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רפסיתבבולאםימוחתבםייקןיידעשרעפלע)ורוא

םיילילפםיהיפםלעו)ינרשהנשוש(לארשיבםיינוכית
קלחולטנובןוידלעקרורצי)ץיכרקקחצי(אשונב
םויבךרעניןוידה.רעונינבםללכב,םיחכונהמםיכר
.םוירוטידואהםלואכ,11.1.71תבטבד”י,'ב

הירקבםיחרוא
ב”הראבםיאישנהןוגראר”וי,רלסקוםאיליור”ד

ינבאישנו)םשםיידוהיהםינוגראהלכלשגגדסומ(
ודובכלהכרענשהביסמבדובכהחרואהיהימלועהתירב
לבקתנשרלסקור”ד.13.11.70ןושחבד”י,יששםויב
ביחרהריאמהדלוג'בגהלשממהשארי”עםויותוא

ויתונויסנדצלתוילאוטקא-תוינידמתולאשבםירבד
םיירטנולווםימרוגוםינוגראליעפהלידוהירוביצשיאכ

.תויתרבחיתוירוביצתורטמל

,הצעומהשאר,רלסקוםאיליוור”ד
םינפתלבקב-הריכבהתודיקפהו

הירבח

ראזב,תוביסמ
־יגחהכונחתוביסמוכרענלייחהןעמלדעוהףותישב
םילייחלוהירקהי”עתצמואמהרשקהליחתדיחילתויג
-רישעהכונחראזב.םוקמבוחראתהשםכשתפגמ ן”ליאי”עךרענש-תימוקמההצעומהשארתוסחב
.תויבויחהריכמיתואצותותרכינהחלצהלהכז

תיניטלההקירמאילועתודחאתהב
הקירמאםורדמםילועהברקבלעופההירקבןוגראהףינס

יובשתושיגפתוכרענ.ויתולועפתאהנורחאלביחרה
־נוק,תוביסמ,ןואריקבתוברתהןודעומבתועובקתויע

ךרענשלויט.)תידרפסההפשב(םיטרסתנרקהוםיסרצ
.תרכינתחלצהוהכרתופתתשהלהכוהדצמל
תוישיאהתויעבלםגותעדתאתתלהברמןוגריאה

־ולועפ.הצראועיגההתעהזשולארקיעב,םילועהלש
ףותישברכינהןקלחבתוכרענןוגראהלשתויללכהוית

.הירקבםילעופהתצעומ

יפוו

־-הילטיאבתוצעומישאריש
תימוקמההצעומהשארל

יחרואויה-הילטיאמתוימוקמתוצעומישאר
יממםימרוגהינפל-םדובכלהכרענשהביסמבהירקה
ייאההצובקה”.14.11.70ןושחבו”טש”צומב-םייתלש
ץוחהדרשמיגיצני”עהתוולץראבהרייסש”תיקלט
־אפיצינומ"םימשרופילחהםיזילעההירבחותורייתהו

תיבבהכרענהביסמה.ונואתירקמםהיתימעםע”םייל
.תימוקמההצעומהשאר

תוצעומהתירבתודהיןעמלקבאמב
,םילעופהתצעומ,תימוקמההצעומהםעטמתוחלשמ
ולסכבד”כ'גםויבםילשורילולעםיחרזאורוביצישאר

ילוע(םיתבושהםעתוהדזיהיוטיבכ,23.12.71א”לשת
הכרעהיקרבמ.יברעמהלתוכהדיל)תוצעומה'תירב

-הירקההמואתריע.-וטכרדתיריעתצעומלורגוש ,ןוכיתהידימלתתצעומותימוקמההצעומהשארי”ע
דנלוהתלשממלשתוברעתההתטלחהתלבקרחאל
שארי”עחלשנףסונקרבימ.דרגנינלימשאנןעמל

.יטיבוסההלשממהשאר,ןיגיסוק.אלהצעומה

הצעומב

ס”מרגאמךנחנ
לשםיימהרגאמתיגיגחךנחנהכונחלשןושארלרוא
.),”הצעומהסדנהמלשונחלושמ'וםגהאר(ונואתירק
,םיימהיסדנהמ,תימוקמההצעומהשארופתתשהסקסב

לשלמשההוםיימהידבוע,ןנכתמהטקטיכראה,למשחה
.םינוגראיגיצנוהצעומהירבח,הצעומה
תובוחרתומשתבסה
בוחרלתשורחה'חרםשתבסהתאהרשיאהצעומה

ןואריקבתיזכרמהרכיכהתאוןרטשםהרבא-ריאי
.תוצעומהיתירבתודהירכיכל)ירחסמהזכרמה(

האורבת
תודובע.האורבתתולועפבהקמעהתרכינשםישדחהזמ

”יקסיע”ורגסנ-םנייצליוארהןמשוהנורחאלועצובש
תולעתיווקינועצוב,תוברםינשןבדרטימ,ןשיהקושה

ענמיתולועפוכרענ,םיריעצתוגוזןוכישוןומירירוזיאב
תעבהפיקתהלועפ,ולאללכב)'וכוםירבכע,םישותי(
םיטלקימתרוקיבהכרענ,הנידמבערילוחהתוטשפתה
ןוזמהתויונחןויקנתיעבלהנתינתדחוימבלתמושתו
ךרענשןויקנעצבמתרגסמב,בגא(םיירחסמהםיזכרמהו

תלוספתויאשמ80־כונופהירקהיבחרלכתאףיקהו
לשרבגומיוניפלשכרינשדחרוטקרט.)תואטורגו

.בוחרוהניגתלוספ
ןוניג,הקזחא
,ךוניחתודסומבםייחרכהםיצופישועצובהנורחאל
ישרגמוצפוש,םידליהינגבםיקחשמינקתימומלשוה
םישיבכותוכרדמונקות,דליהתנזהלחבטמהוטרופס

ידוסילופיטוםוזיגתולועפועצובוםיעוגפםירוזיאב
.םיירוביצהםינגביוניצעב
צ”החא'גימיבתויונחתריגסלרזעקוח
תמיתחבתימוקמההצעומהתאילמלהתנפוהשהשקב
רחאל-בויחבהתנענונואתירקבתויונחהילעבבור

55וקכהאיציהתועש

ונואיתירקןומירתנחתמ
5.5010.3014.4018.00
6.3000.1115.0018.30
7.0011.3015.2019.00
7.1512.0015.4019.30
7.3012.3016.0020.00
7.4513.0016.2021.00
8.1513.3016.4022.00
8.5013.4517.0023.00
,שחאצכייאפ9.3014.0017.20 10.0014.2017.40

23.30דע

ןוגראהיגיצנותויונחילעבםעהשיגפלעמ”הורחוויד
ורגסייויפלוןקותירזעהקוח.ריעזהרחסמהלשיצראה

ימילשצ”החאתועשב,הנשהלכךשמ,תויונחהלכ
.ישילש
ביבאילתןופצל)”וקוהרובחתתורש

תא-תועובשרפסמהז-רבועלחההרובחתוק
העיסנלולסמבהירקהיבשותתאתרשמוונואתירק
לשםינפירוזיא,רמושהלתח”היבתארבועהינויח
הנושארהנחת.ביבאלתןופצךאוב,םייתעבגוןגתמר

-הדוהי־ןבתובוחרןרקבהנורחאו”ןומיר”בהמקומ
ייהינמזו'קד30-50העיסנהךשמ.א”תב,בורוזולרא

.ןיגוריסל'קד20,30,60לכ)תרגסמבטוריפהאר(האיצ
ןינבלןוכסחלעפמ
תונבנהתורידלםשריהלהיהיןתינהתועצמאב,הכשיל

י"עי,ונואתירקבבורקבחתפית”ןוכסחהלעפמ”י”ע
.ןוכישהדרשמ

השדחתטחשמ
לשהתחיתפנאטבתישדחהקושהתלעפהבןושארבלש

י”עםוקמבלעפותהטחשמה.תללכושמוהשידחהטחשמ
.תיתדההצעומה
הטילקהדרשמי”עלהקתלבק
ידימ,םילבקמתידוהיהתונכוסהוהטילקהדרשמיגיצנ
םינופה,םוקמהיבשותםישדחםילוע,יעיברםוי

תושרודהתורחאתויעבוםתטילקלתועגונהתולאשב
ישהןיבהצעומהידרשמב,להקהתלבק.ןורתיפועדימ
.1400-1100תוע

ףינסחותפלהטילקהדרשמדיתערתוירחואמבלשב
.ונואתירקבודרשמל

)18'מעהשמש
*

ונואתירקבתיתנשםדתמרתה
ינב”תוכשלי”עהכרענתוכוסיהלשבהנשידימכ
םדיתמרתה.א.ד.מזכרמףותישבונואתירקב”תירב
.הירקהיבחרב

)א”תןופצ-ובואתירק(

בורוזולראתנחתמ
ביבא־לת

18.00 14.40 11.00 6.00
18.20 15.00 11.30 6.30
18.40 15.20 12.00 7.00
19.00 15.40 12.20 7.30
19.30 16.00 12.40 8.00
20.00 16.20 13.00 8.30
21.00 16.40 13.20 9.00
22.00 17.00 13.40 9.30
23.00 17.20 14.00 10.00

10.3014.2017.4024.00
:ש"צומב

'שתיצחמלכ
24.30דע



וסכרדרכיכוןואריקלשירחסמהזכרמב־םידקומ2
םיסנלובמאוהמרתהתודוקנכועבקנ־י-הקיתוההירקב

עצבמה.םימרותהתאוסלכיאםוקמבובצוהש,.ותומ-לש
'צותלהכו24.10.70ירשתבד”כש"צומבהנשהךרענש
.תומדוקהםינשהלשולאמולפנשתוא

םינודעומ,דימלתיתב,טרופט,רעונ
םידלילטרופס'םוי

טרופסםויהכונחשפוחימיבךרענרעונל'חמהתמזיב
שדקוהטרופסהםוי.הירקהידלימתואמקלחולטנוב

ומויסבוןחלושסינטולגרודכ,ףערודכהיפנעלםעפה
.םיחצנמלםיעיבגותודועתוקלוח

הירקבםיריעצטרופסיכירדמ
דעומהלוחתפוקתבוכרענשםירצקםיסרוקינשב
לגרודכהיפנעבםיכירדמכםירענ15ורשכוהתוכוס

תוצובקןמאלםיכירדמהודעויסרוקהםותב.ףערודכו
שרגמלעםיכרענלגרודכהתוצובקינומיא.תומייקרעונ

ישלתחאתמייקתרחאתפטושתוליעפ.ימוקמהלעופה
.הירקהישרגמבעוב

םינעוצקמוכפהשםינבבוח
תיבבדימלתהתיבלישימחוןושארימיבןמוזמה

־קובהתשעור”תרומזת”לומבצינ”תרש"רפס
לעפממקלחהניה”הינופמיסה”.רבעלכמתע
ידימלתקלחםיחקולובלגרירודכלימינפהגיל`
תורחתמהתוצובק8יבםינגרואמה!ז-'דתותכ
.הגילהיללכלכיפלןהיניב

־ועמתועפותרפסמולגתנםיקחשמהתליחתםע
ביבסהשבגתההתכלכ.תויתרגשיתלב,תודד

־תהלהכפהתוצובקהןיבתורחתהשךכהינקחש
בטימתאתסייגמהתכלכשכםינתיאתודרומ
.ףסכנהעיבגבהכזתהתצובקשתנמלעהיבאשמ
־עצ,תוגאשומכתונושתורוצןאכשבלדודיעה
ןונגסבתואמסיסתחרפהוםיטלשתקזחה.,תוק
”ךינפלתרבוע['היכךילגרלעמוילענלש”
...”ןותעתרכומ['ה-ןוטלשל?ה,וא

עימקלהגאדותכלהקיחרהףאתוצובקהתחא
םודאליעמבהפוטעםייתנשתבהדליאלאוניאש

־תההינש'והתבשתמיאלכשרגמלהאבוהש
.)םשגימיבוליפאשרגמבהארנעימקה(.התרח

הנהכתונמלןתינ,תורחאוולא,תופסונתואמגוד
ףונבליגרקלחןניהןוחצנתוכולהת.הנהכו

םיאלמהשארייופחםידליםתמועלוםיקחשמה
.תוילרוגהתודוקנהןדבואלעידעצ
.תועתפהונלתוניתממדועותכשמנןיידעהגילה

ךירדמ

ונואתירקבםיפוצ
ןושאריגיגחרדסמבוהירקבלעופלחה"םיפוצ"טבש

םימשרנהינושאר,'דתותיכידימלתדלי100יכודקפתה
'התותיכידימלתתסינכלםיפצמהלאםימיב.טבשל

תותיכידימלתל”םיפוצ”הםיפוצקוחר,אל,דיתעבו
םיפירצינשבתדקוממטבשהתוליעפ.רתויתוריכב

10
ינש

־וקמההצעומהי”ע-ךלוו'חרב-ותושרלודמעוהש
םיכינחהתאםיולמהכומסהןויבסמםיכירדמותימ

)או'יד'מתותיכיאליג(םיכירדמסרוק.םכרדתישארב
"יקה"רשוכ"תאריבגהלדיתעתימוקמהמויבןגרואש
.ותלועפתלוכיוטבשהלשתלוב

)יצראתיריעו
`דמולהודבועהרעונה

־יעפתמייקמונואתירקבדמולהודבועהרעונהתעונת
הירקברעונןודעומתלעפה)א.םירושימהשולשבתול

־יקההעונתהיחילש,םיכירדמ2םילעופוב,הקיתוה
;ינכטהןודעומבחינויעיתיכוניהתוליעפ)ב;תיצוב

.םידבועםירענלדחוימןודעומ)ג
לאיצנטופהוישונאהרמוחה,בושיהיפואלהכרעהךותמ

איהשהלועפל”דבועהרעונה"ךרעניתעונתייכוניחה
אצמנתויביצקתתולבגמתורמל.יצראהעצוממלרבעמ
םיכינח250(םודיקלשדימתמךילהתבהירקהןודעומ

םיישק.)ב"י-התותיכ,תויכוניחתוצובק8יבםינגרואמ
.ינכטהןודעומב,ךדיאמ,םימייקםייכוניחיםייתרבח

תונכוסהותימוקמההצעומהףותישבלעפומ(ןודעומכ
םרט,הנידמבתוהובגהןיבתינכטההמרהוב)תידוהיה

.יכוניחיינויעהאשונלליעיןורתפאצמנ
תניחבמתשדוחמתוכרעיהינפבתדמועהעונתהתוריכזמ
תלעפה,בורקןונכיתבשכ,הכרדהלםדאחוכוביצקת

.ןומירוןואריקבםינודעומ
)רכוסםהרבאו

”רעונלרעונ”
תיבבהכרדה,תיבירועשלםיקקזנהםידימלתלהרזע

־ייצמ,םיינויהםיאשונבסילועיםידימלתדודיעודימלתה
”רעונלרעונ'ץיףינסלשתיחכונהותוליעפםוחתתאםינ

םתאיצי”םע(השדחהגהנההרחבנהנורחאל.הירקב
,וילעלביקירוחהשמרמו,)ב”יידימלתלש”רוזחמהמ

.םוקמבןוגראהלעחוקיפהתא,”תירבינב”םעטמ
תוינ!בלוא:

יפמעמשנהןושארהטפשמההז..תירבעדומללינא”
הצעומההשועםינשהזמ.תוינפלואהיאבםישדחםילוע

ישהדומיללתוינפלואתמייקמוםילועהןעמלתימוקמה
ןמזםגול(םתואםידקופהםידימלתהותירבעההפ

,תוכרםירזענוםרובידןונגסתאתונשלםיחילצמ)טעומ
.הנידמבתיתרבחהסתומלקאתהב,הווקתהךכ

ויתועפוהבדימתמךארגובמוניהםידמולהרוביצ
־יקשתואצותבשםיפיהמ.יבויחוריהמ-הזלשוירפו
םילועןיבורצונששונאהיסחיםהםידימלתהלשםתד
תרצוי,רבתסמ,תפתושמההפשה.תונושתויולגיאב
ייחבתורעתהו-הדיתעתפתושמתוברתלסיסבועקר

.ץראה
)ןישקודהאלו

”חונתדמוע”םיפוצתדיחי
\

םיצורההלאל
ןכיהםיעדויםניאךא ב.-.-סיעדויההלאלו

וטילחהםרוכךא
!ףרטצהלרטפאןיידע

דימלתהתיבברויצ

רעונתורובה
,"וידחי”ןודעומבתונגרואמתורגסימבתוליעפ
.ינכטהוודעומבותוברתהתיבב
דילשרעונל'המבלבקלןתינםיפסונםיסרפ
םינודעומבו)הדובעהתועשב(תימוקמההצעומה
.)ברעהתועשב(

ינכטהןודעומה
,הגירס,המקיר,דיתכאלמבתודובע:הונב

.םיטישכת
םילכתיבב,למשחותכתמ,ץעתודובע:םינכ
.םימגדו

רעונינואטביכרועטרוק

)הירקבןוכיתהס”היבידימלתוםיגיצנינש
'פתמשביבא”לתבךרענהירוזיאסרוקלורגוש
ואס"יבתונותעלםיריעצםיכרוערישכהלודיק

`ראמי"עוסיוגםשילעבםיאנותע.רעונתועונת
תישעמהדובעיכירדמוםיצרמכסרוקהינג

.ותרגסמב

,11

םייניבהתביטחדילשרעונהתיב
,םוליצ,םעידוקיר,תואנסיט,ליטאבלםיגוה
יקחשמותוברתתולועפ,)םיסוסלע(הביכר,ףויס
.הרבה

ינכטהןודעומבםימגדתינב

תרשס”יבבדימלתהתיב
טלאב,ויפנעלטרופס,רויצ,דיתכאלמלםיגוח
.הרבהתולועפוםיקחשמ.)אלמוזהנועלגוהה(

י”ונהתיבברויס

םייניבה'סחלרעונתיב-”אתווצ”
.הנורחאלםייהקקושהביטחהלשרעונהתיב

תכורעתלתוינתחדקתונכהוהפינעתיגוחתוליעפ
ףסונב{םוליצותואנסיט,קיטאבתודובע(םיגשיה
םויתוגיגחבעיפוהלהדיתע(םידוקירתקהלל

לכלםישרמוןאוסהלועפדקומםיוהמ)תואמצעה
רעונהתיבבתבשתוליל.םוקמלעלקנההרוא

יעוריאבליעפקלחלטונהבררוביצםיכשומ
.םוקמה



:םירעוינבתודעו
־בוםילכירדאידרשמןיבךרענשזרכמרחאל.

תריסמלעטלחוהןונכתידרשמ11תופתתשה
הדעוהטופישםוחתלראתימתינכתתנכה

תירוזאההצעומהוונואתירקתימוקמהצעומ(
תאשיגישרבלאכימלכירדאהדרשמל)ונוא
.הצעומהסדנהמםעהלועפףותישךותותעצה

תרבחי"עהשגוהשהשדחיוניבתינכתהרשואס
חטשברוידתודיחי500תינבל"חותיפוןוכיש"
'בחןוכש,דלפסיירסדרפ,םילשורי'חרןיבש

.םייניבהתביטחלשדחהס”היבולמשחה
חיטבמ,רובצינבמ,קרייחטשללוכיוניבה
אללםיתבהןיבםירבעמוהרידלכלהינח
.םישיבכתייצח תופסונרוידתודיחי110ילהינבתוינכתורשוא.
'חרבולוכשאיולךרדב”חותיפוורכש"'בחלש

.ל"הצ

יכנבורקבליחתהלתדמוע”ןירגםיחאה”'בח.
־מהבתומוק5ינבםיתב3`ברויד'חי66תיב
.לוכשאיולךרדוירויפיטנומ'חרךש
תינבלתינכת-ןוידל-הדעוהינפבתאצמנ.

יולההדוהי'חרבתומוק8ינבםינינברפסמ
.)רויד'חי100־כ(לוכשאיולךרדתניפ
םדקתמעוציבבוומייתסנשתודובע

יבלשבאצמנםייניבהתביטחלששדחהס”היב*
דומילתותכ24תללוכהינבה.םימדקתמןינב

יפגאינשןיבשכשידחןונכתבוינרדומהנבמב
םמצעםיפגאהותימינפרצחתאצמנןינבה
-תומוק3תבהכופההדימריפתרוצםירצוי .התחתמשהמוקהלעהליצמהמוקלכו

ושמשיש,םילודגטלקמירדחהשמחםינבנןכ
.םידימלתלרזעירדחכםג

תיבתינבלזרכמםייתסהלדמועהלאםימיב#
הלהנימירדח,תותכ18ןבשדחיתכלממרפס
.רזעירדחו
םקוירצקןמזךותלחתותינבששדחההנבמה
)תשורח,םדוקמ(ריאי'חרתניפהדוהירב'חרב

יופצהםידימלתהתיסולכואתפסותתאשמשיו
.זואריקבםיי

לע”חותיפוןוכיש"'בחםעןתמואשמלהנתמ*
לכללוכשאיולךרדלשינשהלולסמהתמלשה
הדובעהעוציבלםיבוטםייוכיסםימייקווכרוא

.םדקהב
-תולועפתושענםימייקםירורמתרקסרחאלוא תמלשהל-הרובחתהדרשמםעףותישב

.הירקהלשאלמרורמית
םימהתותשרתמלשהלזרכמםסרופהלאםימיב*

,לוכשאיולךרדךרואלםישדחהםינוכישב
ימשחטשהוזואריקבירחסמהזכרמלומ,ןורי(

י%זו
12

הצעומהסדנהמלשונחלושמ
.)ןומירלדגנ

הרותדומלתס"היבבףסונבלשתינבהליחתמ
.טייגניו'חרב)יאכזןבס”יבףינס(
תניפלוכשאיולךרדבקסויקתינבלםישגינ

-דעסירקמםוקישלןושארה,רמתה'חר .האנתינוטקיכראהרוצבהנביש
תאואלימרשא”םיינמוה”םירטסובההנבמ
'חרבםימהרגאמלשםינוילעהםילכימהםוקמ

ובחטשה.קרופ-המר'חרתניפירויפיטנומ
בחרהינחשרגמכרשכוהםירטסובהודמע
.ירויפיטנומ'חרבהינחהתויעבלעלקישםידי
יחהםימהרגאמךנחנתחלצומוהבוטהעשב
.)תרגסמהאר(שד

רגאמה
ונואתירקברתויבההובגההדוקנבהנבנרגאמה
ולדגמוםיהינפלעמרטמ88ותיתחתהבוגשכ
לעמרטמ120ילבורקלשהבוגלדעאשנתמ

.)רטמ30יכומצעלדגמההבוג(םיהינפ
הנבמהתלוכת

םיווהמהסימ3מ2500-יזכרמרגאמ)א
יראלשםימהתסווהירקהלשישאררגאמ
.ונלשםימהלעפמתושרבשתוראבהתעב

הבוגבלדגמבאצמנה-ןוביתץחללכימ)ב
תסווכשמשמהוםיהינפלעמרטמ102לש
.הקיתוהונואתירקלשהובגהרוזיאלץחל

הבוגבלדגמבאצמנה-ןוילעץחללכימ)ג
תסווכשמשמהוםיהינפלעמרטמ108לש
.הביבסהוןורי,ןומיר,ןואריק:םירוזיאלץחל
לשתונוילעהתומוקלץחלחיטבמהזלכימ
.תומוקהיתב

תונוכמותובאשמרדח)ד
למשחרדח)ה
דרשמוהנסחא,הכאלמיתבל-רזעיררה)ו

.םימהלעפמ
יתתמהרישיתילעמבםירושקהתיפצתירדח)ז

תלעפהלםגםימאתומ(.ותגספללדגמהתית
.)םקותשכל,הגסיפתדעסמ
םירפסמברגאמה

בוריקב2מ800יללכחטש.1
רטמ8,40לדגמהרטוק.2
בוריקב2מ200רזעההנבמחטש.3
י"ל400,000.-לעמ,הינבתואצוה.4

גי)
תאצוהלעטלחוההנורחאההצעומהתבישיב
תלעפהלםידעוימהרגאמהיחטשתרכחהלזרכמ

.תיפצתיתדעסמ

ינפוםש
ררטימוא”תןופצלהרובחתוקרבדכתוכרתולאשל
.ןשיהקושה

ןשיהקושהדרטימו{ןוילגהףונבםיטרפ(לעופוקה-
.תיקסיעהניחבמםייקאל
םלואכםיכרענההצעומהיעוריאבםיתיעלרקבמינא

־ייקמםכניאעודמךא-םתמרמהנהנוןוכיתהס"היב
.וואריקרוזיאבהמודתוליעפםימ

ןואריק,רגתלאירא
”וברתהתוליעפהףקיהתאדיתעבביחרתהצעומה־-
.ןואריקבתית

־שתלםיכבוסמהםיבושיחבאצמתהלחילצמיגביא...
.רכסהלבקלרשפאילוא.םיימהםול

בשותלשובתכממ

)6/מעהאר(םיאיבמונא,תורחאוווהינפל-
.םיימהתרגאימולשתתאטרפמהקיודמהבושיחהתא
־,יחלכרוסחמלשהעפוהבםעפידימםילקתינונא
רתויאיהוזהעפות,םיתיעל.תוהובגהתומוקבםיימ

.כ”ערבגתהלןתינםאה.המיעניתלכמ
ןואריק,ילתפניפ

חינהלשילודגהםיימהרגאמלשותלעפהםע־-
.התיהשלכבהמיענאל,היעבהלעונרבגתהש

ראורבפשדחכםיעוריא
תיעבבםויביטקאותוניתמ
היסורידוהי
)םירנובמורעונוםיקיתוםילארשימבכרומתווצ

ישימחםויבןודיתוצעומהתירביאבםיטנדוטסו
םויביטקאהותוניתמהתלאשב18.2.71טבשבג”כ

םוירוטידואהםלואבךרעיןוידה.”יסורהאשונ”ב
לחיו)סקגיפ'חר(הירקבןוכיתהס”היבלש

.20.30העשב
הצעומהתוריכזמבוגישהל.תונמזהיפלהסינכה

.ןמזומרוביצה.םוירוטידואבו
ד”יהןרטשםהרבא-ריאיש”עבוחר
”ריאיבוחרלתשורחה'חרםשבסויובסקט

טבשבו”כ,ןושארםויבךרעיד”יהןרטשםהרבא
”וימתועדומבםיטרפ.16.00העשבלחיו21.2.71
.ןמזומרוביצה.חודה

13

סינבלדי
ןדשוג

תימוקמהצעומ
ונוא'תירק

ולפנםהיריקישתונמלאוםילוכשםירוה
םיטרפרוסמלםישקבתמ,לארשיתוכרעמב

תימוקמתונגראתהוםושר,ןוכדיעםשל ,תולוכשתוחפשמלרושיקןיצקל-
יבנעדודרמ
,תימוקמההצעומהתוריכזמב
ישימחוינשםימיב

צ”החא6.00-4.00תועשהןיב

ילארשיהסקינפה
מ"עבחוטבלהרבח

סקופדףךרדו
מ"עבחויוובוס

יבשותרובצתעידילאיבהלםיחמש`וננה
גציימחוטבהיפנעלכביכונואתירק

ןמאנהוננכוסונתרבחתא
ץכימסרמ

ונואתירק,6ןוסניליב'חר
626257.לוכ'

"אתא,,תונכוס ארטסגנוי תיתנפואהשבלה
םירבגל*
םישנ*
םידליו#

ןטכררתבחר
ונואתירקזכרמ
758383ןופלט



הפוקהירבחרפסמ:הנורחאללחרכינלודיג
בייחלידכךכבהיהיו,ונואתירקבתימואלה

םיתורישהתבחרהוםייללכהםיאנתברופיש
.םייאופרה
םגעיפשתהפוקהידממבתרייסצמההחימצה

םתאבהלעטלחוה.1.971תנשלהלועפהיוקלע
יסוילכלוםייעוצקמםיאפוררפסמלשםוקמל

־קהוונכיתו)קחורמםוקמלהעיסנברבחהדר
־עותםיבורקהםימיב.תיזכרמהאפרמלשהתמ

םינוגראב
ונואתירקבתימואלםילוחתפוק

הינפתימואלח”פוקלשםייזכרמהתודסומלרב
םיפסכלשססויגוהאפרמהלשהגונכיהרושיאל התליחתל-םירחאוםיימוקמתורוקממ-

.הדובעהלש
קחציר”דתאהפוקההחריארבמצדשדחכ

הקירמאבםיידוהיהםינוגריאחר”וי,גרבנדלוג
שי,השעיוהפוקהבצמכןינעתהשתיניסאלה
.דעוימהרופישהןעמל,חינהל

)סבידי

הירקבלייחהןעמלרעוחתולועפמ
ןאכןייצנ.לייחהןעמלרעובםינורחאההדובעהישדחתאןייצףנעתולועפרוזחמ העקיבבםיתרשמהםיליחלוי)מואמהדודגלישתוליבחרוגיש.ןהבתוטלובהתא תעקיביזועמרובע)'דועוהדשיזגירישכמ,תוינדיצוםיינויחםירצומתיינק.תלעתבו
ץמואמהדודגהילייחל-תימוקמההצעומהףותישב-הכונחתוביסמ.ןדריה תפנבתותרשמהתודיחילו)ינשהםתיבבונואתירקתאםאורולחהםילייח250־כ(
םילייחתועסה.ל"הצתודיחילחולשמל,הירקהידליתרזעבםירפסףוסיא.םכש
יתיבהףונהמקלחלהכפהשםיעבוכתגירסות"פךרד-ההגיתמצמיששםויידימ

.הירקב
ףסאנהןותיעריינתריכממהסוכמדעוהלשתואצוההביצקתמלטובמאלקלח אצמנהףירצבאוהריינהזוכירםוקמ,בגא.ותדועתלרבעומו"תירבינב"יליעפי"ע תוזוראןהשכתוליבחהתאהזםוקמלאיבהלשקבתמרוביצהו13ךלוו'חרב .תורדוסמו

םישני"עתועצבתמ-םייזכרמתודסומתכרעהלתוכוזה-הירקבדעוהתולועפ
.םילייחתרקוחוהדותיבתכמתורשעלתוכוזהתובדנתמ
תונעיהלשקבתמרוביצהוםייתנשההלרגההיסיטרכתצפהלחתםיבורקהתועובשב

)ןואירברשאו.עצבימלהפיןיעב
.,,, וחכווהוואובהורייבננריק#

םירפסלשלודגרחבמ הביתכירישכמוירחסמזכרמ|'
םיקתממ*תוגוע

תונמזהםילבקמ
םיעוריאל
תוגיגחו

:לצא וואריק-בקעיןוסניול רצחב-ירחסמזכרמ }1\/
!רבבנבשות

הצעומלוןלתורתוימתואצוהוהחרטענמודעומבךוסימםלשצ
₪₪!תימוקמה !%14ש

זכרמב
ןוטלשה
ימוקמה

םיסימתאלעה
־עוהתוימוקמהתויושרהיסימבהאלעהלהפיקתהעיבת
־ונהעיבתה.ימוקמהןוטלשהזכרמי”עהנורחאלהתל
לודיגמ,תויושרבםיפסכהקשמלשרומחהובצממתעב
.רבטצמןיערגו'וכוע”כש,םיתורישלתואצוהבקנע

עירתהימוקמהןוטלשהזכרמלשהלהנההתבישיב
יומהתויוחתפתה”ינפכזכרמהר”וי,ןוליא.פרמ
:רתיהןיברמאו"תויופצתור

םייסלחילצתשתימוקמתושרהיהתאליכ,רורב..."
־ושארםידמואיפל.תונוערגאללוזביצקתתנש
האבהביצקתהתנשבףסונןוערגיופצ,םייב

ןוערגהשךכ,י”לןוילימ100לשתולובגב1971/72
.י”לןוילימ160יכלעיגי-י1970/72םינשלרבטצמה

־ממהלידגתולוולאםיביצקתןוזיאליוכיסלכןיא
יעלשיךכםושמ.תיביצקתההתופתתשהתאהלש
־גהלתוימוקמהתויושרהלכבםינוילעםיצמאמתרש
תרמואתאז.תיללכהנונראיסיממתוסנכההתלד

םיזוחאב,תוימוקמהתויושרהלכבםיסימהתלדגה
הלעדבועהלשעצוממהורכששןייצלשי.םירכינ
יגודםשל.תונורחאהםינשה10יב220%י`מרתויב
2.3%יכתימוקמתושרלחרואהםליש1960יב:אמ

1970יבוליאותוינוניבהתוגרדביתנשהורכשמ
יכשמ1.5%קרתוגרדהןתואבחרזאהותואםלשמ

.”םינש7ינפלםיסימתאלעההתיהשחורמל,ור

שארבתושדחםינפ
ימוקמהןוטלשה

רכינרפסמומעואיבה1969ףוסבוכרענשתוריחבה
,תוימוקמהתויושרהשארבדומעלםישדחםישנאלש

שארואהיריעשארתנוהכבםדוקושמישאלשםישנא
תויריעישאר98ךותמיכררבתמ.תימוקמ'הצעומ
ורחבנשםישרתםישנאםה32־תוימוקמתוצעומו
תויריעישארהרשעםהמ,הנושארהםעפבםתנוהכל

טעמכיכרמואהווה.תוימוקמתוצעומישאר22`ו
ישנאלםמוקמוניפתוימוקמהתויושרהישארמשילש
שיםישרתהםירחבנהתיצחמםנמוא.םישרהרוביצ
םינגסתרותבתילפיצינומהדובעבםדוקןויסנםהל
תרותבלבא,תימוקמהתושרבםיריכבםידבועכוא

םישרודםה־תימוקמהצעומישארוא,ריעישאר
.םתנוהכב
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םיחולמםיגדתוניבגםיצומחםיתיז
”סא”קינקנ

םיטלסינומ14
םיאלוממןפגילעו

"םיחאה"הינדעמנ
וואריק־ירחםמוברמ

רתויבבידאתורשו;ילנ,בוט

םיעוריאותוביסמלתוכמות

?הגיהנדומיל
"[יחה.,ב

ןהכ.א
756724'לט,6סיריא-ןואריק

,ונואתירקתימוקמההצעומה
הימוחנתתאהעיבמ

תומב

ץיבוקציאםהרבא
החפשמהרעצבתפתתשמו



יטפשמץעוילשוסקנםמ
תושרהםעחרזאהיעגמבןיינעםהלשןידיקספםוסרפבםיכישממונא

םייחרזאםירוערעלטפשמתיבכותבשבןוילעהטפשמהתיבב01
.741'מע,)ו('דכ!דפ,יקםלכולווםולש.נןויצלןושארתיריע.641/69.א.ע

בויבתנקתהלטיהליטהלתימוקמתושרתיאשרםאה,התיההזטפשמבהררועתהשתולאשהתחא
י"עןעטנטפשמהתיבינפב.ותואהמילשהףאואויבלשמדחאואבויבהעוצבבהלחהשרחאלםג

,הדובעבהלחהשינפלןתלטהלעתועדוההתאהחלשםאקרלטיהליטהלהלוכיתימוקמתושריבחרזא
.ותובגללכותאללטיההתלטהלעתועדוההחלששינפלהתואהמייסואהדובעבהלחהםאלבא

טפשמהתיב.חרזאהתונעטולבקיזוחמהטפשמהתיבוהנושארהאכרעבהזןינעבהנדשררעהתדעו
תובגללכותיכותימוקמהתושרהםעןידהשקספווינפלשתואכרעהיתשתוטלחהתאלטיבןוילעה
.הדובעההמלשוהשרחאלותואתשרודולטיההתלטהלעתועדוההחלשוליפאלטיהה

יקדצלהובגטפשמתיבכותבשבןוילעהטפשמהתיבבי2
הוקתחתפתיריע,הוקתחתפריעהשאררגנ'חאוסקזעשוהיברה.161/70צ”גב

.698'מע)|('רב'רב.הוקתחתפילעופתצעומו

ילעופתצעומתולעבבשןורטאיתיפמאלךומסםיררוגתמההוקתחתפריעהיבשותםייתדםיבשות
םיכילהבסוקנתשתימוקמהתושרהמושקיב,תבשתולילברודיביעפומםימייקתמובהוקתחתפ

«תבשתולילבםיעפומםתואתקספהל
עוגפלידכךכבשישינשהו,הלומהושערםימרוגםיעפומשדחאה.םיקומינינשלעתכמסנםתשקב
רבדברזעהקוחו,םיקסעיושירקוחיפלותוכמסליעפהלריעהשארבייחםתעדל.יתדהםנופצמב
לעפישריעהשארתאבייחלהתיהקדצלהובגהןידהתיבלהינפה.תימוקמהתושרהלשםיקסעתחיתפ
־:יכעבקוםיחרזאהתריתעתאהחדקדצלהובגהטפשמהתיב.םירתועהתשקבל תונפלאיההמיאתמההפורתה,םתחונמתערפהלםימרוגההלומהושערלעםילבוקםיחרזאהשהדימב
םילכוקםהשהדימב.םיליגרםיכילהבהעינמוצשקבלו,םולשהטפשמתיב-ךמסומטפשמתיבל
טפשמהתיבלדעסתשקבבהינפךרוצלשורדהדמעמהםיחרואלןיאיתדהםנופצמבהעיגפלע

.קדצלהובגה

וסייחרזאםירוערעלטפשמתיבכותבשבןוילעהטפשמהתיבבי3
הצעומה,הננערתימוקמההצעומה.נרטפהומלז.69643,646/69םייחרזאםירוערע
.611'מע)”'רב'רב,רטפהומזרננהננערתימוקמה

הצעומהםוחתבשיבכבהעיסנידכךותלבחנשעונפואבכורלשהרקמבורןוילעהטפשמהתיב
לשהבוגבשיבכהעטקהסיכוםשגהי”עףחסנשלוחתבכשבהסוכשיבכהשךכבקע,הננערתימוקמה

.דאמהשקלבחנעונפואהבכור.מ"ס3-5
תאתושמשמהתוירובצםיכרדתלעבאיהשץראבתימוקמתושרלכיכקספןוילעהטפשמהתיב

קוזינששמתשמלכלןיקיזנתעיבתלהליעשמשתהזוינעבתולשרתהוותוניקתלתוירחאבתאשונםיברה
7-5'כלשלוחתבכשברטמ17'כךרואבשיבכעטקהסובונערבשבקעןודנההרקמב.ךכמהאצותכ

תנעטתאלביקאלטפשמהתיב.הנואתהתורקלדעםייעובשכךשמהזבצמהריאשהתושרהומ”ס
ירדסיפלהכלהיכוםימשגהללגבםישיבכתונקיתיאןינעבתוברתודובעהסומעהתיהיכתושרה
.העבקשתופידע

הזןוגכהרקמבוליפאםישיבכהתוניקתלערומשלתלגוסמויוארכתדיוצמתויהלתימוקמתושרלע
בכורדצמתונלשרבקעונטקוהשםייוצפבהבייוחתושרה.םייעובשכןיקתיתלבראשנבצמהשטרפבו

לעהלעתאלשתוריהמבגהנישהיהריבסשדועבש"מק35יכ,תורפומתוריהמבגהנשעונפואה
.תימוקמהתושרהלעתצבורהלודגהתוירחאהיכעבקנםוקמלכמו.ש"מק10-15

16לש

6

רעונינבןיבםימסןושיעלםיעינמ

.רעונינב

החניהש,א”תבםידליהיאפורדוגיאר”וי,ןיכרור”ד
רבעבהיהש,לארשיבשישחהןושיעיכןייצ,ןוידהתא

התעלבוקמ,הרבחהילושוןותחתהםלועהישנא”תלחנ
יונהברקבףאו,”ההובגההרבחה”,המיהובהישנאלצא
-תונורחאהםינשב.םיינוכיתהרפסה'יתבידימלת,דע .הזםסבםישמתשמהםיריעצהזוחאהלעףא-םיעטה
תנשלימלועהתואירבהןוגראח”ודמטטיצןיברור”ד

םרוגהנאוחירמבושישחברתישומישיכעבוקה,1965
רואלתובוגתבדחוימב,תושיגרהףסכהדיריותוערפה
,םוקמהוקחרמה,ןמזהידממיבגלהכרעהרסוח,לוקו

תוגהנתהידילםיאיבמהםיעותעתוןוימדלשתועפות
.תינפקותולועתקרופ,תילאיצוס־יטנא

סחייתה,א”תזוחמברעונלישארןיצק,קידוררמ
16ליגדעםינביבגל-תיתרטשמההקיטסיטטסל

םהבםיקיזחמ,םימסבםישמתשמה18ליגדעתונבו
.תונורחאהםינשבהילעהלחהיפלש-םתואםיציפמו
־שמלועיגהש1969יבםימסבםישמתשמ1,000לכךותמ
50%יכלשהילע-םיניטק80ימהלעמלויה,הרט

םירפסמןיאקידוררמירבדלםלוא.1968'להאוושהב
ךירעהלהשקשרמאאוה.תואיצמהתאםיפקשמהלא
םינותנלכןיאשםושמ,תיתומכהניחבמהעפותהתא

הלחשעודיךא,שישחהינשעמרפסמיבגלםיקודב
:םימיהתששתמחלמרחאלםינשעמהרפסמבהילע

ראשהןיבו”םימסהתוברת”תאץראלואיבהםיבדנתמ
.תולודגתויומכב,םיחטשהמשישחאבוה

ינשעמכקידוררמהנמןתואתוצובקהשולשןיבמ
רפסיתבבדמולהרעונלוירבדרקיעתאשידקה,םימס
יושתוצובקלדוגינב.השדחהעפותאוהןושיעהןאכ...
ןפוד־תואצויותונטקתוצובקבואברבודמה-םייל

הניחבמש)ךא(,םיינוכיתהרפסהיתבבורבתומייקה
קידוררמ.הזהרעונהתאללכתוגציימןניאתיתומכ
־הלשיותבזכואמ,תלכסותמוזרעוניתצובקיכ,עבוק
אוההזדעונשףא.רחאואהזרושימבחילצהאלשחינ

ולצאתרכיניכקידוררמרובס,םיקפואבחרוינורשכ
־יעה.”םיילגריתשבעקרקהלעהדימעותוביצירסוח”

יאפורוםירליהיאפורןונראתמזיב־-הנורהאלךרענשהצממוויר
י”עםימסהןושיעתיעבב)חישברתרוצב(לפיט־רפסהיתב

,םיאפורםהיניב,ווירהיפתתשממקלחירברמםיעטקואבאיבנונא
.וחבימיניצקוקוחוערמישנא
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יתבץועיילהשקבוהרזעלהקעזליוטיבאוהולצאןוש
לעלבקתמ,קידורןייצ,ךכךותב.ולשרבשמהתופוק
ךותמשישחןשעמרעונהלשרכינידזוחאשתערה
.תונרקסקופיסוהנפואירחאהפידר,יוקיח

איבהטרפהלשודוקפיתלעשישחהתעפשהלוסחייתהב
,הבוטהשגרהבושחשםיריעצלשםירבדמתואמגוד
ןובהרענ.הפקותבהתיהםסהתעפשהדועלכ,תינמז

לשהשוחתרצויםסה.הוולשןימ`תשגרה”:הרפיס17
תוחפ.ותואםיבבחמםלוכ,םלוכיפלכםוחותוביבח
,ררבתהלקשחםילבקמ,רבוגינימהלאיצנטופה,תוגאד
,קידורםיעטה,ןכמרחאל."דועוםיקזחםיעבצםיאור
.ףוסכדוערליתלחתה”:רפסמ18ןברענ.הגיסנהאב
.שארבאכ.הבוטאלהשגרה.תועש6-4ךשמנהז

םא.'וכו"יתחקלשיתרעטצה.תודבכתשגרה.הליחב
קראולו,קיזמאוהשישחבשומישהשהנקסמלעיגנ
,טרפהלשודודקפיתלעהערלעיפשמאוהשםושמ
-קידורןעוט-,”ובשומישהתעב,תינמזוליפא לעבושחלונילע:ןאכמו.”ותוטשפתהלהנכסשיירה”
־חייתה,עונכיש,הרבסהיברדבהעפותהםוצמצלםיכרד
ינישאלתורוקמשופיח,רבסהבתונכ,םיעונמלתוכ

.דועורעונלרגתאווהישםייתר
תטיסרבינואבהיגולונימירקלגוחהלהנמ,םהוש!םורפ
רועישבםימסבשומישבלודיגלח1969יביכרסמ,א”ת
־ונהינבלצאזוחא140יבוםירגובמהלצאזוחא35לש
רוריבבחכוהאלתיגולויםיפהניחבמשיפ־לע־ףא”.רע
תיגולוכיספהניחבמירה”,רמא,”שישחהןושיעבקונה

םינושםירקחמיכןייצאוה.”הפירחאיההעפשהה
ייל,םירירןויפר:ןלהלדכשישחהתעפשהתאםימכסמ
קוידייא,זרפומימצעןוחטיב,ןמותשוחתדספה,תוא

רדעה,םישוחהלשהניקתהםתלועפבשוביש,תועונתב
םרגשישחבשומישה.דועותואיצמהלשןוכנטופיש

.ד.ס.להןוגכ,רתויםיפירחםימסלתורכמתהלםעפאל
,םירחוסב,םיקפסבהמרוחתמחלמבךמתםהוש'פורפ

־יזובברעונהברקבתידוסיהרבסהעבתו,םסהיתירבמב
.תועונתבורפסה



הטיסרבינואהתמרב
'בהינבבלשםלשנוךליה

תיתיברתהביבסבהתאםגריגלאוב
תטיסרבינואדילשידחהםירוגמהזכרמ-הוכיסרבינואהתמר

יסוסקולתורידםהבוםיראופמםיתבםימלשנוםיכלוהםוקמב'”ןליאירב"
.דועוהיזיבלטלהנטנא,תיזכרמהקסה,תיזכרמזגתקפסא,תוילעמןינבלכב

.דבלבדחאתיבבתורופסתורידדועורתונ
י”ל70,000'בלחהםירדח4תריד
י"ל3'81,000לחהםירדח5תריד

:רתרועלתובותכ
:ישארהררשמ.

,הנפדרדהינינב,ךלמהלואש'דש
.253411'לט,ביבאילת

:רוביציסחילהקלחמה
.1006רדח,10המוק

:תונולתהתקלחמ
)תיזכרמהנהתוא”ת,3לילגה'חר

.35221'לט

:תוריבאהתקלחמ
:המשרהוםיטרפ

"דג"
בוחר,ביבאילת

)9'מעמךשמה(--הצעומב
ונואתירקבםינופלט

ונואתירקרוזיאבהמלשוהןופלטהיוקתשרתבחרה
־שתהתונובשחורבעוי.ז.שלירפא-ראורבפ'חךשמו
,הריהמהםתנקתהםשלןופלטהישרודלכלםול

םיירוביצםיטלקמ
־תוהתיעראהרואתו)םידיחאתוחתפמילעב(םילוענמ

םיטלקמה.הירקב*םיירוביצהםיטלקמבהנורחאלונק
־יתפלעםינוממהםיארחאלורסמנםהיתוחתפמוולעננ
.ךרוצהתעבםתה

ינוא-הדוהיריאתרטשמ
הרטשמהתנחתלששדחההמשהז”ונואתרטשמ”
.)הדוהירואתרטשמםדוקמ(רוזיאהלעתשלוחה

'חר(םירובגהןג,ל”קק'דש,לצרה'חרבםידקוממ*
,תוברתהתיב,יאכזיןב'חר,ךלמההמלש'חר,)אישנה
.ןואריק

\:ס''ג17מ
יגסמלםיקוקזםתאםא

-יאופרואיללכ םאישיא,סזיטמבר,ונבמול,סוקסידל
-תוררקתהו יוציוצלדימונפ

190קולב,ןואריק,14לאקזחי
784157ילש
)ירחסמהזכרמהלומ<

םש

מ”עבןינבלהרבח

725137'לט,45קילאיבבוחר,ןגיתמר:םידרשמ
647622'לט,173ףוגנזיד
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ןורשהוד
מ"עבתיפותישתינכרצתריגא

,םייתעבג,וניתמרכםיטקרמרפוסתרשרש
,אבסרפכ,הוקתיהתפ,ובואיתירק,קרבייבב

.הינתנ
4

תוחוקלהרוביצתושרל

םירשפאמה,םיללכושמםיטקרמרפוס
דחאםוקמבתיבהיכרוצלכתאזכרל

תקיסומיווילבהעוגרהריוואב,תויחוכב
.המיייביקר

יסילװמםיריחמבתאזלכו

.35221'לט*.

31132:ןופלט

5

"'י.י

יא"ת,5יקי”עןורשה'חר
)תיזכרמהנהתו

:תורתוימתועיסנלםיסובוטואתנמזה
א"ת,4בושרגוב'זור
י59106,59775'לט
ס35221'לט,א"ת,3לילגה'חר
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ונא
תונחהתחיתפלםינש
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הק'חארק
יזנ'ויבווחורתארישעמהביבחתה

ןתנדגתכרדהב
:םירגובמלםימייקתמםיגוחה

,8.00-1סוססימברעברע
30«30-11«9ימיעיברםוירקב

רעונלוםידליל
4י00-5י30'מצ”החאםויםוי

רתויבהונריהמ

[חנרג
39ל”קק'דש

ונוא־תירק
קסויקדע68:סובוטוא

{םינוויכהינשבוןנער

סופדתיב
מ"עבונבוןמלבייפ.ד

46אישנה'חר,ונואיתירק
)חצעומהי”עו
101057ילש

,סופדתודובעלכעצבמ
,הכרביסיטרכלשרישערחבמ

הוצמירבותונותחלתונמזה
בידאוריהמתורש

םיחונםיריהמ
”וואריקשנפמ'תוינומ”
וואריקירחסמזכרמ

הפקהתיבוהדעסמהדיל
755956-753768יו'גװכ
םיחונםיריתמ
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'ימדכהקינורטקלא
ינוקיתלהדבעמ

וידר,וידר,היזיולטי\כלקמ
ירישכמ,םינופיטפ,תוינוכמל
.םירוססיונרט,הטלקה

,היויולסיסלקמליתנשחוטיב -ךסמתרונמללוכ- )רנװיובוירחסמזכרמ,ןואריק

753762ןופלט

תימינפהיצרוקד
ןמטורדרפלא

[ואריק־־ירחסמוברמ
753780:ןופלט

,”למרכ”יחיטש,תונוליולסירכלשרחבמ
,םינושהטימייוסיכ,”ןלואירװתוכימש

תותלד,”ורקימ”ץעיירא,הטימילכ
םייבאיצנוםוינימולאיסירת,קיטסלפוהווה

הנוקהלשךכםעתונוליורודיס

[ונומ

"וסברדתבחר"
ונואתירק-ירחסמזכרמ

)עונלוקהי”ע(
םיקיטס-בבק-קילשש
םירחבומםילכאמוסומוח
תוצחדעםויםויחותפ

בידאתורש

רומילהירמופרפ
ןואריק

וולבדי'ו8ומ
דועולומטיו-םלסנא

לודגרתבמ
םייתנפואםיטישכתוםיקיתלש

ןואריק--ירחסמזכרמ
759971ןופלט

םייטרפםירועיש
הקיזיפוהקיטמיתמב

תורנבתוניחבלהנכהו
רכששיירטורלצא

435057ןופלט
198לוכשאיולימר

ןואריק
ירחסמזכרמ"ןואריקװהירוטידנוק

755627.לוכ
תונמזהםילבקמ

ברעב8דעחותפ

בקעיורוג
750982ןופלט,5המרבוחר

,רפעתודובע4
לוחתקפסאא

.ןבאירמוחו4

רופיאויפויחופיס
תלהנהב

,הלא
תיאקיטתסא

755724'לט,45סיריא-ןואריק

דנומניוןמסיו
ירחסמזכרמ-ונואתירק,

)םילעופהקנבי”ע(
322057ילט

למשחיכרצינוקיתותריכמ
תויזיבלט־וידר־םירוטסיונרט

וירטסתכרעמ.`"
רהו,לטסירק,רוקמאלשתויונכוס
!{טאש00סהסיבכתונוכמוםירסקימ

.”ינוס”ו"ספיליפ”יכרצו

סקופםיטיהרתונח ,ונוא”תירקידתויונחהזכרמב
335357ילש
םילעופהקנבדילע
,תונחלוש,תונורא,תופס

ריקתונורא,תואסרוכ
,תונמזהיפלםיטיהריגוסלכו

.הלועמתוכיאב
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תוש
הנקתהוהריכמ

םייזכרמםומיחירונתלש
.קלדקנטללוכהבוראםע
למשחתודובעלכעצבמ

דו־זחקור
789203ילט-ןואריק,7רדהה

”מ”עבונואתירקלשא”
,ןינבתורגנתעצבמ טוהר תודבעמודרשמירודסו

הישעתהרוזא-ונואתירק
756306:ןופלט

”ןוארוא.ענלוןד
ונואתירק

םישדחםיטרס4תברקה
עובשידימ

־טיהוהווקמ־

ןואריקירחסמזכרמ
57־.יו787ילש

,.הנישירדח,ןולסיטיהר
ריקתונוראו

הנמזהיפלי
”המירפ"םידליירדח'

.םיגוסהלכמתונתמו
`

מ"עבגרבנירג`לאלצב
;,ירחסמ־זכרמ,ןואריק

תיב
`

למשחייכרצלרחסמ
תויזיולטלשלודגרחבמ

.זגו.למשחירונתוהסיבכתונוכמ
:תויונבוס

ןמדירפ-וגרשימא-רוקמא
.סרדורב-סקידרמ

,«.םיטילקתלשלודגרחבמ--



3יההלועלתימוקמההצעומהשארלשובתכמ
םעהלערשא,יקסני'צייווסילאסיורמןוילימ

.תוצעומהתירבמותחפשמינב
,רקיהיקסני'צייווסרמ

`

יננה,ונואתירקתימוקמההצעומהםשבולארשיתיבלכםעדחי.
תומלקאתהךתחפשמלוךללחאמוהצראךתילעםעהכרבבךתואםדקש
.הריהמ
תאוותואחראלקראלתוכזהןתנתונלשהצעומלםאבראמחמשא

םינכומונאאלא,םכלהחונההנושארהתונמדזהב,ונתירקבךתחפשמ
ךידעצשהוקתךות,ונלשתינכטההקלחמבהרשימ`ךלעיצהל

ילבחלעלקת,היבשותוהצעומהידבועתציחמב,וז`{ראבםינושארה
םירוגמ\)ראמרבועהםדאלכיבגליעבטןפואבםימייקהתומלקאתהה

.הינשמלתחא

.בוטלכתכרבבוםדקהבךממעומשלהוקתנ
,ךלש
,השרורודגיבא

הצעומהשאר

)10”קמעמרשמה(`-`־`טרופס

-ףערודכבונואתירקלעופהתצובק'- תימואלההגילל
המוקמתאהבורקההנועבסופתלהדיתעתימוקמהףעהרודכתצובק
ווליהירקהיבשות.תחלצומםיקחשמתנוערחאלתימואלההגילב

.החלצהילוחיאבותינבלהכרבבהצובקהתא*

םיילפכ-זוע
סידימתמלווטנתינר10%לבקת:רתויבתמלתשמהיןוכסחהתינכתאיה

י”עחטבומהףסכלעתמלושמהרתויבההובגהתיברה)םינש,5,

הדונצהתרירב
תורשפאםגולשייי”ל1610ו-יללדגיםינש5סותבי”ל1ססס--לשןוגינסזוי
יתיפוסהתיברהח”עתפטושהסנכהשדוחידמלבקל

יי'יל125לש,סממיקנ,םוכסשדוחידמלבקת,י”ל15,סססו-לשהדקפהלע.
רפסכתאליפכהליוכיסךלשי,הזלףסונ

'`.םיאלמםיטרפ

מ"עבץוחרחסלקנבב
.1.6.71דעםידיקפמלףקותבתינכתה"

{ינ

מ"עבןירגםיחא
ינלבק

:םיעיצמ
ן-ינב

הנוילעההמוקבווהטנפיתומוק5[ינב
ט'צלמבוחרבתוליו24

. ראופמםירוגמרוזיא

.
הובנהינבדרדנטס

דחוימינוטקטיכראהנבמ
:םיטרפ

ונוא'תירק-32ומר'חר-מ"עבןינבינלבק-ןירגםיחא
844657ןופלט

־ןוניסשי
!חוטיבשי
־חוטיבשי
!"הנסה,,שי

”הנסה”

מ"עבחוטיבלתילארשיהרבח
היתוינכתכוהתונמיהמכ,הלדוגבהנושארה

:תונפלחוטיביניינעלכב

”הנסה”ןכוסלא
שקנהידבוע

23557?..לט,4ןוחטבה'חר,ןואריק

21226ד.לט,א”ת,134יבנלא.דרשמה

.הבוגתהבוטהצעבךכירדיאוהו

”רינבאילענ"
)ןשרגנייטשו

יםייובג,תורבגילעבלשלודגרחבמ
`טרופסוםידלי

ןואריקירחסמזכרמ
)ץוחרחסלקנבוװע(-

`

81057&.לט

.תולבוהלתורשסירומ

:הרבעהותולבוה
תורירמ*

םידרשמ!!
־ץראהיקלחלכלתויאשמב

היאלמתוירחאבוןוחטבבהדובעהעוציב
ןואריק12,הדוהיירבלארשי'

757878ילש


