
#12,₪37
37ע'”*

[(]ן'ל'ןך(?,\!15

-(!!!,1 (ב>ןףי`”!((`ז(
!גפש/![,עשר

«,,\ףןףר,`
/,.

%ן)ר\`\',!,'י \(«”היפש?ח`ש!?ף'”
&

זנ?/

שערר"ג)טק
ףקה/{{תפקומ

ונןאתייףויכך1`5`<5װ<ה
'

5-מטעמקיתלכימ

₪



?ל

תוגרודמהירדת
םיכלכולמםיראשנ

...־-י
םירודיסהלעתוומל
'סבםיפתושמהםיתבב
־לכולמ.תונחתה”ויה
.תובורקםיתיעלםיכ

םיראשנ*חותיפהחש

!75ץא//

ידכדעםירבדהועיגה
`שרפעתכירצש,ךכ

ידי־לעתוכתמבהחנוה
תבמ'ילע,םיריידהדחא

־הינמזי-תוסאקודבל
הראשנהתוליעיוןויקנ

.םימתעובש'המוקמב
לשםיתװישהתרבח
תא,םנמא,הבוגןואריק
יכ.ולםיעיגמהםיפסכה
`וא,ןועשלשתובקייר

ירנהםומינימה,תאםל
'דח-,יוקינ-הנממשיו
הניא-תוגרדמהיר

.םכסהלםאתהב.תאלממ
`ההצעומהןיאםולב
ברעתהל-הלוכיתימוקמ
־הלעעיפשהלוןיינעב
־ייחתהבדומעלהרבח

זהיז'וויוב
רומעםשה(

)תכרעזבב
`ההצע`ומהתבושת
`להבושתה:תימוקמ
יבמבתאצמנ-הלאש
יריקיבשות.ומצעבת
םעהזוחבםירושקװא
"!`קלשםיתורישה'בח
תאעצבלתבייחה!ןוא

־חטשבןויקנהתודובע
ומכשממ־הנוכשה
־ומל.תוגרדמהירדחב
?ביבויאגתאמופמההצונ
־1.חואיחתפמלרשק

`ל;ןתםירומאםיובדוו
םיטוחהםיניינבהיבנ

"ינביבגלןהוןואריקב*
'חואטב'פישװשםתיב
שיםהב,הירפהיפל

חקפלגאודה.תיב"מ”
־בןויקנהתודובעלע

.תוגרדמהירדח



םיתררשןתמהקיספה'װאררקןן `םימולשתבםירגפמל\>

לשםיתורישהתרפה: יתורישתארבמצדב- תונוזןוכישלשתובר -.הנוכשהזכרמב101רפסמתיב .רמותוהילארמ,"ןואריק,, תרבחלהנמ.עובשהי ';,שט- תקספהמועגפנ,לכהךס: ,תוחפשמ284םיתורישה .םירייעצתוגוזןוכישבןבור םיתורישהתקספהלהביסה ,הרבחהלהנמירבדל,איה ־דוחהםימולשתהןוערפיי'א ־יידהובייחתהםתוא,פייש ררישהתרומתםלשלםיר .ורתעדעלביקשםית
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11423/12

ד"כשתןויס'ל
10.6.1964

דובכל
ןילי.ירם

מ"עבןואריקייתורש
חותיפהרוזא-ירחםםיזכרמ

־־־־-י־־־-₪-ו.---־-־־־ונוא-תיר
,.ב.א

.םישורבכעתדמשה:ןודנה

.ל"נהסכבתכפןכהונבלתמושתלונחקל
םדקהב:רבעב-לפטמהאורבתהתקלחמ

.ירשפאה

,ברדובכב
.ןאו'גר.ר5,191212

.האורבתהםקלחב.ם .הצעומהשאר:קתעה//



ס'היבל'װאריק.תנתמ־-םירפס600
תרשש”ע

רבעששדוחבהמרת,םינושםירפס600ימהלעמל
םש־לערפסהתיבתיירפסלמ”עב"ןואריק"תרבח
הנתמהךרע.השדחההנוכשבםקוהרשא,תרשהשמ
רפסהתיבתיירפסלורסמנםירפסה.י”לןסססילעיגמ
תיבלהנמ,הרבחהילהנמופתתשהוב,יגיגחסקטב
יכ,רסמנ.הצעומהלשךוניחהתקלחמלהנמורפסה
2000'כבםירפסהתעדעהמרתתימוקמההצעומהםג
.רפסהתיבתיירפסלי'יל



י"א

/\% ןואויק!{ןבאואווװװװאזפ!.זס.מ'עבתועקשהל[ואריק !ןמגזסאס,8.7650.3װ5|א551185:555ולפ/!!!(ץ”שהגאפג-זפ"733769.733688,732396727951.לט.תוחפדחא.'ךחסםטרס.[תאח"וק 55.”5סקהסופ!ו.אסזװ5סװ|פטססװפאװסכ`זפאוװוװ/ן,?אסאט624757ןופלט.37דל'שטורהחדש.נ'באילח:ה!ן'נםדרשמ
ץ

ן!"**-װס.....296!.61ן45,4..ןוופחםסייפ.............1967ץרמל19ךיךןװו

?17%ורקובו?{'ו7.12?4"ו`גב-«% 2?13%ש23`317]3
תוריבעמה% ..ד.\;דובכל 24..677.3חשת1חא'?ןהכ.ירמ
?

,,5?, \ספװלסוב';יו;תימוקמההצעומהשאר
שיללמטלרךהה.ונוא-תירק ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,₪.-םויבהכישח

,סנוא
לעאלפחמוןואריקב6תלצבחה'חרמרפלברמל'בכבתכמקתעהיתארק

.ונכות
םיקומינהזיאונניינעמהזןיאוהרואתתקזחאבלפטלאל'בכתוכז .םוקמהיבשותלתרסומתימוקמההצעומה
חרכהןיאהרואתהתלעפהזאמשתיעמשמ-דחהרוצבעידוהלונילע-םלוא

הניאהצעומהוהצעומלהוסמלתבייחהניאםגוהוואתהלעתיארחאהמצעהאורןואריק .וזהרואתלבקלתבייח
אשונבלפטמרשאהרואתסדנהמתחגשהבהעצובוהננכותהרואתה-בגאךרד .ןובשח-דרשמלשםיסדנהמתווצלשאלמחוקיפבוהצעומבםג

>וב”.

,בוונבב{6ח){נגףכ
מ"עבחועקהלןואריק109תיברפלגרמ:קתעה

.:`סופ/'יס



1967"!יאמי{{`גיחשמ-דול םיוייייװבוו' ויואויעםודיקו* יתליהקיפואתלעבהאנהמזי יבשותהלאםימיבוליגירוביצי ומיקהשכ,ביבאילתדילשןואריק וואריקםודיקלםיריידהרבחתא ־רבחהםייחהתאםדקלותרטמש ־לםישדחםיבשותלרוזעלוםייח ־יאי”ע,םוקמבתוריהמבםלקאתה יהםיבשותהי”עםתכרדהוםחור תוכמתנםיריידהרבחתולועפ.םיקיתו התעתמייסמהןואריקתרבחי”ע ,רוזיאבתובחרנחותיפתולועפ ימהתורידהיאלמףאלע,רשאו םיגבתשמלםויכהעיצמםצמוצ תונושתורידיגוס8לשרחבמ 'מלחה)הלעמוםירדח3־מ( ־װממראפתורידלדעוו”ל22,000 ,ללוכי”ל10,000יב,ריואתוג .דחוימבםיחונהשיכריאנת,ןבומכ דעברבדלםיבשותלםינתונונא ןיצקתשא,הדוהייובהפולא:םמצע הניגנתדמולהתבלםאול”הצב ירבע-תרמוא,םידליןגבןבו ונאו,ביבאילתןופצמןאכלונ .תעלכבהזונדעצתאםיכרבמ ־בהןיבםיבחרמהו,המיענהרבחה לכמהמלשהאנהםירשפאמםית .ןואריקתכרבחמםהבתולעמה ישפנטקשביבאילחבונאצמאל' לעבה(,הנינפיגחהפיסומ-הזכ`ן הרוכבהשתונב2;תונובשחלהנמ יה)םוקמבשםידליהןגבתרקבמ ־הו,חצהריואה,םיבחרנהםיאשד םימרותהלאלכ,תחוודמההריד .םוקמבםירגהלשהבוטהשגרהל ררחושמריעצויצק,ינורשוד יתשא,ונבשחשכ-רמוא,ל”הצמ לע.דימונבשח,הרידלעינאו ,םוקמהיאנתבקעתאזוןואריק ,הנימבתדחוימהביבסלחתפתמה ־וכשהמתחאףאבונאצמאלהתוא .ביבאילתלתוכומסהתונ
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חטשבשתוברהיונהתוניגבולפטיווחפטיןואריקיתורש:ןוניג

.הרימשבותופטבונלורזע,הירקה
.םיעוטנםיחטשלעךורדלותולעלןיא)1 .קריואםיחרפףוטקלרוסא)2 אלשםיירובצהםיחטשבאיהשלכהיחמצעורזלואעוטנלרוסא)3
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הרירגתולגעוהפשאיחפובצוהךכלםידעוימהתומוקמב:2325 הפשאקורזלןיא-הפשאהתטילקלםידעוימדבלבהלאתומוקמ.הפשאהתקירזל

הפשאהתאקירהלוגאדיתימוקמההצעומהלשןויקנהיתורש.אוהשדחאםוקמב ,םיצפחהתרבעהתרטמלושמיששםיזגרא,לוביקילכ,הזיראירמוח.עובקןפואב .הצעומהלשןויקנהתורשי'עוקלוסישתנמלעהפשאהםוקמלריבעהלשי
ידילעהארתהאללוקלוםיהפשאבאללוהרידלץוחמואצמישםירמוח .יונפהתואצוהבבייוחיםירמוחהתאדיקפתשריירהוןואריקיתורש

:החונמתועשוםפש
)1

)2

)3
)4
1'?:יוצ-ו'ו

:החונמהתועשבדחוימבוםויהתועשלכבטקש>לערומשלשי
14.00-16.00תועשהןיבםירהצב
.רקובב07.00דעוהלילהתועשלכךשמ.22.00העשמלחהברעב
לוקבהחונמהתועשבםירחאהניגנילכואוידרליעפהלןיא .הרידלץוחמרדוחה
.םינכשהתחונמתאדירפמהרחאשערלכםיקהלןיא
.החונמתועשבועבקנשתועשבםידלייקחשמתושרהלןיא

//



העשהרחאלהטימילכואםיחיטשקופדלותוקנלטלחהברוסא)5 .רקובב11.00
םיינוציחהתוריקהיבגלעםהשלכםיטלשןיקתהלרוסא:טוליש .הרבחהידילעעבקתשתנוקתמבןואריקיתורשתועצמאבהשעייטולישה.םיתבהלש .םהלץוחנהםולישה,תאונימזיוונפי,דחוימסולישבםינינועמהסיוייד

לכתועדוהואתוענומקיבדהלרוסא-תוריקהןויקנלערומשלשי
ואתובותכיבתוכרגנוטקנירתויבםירומחםיעצמא.תוריקהיבגלעןהש .תוריקהיבגלעעבצבתוזרכ

םיתבב.הרידהחטשלץוחמזנילכימןיקתהלרוסא:נילכימתנקתה .דבלבחבטמהתספרמבםילכימהונקתויתיזכרמזנתקפסהןיאש
לשידעלבהשוכרהםניהםינבמהתונג.ןואריקשוכר-הנבמהגג

אלאםירחאםינקתמואשמשידוודםהילעןיקתהלטלחהברוסא.ןואריקתרבח וידרלתונטנאתבצה.םתועצמאבוןואריקיתורשמםדקומרושיאתלבקרחאל .ןואריקיתורשבריידהלשתמדקומהנמזהיפלהשעתהיזיבלטלו
םידעוימהתומוקמבםירתומםידלייקחשמ.םירוהתוירחא-םידלייקחשמ תוכרדמ,םישבכבםיקחשמתושרהלןיא.תוניגוםיקחשמישךמ[*-ןוגכ,דבלבךכל םירוהה.הירקהחטשבתורודמריעבהלטלחהברוסא.ירחסמהזכרמהתבחרבוא .םהמתירשפאהאצותלכלוםידליהיקחשמלעםסארחא
םייתיבםייחילעבבםיקיזחמהםירייד:םייתיבםייחילעב תושרהלןיא.האלמהםתחנשהתחתתעלכבויהיםייחהילעבשדיפקהלםישקבתמ סי.םיירובצתומוקמבוהרידלץוחמישפוחןפואבבבותסהלםייחהילעבל .וקלוסיחטשבוטטושישםייחילעב.קוחלםאתהבםנוסיחלנאדל
םייונישעצבלטלחהברוסא.הנבמהתותיזחבםיינוציחםייונישעוצב לכירדאהלשורושיאתאשארמלבקלבייחיונשלכ-הנבמהתותיזחבםיינוציח תועצמאבאוהעוצבה,רשואייונישהוםירקמב.ןואריקתרבחסדנהמוןנכתמה .דבלבןואריקיתורש
קיודמהדיחאהןווגהעבקישרחאלאלאטסבסאםיסירתעובצלןיא וניאשרחאןווגבםיסירתהתאעבצישרייד.ןואריקלשלכירדאהידילעתיבל תעיבצידילעואומצעבןווגהתאתונשלבייוחי,לכירדאהתשירדלהנוע .ונובשחלעוןואריקיתורשידילעםיסירתה

שיםיסבכהתא.טלחהבהרוסאתיבהתיזחלהסיבכינקתמתנקתה .חבטמהתספרמבואןינבלןכוהשיללכההסיבכהןקתמבתולתל
.הירקהיריירריבעםיניקתהירסומייקיןואריקיתורש.םינושוהירס .שקובמהתורשהתאינימזיידרשמלונפיםינינועמהםירייד
םיריידהבלתמושת.)1941תימוקמההצעומהתדוקפ(.נואתירקלרזעקוח םסרפתהשיפכהאורבתיעגפמרבדבונואתירקתימוקמההצעומהלשרזעקוחלתינפומ טופישרוזאלעלחהזקוח.)ח"ישת(1958סרמב27םוימ780.סמתונקתהץבוק,תומושרב תאדחוימבשיגדהלוננה.םאתהבגוהנלםישקבתמסיריידהוונואתירקתומוקמההצעומה ןויקנבםינרה'וטדע-א2/17-2/18-2/22-2/29-2/30-2/34-5/10םיפיעסה .םייחילעבתקזחאוסיסבכ,האורבת ........הרטשמ............םודאדודןגמ......;;נ;שאיבכמ:םורחןופלטירפסמ
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19.5.67ישישםוימהרימשהתאקיספהל18.5.67ישימחםוימונבתכמתורמל

הצעומהרמושךישממןיידע,21.5.67'אםויםויהיכתעדלונחכונ,צ"הנפל12.00העשב .ודיקפתב
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,סניא

תובלסאההתינכתלנוקת:ןווגה
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ץו-.ףןןי,.
”װאריקװתרפלהנמ

ודיקפתמשרפ
:”חאריקװתרבחלהנמ

'גשרופ,רדיינשןנחרמ
.מכודיקפתמילויתיצחמ
,רדיינשרמ.הרבחהלהנ
ויה,ןורהאוטרבורםעדחי
`שתתמקהלװיערהימזוי
.ויעצבממוהשדחההנוכ

־הלהנמהלשומוקמב
־הסדנהמההנמתנ,שרופ
.ארמןואריק,לשישאר
.רמות

תנקתותיו.
תיעקרקיתהה
ינומהלשהתיינבםויס

־יכלוהלתיעקרקיתתהה
־בלהוי,ל"הצבוחרב'לגר
`יפהתודובעבםיבורקהםימי
`שונכוי.הרהנמהביבסהוח

'להסינכב.ןוניגוהשיגייליב
,תוגרדמהנייהתאלהרהנמ
תאוליבוירשאםיליבשאלא
יתחהרבעמו];אלגרהיכלוה
.יעקרק

?,, ף6”)9/4(!ךר
6540%?ככ/6

57{ב'/#
!{5!?א/ח'ש

,”;["עװכףק ע”

ס

.רויד
־ורנורג,קודצה”ה,השדחה

־יעפבהתערבכוחתפ,רעי ־ותהןיבהרעתירוביצתול רבמצדב4־ב.םישדחהםיבש
יותש,ןוכישהתכונחםייקתת ןמומיףשנה.לודגףשנבגח תרבח,ןוכישהיריידידילע
,תימוקמההצעומהו”ןואריק,, ןמשילשבאשונםרוגלכשכ ־מאועיפויףשנב.תואצוהה ;,םיסרפולרגויוםינושםינ

:םיקסעילעבידילעומרתנש :.ירחסמהזכרמב ;הלועפבחתפםיריידהדער -־חההנוכשבןודעומתמקהל

!חתפיי,ןנכותמהיפל.השו

־קמהדחאבשדחהןודעומה רממהיהיש,ןודעומה.םיסל `שמ:םינותעלולכיהיווא'גזן `קתואקשמלרבוהרבהייקח ןמומתןודעומהתמקה.םיל ,תימוקמההצעומהידילע תוסנכהמוכו”ןואריקװתרבח ”!־”.םיריידהףשנ

-וחווידו-סיי---ב

יצלמומ200ןיבמןורחאה
השדחהותרידלהלאםימיבםבכב-ןוכישה לשןושארהבלשהםייתסנךככ.חותיפהחטשכ תודיחי600,ומויסםע,ףיקירשא,תורידתיינב

ץהנוכשהלשםיריידהדעו

4ך45

דרשמוהצעומה

םהיתורידליסנכבםירייד200ץ
חרתיפהחטשב;`
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{םיתורשודעס,ךונח.היבג,ח'הנה!תורכזנ,תוריכזמ'המלא

.תואנספא:םיסכנ,האורבת;תינכט
.............................................................................................................:תאמ

:ןרדבה

:ףסונןויד:הבוטלבשהאנ
החישל]תיבויחהבושתם

ךיתורעהםתילילשהבושתם

-......................................יתמיתחבבתכמם

:הלועפ,:ביכרא
הליגר/תידימם”...,..."םויברזוחלופסלם

.א.....שירעהרזחהל/ונויצלםתמדוקתבותכתףרצב

םולשתלקיתאנ:|

רושיאל{:הזינגל:[

המיתחלםלקתעהריבעהלאנ:[
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סינטקחשלםיצור
םירוחבתצובקונחנא
,חותיפהחטשבםיריעצ

סינסקחשלםיניינועמה
ילעודי.יאנפהתועשב

`שרגיםהירקבשיש.ונ
ךא,רדוסמוראומסינט
ונילעהמםיעדויונניא

`ובתונהילידכתושעל

ריאמ.א.ונס
־מחהצתמרתבושת
תווקלתומלע:תימוק
טרופסהופועלכבקלח

`לשי,הירקבםילעופה
ר”וי,ת"ונסהומלתוופ
'וארלואטרופסתדעו

הצעומב`קסב"רנ[ב
סשרהלו־תימוקמה

.שקובמהטרופסהףועל

/\\ו{\ץ\ן\נ`\גשצחװכ/'[);,ה`ר
.17416ךוותל”

ונלרסח
םיקחשימ”שרגימ

רתוחטבההתורמל
תרבגולשתוינכותה
הנבנםרט,”ןואריק,
ףסונםיקחשימשרגימ
םיריעצ־תוגוזןוכישב
־תניב.חותיפהחטשב
`לםידליהםיצלאנ,םיי

.דחאשרגמבףפוטצה'
ראה.בוחרבקחשלוא

תוינכותהותריבםנמ
!ריינהלעראשיהל

יבורב.וב
יארחאימ
!תוגרדמהירדחל

םינושהםיתורישהןיב
.הזוחהיפל-םיבייחה
רתלןתניהל־תוחפל
־יעצהתוגוזהןוכישיבש
ונשי,חותיפהחטשבםיר
.תוגרדמהירדחיוקינםג
,תדבועהעיגמםעפידמ

לכתאתוקנלתגאודה
.תוגרדמהירדח

`מהתואש,איההרצה
־רנכ,הלובכהניא,הקנ
־וה,םימייוסמםימיל,הא
יתמהעיפומאיהוליא
אקוודיואלו־הלחונש
`מתוגרדמהירדחרשאכ

.םיכלכול
`רחאימ:איהיתלאש

הניאהקנמהשךכליא
־פתתאיוארכהאלממ
?הדיק

והילא.כ
־מחהצעומהתבושת
־ורישהתרבח:תימוק

תבייח'ןואריק,,לשםיה
םיתורישהלכלעחקפל

”יאהיבשותלםינתינה
־לשי־הנולתלכ.רוז

־התרבחדרשמלתונפה
'סמהזכרמבםיתוריש

־יפהחטשבשדחהירח
.חות
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־קהםיזבהתוכזשדועב
.םיווקמונא.תחפוקמןפ
ול.םכלשרודמביכ

יפהלכםילבקמ.תות
,ונתייכ'ו,דװשסחיםינ
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