאוריי-יב,דיתעבוכתחאהירקב
התוסחתחתהלטנונואתירקתצעומ

י.י.:י.י,קסלשתלחנלשרושעהתוגיגחתא

ילשמתופתתשהבהדעוםעבורבהנגחזת
.ץראהמקםלשנינבול”וחמתוברתוה
םע,ונואתירקתצעומהכרבהלעאובת
לע,ןהכבקעירמחלשהצעומהשאר

לעוקםלשנתלחנלושגוהשדודיעהוהרזעה
בוטןוצרםיהפטמה,וקדהתנשםירשקה
.תרבגומו'תפםובתוליעפל
לארשיתנידמל15יהתואמצעהגהםויב

תאסנלעםירנ,סםלשנתלחנלרושעהגחו
־רוטהב”הראבקםלשניאצוילשםתוריסמ

תירקןעמלוםתלחנתבוטלםיקסועוםיח
.לארשיתנידמןעמלוללככונוא

תאהכרבבםדקמקםלשניאצויןוגרא
ועיגהרבכרשאםינושארהםיחרואה
הזב.םירתאתומוקממוסל'גנאסולמהצרא
־ורב,,־תיתרוסמהונתכרבםהלהחולש
!םכיגחבסתהמשו,”םיאבהםיכ

הדוגילארשי
לארשיבקםלשנואצוי-ןונרא”ו”ו"

הירקהיבשותלםיתורישה
הצעומהשארןגס,ץכימסתאמ

תכסוחהניאהצעומהלשםיתורשהתקלחמ
לשהיפויוהנויקבלערומשלידכןמזוץרמ

לכלהגאדב,היבשותלשםתואירבלעוונתיירק
.םיינויחהםיתורישה

םימוהאורבת
יוקינתודובעהתוללוכהאורבתהחטשב
.ובתושרלשאוטאטהתנוכמתועצמאב,תובוחרה

האורבתהתודובעתרגסמב.הנשההשכרנרשא
־אטהיתבוכמלףסונ.םישנאהעבראםיקסעומ

הפשאהלכףוסיאםשלררגיזגראונשכראוט
השיגמוהקלחמהתינענןב.הירקהתוניפלכמ
'וכותומירעףוסיאלהילאםינופלהיתורישתא

יזגראתלעפה.ילמינימ,ילמסםולשתתרומת
תולבוההלשתואצוההףיעסבהכסחררגה
.הירקהחטשב

ינבמתקזחה,םישיבכינוקיתםיעצבמןכ
.'דכוךוניח

םיתבלםימ'ידמתנקתהבלחוה1960תנשב
הירקהחטשב.םידמםייפלאכונקתוהםויהדעו

עדונש,אפקומחטשלטרפ(.”תיללכהדידמתמייק
.רוידתודיחי600יכהפיקמה)הכרבתעבגםשב

לחיכןייצלןתינםימה"'י`דמתנקתהתובקעב

1959תנשבדועב.םימהתכורצתבברןוכסח

םירטמ1,414,210`בתיללכההכירצההמכתסה
1961תנשבהבירצההדרי,םימםיבקועמ

שיךכלע.םיבקועמםירטמ1,134,221־ל
וליכשהש,םמצעםיבשותללכםדוקתודוהל
זובזבעונמלוםימבשומישבןוכסחלעדיפקהל
.רתוימ

.סרוהלעפמברויס
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.ץמאמבןםדאדװכבתכסוחתעװממההשרהמנר-”הצצקמהו

תושךלששבבמה

!5

.הירקהלשםיתורישהתקלחמ

תובוחרהןוקנלעהך`משל־־א”וטאטהחתנמ

םימהלעפמ
םימהתשרבםירופישונסנכה1962תנשב
הקופתהתאתולעהלונחלצהךכו,תוראבבו
ונאשקופיסבןייצלרשפאםויכ.תוחפל30%יכ

םיבקועמםירטמ500'כקיפהלםילגוסמדבכ
ריחמתאונלווהםגךכמהאצותכ.העשלםימ

ןימקפוה1959תנשבש.דועב:םימהתקפה
םימםיבקועמםירטמ2.30למשחטאווליק
לכמםיבקועמםירטמ2.85לבקלםויכונחלצה
.למשחטאווליק

אוהוההובגהמרלעדמועםימהלעפמ
.הירקהחטשבםימהתיעבתארותפלרשפאי

לכלםימקפסלהיהי,ןתינםימהרגאמתיינבםע
רתויםיהובגהתומוקמהללוכ,הירקבםוקמ
חרואבליעפהלהיהי,ןתינומצעלעפמהתאו

םאתהבתוראבהתקספהותלעפהםשליטמוטוא
ךרוצל

',

,דבלבםידבועינשידילעקוחרמלעפמה
,תוראבעבראלעםיחקפמותורמשמבםידבועה

לעםיערתשמהםימהיווקתקזחאלעןכומכו
.מ"ק15לשיללכךרואינפ

שולשביכןייצללכונהוואגלשבוטרוקב
תשרבםינוקיתהלכועצובתונורחאהםינשה
לכודבלבהקלחמהוישנאידילעםימהיווק

םיימצעעדיבותוחוכבתועצובמתודובעה

היינבהתקלתמ
היינבתקלחמהמקוהיצחוהנשכינפל
לעב([הדובעילהנממ-,תבכרומהי,תימצע

,
עוצקמ

יונמהתודובעל”םאתהבו,ןספטויאנב{,הלועמ
.םינושםידבועםהילאםיפסוותמתוצצ

ס”יבבתותכיתשתי'ינבהעציבוזהקלחמ
־מעתהםלוא,"רינ'ן,,קס”י,בבתותכ,יתש,"םיטבנ”י

םידליהינגלכלםינסחמ,{'רינװס”היבדילתול
המוח,ןוכיתהרפסהיתיב'תודבעמ,רפסהיתבבו

תונושתודובעו,לגרודכהשרגמתאהפיקמה
דוסילע.שוכרהתקזחאוםינוקיתבתורחא
לעיכתעדלונחכונ,וכרענשתוקידבהוןויסנה
ינשםיקיפמונאתימצעההיינבה.תקלחמידי

םאתהבתודובעהתנווכה:םיישארתונורתי
30%יבםכתסמהתואצוהבןוכסחווניכרצל
לעהדפקה־-תאזםעו,הדובעלכלבוריקב



ו.- "ל

.ןוכיתהס”היבבשדחהתודבעמהטלואתכונח?תלםיאנותערויסב

.ןמצעתודובעהלשההובגהמרלעוליעיעוציב
־וקמההצעומלחלשןמפוקהשמלכירדאה-

:אבהבתכמהתאתימ
6521.3

”תודבעמהףגא”ןוכיתרפסתיב:ןודנה
שקבמיננה,תודבעמהףגאתמלשהםע
תונורתפהוםיישקהףאלעיכןייצלהזב

”ענ,תודבעמהינקתימושרדשםיכבוסמה
ךורברמלשותוליעפבתובריחרז

,ל”נהןינבהלשהדובעהלהנמ,ןמדירפ
ביטהונוצרתאןייצלהזבשקבמיננהו

.ודיקפתלותוריסמו
תאולורסמתםאדאמםכלהדוא
.ךכלעיתדותויתכרעה

,ברדובכב
.ןמפוק.מ

תוניג
ינשהקלחמהתושרל.ישארזנגםיקיזחמ
`ובעעוציבלדיבםילעפומהםינטקםירוטקרט

םירשעכםיקסעומתוננגהתודובעב.תוננגתוד
תרימשלעהדיפקמהקלחמה.םילבגומםישישק

{וז

הרימשלהגאדבםיבשותהףותישלעותוניגה
עוטנלםגםידמועבורקב.םנויקנוםתוניקתלע

ףסונ,יוניצעלתולתשמרישכהלוםישדחםינג
םיצעתעיטנםיננכתמו.תומייקהתולתשמל

.דירקבתובוחרהךרואל

רואמ
תוניפלכתאםיריאמרבכםיסנפ700יכ

ינשדומעלכלעויההנשינפלדע.הירקה
סנפןיקתהלהקלחמההתארזאמו;הרואתיסנפ
העיסנהלולסמךרואל.למשחדומעלכלדחא
םיסנפונקתוההירקהךותבםיסובוטואהלש
.הכישחהתדרםעםיקלדנה.תיפסכתרואתלש

רשמםיקלודםיסנפהוראשוהףרוחהתפוקתב
ץיקהתפוקתבוהמחהתאצדעהלילהתועשלכ

ונאהתע.תוצחרחאלהעשדעוהכישחההדרמ
תרואתתנקתהלךילהתלשומוציעבםידמוע
.םיבשותהלשםירוגמהיתבדילתובוחר

םיסנפהלערומש
הכירצמליגרהרואתסנפתפלחה-רוכז
תרואתלעיגהלונתרטמןיוול2.40לשהאצוה

.ונואח"וקלשהיחובוח'ולתיפסכתרואת

.ווויויויסנפתרואת
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דחאסנפתפלחהיהירקהיחטשלכבתיפסכ
םתפלחה.י”ל30לשהאצוההשוריפהזןיממ
ידמתישענםירובשהוםיפורשהםיסנפהלש

40יכהיההפלחההלשעצוממהו.עובשבעובש
תואצוהלשרועישהזיאלןבויןאכמ.תורונמ
לשוזלהוושתומכףילחהלךרטצנםאעיגנ

םתאנהלםלייטבםג,ךכלעםתעדונתיונלש
.הירקהתובוחרתאםיריאמהםיסנפהתורואל

יסנפםנה110-םיסנפה700כ”הסךותמ
ופלחוה1963סרמדע1962טסוגואמ.תיפסכ

ברהונרעצלהזךותמוםיסנפ1000ימתוחפאל
הלועהמכבשחואצהתעו.תיפסכתורונמ40

.הז”גונעת”,)םיבשךתל,ירק(הצעומלםידליהוםירוההשיואר.תיפסכתרואתיסנפ

ןיעתביהךמ
תראפתלהיקנ

'תב'רב

ה'חשה
ונוא”ת'רקב

”לעופה”לשטרופסהשרגמתאהפיקמההמוחה

הדיחיההכירבה
םימתפלחהםע

תדמתמ
הדיחיההכירבה

,שפוח,טרופסליבשב
תזנטיק,שפונ

הנשמ־”ותדובעבררגהדגראםעךוטקאךם

הדיחיההכורבה
העבשו”ונ'בגםע
.אשדםנוד

םכלםיכחמונא
.רבועהתחיתפםע
68,69סובוטוא:הרובחת

הירקהיבשותלכלונתנוב
תואמצעהגחל

הקוךפ.־תוודחסההץנב?לש,םינשושהןגךותמטבמ
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תולודגתויפסכתויוביחתהמםלעתהלןיא
התופתתשהי”עהמצעלעהצעומההחקלש
ירסוחמםידימלתלםג,ינוכיתדומילימדב
לעהטלחההךכלףסונו,גרדומדומיללתויוכז
.םיהובגתודסומבםידמוללןתנישדודיע

־יתבבםידמוללםגתנתינתדחוימהכימת
םייתנשיודרפסיתבבוליפאוםייעוצקמרפס

ודודיעתאינפוגהךוניחהלבקמןכ.תודיקפל
.םיללכושמםינקתימתמקהידילעאלמה
תצעומםעףותישהלעךרבליוארןכ
־רתהתוליעפההדשבונואתירקלהנשמילעופ
תוברתתולועפלףונמשמשמה,הירקבתיתוב

.ףקיהיתובחר
ןמישגהלםיננוכתמונאשתוינכתהןיבו
-:דיתעב
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יעוצקמרפסתיב
ןויעוהאירקירדח

ןואיזומ436
ךוראדומילםוילשתינבתתבחרה
דלילהנזהתינכתתבחרה
תפסותי"עינפוגךוניחתולועפתבחרה

םיפנעוםיבקתימ
רגבתמודמולרעונלםינודעומתשרתבחרה
,םייממערפסייתב-תירוביצהינבתפסות

םידליינג
.תירבעלןפלוא
לשןתובישחתאשיגדהליוצר,םוכסב

דבלמושבגמםרוגכתוברתהוךונחהתולועפ
.היתודעוהיתונכשלכלע;הירקההיסולכואלש

ונוא'תירקתימוקמהצעומ
ךונחלהקלחמה

תותכלםהידליתאםימשורה,םירוההלשםבלתמושתלהזבאבומ
)1.9.63־בהליהתמהוד”כשתםירומלחתנשתארקל'א

םושירהעוציבךרוצלרפסתיבלםתכלינפליכ
&

הקלחמהתאמרושיאבהליחתדייטצהלםהילע
.דימלתהךייתשמוילארוזאהלע,ךונחל
רושיאגיציאלשדימלתומשריאלרפסהיתב

& .ל”נכ

*..תוליגרהלהקהתלבקתועשבךונחלהקלחמבלבקלרשפארושיאהתא

ךונחלהקלחמהלהנמ
!,ץיבוקציא.ג

|

־א-;או-

-

-ב־-

וסי-...ב-

ךװחלהקלחמה־-רתא'תירקתימוקמהצעומ

ם'רוהלהעדוה
רפסיתבלוםיידוסירפסיתבלהליגנםידליינגלםושיר

ד"כשתםידומילהתנשתארקלםירבועםירענל
)5ליגוםידליןגלםושרה'1
םיכיראתבודלונםהידלישםירוההלכ

)1957ורבמצדב24ח"ישתתבט'אןיבש
םיבייח)12ו12י58וט"ישתולסכ'לןיבל

םתואםושרל,הבוחדומלקוחלםאתהב
'תימוקמהןונחהתושרידרשמבםידליןגל

י"עשךונחלהקלחמהידרשמבםייקתיםושירה
10.5.63'וםוידעו5.5.63'אםוימהצעומה
'הו'בםימיבוצ"הנפל1דע10ימתועשב

.ברעב6דע4־מםג
םיצורםאםירוההולאשייםושירהתעשב
.יתדיתכלממוגבואיתכלממןגבדמלידליהש
תאםושירהםוקמלותאאיביםשורההרוהה
לעהדיעמההדועתןכוולשתוהזהתדועת
לשתוהזתדועתואהדילתדועת(דליהליג

.)באה
םידליהןגבדמלידליהשםירוההןוצרבםא

ותואמבתכמאיבהלםהילע-ימשרוניאש
.ולבקלןכומאוהיכןגה
ידוסירפסתיבלםושרה-2
םיכיראתבודלונםהידלישםירוההלכ

)1956רבמצדב5וז”ישתתבס'אןיבש
םיבייח)23-12057וח”ישתולסכ'לןיבל

תאםושרל,הבוחדומלקוחלםאתהב
ורחבובשידוסירפסתיבותואבםהידלי

:ןלהלסרופמכוםנוצריפל
)'ארוזאותירק”רינ”יתכלממהס”היב
חותפ,”םימלתויתכלמממס”היב

)'ברוזאו
חותפ,”יאכזוב.יתדייתכלממחס”היב

)'ברוזאו
'אםוימל”נהרפסהיתבבםייקתיםושירה
!דעו8'מתועשב10.5.63'וםוידעו5.5.63

.ברעב8דע6העשמםג'הו'בםימיבו
םושירהםוקמלותאאיביםשורההרוהה
ליגלעהדיעמההדועתןכו,ולשתוהזתדועת
.)באהלשתוהזתדועתואהדילתדועת(דליה

םידבועםירענלס"בלםושרה-3
ס"יבומיסםרטש14-17ליגבםירענ
םירענלרפסתיבבםידמולםניאוידוסי

ס”יבותואבםשרהלםיבייחםידבוע
ליגבםירענו'ורחבובשםידבועםירענל
־ופמכ)םמצעתאםושרלםיאשר16-17

:הוב\כר

)חותפוםידבועםירענלס”היב
םוימםימיבל"נהרפסהיתבבםייקתיםושרה

”!דע5תועשב9.5.63'הםוידע5.5.63ייא

;...ברעב

הדועתםושירהםוקמלאיבהלםשרנהרענהלע
.וליגלעהדיעמה

םירכומרפס"יתבליםושרה4
םיימשרםניאש

יתבבםהידליתאםושרלםיצורהםירוה'
םיאשרםיימשרםניאשםירכומרפס

:םיאבהרפסהיתבמדחאבםתואםושרל
הירק,”הרותהידוסי”ס”היב

םוימםימיבל”נהרפסהתיבבםייקתיםושירה
1דע8תועשב10.5.63'וםוידעו5.5.63

.ברעב4-6העשמםג'ה'בםימיבו
םושירהםוקמלותאאיביםשורההרוהה
ליגלעהדיעמההדועתןכוולשתוהזתדועת
.)באהלשתוהזתדועתוא,הדילתדועת(דליה
רפסתיבמםידימלתתרבעהיפ

רפסתיבל
םירוההםיאשרל"נהםושירהיכיראתכ
תושקבתימוקמהןונחהתושרלשיגהל
דחאימשרס”יבמםהידליתאריבעהל
רפסתיבלרכומסייגמוא,והנשמל
ירכומס”יבלימשרס"יבמוא,ימשר
־וההתשקביפלואלומיהרבעההתושקב
־וקמההצעומהידרשמבםתוחכונבוםיי
545.63'אםוימךונחלהקלחמהתימ
1דע10”מתועשב10י5י63'וםוידעו

יברעב6דע4ימםג'הו'בםימיבו
ךונחלהקלחמהלהנמ

דיביקציאיג



גוחה`וב"םע`[אטלומ`םקחשמב,ןולא-`;טמדוושלגוחהךירדמ

ליבקמב.םייתונמוא'םייעוצקמםיטרסםיגצומ
,רגובמהרעונלבוטהטרסלגוחםייקתמךכל
ןוכדעברעונהןודעומבתומייקתמויתושיגפרשא
לשתואצרהבהוולמםיטרסהתגצה.וקסר
.םיצרמ

,עובשבעובשידמםימייקמונא,ךכלףסונ

ברע,םייעוצקמםיכירדמתכרדהבויששיברעב
,רודיבםשלרעונהזכרתמובשרעונליווה

.אתווצבהרישודוקיר
רעונינבינומהופיקיהלאםיגוחוןתיימ

המכחףיסונןעמלםיפסונםיגוחתחיתפידכדע
.וננועמבהחמשותעדו

"1171ו[פתודהי"
רויסולויטבףתתשהלםינמזומהלעמו60ינבמונואתירקיבשות

לויטהךרעייםעפה.תימוקמההצעומהםעטמןגרואמה,יתרוסמה
.לאערזיקמעתורעיובידנהתמר,הירסיקתוקיתעל

תומוקמינשברקובב7.45העשב,80.4.63ישילשםויבםיפסאתמ
:םיאבהזוכירה

תימוקמההצעומהדיל.1
.חותיפהחטשבםילוחתפוקדיל.2

.תימוקמההצעומהתוריכזמבהלשרה

?פסבהונקשמבטושמ
הצעומהרבוג,בךיחא.א!”ואוו

רדעיהבםויקןיאוהשלכיר`ביצדסומל
־נתמהתועצמאברשא,תרדוסמםיפסכתברעמ
.ירוביצהדסומהדסונןמשלשתולועפהתולח

תולהנתמהצעומהלשתויפסכההיתולועפ
תויחנהלםאתהבושארמוותוהשםיללכיפל

־ומהשארבדמועהרחבנהףוגהלשתוטלחהו
תיפסכהתוינידמהתאןנכתמהאוההזףוג.הצע

תויוכמסהלעךמתסהב,םוקמהלשתיללכהו
.הנידמבתקקוחמהתושרהי”עולוקנעוהש

תילפיצינומתושרלכלשתיפסכהתכרעמה
חול:םהר,ךוותידומעהשולשלעתנעשנ
.ביצקתהוםיסמהלטיה,המושה
םיסכנהלכלשםושירללוכ:המושהחול
רואיתםע,תימוקמהתושרהחטשבםיאצמנה

ףוגאיהש,המושהתדעו.םיסכנהלשאלמ
ךרוצליוושהתאתברוע,יולתיתלבהכרעה
.סבנוסכנלכלשםיסמה

תודסומדצמרושיאהאוה:םיסמהלטיה

לעםינושהןיסמהתלטהרשפאמההנידמה
.המושהחולבםיעיפומהםיסכנה

אוההצעומהלשליגרהביצקתה:ביצקתה
,תחאםיפסכתנשלתואצוההותוסנכההןדמוא

תמייתסמולירפאברחאבהנשלכהליחתמה
.הירחאלשהנשהלשסראמבדחאוםישולשב
,{םיזוחאב(תואצוההתקולחבכרהןלהל
םיפסכדתנשלרשואמהביצקתבתולולכה - :1963/64

םיזוחאההאצוההתדהמ
ביצקתהכ"הסמ

36%תוברתוךונח
12%תדיתורשוםיקקזנלדעס

תקזחה,הרואת,ןויקנ,האורבת
21%םיירוביצםינגוםישיבכ

16%םימהתשרתקזחהוםימתקפסא
15%םיתורשהרתיוןונכת

100%ה”ס

”ווא"וואװעונלוקתמבלע”ח`גוגאךפההמךאופהװ(ו`צי,תולועפשחוריטאמאךדהגוחה
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”`קנ”ס”היבלתוחנח"כבתפסותהמצעתוחוכבהעציבהקלחמה

תינבמהירגנ"רשא"
[ה'תסלץעהחונעלנהעצנם

'ונום'ט'הך.|'[נה\רװ
76306ןופלטג)-ונוא'תירק

ייןנא'ינצבגרבנירג
*![ןא'ת'ךק

זמרבוחרירחסמזכרמ

ם"ת'בלמשחירצומלרחסמ`חב
םימםומיחלםירידסולמשחתודובעעצבמ

:תויונכוס

"לוס'רת"."מא-!שמא"־"רוקמא"

”3חצ""לסךנ'װאן."לטס'דק"."רה"”:הס'בכתונוכמ

למשחותיב”לכלשרישערחבמ־־”םקחרמ”הריפתתונוכמתונכוס

.ם`ט'לקח1ו'ךררת'װ'װ'םהקלחמ

םינגהתיווז.תאהמיקמ
.לארשיבהשידחהוהפיה

הרידהלערתוותלא
!תמלחהילעש

םידיה5%"ו4%,[15תונבסוסקולתוריד
.תומוק?ביםינוכנוםירוגמ,[ינבב

!הלחההמשרהה

מ"עבתועקשהלןואריק
77951,לונ,חותפירוזא,ירחסמוגרמ.ונוא'תירק

67306.לונ.37דלישטורידש,ביבאילתבתוריכמהדרשמ
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ךונ'חהתוכרעמב
ךוניחהתדעור”וי-רייבציאתבשתאמ

לארשיםעליכשהםימודקםינמזבדוע
דמללבייוחבאה.ךונחהלשוכרעתאןיבהל
דומיללשותובישחו,תכאלמוהרותוינבתא

ונתנידמבםג.תוברתווינמדוהבהשגרוההרות
תאךונחבלארשיישארםיאורתשדוחמה
ךוניח.הרבחהשוביגברתויבבושחהךבדנה
ואבבורקמשםילועלןושלהתלחנה,םניחיממע

יחרואלושגוהתובחרהתובכשלתנווגמהלכשהו
ןויצלםייוארדחוימב.”ףסכהשגמ,,לעהנידמה
תכלוהוהלדגהכימתו,גרדומהינוכיתהךוניחה
לשהתבתא.הובגהויעוצקמה.יאלקחהךונהב
ילכההתמצועיפלקראלםויכםידדומהנידמ
ידילעהנושארההרושבילואו,םגאלאתילב

.םייעדמההיגשיהוהלשךונחהתודסומ
הווהמ,ינפוגהםג,אוהשגוסלכמךונחה

,וכפהשןהמ,תוילילשתועפותינפבסירת
.הריעצההרבחבתוימויםויל,ונרעצל
יחטשב'תוינכתהעוציבלירקיעהילככ
.ילפיצינומהאתהשמשמתוברתהוךוניחה

ךונחהחטשבהשענהתארוקסליאובב
םיגשיההיכרוכזנשיואר,ונתירקבתרברתהו
תצובקלשץמאמוהבשחמירפםהוגשוהש
םניאווכסחאלש,םידיקפוםירחבנ,םיליעפ
ףקיהתבחרהןעמלםנמזוםצרממםיכסוח
םיאתמדויצל,םינבימלהגאד.ןביטותולועפה
.םקוהםחלאיה,המרלעבםיכנחמתווצו

םוקמינפבםימייקהםייביטקיבואהםיישקה
םיארחאהמםיענומםניאןטקיסחיןפואבונהש

־תכומה,תוזעונתומישמעצבלוןנכתלםוקמל
.ונתייסולכואלהכרבתואיבמוהחלצהבתור

`יוניאנוהערויסב`,ןהברמגםשארבו,הירקה1תצננומירנהלשםהינפלעהבוסנהאנה

ימוקמהרעונלינכטהןודעומההכונחלגרל

&

.ח`ג`גההב`ש`הצעומהובהמחול,ללכושמהתודבעמהםלואתבטהט`צל

הנמא,םייטסיטאטסםיטרפלסנכהלילבמ
ןויעריכםארשא,ךונחתודסומהמכןלהל

םויכםהםילעופ,ינוימדכהליהתהארנםתמקה
:םרדסכ
תוללכושמהויתודבעמלעינוכיתס"יב

ןוירוטבסנוק
”םיטבנ”ס"יב

דבועהרעונהםעףותישב(ינכטןודעומ
.)תידוהיהתונכוסהו

םויכםינומהירקברעונלךונחהתודסומ

םיפסוותמךונחינבימ.םידימלת2000־מהלעמל
.הירקהחותיפירחארגפלאלידכב,זרוזמבצקב
לכמםירגובמלםיגוחלשתשרהרדיסבתלעופ
,תופשדומיל,םיינרותםידומלמלחה,םיגוסה

.'וכובוטהטרסהגוח,תונמאלםיגוחדעו
,הצעומהםשבמ”הרתזרכהתאןייצלשי

,ידומילגוחלבלדודיעוהכימתןתניתיכ
ואצמיהירקהיחרזארשאיתונמואואיתוברת

הצעומהבלתמושתהנותנראשהןיב.ןינעוב
.”הרותדומלת,,לםג

אישנהתומלגרלהיחדרחאל
,צ"החא4.30העשב)2.5.6נ(ג"כשתרייא'חישימחםויב
,ונתירקלשחותיפהחטשבךרעי

םידליןועמלהניפהןבאתחנהסנס
)ןוסגנישװמייקגייארמתיער(י'זיינימתדמש"ע

םינמזומונוא”ת'רק”בשות
טנסהםוקמלךרדונויצ



םויקתוינויחתאונלהחיכומוזהלבט
םודיקלםיתואנהםיתורשהןתמםשלהצעומה
.םוקמהלשתיללכההמרהתאלעהלוהיבשות
הדימעהשתומישמהעוציבתחלצהלהבורעה
־סכהםיעצמאברקיעבהיולתהצעומההמצעל
םיסמהימלשמתונעיהבוהתושרלודמעוישםייפ
.הצעומלםהימולשתבקיידל

לעבסומהצעומהלשחותיפהביצקת
םוחתבתונושהחותיפהתודובעעוציבתינכת
תמייוסמהפוקתבהיולתהניאותמשגהוהצעומה

.המצעחותיפהתלועפעוציבבאלאןמזהלש
םיעצמאהםההצעומהלשרזוחהןוהה
)םיסמהימלשמ(םוקמהיבשותרשאםייפסכה
עוציבבהצעומהתחלצה.התושרלםידימעמ
־כלממהוםיימוקמהםיתורשהןתמבוהידיקפת

הנושארושארבהיולת,התואנהרוצבםייח
זה-םיתורשהםתואבםיבשותהתופתתשהב

תודובעבםילעבתופתתשהןוגכ,רישיןפואב
םהיסימםולשתי”עףיקעןפואברקיעבו,חותיפ
.ןמזב

ל"זסוכרמרברפ
לרקירבהונתיאמךלה

תוריסמבותונמאנבוילעלטוהשדיקפתהאלמל
םתיא,הירקהיבשותלהאנסחיםעוזהנוכתבלשלו

.ותדובעבעגמבאב
לכמ,וילערסאנשיץמאמלובלהנינ.ילרשאכ

.וצרממתיחפהלויאפורתצעיפלשרדנשמתושק
הסינאוהובצקהאולמבהדובעלרוזחלונממרצבנ

תויהלובםערפשיוי'רהחכבותלחמלערבגתהל
.ודילאלהיהשלכבתלעותל

.ךידידיוךירבחבלבןוניךרבו

ןתא'תורקתימוקמההצעומה
ףסכבםילועםיתורשוחותיפ

חותיפהתודובעתאבכעתלא-
םיתורשהתאולקפסלהצעומהלעהשקתלא-

!דעומבךיסמתאולש;
י-בג

סירוגיפ'תוסכקךסוחםיסמהםולשתבקיודמה
ל"זןמטוגיבצךירנייהלשותומדליל”"`

.הצעומהןמתרתוומתיברםולשתו-ומעצל'
`*

ונואתירקב”וד”יגהנןושאר
|

!

}

ונואתירקוקבגהנבדובעלליחתהןמטוגיבצ{
ךליההבשהפוקתב,1940תנשבהנוכשהתמקהםען
.םויבםימעפ4קרתורישה.
.ותדובעדקמלרשקנוותדובעתאבהאאוה!
קלחומצעהארוהירקהלשהתוחתפתהתאהווילו
:*

.תרישותואשבושיהמדרפניתלב

!

ו

1

!

5

1

!

ושינהלוילעש,ירוביצתורישהארותדובעב
ותוריש.ויכרצלהנבההאולמיוליגךותבחרהלהקל
ןוכנדימתו,תונלבוסוםינפירכס,תובידאבןייטצה
ףופצסובוטואבעסונלותלוכיבטימכרוזעלהיה

.ויתפשלערידתףחרמךויתשכ,םדאיינמ
ולםיניתממהןורהאלדעףוסאלהיהגהונ

םריאשיאל-ףעיבםהינפלערובעיאליכובוחטב,ןכאו;לולסמהךרואל
ותונכלונהנש,םידליהלעטרפבוולוכרוביצהלעהיהבוהא.וירחאאבהגהנל

.םייהלבתוהבאהטיבצתייוולבהביחבםהיפתכלעחפוטאוהו”אבס,,הביחב;
ורהאשהלאוהברהברידנהיההירקהםערשקהרשאכםימיהועםירוכז

עונמהתאעינמהאלןמטוג.ושאיתה,םתדובעםוקמלאםעיסישסובוטואל&
\

תונמאנבםוקמהתאתרישאוה.םיעובקהויעסונלכתאהנחתכףסאשינפל
.דעלוננורכובטרהייומש.21.3.63םויברטפנ.ןורחאהובלםלוהלדע*

..`ןמדייז.והיעשיןוירקה"[גהמלאלצב
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רעונהברקבםיגוחותולועפ
ןורשםקימעתאמ

ונארעונהברקבתוברתהתולועפתא
.הירקהירוזאלכינפלעלצפלורזפלםילדתשמ
תימוקמההצעומהףותישבתוכרענהתולועפה
,םיגוחבורקיעבתוזכרתמםילעופהתצעומו
.רעונהינבלשםתונינעתהיחטשתאםיפיקמה

ונארעונינבלשבררפסמזכרלתנמלע
.םיפשנןוגכ,תובחרנתולועפםגםימייקמ
:םנושהםיגוחהטוריפןלהל

תאןתישםיגוחהמדחא-סעידוקירלגוח.1
הקהלםעתואמצעהםויתוגיגחברבכויתותוא
60וביבסזכרמגוחה.גוחהלשירפבהרצונש

.הרבחורבח
`

ינברקיעבזכרמהגוח-הפועתלבולק«.2
תיינבבםיקסעומהדלי8)`(־כהנומ.םיריעצרעונ

ינינעלרושקהלכלשיחרזאהדומילבוםינסיט
־.הפועת

ילעבםינוח3ףיקמ-תילגנאלגוחה.3
ןינועמהלכלרשפאמותונושהרשכהיתוגרד

תאםילשהלואתילגנאההפשהתאדומלל
.םירבח35יכזכרמגוחה.וזהפשבויתועידי

.ינולאקחציי"עךרדומ-טמ־חשלגוח.4
.עובשבםיימעפםייקתמו,טמחשבלארשיףולא

הגילהיקחשמבונואתירקתאםיגציימםירבחה
.טמ`חשבםייצראה

תוליעפתשגרומהזגוחב-יתמרדגוח.5
לעבוקיתויאמבי”עלהונמאוה.חתמתבר
גוחהישנאםעדבועה{ץיבוקשרה.א(ברןויסנ
תועובשבגצוהש”תיגוגדפההמיאופהװלע

.”ןואירואוןעונלוקתמבלעםיבורקה

םייעובשלתחאםייקתמ-בוטהטרסלגוחה.6
גוחהיאבינפב.םירגובמםירבח45הנומו

בװטדחנננונוקנדומל'4ייז

«םינסיטח"נב־ותלועפבהפועתלגוחה

.הפשחו"ראשטבורבחמזװנחנעתהס`לנמגוחה`ךבח



קרב-ינבילעופתצעומ
ונוא־תירקילעופלהנשמתצעומ

תאתכרבמ

ונוא-תירקתימוקמההצעומה
הידבועוהיךחבנ

היבשותוםילעופהרובצתאו
תארקל

לארשי-תנידמל15-התואמצעהםוי

םיעבצבתודובעםיעצבמונא
,תונקיידב.ובל-ווחשבו
םיחונםיויחמבותוירחאב

ןמלבייפ.רסופד
וװסס.לע,46אישנהיחו,ונוא-תירק
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