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םירומהלכולבקי,ונממרחואיאלן,הזדעומלרעש,תווקלוננוצרב
םוקטבו,םייוקתאלוזונתוקתםאםלוא-רבמצדתרוכשמתאתונננהו

ונירה,1953ראוניב15=לדעתרוכשמהתאםהלומלשיאלרחאואהז
)!יששםויבםנמ!(יששםויבהדובעלסנכהלאלש,התעמםהלםיעידומ

..וזהסינכיאלעונעידוהלוראוניב16=ה

ונאשארסו,וזהארוהירתאאלמלםיעבתנתוננגהוםירומה
ונילאונפיכ"תא1,הומייקיאלרחאואהזםוקמבםא'יכ,םיעידומ

.ונרילעונעייךאל-םנעמלתושע'

;₪ ןילירזעיבא:םותח*\ג־,«

,םירבחתכרבב
םירומהתורדתסהזכרמ

!בבנ.

%
נ-.ג
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לארש]תנברמ'
תוברתהוךוניחהדרשמ

\ר”יסת,תבטב?;ב,םילשורי

1954;ראוגצב.4,

דובכל
םויבלבקתנ.תוימוקמהךוניחהתויוסר

.
50תוינמו-ךי

הנענ
.\

,4&'סמקית

"?`־1954/55םיפסכהתנסל<חותיפהביצקת:ן-ודנהי

`#ץ?ל,”ל1גץ<,*,רפס-יתב,ינינבלתואולה:

חותיפהביצקתלוניתועצהתארצקןמזךותסינהלונילע
םכיתוינכתתארזוחבונל/איצמהל'םכמסקבנו1954/55םיפסכהתכלל

ןיבהעצהבןיחבהלשי.םכסופיסםוחתבשךוניחהתודסומתבחרהל
ס”'יתב,תונננלוםירומלשרדמיתב,םיידוסיס”יתב,םלתשייננ

גוסלכלםיטרפהתאתתלוב”ויכוםייאלקח,םייעוצקמ;םינוכית
<.דרפנב

:העצההתשגהלםיחנמםיוקהמכןלהל

לסתרעושם.תינכתלשעקרלעהאולימבתינכתה-תא>סיגהלשי..1
תגסלעצומה.קלחהותואתאסבופמבןייצלשי:תואבהםינשהשמח

;1954/55םיפסכה

.ןהלשתויופידעהרדסיפלךורעלךירצתוינכתהתא.2

םתאשםוכסההמוהלסממהסתשקובמההאולההםוכסוהמסרפלשי.5

!עיקשהלםינוכנ
םידומילהתאםייקלידכתורסחהתותכה.רפסמ7תא'וייצלךירצ24

.)םירטמ8א7לבוקמלדונ(תחאתרטשמב

םידימלתהרפסמוןלדנהמ,םירובסםיניבבבתותכהרפסמוהמ.5
.ןהב

`

ז

שורדהםוכסההסוסתינבבלחוהךוניחתודסומלםינבמוליא;6
,.םתמלםהל

.ודעונס”יתבהלצי-תינכתבסםיסרחהםינבמההמ.?
;;,תוימינפ,םינודעומ,קחשמיסרגמנ!ןוגכתורחאתועצה!?.ת

,4נ:;?.«8י!;הכאלמ-יתב

י'

*

אפרחוימב'תאזןייצל.סי1`ץוח”עבסמבםימוכסםישרדנץםא*יי.ס

רחואיאלונידילהצעגתםכיתועצהיכשקבנןסוחרצוקללכב
ינשבחולםל;עיתועצההתאז.1954ראוניב12דיסתטבשבחםויס

.יללכהלהנמהתכשל,ונדרסמלאינםהךזוחמהחקפמלדחאה,םיספט

,ברדובכב`וא
/,«,ח/,ן'”.01,{4

'/-רגירתועילא
/ יללכהלהנמה
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7968װפלט.ריזחרפכרוד«
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4
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`*”?4%&װשװװגדובכל
{#.רוזאבםיימוקמהםידעו” װװאװץק”

'זי.ב."..י-..?.”:-בשש ,.ב.א
,ידוסיהרונתהלשןוגראלוןקתלהקלחמהלהנמ

ןובשחוןידשרדו1954יאמב18םוימובתכמבונילאהנפ
םינשהשמחלשחותפהסיצקתתרזעבועצובשתודובעהלע

הזיאב,תותכהמכ,ונבנרפסיתבהמכרמולכ,19ל4-1949
וטלקנשםידימלתהרפסמרשפאהתדימבו,םינינפהומקוהסוקמ

'.רפסהיתבםתואב

י"ל..!ל!??{ו;לשךסםכלונרבעהןמזהךשמםותויה
רשפאלוםדקהבתונעלםכשקכנ,ללכההרטמהרובצ,תואולהב

.שורדהרמוחהתאריבעהלונל

,ברדובכב
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ג

,

.



;`.-ו;...ק
ויל-;־י,!־;..\. ?.גח44&<.א.:,ו`ע.,וימ

'ז;`.;:ר..א;”םיזרב ,"1.4

?(ע``!?)א, .תומצעמ;.םיב-.”.א”..
0950.מ3
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.;,ידובכל ”גי,ימוקמהדעוה

«!!!.ס"ש

,יניח

'סמבתכמהקתעה,ג"ר,םכלאיצמהלונבה
םולשחלגרשקבםינפהדרשמתאמ4.2.53םוימ11/24/םם

.ראונישדחלםירומתרפשמ
.םינפהדרשמתוארוהיפללועפלאנ

,ח"כב
ח”ת”

{חידהש
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לארשןהנידמ
תוברתהוךוניחהררש;2

1964רפורבפג14`

ח/בו/גפ'סס
ררשסהתוקלחמ,תוימוקמהתויושרה,ךוניחהתורסומלכ:לא *ונחוקיפבשתודסומהו"

יללכהלהנמה:הגס

סיאצטבהדהונסאוערמ,וקחמ,ךוניחתורסומיכיתע'רילאבוה םיסיפדמהלשממהמהכימתשילבקסם'ואיתוברחהוןונךחהרושהחוויפב םילמהתועיפומםהילעשםיכמסמותורועהםיאיצומומיבחכטלתורייב ארוץהשךכ,הרתוכהרותכ”תוברתהוךוניחהךרשס,וא”לארשיתנירס, ?םעןיינעולשייכויתלשססוסססוינפל\יכםשורה<חא`לגקללולע .ייי'ח.יתלשממ”יסוס
'־

”הטריפריינ,הספדהיכךכלערבדבםיעגונהלכןתארישעהליכבה קוחהיפלהריבעכשופתהל'לולע'סייתשפסיסיכטססו;יבתכמןונגסב יכהזכעידומיבא.ןבלערתי.שועהלםילולעךכל:יארחאהוילילפה ,לע.הנידמהלשהמויסבושמתשיאלתורטוסיכךכלעויפקג,אנהל תוברתהוךוניחהרוטסחוקיפב,ןווכומילסםהיכסססנןייצלםיצורה .הספדההינפלירושיאלחסונהתאאיצסהלוהשקבשיגהל,הכורכו

!רגיררזעילא

%לו/סר

ך”ישח,,'ארראבןא'י.םילשורי
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1ל.11.כ3

שה.....יי,ימוקמהדעוה
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־.ונוא־תירק
,־

`,.ב.א

.םיןוחוםירבמ?:םדתרופע-:ןודנה
.9.11.כ3םוימ1/ג/19/1םמםכבחכמלהבושתב

'הצעומועגונהזהןינעה/{בםיבשוחונאןיא .תירוזא
םתרוכשמתאדימתולבקונואתירקבםירומה

־הרקמבאקודהמלםיניבמונאןיאו,ימוקמהדעוהמ

.רבדבלפטלהצעומהלעהז
רושקכרמוחהלכתאםיריזחמונא,ןכליא

.רבדבלפטלםכשקגבוהזהרקמל

,ברדובכב

\

יטע ידיימ
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%םיטרופ.ץ&ץ:)סי
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,!)דובכל
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'ימוקמהדעוה
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%'”ונואתירן

,.ב.א
י

הירקברפסהיתבלשםירומהרובעתרוכשמתומישרג"ר
.רבמטפסוטסוגואישדוחלונוא

רפסהיתבילהנמלע,תוברתהוןונחהדרשמתוארוהיפל
המיאתמההרושבטסוגואתרוכשמתלבקלעםירומהתאתימהל

ךרוצלרפסהתיבבתומישרהתארומשלו,תרוכשמהתונוילגב
.רבמטפסחרוכשמוםולשתתעבםירומהלשהינשהמתחה

ןייצלוננוצרב.ותמתחהרחאלתומישרהתאריזחהלאנ
תלבקמאיהשיפכקוידבתומישרהתאריזחהלתבייחהצעומהיכ

.תומישרהתאםעפבםעפידמריזחהלאבהלאנןכל.ותוא

} ברדובכב
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דובכל
`תוברתהוןונחהרושמ

',םילשורפ

?\־א־־*-*־־־ו

.ב,א
יתומישרסכלםיריבעמוגאב"ר

יי"וגאירוסל'תרוכפםהימולשת
המישרןכוראוגירבמצדםישרההנ
`םירבועהםרזלשםידליינגלםימולשת

ןונחירקב

.ברדובכב

ונוא'חירויטוקסהדעוה
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'ד"סמולסכ

.םילוח?'ימ
םוימ209כ4-9/1ס4.סמבתכמןו/ב"ר

ו.ל"נהןודנלרשקב6.11.ל3

םירקמםכלצאוםיעיפוםםאררבלאב
.ךכלעונעידוהלןכםאו,הלאכ

,ברדובכב

פר/!ב
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םילוחםירוספיפרובעתוכסמםולשת!ןודנה
*

,הלשממהלשטירסתתדעותטלחהלםאתהב
חרוכסםה'סולותביךיוןהל־חויםוקםהתויושרהתובייח

,
,,םיסרחהתעבראהפוקהןוסבםילותסיווסליטלש

)'.וזחנצילוי,ינוד,יאמ,לירפו`

קסגל(גייטסהנולןונחל`יחלוםמהביצקתה*
ם'םליחרוכפםהטוליחלםימוכסללוכוניא)30.9653

םיאמט?ובסללכנד"ישחתנשמלחהםלוא{סירוב
מ'סתווכופיסולטתוןונחהוולםביצקװביוזהוטםל.
.ודילכםלוסיםילוחםירופ

תארידסהלבבס!קבטיננהךכלםאתהבוח

,
סיודחחךסמבהלאסירומלהעיגפהתרובעמהסולות1
.ז.וילוילורפאו”

''

.

{ז
(,

.)אווהטלחהעצבלךרוצה-תאעיגרהלוננה.
תוורפהעובטלולסלםירופאהתוריסמבםלומםהילו`

:
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1]י'ג"

,תרגרתהויװגוחהךושמיוויתמגממיו?ן*ד

`\*9ר

\'1 {וף5־0
ד”ישחןוילב'בי,סילשורי.,

1954,יבויבוכ
;, ,דובכל

תגבבםםב.בגבנפב
...;בעטשתננצ

ווסניא)
.םכמוקמבומקוהשרפסהיתבלעםיטרפםכמרגשקנ.ז.שיאמל18יב

'טהמכ,ונבנרפסיתבהפכ-1949-1954:םינשהשמחבחותפהביצקתתרזעב
וטלקנשםידימלתהרפסמ-רשפאהתרמבו,םיביגמהומקוהםוקמהזיאב,תותכ
.רפסהיתבםתואב

.םויהדעולאוגיתולאשלעהבושחםכמונלבקאל,ונגובארל
םורגלרבדהלולעןכש,םכתבושתתארתויתוהשהלאלשתנמםישקבמונא
.הבורקההנשברפסיתבןיגבלתיוולהלערבורישהעשבתושקתוערפהל

,ברדובכב
ו&־////'ס.ךכ)ז\`
אירולצ"נ

ןוגראלוןקתלהקלחמהלהנמ
ידוסיהןונחהלש

ידוסיהךוניחהלשןוגראלוןקתלהקלחמה:לא
.....'...יי.יייסייי-...יו'וי'...י'זי:,היפ

”:תואבהתורפסלאצוה1949-1954`סינשהלשחותפהביצקת

,םילועינוכש(הינבה'תומוקמ'לעםיסרפםידימלתה.סמתותכה.סמ
)ב"ויכותושדחתונוכשןהבוטלקנשומקוהשהנשה

;י1949/50
1950/51`

ד
”'

1951/52
,ז

1952/55
'

1955/54

”לופוס-ו-װוהפהביצקתלעףסונתימוקמהתושרההעיקשהשםימוכסה)1(:תורעה

.?"ל-..............1.4.54ילומלשוהשםינינב'תלתוברת)2(
:«..............םיפסכרסוחמהקספנםתמקהשםינינבהבצמ)3(

.ןוסיווןוסיסוו..ן...ןןןןןססססססססןסווססופפסוסייססיססס
סוסיסיווו'ו....םפסוווסוססייססססווסווייסיוססיוועםססויפ
0ויסוטמיי....`...פסו!ומויסוסוסווססוססוססססיססוססס'ווי

.ףמ`.ווסוססוווסמןךיראת
<א.«.;.,...;.;.טימוקמהןהושההיתמיתח

%. "!
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'תוברתהוךוניחהדרשמ'־*"י5

»,

ו!:'-ן???{.ישיפ ד"ישח6ברדאב'ג,םילשורי*"י 1יי>'רוס 1954ה,ץרמב<>.שוכריפ?ל'גםש \»\

תבשתארקלםידימלתםושיררבדב`העדוה-:ןודבה
.ו"טשתםידומילה

.םושירהעוצבליחוארוהרתונקתרפסמןלהלרוסמידגנתמ”ינבה
םושירהדעימ

ךיראהםירוגסרפסהיתבהבשןסינשדחשחספהתרגפבבשחתהב
'אךיראתמהיהיאוהשעבקו,םושירהדעומתאתוברתהוךרביתה.רש

)54.5.15(ד"ישתרייאב'יךיראתדע)54.4.4(ךיישהןסינב
י.ללכבדעו

*”

תוימוקמהךרביחהתויושרלכבםושירהעוצב,אופיא,היהיהטעמל
ד"ישתןסינבג"כםוימ.א.דהרגפהרחאלרפסהיתבתחיתפםוימ

.ללכבדעו)54.5.15<ד"ישתרייאב'ידע)54.4.2מ<
דרשמרושאבםימייקןהבשתובוחר,ביבא-לת,םילהוריםירעבן

ימיתאי'רסבדסומלםושירהימיומירקיירסבתודסומךוניחה
דלישתןסינם'דםויבליחתתחספההרגפ.יללכהטוהירה

ןסינב'א-מירסבדסומלםושירלםימיהויהיךכלו)54.4.7<
.ללכבדעו)54.4.6(ד"כשתןסינב'גדע{54.4.4כד"יסת/

ועידויתובוחרוביבא-לחםילשוריבתוימוקמהךוביההתויושר
!ותבלתודסומהתובותכלעןכינפלםימיעובשתועדומברובצל

..םהבםושירהתועשוםימיהלעו

םושיריבייח
הפוקתבדלונש5ליגבדלילכוירוהי"עםשריהלבייחםידליהןגל ."־־־־־"־"ד־־`־ )49.12.20לי"שתיולסכבט"כדע)49.1.2(ס"שתתבטבאימ'

.ללכבדעו
דלונש6.ליגבדלילכוירוהי"עםשריהלבייחידוסירפסתיבל

'ט"שתולסכב'לדע)47.12.14(ת"שתתבטב'א-מהפוקתב
.!4((. .'אג11ףיעסהאר,)4ני'ין(

ליגבםירענותורענםשריהלםיבייחםידבועםירענלרפסהתיבל
"'.ומשרנםרםוידוסיס"יבורמגאלש17-14

תימוקמךוניחתושרמםהירוגמםוקמ'תאוקיתע.שםירעבוא-םירלי
..הינשלתחא

\

םושייהתומוקמ
ידרשמבואדרשמבומשרייליעל)א2ףיעסיפל5ליגבםידלי

.תימוקמהךוניחהתושרלשםושירה
-:רמשרייליעל)ב2ףיעסיפל6ליגבםידלי

יתד'יתבלממךוניחלרפסתיבבואיתכלממךוניחלרפסתיבב.1
.םירוגמהםוקמלבורקה

ימשררבק"`<טוקמבשיםא,:ייקהימשרהרפסהתיבב.2
)(ובשר5"`ילתהליכםיצורםירוהוםייוסמ `”`רבשהזמדחאןוביחיול

./0`., <>ן/זוןב
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םירוגמהםוקמםא*תימוקמה`ךוניחהתושרלשםושירהדרשמב.5
דסומובןיאשתימוקמךוניחתושרלש`הטופישםוחתבאוה `ימשרךוניח

ךוניחבםיצורםירוהםא)ליעל)ג1ףיעסהאו(יוסנרסומב.4 .ובןתינש
ובלבקלדמועדימלתהםא,ימשרוניאשרכומךוניחדסומב.5

.ידוסיהוכוניחתא
`

.םושירירוזאלתימוקמךוניחתושרלשהחטשתקולח
ןפואבםושירירוזאהטופישםוחתבעבקתתימוקמךוניחתושרלכ יוטנדסומלסרפדחאימשורפס.תיבתוחמלהיהירואלכבש
.הזכונשיםא

-:הלאםיללכיפלהיהתטופישהםוחתבםירוזאתעיבק
רתויאלהיהיםידימלתהירוגמםוקמןיבלט"חמןיבקחרמה.1

.םירטמוליקינשמ
זיבקחרמהשרשפא'ה`התיכמהנומעהתיכרפסהתיבבןיאםא`.2 .םירטמוליקהשולשדעהיהיםידימלתהירוגמםוקמןיבלס"היב
ןיבקחרמהתאדימעהלתימוקמהךוניחהתושריריכ,ניאםא,.כ 2-וו)ב4תואקספברומאכםידימלתהירוגמםוקמןיבלס"היב ,רתויםילודגםירוואהטופישםוחתבעובקלאיהתיאשרליעל םירגהםידימלתלרתויםיתואנהרובחתיווקרשפאתשדבלבו

.רתוילודגרוזאיווצקב
םיכרדברוסחמתיממוקמךוניחתושרלעהטופישםוחתבהיה.4

שובישהיהשוא,הרובחתיעצמאבואהרובחתיקרועבוא
יוכתירוזאןיטקהלתימוקמהךוניחהתושרתבייח-םיכרדב

`.הלקתהתאקיחרהלוהרובחתהלעלקהל

רוזאיתכלממךוניחדאומלעובקלתיאשרתימוקמהךוניחהתושר.5 -יתכלממךוניחרסומהעבקשרוזאהמרתויןטקוארתוילודג
.ךפיהלויתד

רפסיתבלםידחוימםירוזאעובקלתיאשרתימוקמךוניחתושר.6
-.םידבועםירענל

..כ-13311933
5יאליגםרושולםידרשמואדרשמעבקתתימוקמךוניחתושרלכ

תאעבקתוכ.םידימלתהםושירלרפסהיתבםירוזאלםאתהבו
.םושירהתפוקתבםיחותפל"נהתומוקמהויהיםהבשתועסהוםימיה

,ליעל)ב1ףיעסיפלהפוקתהלכךשמבםיחותפויהישהבוחןיא ופלדרובצהלשרתויחוגג*גבשחתהבועבקייתועבהותימיהםלוא
.היאנתותימוקמהךוניחהתושריכרצ

'.םושירירוזאלהטופישםוחתתאתימוקמהךוניחהתושרהקליח תועדומךכלעםסופת,תועסהוםימיה,םושירהתומוקמהעבקו
.םירחאוםיירובצתודסומבותובוחרבםוסרפלודעונשתומוקמב
הווהלכלש.ידכקיפסמרפסמבוקיפסמלדוגבויהיתועדומה רפסהיתבוםושירהידרשמ,ךייתשמאוהוילאשירוזאהרורבהיהי

.דליהתאםושרללכונםהמדחאבש
-:םיאבהםיטרפהובתכייהעדומב

םושירהתפוקת.1
םושירבייחימ.2
רפסתיבלוםושירהידרשמבםימשורםידליה'ןגליכרצקרבסה.3

.ומצערפסתיבב
ןויצבםיימשרהרפסהיתבוםושירהידרשמתובותכ.4 ,.םייוסמרוזאלםתוכייתשה

;םירוזאלםאתהבםידבועםירענלרפסהיתב`תובוחכ,.5
.םיחותפךמסה,יתבוםושירהידרשמ”םהבשחועשהוםושירהימי.6
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.."יתדיתכלממ"ואװ'יתכלממ"וראותןייוציס"היבלשטסהדצב.7
`םיימשרהרפסהיתבילחנמלםועיריספוטתקולחוהעדוה
להנמלתימוקמהךוניחהתושרעידותסוטירה'תלהתהינפלדעומדועב
תאוךייתסמוילאשרוזאהתאיהדיתכלממואיתכלממרפסתיב

הגרדבתחאהתנבשדבלבולבקליאטרורפסתיבכםידימלתהרפסמ 55-מהלעמלתרחאהתכףלכבודימלת50*מתלעמלויהיאל'ב-־'א
`.דימלת

הנטק20%דע10%-מהיהתעידותתימוקמהךוניחהתוסוט,הסכמה
תושרלרומששרפהה.טולקללכוירפסהתיבבתילמיסכמההסכמהמ1
.תורבעהעוצבלוםיפדועהםידימלתהחקולתליתימוקמהךוניחה

תומכרפסהתיבלהנמלתימוקמהךוניחהתושרחלסתהעדוהל`ףורצב
'`.םידימלתםושירלםיספטלשהקיפסמ

..םידימלתיפדוע'תדבעה
.

)ב+)א6ףיעסלטאההבץםידימלתרפסמימסוחרפסהתיבלםשרנ
־ןייציוףסונדימלתלכהליגרהךרדבדסומהלהנמערכוי,ליעל
.ס"היבותואלהעבקנשהסכמללעמ`אוהדימלתהיבםושירהספוטב

הסכמללעמומסרננםידימלתהףדועתאריבעתתימוקמהךוניחהתוסר
דסומלבורקהאוהוהטילקתומוקמובפיטרחאימכורפסתיבלא

,עובקלתימוקמהךוניחהתוערתיאשרםלואו;םידימלתהומנרנובס
דסומותואבודמליהסכמללעמםייוסמדסומבומשרנשתידומלתיכ
`.םושירהתואצותיפלתאזהברמותסילקחוכתא

ירחאאלמלבייחםידימלתיפדועורבעוהוילאשימכוס"יבלהנמ
.תימוקמהךוניחהתושרתטלחה

תימוקמהךוניחהתושרבבחתהףדועדימלתלימעוס"יבתעיבקב
להנמלהמרתאלורחבתאלשדבלבודימלתה-לעתודחוימהויתוביסמב

.םיישיאםילוקישיפלםייוסמדסומלםידימלתרוחבלימכורפסתיב
,.תוצירהרותיפלםידימלתתלבק

הלעבקנשךיראתבוםושירהתפוקתבימסורפסתיבבטסרבסדימלת
לשםתוכזלתמדוקדסומותואללבקתהלותוכזתימוקמהתוצרהי"ע

.רתוירחואמךיראתבומררנסםידימלת

ןיאבו-הלעךוניתהתקלחמלהנמתאהנמתתימוקמךוניחתומדלכ
יארחאישארהםשוה.יסאוטכרתויהלרתאםיאתמרדא־הזכלהנמ

.ויפלעונקתוהשתונקהלוקוחלםאתהבועוצבלויתוכירחןווראל
.ישארהתשרהלשויתוארוהתאםייקלבייחימשררפסתיבלהנמ
.םושירהיבגל
<ידרשמלםימסוהנמת,תירוזאהצעומללוכ,תימוקמךונחתושר

תיפופכויהי־סימתרה.םוקמהיכרציפלקיפסמרפסמבםושרה ..ישארה:שאהלכיויתוארוהל
*

ירמוחבוומשבהנוכיימשררפסתיבלכיכךכלגאדייסאוחסכרה
הסינכללעמובייוציראותהובסה."יתדיתכלממ"וא"יתכלממ"

־'.רפסהתיבותואל

.תימוקמהךונחהתוכרלכטוהירהרדסמב5יאליגלשםושירהירדס
,. 'שומישה,ו/רספוטיבגלעקרוךאהיהיכיאליגלט'פוכירה

.םושירהלכותויקוחתאלסופרחאספוטב
`דליהלשתדלוההביואהתאםוכוי;תוסירהספוטיולמבקיידי,ס:רה

ב"ויכוםיבשוחהססרמלעכולת,םירוהלסיוהויתדועח־יכלע
,דליהלעיוהזהרפסמתאךכלדעוימההרקמבףיסויו

.
םאםשורההווחהתאטשוהלאשי,5ליגבדליםושרלהרוהאובב

תבושתתאטושריויתדיתכלממרונתבואיתכלממךוניתב,ונוצרב
.םושירהספוטיבגלעהרותה

..
יימ,
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רכומדסומבןתיבהרוביחבונוצריכ,התיההרוההתבושתםא)ד *.םושירהספוטיבגלעםשרההמשרוימשרהביאש

דמלידליהשםיצורהו5ליגבדליםושירתבוחםיאלממהםירוה)ה
םושירההעשבואיצמי'ימטרךוניחדסומוניאשםידליןגב תאףרציםשוהווילאלבקתנדליהשרשאמהזגותואתאמבתכמ

.תימוקמהרוביחהתושרבראשנהםושירהספוטלרוסיאהבתכמ
םסקמבספוטהיולמרמגבםותחיםשורההרוההיכבלםישיםשרה)ו .םשרהםגםותחיוירחאוךכלדעוימה
יי:סנהוםשורההרוהלןתנייםהמדחא:םיספטינשבהיהיםושירה)ז

.תימוקמהךוניחהתושרלשדרשמברמשיי
יתכלממךונחדסומ`זיבהריחבלרשקבםימשורלץועיאלםהו)ח

..יתדיחפלממךוניחרסומןיבל

הריחבלרשקבהלומעחילהונתאלותברקבואםושירהדרשמב)ס
.ליעל'ח10\ףיעסבהרומאה

לכבטוקניותברקבואםושירדרשמבהלומעתתלהנתמטםשרהאר)י
רבדההלעאל;הלומעתהתאקיספהלידכםימיאתמהםיעצמאה `טדחיאלוישארהםשרלךכלעעידוי,םוסירהתאקיספיודיב

.ישארהםערהתוארוהיפלעאלאםושירהתא
:הלאתלוזםדאאצמייאלםושירהדמעמב)אי

םימערה)
םשורה

-טרנהדליה'
וחוכאבוא.יעארהםערה

רשהחוכאב
.תימוקמהרונתהתושרחוכאב')

טיש-!גששא

ווסמירוחוואבלואישארהםשרלםוכירהיספטתאאיצמיםשרה)בי .םושירהךלהמלעןובשחוןידול
ךוניחהתוערשיגתםוםירהדעומרמגמרחואמהלכלםיעובש)גי .ומשרנשםידליהתמישרילשםיקתעהינשזוחמהחקפמלתימוקמה

,םייתכלממיךוניתתודסומןיבהריחבהיפלךר;יתהמישרה ובתכייהמישרב.םיימסר`םניאעםירכומוםייתדםייתכלממ --:םיאבהםיטרפה-*

תימוקמהךוניחהתומדםע)1:המישרה-תומכב
,יתכלממ'.א.ז:שקובמהןגהראות)2 .ימשרוניאשרכומוא,יתדיתכלממ
.םידליהומסרנובשךיראתה)5

.דליהלשראלמהםשה)1:המישרהףוגב

`וא1949.6.18:לשמלתדלוההךיראת):

.ט"שתןויסבא"כ
דליהלשיוהזהרפסמ)3`
־תבותכ)4

ימשררפםתיבבםושירהירדס.וו
ישארהםשרהלשויתוארוהיפללהנתיימברהרפסהתיבבםושירה)א

י"ע,דסומלהנמןיאבו,ותרכאבתוברל,דסומהלהנמידילע
`.םושירהינינעלוהנימרפארהםשוהשםדאה

2/רםוםירספוטיבגלעהיהיםושירה)ב
.רוואברגוניאשדימלתודסומלםושריאלימשררפסתיבלהנמ)ג

”
.רוזאיותואברגהדימלתםושרלברסיאלו,דסומהךייתשמוילאש 194%*רולילטםגגבפניויראתסא.תינרבקהקידבקודבלםי)אנ .םקריהלב/?שב4כובבגדערוונא?םםר.'אהתכל;וטיו;סל \

.ב-” `
".י\
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תאםושרי,םומידהסמוטיולמנקיידי'יממררפסתיבלהנמ)ד

םשרהלש;ולת,וירוהלביוהזתדר/חיפלאאדימלההלמוליג
יוהוהןרלסמתאךכלדעוימהםוקמבףיכויו,ב"ויבותינשדחה

־"`.-.דימלתהלכ

:',סשורההרוהלןתנייההמדחא:םיסנמהשולשבהיהיםושירה)ה
י"ךוניחהתוטרלאחלעיי,דחאודסומהןויכראברמשיידחא

־'.תימוקמה
-""?

םושירהתפוקתרמגירהשסימיועובמחלשיימכורפטתיבלהנמ)ו
םירעוימהםושירהיספוטתאתימוקמהךוניחהתוערלרפסהתיבב
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