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שיאומצעהירטהאלםהב
תואצות...ותיב־חתפמתאצל
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`ה,הצובקהינקחשבשליעי
.ךכבידןיאשיר
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־תהש,רמגהיצחתויורחת
.ץראהיבחרבומייק

התכזוזתדבכנתורחתב
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לשאלמהובתכמתא(רפסה'תיבלקינעהתוברתהוךוניחהדרשמ
תאןכוךוניחהדרשמל"כנמרפסיתיב,,לשדמעמיכציךבקחציש”עןוכיתה
ךוניחהתקלחמלהנמתכרבדמעממתועבונהתויוכזהלכלע,”רכומןוכית

װמעבארק-הצעומהלשךוניחלהקלחמהלהנמעובשהרסמךכלע*הז
.תימוקמההצעומב
”שדחהדמעמהיכ,רבתסמ

.רתויבדבכנגשיההווהמ
רפס־תיבהכוז,ללכךרדב

קרךוניחהדרשמ”תרכה,,ב
־חמהשימחאיצוהשרחאל
־בק.הזמרתויףאואםירוז
`חמינשרחאל”הרבח"התל

גשיההניה-דבלבםירוז
.ןויצליוארה

הבושחהתוכזהיכ,רסמנ
`בםידימלתלתנתינהרתויב
.שדחהדמעמהןמהאצות
`מתונהילתורשפאההניה

'יװמילתרגסמבןגמיינויצ
־ית־ידימלת.םיינוכיתהםה
ידי־לערכומוניאשןוכ

־הנםניא-ךוניחהדרשמ
.וזתוכזמםינ

`לארמ,רפסהיתיבלהנמ
,םירומהתווצלכןכו,ףסי
`הדרשמתטלחהתאולביק
יורםהו,ברקופיסבךוניח
־להרומתןיעמךכבםיא

־בועיקשהשברה
ךכלורפסה־תיבב

המרלותולעהלוחילצהש
.ההובגהכ

.)2

הבנךוניחהדרשמלהנמ
היגולויבב־היזיבלטרועישב

רונתר”ד,ךוניחהדרשמלשיללכהלהנמה
הזחוןוכיתהרפסה'תיבבשדוחהרקיב,תוניר

םעדחי.היגולויבהעוצקמבינויזיבלט`רועישב
`ההצעומה'שארםגרועישבהוה,תונירר”ד

.ןהכבקעירמ,תימוקמ
יכותלשהנושהקולחבקעור”דהחוש,רועישהרחאל
.רפסהייתבבםידומילהתינהתיכהידימלתםעתוניר
־לתהםעהחישהרחאלןטירועישהלשםתוליעילע

םעתונירר”דחחוש,םידימ`תעדלןיינעתהוםינויזיבלטה
־התאתודמלמהתוררמהייסמ.םידימלתהתבוגתתא

־הירועישמתוגהנהתותיכיאלהתיכהידימלתש,רבת
־יחהדרשמל”כנמ.היזיבלטדרשמל”כנמלרמולודחפ

־תיבבורוקיבתאלצינךונגהרורבהםתעדתאךוניחה
וינקתימברויסךרעהפסהן'עדל.ידומילהשודיחהלע
'מתולעפתהעיבהוםינושהן־הוהיגולויבהירועיש,םת

.דסומבםירדסה`רועב,ידמלםיבוטתילגנא
`םניאהקיטמתמהירועיש
תישיאחונירר”דךריבןכ['וליאוה,םיכרצהלעםינוע

רמהפסה'תיבלהנמתא\־ומהדמלמתובורקםיתיעל
קינעהלהטלחההלע,ףסילארבכשרמוחינויזיבלטההר

-ונממקחרהאללפניתיבלשדמעמרפםהיתיבלהתיכהשוא-התיכבדמלנ
.רכומרפס1־תאז.וילאהעיגהםרט

ונהתרומזת
הפוריאבהעסמתארקל

־וריאלרעונהתרומזתלשהעסמתארקלתונכהה
רבכתרומזתהוהלאםימיבםייתסהלתודמועהפ

בקעירמעובשהרםמתאו.ךרדלתאצלהנכומ
שארבדומעירשא,”רינ”רםםיתיבלהנמ,ןרוג

הנבומ

.תחלשמה
־לוחהשארב,םידליהשימ־זתהאצת.רסמנשיפכ
םיטסינימשהודמעיתוישהוחבופיבךרדלתרומ
.תחלשמבשרהכהכרדבההשתוילוי
םינגנמהןיבמ.םימישד

־תקהלםגהשבוגםיריעצה
־יהקבעיפותרשא,לוחמ
רויאיבחרבתוידוהיתול
ןואיװוקאןגניווילב,הפ
.תרומזתהירבחןיבמ

ילתםיאצוילהנכוהוכ
לולכתרשא.הדיחאתשוב
תאתאשונההנבלהצלוח
תאוןוירוטברסנוקהלמס

לארשיונוא־תירקםילימה
םינבל.תילגנאבותירבעב

־לוםילוחכםיסנכמויהי
.תולוחכתויאצח-תונב

חוודנםיאבהםינותיעב
־בתרומזתהלשהעסמלע

.הפוריא

־וחהאצוה,עסמהתארקל
תאתללוכה,תדחוימתרב
לקהלתנמילע.ךרדהיסרפ
`הוקלוח,עסמהןוגראלע

־חתונכתוילוחלםיאצוי

אצויהירקבהעילקהזכר
הפוריאלםיעלקתחל'שמשארכ

אצוי,יבוקעיףםזי,ונוא־תירקבהעילקהףנעזכר
יכ,לארשילשהעילקהתרחבנםעילויתליחתב
םלועהתופילאלעתויורחתל,תחלשמהשארדיקפת

.הינמרגבהנכרעיתרשא,העילקב
־יעםהןיבהיהןכמרחאל'לרחבנש,יבוקעיףסוי
ייאבןוחטבהחטשבםילתודחאתההרבזגכהנורחא
.רוזםינשךשמקסע,העילקל
־צויהינמרגלתחלשמבתאזכיר,העילקבתובר
ינשוםיעלקהעבראםיארבכהירקבהעילקהיגוח
.םימישדוחךשמל,םיוולמ`עישמשמןכ.1955תנשמ
־י־ייד תיינבתכשמנתוורחתבטפושכבק ”הרותידומלת,,תויצראה”'”י

המייתסנהלאםימיב
־הןיינבהלשדלשהתיינב
'דומלת,,כשמשיש,שדח

ןבהיהיןיינבה,"`הרות
־שמנהינבה.תומוקיתש

.תכ.רפעתבכשבותואהסיכ

היהרורחשהתמחלמב
ל”הצבדקפמיבוקעיףסוי
תמחלמתוברקבעגפנףאו

־שזגפרשאכ,תואמצעה

הירקבןוכיתהס"היבבםהידומילתאהנשהומייסםידימלת35
'הומייםתותיכשולש

יתיבבןהידומילתאהב
:הירקבןוכיתהרפסה
,םוליצתמגמבא”יהתיכ
.,םוליצתמגמבב”יהתיכ

,ינויעןוכיתבב”יהתיכו
תיברהתומגמלהקלוחש
יבםיאיבמוננה.תילאירו

לשםהיתונומתתאהז
.םימייםמה35

ג.«?א.
ירוא:לאמשלןימימ-םוליצתמגמבב”יהתיכ
,ןהכהװהי,רטנלסלארשי,ץיבוקציאלאומש,ןונבא

",ייז

הנשוש,שמנהזילע,סאיבוטהואנ,ינברהשהמלש
.דכלנהכרב,רגניזלש

הרש,יסקומהרופיצ:לאמשלןימימ#םוליצתמגמבא”יהתיכ
םירמ,רלרבקחצי,בורטנייו

לאגי,לאומשםהרבא:לאמשלןימימ-ינויעןוכיתבב”יהתיכ
:”רייבצלאכימ,”גנהוח,קינלמםייחוהקסניזזבהנח:לוונייביבצ,ןהכ

ףסוי,ל'צקחבס,ןמפוההליג,קוטשנייו
,ץכהרופיצ,כלוושיכדרמ,גרבוניגהלאירבג,לשיפםהרבא,גרבנירג

.שובמוגתירונ,ץכהילד

ףסוי,פיליפיכדרמ,ןייטשלזיקבקעי,לגייבםהרבא,ןמדלפהיבוט
.רגרבהשמ,ןמטור

'ןולחו)

רעונהתרומזת
ךורעת

הדירפ-טרצנוק
םיימוי,ילויבודיב
`בהעסמלהתאצינפל

רמזהךורעת,הפוריאב
`רסנוקהלשרעונהתר

הדירפ”טרצנזקןוירוסב
תאעימשתוב,יגיגח

םגןגנתרשאתוריציה
יונהתורומזתתורחתב

־שהדארקרקריעב,רע
.דנלוהב

םויבךרעייטרצנוקה
7.30העשב,17.7.66,'א

אשדהתבחרלע,ברעב
`בהיתשהתכירבדילש
.הירק

ו”בשתהרומהםוי
הירקבךרענ

יילהתנשםויסםע
־בעובשהךרענ,םידומ
לשםוירוטייחאהםלוא

םוי"ןוכיתהרפסה'תיב
־יסמב.ז”כשת”הרומה

שארםגוחכנהנ,הנ
רמ,תימוקמההצעומה
תקלחמלהנמ,ןהכבקעי

רמהצעומהלשךוניחה
־ומהלכוץיבוקציא.ג

.הירקבםידמלמהםיר
עיפוה:הביסמהםותב
'רקהתיתונמאתינכותב

־נדלוגוהילאעדונהןיי
ויתוריצימארקש,גרב
,םכילעםולשלש

םילעופהקנביגיצנ
הירקבורקיב

־הקנבתלהנהיגיצנ
,תילגרמה”ה,םילעופ
ורקיב,טרופפךוםיצוי
רונוא־תירקבשדוחה
רוביצ־תודסומבורייס
`היגיצנ.הירקבםינוש
־התלהנהםערבדקנב

רבדבתימוקמההצעומ
`הדצמעויסתורשפא

־הלשהחותיפבקנב
.הירק
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תצעומװחרי

ונוא־תירק
"ןזרי'נא,,:עוציב

תונותעלהקלחמה
.ביבארת,20םהבוחר

:תברעמהתבוחב
תימוקמההצעומה

ונוא־תירק
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