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תונקתלםאתהביכונואתירקיבשותלשבלהתמושתתאתונפהלוננה
תימוקמההדעוהמרתיהאלל-היזיבלסלהנטנאביכרהלןיא,םינפהרש

.םירעןינבל

שמשידודוהיזיבלטתונטנא4%

.םיתבהתוגגלעשמשדודתנקתהיבגלרבדהןכ

תימוקמההצעומבםירעןינבתדעוסדנהמלתונפלאנ-םיסרפרבדב
.להקהתלבקתועשב-

־הפשארסיא%

יתלבתורידתלעתימוקמההצעומלהנורחאלועיגהשתונולתלרשקהב
םייקנ-יאמב15-מלחהיכםיעידומוננה,הפשאהףוסיאבהקיפסמ
.עובשבםימעפ3תומוקיתבמהפשאףוסיא

תורשלשהרקמלכלעמ"הרלבתכבעידוהלםיתבהיריידמםישקבמונא
.ל"נהונתעדוהלםאתהבאלש,יוקל

ןויקנעצבמ*
,םיירוביצםיחטשלש'ןויקנעצבמםייקתמביבאהתליחתםעהנשידמ

.ץיקהאובםעתוקילדוםישחנתנכסעונמלידכםיקירםישרגמותורצח

.םדקהבםיחטשהןויקנלגואדלםישקבתמ-םיקירםישרגמותורצחילעב

תוסװנכבםהיתבתורצחבןויקנהלעדיפקהלהירקהיבשותםישקבתמןבומכ
.םיסלקמבותוגרדמהירדחבוםיתבל

תצלאנהיהתךא-הכרדהבוהצעבםיבשותהידיבעייסתהאורבתלהקלחמה
.ןויקנהתבוחתרימשירחאואלמיאלשםיבשותהדגנםיעצמאבםוקנל

,דבבנב!?ית

.ןמזבךיסמםלש
ובחירקחותיפלוםיניקתםיתורשתשמחלדיןת

{ייייח"כשת--סירשעהתואמצעהגחברע*תימוקמההצעומהתועידיןולע
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'רקיגועות

.לארשיתנידמלםירשעהתואמצעהגחלתדחוימתועמשמ

ןגמתומחלמשולשןכותבתולפקמ,תיתכלממהונתואמצעתונשםירשע
;,תינוחטבההתווהתהלעומתוחתאעיבטהםהמדחאלכש,תונוחצנהשולשו

!,ונתואמצעל20-התוגיגחבדחוימןויצלךא,ץראהלשתילכלכהותינידמה

|לשראופמוריהחנףדבונמעימיירבדבםשריתש,םימיהתששתמחלמהכזת

לומ,לובגהעדיאלשתוריסמב-ןטקםעכונדמעםהבהישותוחע,הרובג
.ןברוחוהאושונילעטימהלוממזשםיברםיביוא

.םולשושפוחירחושםימעהלכלותורודהלכלתפומשמשתוזונתכרעמ
ןברוקלכ-ותדלומתבהאלעוותורחןעמלבירקהלןוכנה,םעהדוכללשתפומ

.שרדיש

,םירקיההמואהינב,ונילייחרכזםעדחייתנ,שפנריעסמוםמודבצעב
.תויהלונלוויצםתומבוברקהתודשבולפנשהליהתהירובג

!!!רורבםרכזאהי

־.ימוקמןויבצןהלתוושלותואמצעהתוגיגחןוויגלונגארהנשהםג
,םיימוקמרודיבותונמואיבבוחלשעוציבהתרהטלעויהיםיעפומהבור

.רבועודמולרעובתוצובקורפסהיתבידימלתופתתשיםהב

.ונואתירקיבשותלכלונתכרבבטימהחולשתואמצעהגחתארקל
.אמיק-רבםולשלהריעצוהעיגרתנש,ונתואמצעלםירשעהתנשאהת

ממ/69!7

ךלש
.ןהכבקעי*

המידקה-)םישישהתונש'תישארמ(ןמזהםעתקסופיתלבתורחתהךותמ
לשילפיצינומתותיפידממלהעיגהוהתוחתפתהיבלשתאתימוקמההצעומה

תודובעבןה-הגוסמתימוקמתושריבגלתולבוקמהתומרונהלעםילועה,םוקמה .שפנףלא30ןבבושיתרשלםילוכיה,םיתורשהףקיהבןהוחותיפ

המוציעבהצעומהתאהאצמ,1965תנשבילכלכהןותימהתוינידמלעהזרכה
.הינבוחותיפתודובעעוציבלש

תוינכותולילכהקתוש,הצעומהלשהסנכההרקיעהתתשוההילע-הינבה
.וזנגנ-רוידתודיחייפלאםעתופסונםירוגמתונוכשתמקהל

הינבהיסיממתוסכתהלתוכירצויהשהצעומהלשתויפסכהתויוביחתהה
-שכוהצעומהלשםיפסכהקשמלעדיבכהלולחה-בויבוםימתודגאמ,השדחה
השקקבאמותוטבלתהומעאיבהש,רבשמרצונ-השמשמתהאלהיופצההסנכהה
.בצמהןמתוצלתהןעמל

,רתויםילודגוםינטקםירבשמ.וזהכרעמבםידדובונייהאל-ןבומכ
ונילעהיה,ונילעהצברשהסמעמהתאךא,תוימוקמהתויושרהתיברמודקפ
.יברימימצעץמאמךותמוונחוכומבםירהל

השקהבצמהתאהרימחהדוע,הירחאלוםימיהתששתמחלמלהכומסההפוקתה
.יכהואלב

ןוערגהתאםולבלידכושענ,םיברהאצוהיפיעסבוםדאהחכבםימוצמצ
.ביצקתהתאןזאלםחוכבהיהאלךא,רבטצמה

תארותפללוכיהיה-לודגחווטלוםיחונםיאנתב,לודגהוולמקר
.רתלאלהקוצמה

.עגימוךשוממלופסירחא,הגשוהוזהרטמ
יץראביארשאתודסוממלבקלונידיבהלעתורילןוילמהשולשךסבהוולמ

תורוקממ,םינפהדרשמרושיאבהוולמתלבקלערתוולונתלוכיבהיהןכלע
.ל"וחבםינוש

אלבושיהדועלכןיידעךא,בחרמלהאיציונלרשפיאםנמאהוולמה
ונלבקשתוולימהןובשחלעםימולשתהלטנבאשינדועלכותרכינהדימבלדגי
.תואצוההלעתינדפקהרימשתבוחונילעתלטומ,חותיפתודובעעוציבםשל

תויעבהובורקהדיתעבםיפסונםינכתשמבסלכואתהירקהיכהוקתוגא
.ןנורתפלעהנאובתתוקיעמה



ןורכזהתרצע
םוקמהיבשותהמואהירוביגלרובכקולחלםישקבתמהירקהיבשות
תרצעבףתתשהלוםימיהתששתמחלמבורורחשהתמחלמבולפנש
8.30העשב)30.4.68(רייאב'ב,ישילשםויבםייקתתשןורכזה
.םירובגהןגבהטרדנאהדילברעב

םימיהתששתמחלמםשלעירובצןג
תוברתהתיבןיבשהבחרלעםקוי,םימיהתששתמחלמרכזלירובצןג
0.ןואריקבירחסמהזכרמהןיבל,סיקרנהבוחרב *תואמצעהםויבךרעי,םימיהתששתמחלמירובגרכזלםיצעתעיטנסקט

.11.00העשב
!הזעוריאבףתתשהלשקבתמרובצה

ח"נוננתתואמצעהתוגיגח
ונוא-תירקב

םיגוו'ריאהתינבת

:תואמצעהםויברע-)1.5.68(ח"כשתרייא'ג,יעיברםוי65
סירובגהןגבהצעומהשארי"עתואמצעהגחתזרכה-19.00העשב
אברשודיקותסנכהיתבבתיגיגחהליפת-19.15"

ןורטאיתיפמאברודיבתמיב-21.00העשב
:תינכהב
'.רומןגןסינ:החנמההצעומהשאררבד* ונואתירקלשרעונהתרומזת*
תרשהשמי"ערפסתיבידימלתתעפוה*
רינרפסתיבידימלתלשטלבתעפוה*
םימלתרפסתיבידימלתתעפוה*
ןוירוטבסנוקהלשםינוידרוקואתעפוה*
יאכזןברפסתיבידימלתתעפוה*
ונוא-תירקילעופתצעומי"ע-יטמרדגוח*
תרוצבתרומזתתעפוה*
רונידיקוקיז*
זכרמחוקיפול"חנהתקהליאצוי*
רקובהרואדעץיזמוק*

***

."םיחצונמהוםיחצנמה"-טרסהןוארואעונלוקבופוצחתגצה24.00העשב

תואמצעהםוי-2.5.68-ח"כשתרייא'ד,'הםויוא

07.00העשב
"10.00

12.00 "

11.00 "

11.00העשב
"15.00

13.00העשב
"14.00
"15.00

16.00 "

17.30 "

19.30העשב

תסנכהיתבבתיגיגחהליפת
ה-אתותכלרפסהתיבידימלתלעונלוקתגצה
."אלפומהעסמה"טרסהתגצה

."קיימקיילייא"טרסהתגצהח-ותותיכל

תיבךי-לע-םימיהתששתמחלמירוביגרכזלםיצע-תעיטנ
.סיקרנה'חרבתוברתה

"לעופה"םעףותישבטרופסיעוריא
טרופסתויורחת

תולמעתהתיבבהרטמלהעילק

.ןוכיתהס"היברילסינטהשרגמלעףע-רודכ
לגד-רודב

םידלילגר#רודכקחשמ
םירענ""װ
-ל"זשקרפלאומשםשלע־עיבגלע""װ

.םימיהתששתמחלמבברקבלפנש
א"קרתיבןיבלא"קלעופהרעונתצובקןיבלגר-רודכקחשמ
.םימיהתששתמחלמבברקבלפנשדבקעירפוסםשלעעיבגלע

יבשות(םימיהתששתמחלמיללחםשלעםיעיבגהתריסמסקט
.תויורחתבםיכוזל)ונואתירק

.ןורטאיתיפמאב־םימיהתששתמחלממםינוטרס

3.5.68-ח"כשתרייא'ה,'וםריבא

.ונוא-תירקילעופתצעומםעףותשביגיגחטרצנוק20.30העשב
.לילח-םהושירואתופתתשהבהשדחהתילארשיההיעיברהעוציבב
.ןוכיתהרפסתיבבםוירוטדואהםלואב
.תימוקמההצעומהתפוקבוםילעופהתצעומב-םיסיטרכהתריכמ
.י"ל1.50-סיטרכהריחמ



םעףותשבסיקרנה'חרבתוברתהתיבבםידוקיר'ףשנ21.00העשב
."הריעצהתרמשמה"

' 4.5.68,ח"כשתרייאו,תבש-יאצומ96

.םילעופהתצעומםעףותישב,ונואתירקיקיתווידסיימתביסמ20.30העשב

'ז,'אםויו>
&י.התביבסוהמלשהםילשורילונתירקישישקלשיתרוסמלויט"ןקזינפתרדהו"

.סידובגהןגמ07.30העשבהאיציה
.)הצעומהתוריכזמבתכשמנהמשרהה(

5.5.68,ח"כשתרייא

.תורדתסההתיבםלואב,לארשיירייצלשתדדונהכורעתתחיתפ17.00העשב
.תוברתהוךוניחהדרשמידילעהנכוההכורעתה
לענתוםויהתועשלכךשמבעובשהתומילכהחותפהכורעתה

.15.5.1968-ב

7.5.68,ח"כשתרייא'ס,'גסויפא

תוברתהתיבב-,ונואתירקילעופתצעומףותשבםילועתביסמ20.30העשב
.סיקרנהבוחרב

הווארןולחותיבסושקלעתורחת

.יבשותןיבתורחתלעםיזירכמונאתואמצעהגחתרגסמב
ןולחוםירוגמתיבלשרתויבהפיהטושיקלעונואתירק

.הוואר

תונולחלהשולשוםיתבלםיסרפהשולשעבקתתדחוימהדעו
.הוואר

לילבתיגיגחהתמיבלעמםיכוזלורסמיםיסרפהותודועתה
.תואמצעה
!#

?זו/>ר/ר.?.=ו
1968/69םיפסכהתנשלתימוקמההצעומהביצמהוא

תוחפןוזיא-יאןתיברמל.ןזואמןביצקתשתוימוקמהתויושרהןהתוטעמ
.ונלשהזמןםקןוזיא-יא,תוימוקמהתויושרהלשןטקקלחל.לודגרתויוא

אוהביצקתבתואצוהה”ןדמוא
"װ""

י"ל4.576.286.־
-.3.887.154"

י"ל689.132.- -לאופיאעיגייופצהןוזיא-יא

.

”.

:)םיזוחאב(םיאבהםיפיעסלקלחתמביצקתה
67/68תנשב19.3תמועל12להנימ
""28.7"29םיימוקמםיתורש
""47"49םייתכלממםיתורש

""40"41.5תדותוברת,ךוניח

""0.5"0.5תואירב

""6.5"7דעס

"ח5"10םילעפמ

שארמםיסימימלשמלהחנה96

.1968לירפאשדוחךשמב,שארמםהיסימימלשמלןתנית7%%רועשבהחנה

.1968יאמשדוחךשמבשארמםימלשמל5%רועשבהחנה.

תיללכההנונראהםולשתבםירוועלהחנה95:

הגוהנההחנההוםירוועהתדוגאתשקבל.תונעהלהטילחהתימוקמההצעומה
.םירוועלןתנית,תיללכההנונראהםולשתבל"הציכניבגל

רוידתרטמלןרק*

תרטמלהמקוהשןרקהתושרלונמזבהדמעוה,י"לףלא100ךסבהאולה
םנמא.רוידהקוצמבםיסבלתמהםיריעצתוגוזוםידליתובורמתוחפשמלעויס
םיפסכהךותמלכותדיתעלםגיכלעפתןרקהךא,קלוחרבבסיפסכהמקלח
תוליגרתואולהלףסונב,י"ל2,000-לדעםיקקזנלתואולהדבעבכרשאלל”נה

*.םירחאתורוקממולבקיש



;.וו/{7:7נןכרמ'װןס

םידליינגינש

ךוניחליגלםידליינגינשתיינבלזרכמםסרופיםיבורקהםימיב
."ןומיר"בינשהוןואריקחטשבםקוידחאןג.הבוח
םידומלהתנשתליחתבוחתפיסינגהשהתלוכילככהשעתהצעומה
.השדחה

ינכטהןודעומה

.ינכטהןודעומבדומללםישקבמהםידליהרפסמלדגוךלוה
תאללכשלושדחל,ןודעומהלשותלועפתרגסמביחרהלןוצרךותמ
הצעומההרשקתה-תיעוצקמההכרדההתמרתאתולעהלןכוודויצ

-תורדחסההלשדבועהרעונהםעותידוהיהתונכוסהםעתימוקמה
.ןודעומהתקזחהלתופתושב-תיללכה

ינכטהןודעומהתבוטלתמורת

דידיתמזויבהלבקתנ,םימיהתששתמחלמירחארפסמםישדח
לעםיירצייוושםיקנרפ5,000ךסבהמורת-ב"הראמונתירק

תואל,ינכטהןודעומהתבוטל-ירצונירצייוושחרזאידי
.לארשיתנידמלהרקוה

הלועפהשודיח־ינרותךוניח

שדוחה,ךוניחהדרשמלשינרותךוניחלהקלחמהםעףותישב
.ונוא-תירקבהקלחמהתוליעפ

0

?©

*

%

?”161תא
ןומיררוזיאבהיחשתכירב

תמקהלרשקהב,םיעיקשמהםעןתמואשמהםייתסיםיבורקהםימיב
."ןומיר"תנוכשרוזיאבהיחשתכירב

בוחרלםשהאירק-קסלישנתליהקיאצוי

קסלישנתרייעיאצויב"הראידוהיןיבהמקרנהקודהתודידי
.ונתירקןיבל,ןילופבש

םינובשחמקההנש15ינפלםזי,קסלישנתליהקיאצויןוגרא
םעףוצררשקרצונזאמ.ונוא-תירקיבשות-םתליהקינברובע
ישנאמתומורתתולבקתמםעפידמו-סל'גנא-סולבשןוגראהזכרמ

.ונוא-תירקתודסומרובעןוגראה
ותולועפתונש20גגוחה,ץראבןוגריאהתחלשמלשהתוהשלגרל
תאירקלע-וירבחוןוגראהםעתודידיתואלטלחוה,לארשיןעמל
.קםלישנתליהקםשלע,ונוא-תירקבםהיתודטומםיזכורמובבוחר

.28.4.68-ןושארםויבםייקתי,יגיגחשגפמוםשהתאירקסקט

ןטכאדרבונואתירקםשלערכיכ

תירבהתתירכסוימ(ןסכארדתידנלוההונתוחאםעתודידיירשק
,תוחפשמהןיבתובתכתהבםייוטיבתאםיאצומ,)1963תנשב

.'וכותואלובב,םיידדהםירוקיבב
םיברהמרתהילעפמןטכארדיבשותונגריאםימיהתששתמחלמימיב
.לארשיתנידמתבוטל

חורככהתחאתאירקי"עןטכארדתיריעהנתנוזתודידילףסוניוטיב
רעונהתרומזתןגנתסקטהתעשב."ונואתירקרככ"םשבריעבםייזכרמה

.םימיהתששתמחלמיריש-ונדילעחלשנשטילקתלעמ,ונואתירקלש

ןסכארד-איקתודידיירשקלהדוגא
רובצהברקבלעפת,המואתהןסכארדםעתודידיירשקחופטלהדוגא
ןיבתודידיהתקמעהםשל,הדוגאלםיליעפםירבחתשיכרןעמלימוקמה
.תירבהתונב
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ןגסלונפי,וזתיצראןיבתוליעפבןינעולגישונואתירקיבשות
-ידרשמב->יבנע.ררמהצעומהריכזמלואץכימסרמהצעומהשאר

.תימוקמההצעומה

ונואתירקבהרקבדנלרטספואריעהתחלשמ
דנלרםספיאתידנלוההריעהתחלשמלםינפתלבקהכרענלירפאב16-ב
רמהננערלשתימוקמההצעומהשארםחראמלו)הננערלשהמואתהתוחא(

המטסוב.הרמדנלרטספיאתיריעשארדמעהשארבשתחלשמה.קינלוקש
.רמרקרמונגסוןהכרמהצעומהשארידילעהלבקתנ

תוחפשמלצאברעתחוראלהחראתהוםיימוקמרובצילעפמבהרייסתחלשמה
.תוימוקמ

ידילעךרענש,הקירפא-לארשיירשקלשדקוהשברעבתחלשמההפתתשהךכ
.תימוקמהתירבינבתכשל
.תרכומל-תחלשמהישנאלוקלוחהצעומהילמם

הבירמהשיבכ

הזתרתפנהניאש,"הבירמהשיבכ"תיעבתארותפלןויסנהשענבוש
תימוקמההצעומהשארןיבהמייקתה,הזאשונבהשיגפ.תודחאםינש .ץיבומרבארמןג-תמרתיריעלשםוקמאלממןיבל

,הנובשחלעלולסלהנובנתימוקמההצעומהיכ,ריהצהורזחהצעומה.שאר
.הדשקחצישיבכלהחונהאיצירשפאלידכ,רמושה-לתבשיבכהעטקתא
.היריעהתלהנהינפבהזןינעבןוידשדחמתולעהלחיטבהץיבומרבארמ

חותיפתודובע־ןוארי]

)חוניגוהרואת,תוכרדמ(חותיפהתודובעהכדעועצובאלוננובאדל
םתחנשהזוחהתרגסמבןעצבלםיכירצויהןוכישהדרשמוןואריקתרבחש
לעםינכתשמתונולתונינפבםגואבוה.תימוקמההצעומהןיבלםניב

ועצובאל,ןעצבלתבייחןואריקתרבחשהינבהתרגסמבחותיפהתודובעש
.הכדע

ךא-התוביחתהםויקלןואריקתרבחתאעינהלהתסינתימוקמההצעומה .ליעוהאלל
השקבבל"נהתודובעעוציבלעיארחאהןוכשהדרשמלהצעומההתנפ,ןכל
.ךואריקתרבחלעתולטומהתודובעההנעצובתןעמללעפייכ

יל
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ל/,ס2/.זו/67177
םיתבופשעצבמול

,םירוגמיתבתותיזחץופישלשיצראעצבמלעזירכהזוכשהדרשמ
.יטססאוהאנהארמםהלתוושלהרטמב,תוגרדמירדחותוסינכה

םיפתושמםיתבבםינכתשמידעותושרלודמעוי,םיחונםיאנתבתואולה
.תודדובםירוגמתודיחיילעבלו

.םיצופישהעוציבלעונתירקיבשותינפבםיצילממונא

תימוקמההצעומהידרשמבןאווגיררמלתונפלאנ-םיסרפרבדב
.18-16תועשהןיב'ה4ו'בימיב

האפקהרוזיאיבשותלתוריד־"דג"תרבת

"דג"תרבחלשהינבתינכתרשואת,הבורקהםירע<ןיגבתדעותבישיב
.האפקההרוזיאב

ונואתירקבתומוקמהשולשב"דג"תרבחהנבת,וזתינבתםערשקאלל
-םינושםירוזיאלרובעלםנוצרבש,האפקההרוזיאיבשותלתוריד
.םתריחביפל

ונפי,םדקהבםהיתורידיוניפבםינינועמההאפקההרוזיאיבשות
תועשהןיבישימחוינשםימיב,ורקהדוהירמ"רב"תרבחגיצנל
.תימוקמההצעומב19-17

הכאלמלןתיב

ןתיבתמקהםירעןינבתדעוהרשיא,תימוקמההצעומהתמזויב
.ןואריקבירחסמהזכרמלומ-קושהרילהכאלמל

.ל"וחמםיעיקשמידילעםקויןתיבה

לכבהצעומהשארלתישיאונפי-הנבמוארדחתשיכרבםינינועמה
.18-16תועשהןיבינשיפי


