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.אנהכ'חהלשתחלגומהותלועפמהאצותכ,רוניי־תצעומ

#,־י

ימוה”םילעופהמהמכסךכלונעגה.םירבועלברלבסםרגנהזלעפמב
`אלמלםינכומםהתונבהלאוש-הוקתךותמותשורחהיתיבלעביפנכלצב

־.הדובעלםהירבחדגנםידחוימםידיקפת"ייל



־5-
ןיבהלהשסתיי,ןירשימבוללההםילעופהםעעגםב'אביניאיש'ס םמצעתאךופהל־תאזהץראבוםויכםג־םילעופםילוביוהטכיךע, יגיצנםעשגפהלשםמ,והופ,רעוברבהאוהשכוליפאו;,לעופן;םידב?ל '.הרובעהדןתונ'לאוירבדמץמשבנוגיאמש,תנהדתסהה`

המ*קוידבתעדלוליפארשפא-יאוללהםידחוימההםיאנתהללגב,, .םוקמהילעופלשםרפסמ
סחיבתוילמרופותוכתוחתוחכוההלאםיאנתבש,אופיא,ןבומ-: .גיסהלהשק,..הזכאצויכוהדובעהרנסלך

בבגבגב.-41גבאב
ףנעהלשונונראבהלהשתומדקתההתאי,ברקופיסבןייצליונילע ונידותהשםיווסהיפלתלהנתמהדובעהו,דיחאיסמםימלשמםיגהנהלב-.הוה '.ןוגראהרוטיי*פע5

'לבקמיו

לאסו
'!וװאוהאןיא`הלאלאו"ךסל

וושםרבלשל.הדובע'תוםוקמלשהרושבםילעופלםיחבטמםירתוחינא. :.
'גו«

-

, `.סקזיישמטבו”קבוד”ברבבונעגהתוישעמהתונבהא

'וב)ירה
תרתוכותיעוצסםתומלתטהךוםידומללםילעופלשהמערהונלהנףרוחה`. ־יתבבםידמולותוניחבורבעםהם.םילעופ55־כןמטרב.)הרובעהורסמ ףנעב17-1תכתמהתועוצקמב25-־םהמ.שיא42־ביבא־לתבםינוסרפפ &לםשחה;
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»

.!;
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םהילעתופכלווללהםילעפמהל7 ב־.תנגרואמהדובע%
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ךסמב.שיא49הנומר”חהיבברייבדחהםידבועהוםידיקפהרובצ
יעונממגורידעבסנו,לעפמהתלהנהםעןתמואכמלהנתההנורחאההנמהיצחי

”.םידבועה.בורל
`.תרכינהדימברכמההלעוהגורידהמהאצותכ

,סוםסנזור:םירבחהמבכרומה,םרחםידבועדעוןאכרחבנהמןמזינפלש
םידבועהלשםתגרדתעיבקלמ”ומהתאךישממםרחהדעוה.רגיבליזוןמרדור

השפוחהתסכמלעהתלרגהלעמ”ומלהנתמןכומכ.תוגרדב*ןיידעוצבושאלש
תיתנשה

קרייררר
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**י

םידבועהתורמרמתה.ערזשדוחמ-ערוךלודםידיקפלתרוכשמה;`
םידבועהןמקלחלהמלושאלןיידעויאמתיעארבםידמועונא.האישלהעיגמ ;(.ד.ץרמתרובעמוליפא

.םיצרמנםיעצמאב'זוחאלהארנכםיצלאנהיהנרפתשיאלבצמהםא
םידבועםילבקתמ:סרביינבתיריעבןורחאהןמזבטבפםדהגהנמ
תרוכשמהתמישרב;זועיפימ,תירוחאהתלדהךרד«דוק-ילכלשםידיקפתל
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ןיאשןמזב(םיזילטיאהלעחיגנמוא,בוריעהלעחיגשמוא,)הוקמ( ןונגנמלשיתוכאלמהחופינהדגנעירתהליריעבונירחבנלע.)...רשב
.םיא160-ברבבהנומה,היריעה

תוינברצב
סרב-ינבתינכרצבשדחדעו

בכרומ,שדחדעורחבנסרביינבבהינכרצהידבועלשתיללכההפיסאב
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.ליבקמםמלוג'תפוקלםימולשתברוגפוזהיגכרצבןיאש
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.הינכדצהירבוערובע

נ?בכר

תרוכשמהיפלםייוצפולבקהיבכרצהלשםיקיתוהםידבועהינש
ךשמבג'תפוקלםולשתםרובעהעירפהאלתינכרצהתלהנהותויה,הנורחאה

הלהנהה1"יעהליחתהילףינסהדצמתובורמהחוכירדהתורמלו,םינשהלכ
.הידבוערוכעג'תפוקלםולאתעירפהל

הינפםושלתונעיהלאלשטילחהתויגכרצהידבועלשיצראהדעוה
,רדוסיןינעהםינפלםידבועהלסוהלהנההלש

וורינר

םוקמבםירגההינכרצהידבועלםלשלגהונהןיידעםייקהמםושמ
.10%יוזבכבםיינמזםיישדחםידיקפלףירעתה,יפל)םיעובקהתוברל(

.?'זכרמםיסרוד'ןתויבכוצה*ידבועלהשדחהנשתטישתגהנהתארקל
”לכלגיהנהלו'דבועלדבועןיבהילפאהתא"לטנליצראהדעוהו"םיריקפת

>.דיחארכשץראבתוינכרצהידבוע

'ו־רהודימידויי

תיעוצקמההברנם,
«תודסומידבועתאריבעהלתורדתסההלשלעופהדעוהתטלחהרואל
ןיבהברהנאותמייק,רובצירחבנמץוח,תיעוצקמרבעתגרדלתורדתסהה
ןיידע'רחבנ'גשומה.תויללכהתוכשלהידבועםללכבוםיינוגראהםירבועה'
תטלחהיפלדובעלסנכנשינוגראדבועלםאעובקלעגרכןיא;דאמלפרועמ
ורחבנשהלאלקראיההנווכהשוא,”רחבנ”.לםסוטטסעיםילעופהתצעומ

*.תויללכתוריחבב

,

רורבםייוק8.5.54םויבםידיקפהתורדתסהזכרמתוריכזמתניסיב
רדסלתועצהולעוה.יעוצקמהגורידהעוצבלםיכרדותודסילעינורקע
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ךודכדו.רעצהברהךכלכהנופסהיהתהתדובעשתירובצהדעוךלןיא
םימוצמצלשלגלכ.הדובעהתכשלדילשםירוערעהתדעולשהתדובעבשפנ

בור.הדעוהלשהתדובעחתמתאדימהלעמ,םיתורשבואתשורחב,הרובעב
,רבשנשםמחלהפמלעםבלתרצתאםינתמוםירוערעהתדעולםינופםירטופמה

וראסנסהלאתמועלםיחפוקמםמצעתאםיאורו,הסנרפילבהראשנשהחפשמהלע ־.הדובעב

לוקשל,תונעטהיסרפבבטיהרוקחלתירסומההבוחההדעוהירבחלע
איצוהלוםירערועמהלסםבצמלםתואתוושהל,םהלשהחפשמהוקתוהתודוקנתא

רבסהרערעמלריבסהלהדעוהירבחםיצלאנתחאאל,הברתוריהזךותמתונקסמ
בוריפלערערעמה.רוערעהתאתוחדלםתואועיבהשםיקומינהתא\,במיה .םירבחהבלבררחשמןואכדוהדעוהלשעונכשהירבדתאלבקללוכיוניא

,,:םירבחהתוכזלו,הכשלבםיפתתשמהםינוגראהלכחוכ-יאנסתבכרומהדעוה ?יטלהבועיב3םיפהחשמההלעפדייובהולה-תעולע1תולבקהמתונקסמהחלב'םעמבשיןרמעו ה,1;'־י-:'”'”7־?".,־־"`.העבצה”ללבליאיבהל\ילבמ
יתוחפשמילעבהדובעמאיצוהלתתלאלשהיתובקסמבהדעוההדיפקמדוחיב ןורחאהםתדובעםוקמילואהזרשא,םישישקםילעופ`ואםינטקםידליבתולפוסמ ונלויההזגוסמםידחאםירקמ.םהלןיאתרחאהדובעתלבקלםייוכיסםושו

ויהםירטופמהןיבשבי,רמוסה-לתבאבצהתודובעמםילודגהםירוספהןמזב תונקסמלתודוהקרו,הבס60־מהלעמלףאו־"56*מהלעמלליגבםילעופ ,הדובעבהלאהםישנאהוראשנ`הדעוה
שיגמשםיטרפלסחיבהדעוהירבחלצאקפסרועתמסבםימייוסמםירקמב רואלובצמהתארוקחלהדעוהמםינשוארבחלעםיליממ,רערועמהוארערעמה ..היתונקסמתאהדעוההאיצומהריקחה

`סיריערעהתדעובהיתותוא'תאהנתנהנורחאההנשבהלפבאבהילעה
בירקהררבותובישי50ימהלעמל1953תנשבהמייקהדעוה.התברהתדובעו

, .סווךןבןתודסומותסורחדיתב,אבצה;םינוש-הרובעתומושתםירוערע100לל ,המצעהכשלבדהרובעהתקולחוהדובעהירדסלעתונולתהדעוההרקחןבומכ תדעוינפבוהדעוהחונקממילערערעלםתוכזבםירערעמהושמתשה'םירקמ8־ב תיזכרמההדעוהתובישיבעיפוהלהיההדעוהחוכ-אבלע.תיזכרמהםירוערעה תיזכרמההדעוההריזחהדחאהרקמבקר.תימוקמההדעוהתונקסמתאקמנלו .תימוקמההדעובשדחמרוריבל
י.תומוקמבםי-רוספלרוחתעבוקאיה.”הנכה”תדובעבםגתקסועהדעוה רוךמגםישקתמםהביעוצקמהדובאהחוכ־אבםעדחיםילעופהרעוסהדובע .ךכ־רחאהדעולםירוערעתשנהתענמנהזידי־לעו,םירוספלםידמעומה-תמישר

תרזחהלרותהדובעםוקמבםילעופדעותשקביפלהדעוה`תעבוקןבומכ .הדובעלםירסומו
ץבשחרז
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,לעופהידעוהגיויצנתופתתשהב20ס2.54םוימתוריכזמהתבישיב-?י ־בונאהידבוע.ןדזוחמסמהתנשל,תיזכרמהסמהתנשל,יאלקחהזכרמה' .קרביינב.פ.מבתורבחהוןוגראהתויעב־תיללכההכשלבונירבחו,יעוצקמהי
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רזעייקשמלהדעוה?

רזעה־חפמבלופיטה.יװיחוליעירבדאיהםיתבהרילרזע־יקשמתמקה ילכלכהבצמכדוחיב־הבורמ,תאזתמועל,ותלעותו,ברןמזלזוגוביא קריוםיציב,בלח:ןוגכתונוזמהלסמרכינקלחקפסמרעזה-קשמ.םויכץראב םירבחהןיברסמהתאתומדהמרזע־יקעמתמקהלט.ולאחויתורדתסהתולועפ .םהיניבםיקודהרתויםיסחיתועבוקו,.םתורדתסהל
הנשיעחכינפלםילעופהתצעומהטיךדבהלאהםירבדהלוקיעךותמ .רזעיקשמלהדעו

' חיסהלהתיההנושארההתלועפ.תעדהתאתוחינמהדעוהתולועפ ומקוהרסעכ.”הכאלמילעבזכרמ”תנוכשכונירבחיתברילרזעייקשמ רזעיקשמלהדעוהתלועפשןייצלשי`יםיזעומכרנו'םירירוזהנוכשב םירשעואלמרבכמאלש,וזהנוכשנהנופארהתיתורדתסהההלועפההתיה םילועהןוניכלוםיקיתוהןוכיסלהדעוההתנפןאכמ...הדוסיילהנש .קרב־ינבב
יאלקחהזכרמהןינלהדעוהןיבםיכשוממםירורבומדקוזהלועפל .םבוריצחלףאעיגמוניאןוכיסבםיתבהרילתורצחהחסעותויה
”תצעומריכזמתופתתשהביאלקחהזכרמהםערפסמתושיגפרחאל

הלועפהתאצמנםויכו,םוקמברזעהיקשמחמקהףוסבלהרשואםילעופה '.םינושארהעונבהיבלסכ;

םילועהןוכיסבוםיסיתוה`ווכיעכרזעהיקשמתמקהןינעםוכיסםע ' '.”תודוסייןוכיסבהלועפלהדעוההתנפנ

םייללכהםינויצל”ךייש”ה,הזןוכיסבםיבשותהבוריכ;ררבתנ
'.תורדתסההירבחםנה

תיתורדתסההלועפלךרדהללסהזןוכיסברזעייקסמלהדעוהתדובע
,הנוכשהדעולתוריחבםוקמבוכרענםיעובשינפל.רתויתפעוסמורתויהבחו `.תורדתסהירבחקרדעולורחבנהנושארהםעפבו

רזעייססמתמקהלהלועפבחותפלםיללכהםינויצהםיננוכתמתעב
אלדועלכ,העשיפלחיהתפמוזהרבעמבונתלועפ.קרב־ינבתרבעמב ןוכשמהיפורצדילחטשהותויה.יאלקחהזכרמהםעסמךכלרוסאונלבק-אל

.סורוהרומאהתאלבקנםארורבאלדועייופןטק
ונגשה{רזעהיקפס'תדעולסהתלועפבםיישקהוםיגשיההתאןנוקס. רתויםילודגםיגשיהלעיגהלםילוכיונייהשקפסןיא,םלוא.פעס'אל תועשלכןינעלרסמתהללוכיהיהשםיאתמרכחהלועפהשארבדמעוליא
”.םירתאםינינעבקוסעלילכמ.ומוי1
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ןיבהלהשקתי,ןירשימבוללההםילעופהםעעגמבאבוניארשימ םמצעתאךופהל־תאזהץראבוםויכםג־םילעופםילוכיהמכדע יגיצנםעשגפהלסממדחופ,רעוברבחאוהשכוליפאו,לעופ.םידבעל' .הדובעה־ןתונלאוירבדמץמשבנוגיאמש,תורדתסהה
«שי,-«

המקוידבתעדלולופארשפא-יאוללהםירחוימההםיאנתהללגב
סםוקמהילעופלשםרפסמ

`סחיבתוילמרופותוכתוחתוחכוההלאםיאנתבש{,לאופיא,ןבומ` .,גוסךלרשק,.,הזבאצויכוהדובעהרכשל

ףנעהלשונוגראבהלחמתומדקתההתא,ברקופיסבןייצלונילע וניזותהשםיווקהיפלתלהנתמהדובעהו,דיחא־סמםימלשמםיגהנהלכ.הזה ',ןוגראהדוסייםע
*

ףוצכיחהביטחהרצמהרזעםוםטעמבםילבקמונאןיאהלאלכתורמל םץי/';־הסרובהיסגאןוגראלףרטצהלםידמועבורקבלעופה־דעוהדילש הדובעהנצמםרחאמ..רולמ־תפוקןינבלזמםהיתוינוכמםעהתעםידמועה .םתקוסעתתרבגהלתדחוימוהלועפונתאמסרדת־ןורחאהןמזבערוהםלצא

.הדובעהותנמוממבםילעופיחבטמ
ןוסודבלשל,.הדובעתומוקמלשהרושבםילעופלםיחבטמםירתוחונא ' ייסקוזיסמ”בו”קבוד”ברבכונעגהתוישעמהתונכהב .

טרפמ3םעםבץלבה

תומלתםהךוםירומללםילע.ופלשהמשרהונלהנףרוחה תרחעכנתיעוצקמ?
;?יתבבםידמולותוניחבורבעםהמ.םילעופי55־כומשרנ.)הדובעהדרשמ ףנעב17־ץ`תכתםה*תועוצקמנ25־םהמ,םיאד42'ביבא־לתבםינומרפס `.למשחה

'

םילייחםבור,םיהיעצהדובעה'תבסללוונילא'םװנופומויבםויידמ
השקבלשןושללכבםישקבמו,עוצקמדומללינרןומהותונורשכ,םיררחושמ

ילבוא,יקלחםולשתב־ימוירפס־תיבבוםייעוצקמםזרומלםהלרשפאל
י`'".,)”לאבםגוםי(;םולשתלכ

.םהלעייסלונדיקפתמו;םויתעתאחיטבהלםיצותםישנאה



`שמ

-5-

טסוגוא(”הלועפתונש4־קרב-ינבבתורדתסהה”תרבוחהתעפהזאמ
תורושב.קרביינבבםידיקפהרנבצברקכתורומתוםייונס־הסכולח{1955
:ליעלםירכזנהםייונישהלעהרצקבדומענןלהלתואבה

נםגפטמגם2.גפנמ”
־לתלרבעםידבוע120הנמש,ץ”כיסדרפביתלכממהםילוהה־תיב

.תואירבהדרשמתוםרלרבעמ,5.סמםילוחה-תיבםעגזמתהורמועה

םעטמםישישקלוםיכנלדסומחתפנליעלרומאהדסומהםוקמב
.םדומהלנומרפהןמםבור,םידבוע60-מהלעמלםויכקיסעמה,ן”בלמ
םהתיויוכולכתאובולבקסרחהדסומבהדובעלורבעמןעיהלנוסרפהישנא
`.םדוקהרסומב

,רמינסירבבנ;ג־צא;2א:םירבח5ימבכרומםוקםב'םירבועהדעו
־תנגנמ-;גצבה;דעוהריכזמורבזג,דיקפ־;בג-בגנב;דעוהזכרס
.[רצח":[םוייול:חבטמהידבועמ־אנינחסניא;תוחא

דאמחילצהףשנה,תורדתסההףסנםוקמבםייקתההכונחימיב
לשותרזעתאהדותבןייצלשי.ובםיפתתשמהלכלעברטסורריאשהו

"הלועפהתחלצהיקסלבול'חהדסומהלהנמ

רזע”חףוסתמקהכןוגכ,םיחטשהלכבהברתוליעפהלגמםידבועהדעו
ץוחמםירגההלאלהעיסנהימדתרזחהרודס,םירבחלתונטקתואוולהןתמל

,םינושםיכוסכסלוסיחו,םוקמל
םויכםינגרואמדסומהידבוע2לכ0יבוגראהחטשבדעוהחילצהרקענ
.תיללכהתורדתסהב

ןבא-הנגםילוחה-םיב

תושרלתפחשבהמחלמלהגילהתושרמ”?.טראוניב1־ברבערסומה
.הדובעבםיכישממ,רפסמב60-כ,םידבועהלכ«.תואירבהרנסמ

תויוכזתחטבהלםידדצהינשםעענימוךשומממ”ומםדקהרבעהל
־"דסומהלעתולעבהיונשםעםידבועה

הנילהזכרממםהלםיעיבמהםייוצפהתאולבקיםידבועהלכס,םכוס
.

”!!

לסוחש,םייחרוקמיימלשוריהםילוחה־תיכבםדוקורבעשהלאתוברל(
.{ונמזב



ילאוויבדניאלובימ
י,תורדתסהירבחלשתוישיאהםהיתויעבבםילפטמונא'םויםוי
םיחילצמונאםעפאל.םינגרואמיתלבהואםינטקההרובעה'ומוקמבםירבועה
תובישחתוארלשיהזילאודיבדניאלופיטב.תושקותוכבוסמתולאשרותפל תורדתסההשהשגרההתארבחהבלבתרצויהאיהאיהןכש,ללכהןמתאצוי .לעופהלשותיבאיה

תויללכתורצה
ה־מ

הסנכההיסמלשזרפומהוהבוגלעהמכהזןנולתמםילעופהרובצ דצמהסנכההיסמיפיעסבתקפסמתואצמתהש,תטלחומתואדולשהשגרההנעי םידבועהידעוויעוצקמהדוגאהיריכזמדצמוכו,םילעפמבתונובשחהילהנמ אלשםילעופמהתעםיבגנה,םירכינםימוכסםילעופלךוסחלהיושעהתיה
.קוחהיפיעסבהנוכנתואצמתהרסוחךותמןידכ

תורדתסההיליעפוםידבועהידעוםעזתושיגפםייקלראמיוצר .האלהןכוהיסנפ,השפוח,הדובעבםירושקהםיקוחהתרגסהםשה
.םירבחהלכדצמהרקוהלהכזתוןוצרבלבקתתתאזכהלועפשקפסןיא

גגגבפ-םבבצב
,,

םילעפמהןינעלרפסמתורעהשידקהלהצורינא,ירבדםויסםע דוגאהתדובעלהשקהלקתםיווהמםהשרחאמ<,ונרוזאבשםינגרואמיתלבס `.יעוצקמה

םינגבואמיתלבהםילעפסהסןמזלכונתלועפבהחלצהןכתתאל '.תורדתסההדגנתיתטישהתסהםילהנמותנגרואמההישעתבםירחתמ

םהילעתופכלווללהםילעפמהלאהכשלהתרזעברודחלונילע .ונתוש'רלםידמועהםיעצמאהלכב־תנגרואמהרובע
םילצנמה,םימייוסמםילעופדגנםגתנווכמהיהתוזהלועפ *,הלועבתאשלילבמתורדתסההיגשיהתא

ץלפ.מ
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ויהשיפכ,םידבועהתויוכזלכבתכבוחטבוהתואירבהדרממדצמ
'.ותומדלדסומהתרבעהןמזב

«:דעוהזכרמ,גהנ־לאוילורק:םירבחהמ`בברומםידבועהידעו

.ריאמ-ןבלאימחריו:יססבולםמהיה:רפסבר”ד;תוחא-־תירעי־גאטנומ

ו!ו ןמגראתשורח-תיב

ךסמב.שיא49הנומר”ההיבבריינרחהםידבועהוםידיקפהרובצ
יעוצסמגורידעבסנו,לעפמהתלהנהםעןתמואבסלהנתההנורחאההנבהיצח
,.םידבועהבורל

.תרכינהדימברכמההלעוהגורידהמהאצותב
;סוטסנזור:םירבחהמבכרומה,ערהםידבועדעוןאכרחבנהמןמזינפל

םידבועהלשםתנרדתעיבקלמ”ומהתאךישממ;דחהדעוה.רגיבליזוןמרדור
השפוחהתסכמלכהתלדנהלעמ”ומלהנתמןבומכ.תוגרדבןיידעוצבושאלפ

תיתנשה

ןנרב-רבב!רוביצב

:םירבחהירחבנ.םידבועהדעולתוריחבהוכרעב.ז.שץרמב21־ב
`.ץלושוליטפוק,נבילבול,ןהכ,ץיבלקני,גרבליג,רשוא

םידבועהתורמרמתה;שדוחלשדוחמץערוךלוהםיריקפלתרוכשמהםולשת
םידבועהןמקלחלהמלושאלןיידעויאמתישארבםידמועונא.האישלהעיגמ
.,.ץרמתרובעמוליפא

.םיצרמנםיעצמאבזוחאל.הארנכםיצלאנהיהנרפתעיאלבצמהםא

םידבועםילבקתמ:סרביינבתיריעבןורחאהןמזבטבפברחגהנמ
תרוכשמהתמישרבתויעיפדמ,תירוחאהתלדהךרדםדוקיילכלשםידיקפתל

םידימפתלםתואםיריבעמ־ןויסנהתפוקתתרבוערשאכו,םיינמזרותב
`'.תועיבסםרובעםישרודוםירתא

*

ץחרמה־תיבביאפוס־לשמל:הזןוגכלעחקפלהלוכיהכשלהןיא
ןיאשןמזבכםיזילמיאהלעתינכמוא,בוריעהלעחיגשמווא,)הוקמ(
ןונגנמלשיתוכאלמהחופינהדדנעירתהליריעבונירחבנלע.)...רשכ
.שיא160-כרבכהנומה,היריעה

'

תוינברצב
תדר-ינרתינכרצבערהדעי

בכרומ,סדהדעורחבנסרביינבבהינכרצהידבועלשתיללכההפיסאב
,הדבועההיוארדחימןויצל,ריימכוטםייחוםיובלארש/יזיידבקעי:םירבחהמ

,ליבקמסמלוג'תפוקלםימולשתברוגפוזהינכרצבןיאש
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הדירצי

ג'תווקלםולשתשירפהלתינכרצה-תלהנההליחתהךשומממ”ומרחאל
.הינכרצהירבוערובע

יבר
תרוכשמהיפלםייוצפולבקהינכרצהלשםיקיתוהםידבועהינש
ךפסכג'תפוקלםולשתםרובעהעירפהאלהינכרצהתלהנהותויה,הנורחאה

הלהנההז"דע`הליחתהילףינסהדצמתובורמהתוסירדהתורמלו,םינשהלכ
.הידבוערובעג'תפוקלםולשתעירפהל

הינפםושלתונעיהלאלשטילחהתוינכרצהידבועלעיצראהדעוה
,רדוסיןינעהפינפלםידבועהלסוהלהנההלש

ינואתרבעמתינכרצב
םוקמבםירגההינברצהידבועלםלשלגהונהןיידעםייקהמםושמ

.10%יופצכםיינמזםיישדחםידיקפלףירעתהיפל)םיעובקהתוברל(

זכרמםיסרוד,תוינכרצהירבועלהערהרכםיתטיםתגהנהתארקל
לכלגיהנהלודבועלדבועןיבהילפאהתאלטבליצראהדעוהוםידיקפה
.דיחארכטץראבתוינכרצהידבוע

םנררתסההתורסומידבועןיב
'

.םיצוצקמההגבבם,

תורסומידבועתאריבעהלתורדתסההלשלעופהדעוהתטלחהרואל
ןיבהברהנאותמייק,רובצירחנבמץוח,תיעוצקמרכסתגרדלתורדתסהה
ןיידע”רחבנ”גשומה.תויללכהתוכשלהירבועםללכבוםיינוגראהםידבועה
תסחהיפלדובעלסנכנשינוגראדבועלםאעובקלעגרכןיא?דאמלפרועמ

ורחבנשהלאלקראיההנווכהשוא,”רחבנ”לעסוטטססיםילעופהתצעומ
,.תויללכתוריחבב

,.}

רורבםייוק8.5.54םויבםידיקפהתורדתסהזכרמתוריכזמתביסינ

רדסלתועצהולעוה.יעוצקמהגורידהעוצבלםיכרדותודסילעינורקע
*.םינוטהתודסומבםידיקפתהןוימוהנכההתדובע

הגרדסיסבלעהיהי-יעוצקמהגורדהםא,הלאשברקעעאוקלחנתועדה`

שישוא־הלשמסהיידבועןיבגורדהתמגודכיהדיחאותיללכתיעוצקמ

.ילארשיהקשמבולהמודהרוטקסבגוהנההזלליבקמרסומלכלםיאתהל
;.םירבחהתעידילאיבנ'ויתואצדתחאוךסמהדועהיהיהזרוריבל
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סרב־ינבבהדובעהתכשלבומשרנש,דבועהרעונהירבחרפסמ
:םהמ.517אוה1.4.54־הדע

תורענוםירענ546*1957-40ידילי ”'171”1956ודילו

.סרב-ינבבהכשלהףינסבםע”רנהביבסהוקרב־יבבמרעונה ”תכשלףינסבםשרנונואתרבעממוהכרב-תעבגמרעובהוליאו
.הרבעמכהדובעה

:הדובעבבצמה
1954ראורבפ”1955'לבוי

ורדוס\\ומםרנ\נדוחה
תורענ\םירענ\\תורענ\םירענג\ 19\50\\56\51\55ינוי

29\11\\56\58\ילוי
12\10\501\54\טסוגוא
15\8\55\54\רבמטפס

22\51;\52\52!\רבוסקופ
12\11\\55\54\רבמבונ
6\11\\”54\26\רבמגב

715\62,\-18\54ראוני
811\60\14\ראורבפ

תונמ4”תרבוחביבינמםתוא(רעונדבועםהבשםילעפמלףסונ '!' ־תיבבתורענוםירענלשםיוסמרפסמרדסלונחלצה)קרב-ינבבהלועפ
תשורחה־תיבנור”זא־רפבב,ואדנללשהמואלה”תיבב,'ןימורפ"תשורחה ”ס .אדוו

לשהרושבעוצקמדומללונתרזעבוסנכנתורענוםירענרפסמ
.הדובעבהכשלהיקיתוםקלחרדוסךכו,םינטקםילעפמ

.םיקפרמהםיבריכ,דאמדעהשקדבועהרעונהתכשלבהדובעהבצמ:
, רעונהתדובעותוכינחהקוח”םוסרפםע;תטעומהדובעהםלואהיתוחלדלע

םכלהלועפםושהטסננאלהעשיפליכםאסהבוטליונשלוחייכתופצלשי'
'ע,םירוההדצמםיישקבןיידעתלקתנםיקסמלםנבצםנבבצגג-םגגגנב-נבגשן

,רעונהברקבהלטבאה.שדוחליל50דעםקקזנל.תוחפםמלהרזעהתלדגה.
יםימרוגהלכתוצלחהןתוינסרהתועפשהלותואהריקפמ־תורבעמבדוחיב
`רהע'וגהוצאיה־ורעונהתלסבאלוסחל

\
ןמטסופבד־
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תודסומירבועלםיאנתהש,המםושמתבשוח.ע.ע.אםעטמןועמהתלהנה .הזםידלי־ןועמלעםילחםניאתורדתסהה דסומהתופתתשהלתודבועהלשןתוכזבריכהלתברסמןיידעהלהנתה .הארבהכ
ןכלו,התופירחלכבהלאםההלעתהארבההוםפונהתנועתלחתהםע .תורדתסההתורסומרתילכםיגהונשגוהנלווזהלאשבןודלהלהנההתבוחמ

םיביספהםברבםפהףינסלנענ
,םישדחםידבועידעורבכורחבנםילעפמהותודסומהלכבשרחאל .קרב־ינכבםידיקפהתדוגאףינסלדעותמקהםסלתינוגראהלועפבונחתפ ואלירפאףוסבהדבועלהיהיקרב-ינבבףינסהדעועתווקלשי .יאמתישארב

םילעופהתצעומידבועתושיגב
םיתעלתוכרענה,םילעופהתצעומריכזמםעםירבועהתועיגפ רופסלהברהתועייסמתירבועהיעפעבח”ודתריסמבןכו,תונמוזמ

.תיתורדתסהההלועפה
ןמזבדאמותחפהלאתוחישותוסינפסךכלערעטצהלאופיאםי תוכירצמהתויעבונתאמדחאלכלצאתוררועתמהדובעבגא.ןורחאה םיתעלןתואןמזלותועובקהתויגפהתא;דמליוצרו,ףתושמרורב
;רתויתובורק

ודי
לכתאבור-יפ־לעלבקמדדובהדיקפהןיאןויסנההארמשיפג

/.ןגרואמהדובע-םוקמבוליפא,ולעיגמה

לעפמבדדובהדיספהתאיעוצקמהדוגאהריכזמהאורהמםושמ
,םורדהלופיטהתאולשידקמוניאו,'גרוח־ןב'כ

הלאכםידיקפבאלמהלופיטהתאםיריכזמהלכלעלעליטהלשי
.ימוקמהףינסהםעתוצעיתה;ואףותוב
םייצנאםיבצנ
תררועתחסכ.םילוח-םפוסתודסומבדוחיב;השדחהנניאהיעבהק הנופ־תימוקמ-תישיאואתיללכ־תינורקע:יהםלכהיעבהלאהתודסומב
לעויעוצקמהדוגאהלעחסופו`ןירימבי'צראהדעולםידבועהדעו

*.םוקמבתורדתסהה

'
`

.דרוסבאידכדעםימעפלעיגמרבדהו
ןינעביצראהדעוהשיאםעחחושללה־הונמרבחש,הרקמהיה תורדתסהלהנפא?הזןינעבךתואחירטאהמל”:ריכזמלרמאו,םיוסמ :ריכזמהולהנע”.הזתאףררסיםהוםוקמבםידיקפה

<.רוסאהז!אל”<

רשקלכדבאמרבחה.תובורמתונכסהבוחבתאשונתאזההטישה
ח”פוקידבועלשרוטקסהםםשודה,לבקחמ”.`םילעופהתצעומלהקיזלכו לוצפלאובמךבךהן,וםגקחותוהדתסהלללכבוניאו,אוה'רוגם' תורדתסהדכרטירסעםו,םיכמסומהתודסומה.םילעופהרובצלעיתוכאלמ כלעםתעדתתלםיבייחםיריפה 'ק

.'

רנורג.ש'ר
\
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רודכרו.רעצהברהךכלכהנופסהיהתהתדובעשתירובצהדעוךלןיא
םימוצמצלשלגלכ.הדובעהתכשלדילשםירוערעהתדעולשהתדובעבשפנ

בור.הדעוהלשהתדובעחתמתאדימהלעמ־,םיתורטבואתשורחב,הדובעב
ורבשנשםמחלהממלעםבלתרצתאםינתמוםירוערעהתדעולםינופםירטופמה

וראסנסהלאתמועלםיחפוקמםמצעתאםיאורו,הסנרפילבהראשנשהחפשמהלע
,הדובעב

לוקםל,תונעטהיסרפבבטיהרוקחלתירסומההבוחההדעוה”ירבחילע
איצוהלוםירערועמהלסםבצמלםתואתווסהל,םהלשהחפשמהוקתוהתודוקנתא

רבסהרערעמלריבסהלהדעוהירבחםיצלאנתחאאל.הברתוריהזךותמ־תונקסמ
בוריפלערערעמה.רוערעהתאתוחדלםתואועבהםםיקומינהתא,בטיה
.םירבחהבלברדתסמןואכדוהדעוהלשעונכשהירבדתאלבקללוכיוניא

בחוכ-יאנסתבכרומהדעוה־

לבקתמתונקסמהלכטעמכש,רמאי
.העבצהללכלאיבהלילבמ

םירבחהתוכזלו,הכשלבםיפתתשמהםינונראהל
הבישיבמיפתתסמההדעוהירבחלכתעדלע!וו

-תוחפסמילעבהדובעמאיצוהלתתלאלשהיתונקסמבהדעוההדיפקמדוחיב
ןורחאהםתדובעהוקמילואהזרשא,םישישקםילעופ'ואםינטקםידליבתולפוטמ

ונלויההזגוסמםירחאםירסמ.םהלןיאתרחאהדובעתלבקלםייוכיסםושו
ויהםירטופמהןיבסכ־,רמוםה־לחבאבצהתודובעמםילודגהםירוספהןמזב

תונקסמלתודוהקרו,הנש60-מהלעמלףאו"55ימהלעמלליגבםילעופ
;הרובעבהלאהםישנאהוראסנ'הדעוה

םינמסםיטרפלסחיבהדעוהירבחלצאקפסרועתמשכםימייוסמםירקמב
רואלובצמהתארוקחלהדעוהמםינשוארבחלעםיליממ,רערועמהוארערעמה
”היתונקסמתאהדעוההאיצומהריקחה

םירוערעהתדעובהיתותואתאהנתנהנורחאההנשבהלסבאבהילעה
סירסהררבותובישי30-מהלעמל1955תנשבהמייקהדעוה.התברהתדובעו

.םיירובצתודסומותסורחדיתב,אבצה;םינוסהדובעתוטושפםירוערע100יל
`המצעהבסלבהדובעהתקולחוהדובעהירדסלעתונולתהדעוההרקחןכומכ
תדעוינפב.הדעוהתונקסמילערערעלםתוכזבםירערעמהוטמתםה'םירקמ8־נ

תיזכרמההדעוהתוביסיבעיפוהלהיההדעוהחוכ־אבלעבתיזכרמהםירוערעה
תיזכרמההדעוההריזחהדחאהרקמבקר.תומוקמההדעוהתונקסמתאקסנלו
.תימוקמההדעובשדחמרוריבל

`תומוקמב.םירוטפלרותתעבוקאיה.”הבה”תדובעבםגתקסועהדעוהך

רידסבםיססהמםהביעוצקמהדובאהחוכ־אבםעדחיםילעופהדעוש'הדובע
.ךב-רחאהדעולםירוערעתשנהתענמנהזידי־לעו,םירומפלםידמעומה'תםוטד

תרזחהלרותהדובעםוקמבםילעופדעותשקביפלהדעוה'תעבוקןביומכך
`.הדובעלםירםופמ

.
'

ץבשחרז
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רזעייקשםלהדעוה

רזעה־חשמבלופיטה.יװיחוליעירבדאיהםיתבהדילרזע־יקשמתמקה ילכלכהבצמבדוחיב־הבורמ,תאזתמועל,ותלעותו,ברןמזלזונוניא .תיקרייםיציב;בלח:ןוגכתונוזמהלממרכינקלחקפסמרעזה-קשמ.םויכץראב םירבחהןיברשקהתאתומדהמרזע”יקסמתמקהלשולאתויתורדתסהתולועפ `.םהיניבםיקודהרתוי`םיסחיתועבוקו,.םתוררתטהל

הנשייחבינפלםילעופהתצעומהשדקההלאהםירבדהלוקיעךותמ .רזעיקשמלהדעו
חיסהלהתיההנושארההתלועפ.תעדהתאתוחינמהדעוהתולועפ ומקוהרקענ.”הכאלמילעבזכרמ”תנוכשבונירבחיתבדילרזע־יקשם רזעיקםמלהדעוהתלועפשןייצל;י.םיזעוסכרבוםירירוזהנוכשב

'

םירשעואלמרבכסאלש,וזהנוכענהנרוארהתיתורדתסהההלועפההתיה םילועהןוכיעלוםיקיתוהןוכיסלהדעוההתנפןאכמ...הדוסיילהנש .קרביינבב
יאלקחהזכרמהןיבלהדעוהןיבםיכשוממםירורבומדקוזהלועפל .םנודיצחלףאעיגמוניאןוכיסבםיתבהדילתורצחהחטשותויה

.
תצעומריכזמתופתתשהביאלקחהזכרמהםערפסמתושיגפרחאל הלועפהתאצמנםויכו,םוקמברזעהיקשמתמקהףוסבלהרשואםילעןפה .םינושארהעוצבהיבלשב
םילועהןוכיסבוםיקיתוהןוכיסברזעהיקססתמקהןינעםוכיסםע .”תורוסייןוכיסבהלועפלהדעוההתנפנ

םייללכהםינויצל”ךייש”ה,הזןוכיסבםיבשותהבוריכ,ררבתנ
.תורדתסההירבח«םנה

תיתוררתסההלועפלךרדהללסהזןוכיסברזעליקעמלהדעוהתדובע ,,הנוכשהדעולתוריחבםוקמבוכרענםיעובס'ינפל.רתויתפעוסמורתויהבחח .תורדתסהירבחקרדעולורחבנהנושארהםעפבו
רזע-יקשמתמקהלהלועפבחותפלםיללכהםינויצהםיננוכתמתעכ
אלדועלכ,העשיפלתיהתםמוזהרבעמבונתלועפ.קרב-ינבתרבעמב

'הרבעמהיפירצדילחטשהותויה.יאלקחהזכרמהםעטמונלרוסאונלבקאל
.שורדהרוסאהתאלבקנםארורבאלדועידמןטק

ונגשה.רזעהיססם'תדעולעהתלועפבםיישקהוםיגאלההתאונרקס:
רתויםילודגםיגשיהלעיגהלםילוכיובייהעקפסןיא,םלוא.טעמאל תועשלכןינעלרסמתהללוכיהיהשםיאתמרבחהלועפהשארבדמעוליא ,םירתאםינינעבקוסעלילבס.ומוי

ץיבומרבא.מ,
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םילעפמהבורברוצייתוצעומתומייקהביבסהוקרב־ינברוזאב
:תיפנעהשולשברקענקרב-ינבבהישעתהילעופ.םילודגה

םילעופ515־ליטסקטהףנעב
165־ןוזמהףנעב
56־תכתמהףנעב

.־.י--..-...---ן..

רודע־רבשלעצוממבםיעינמתוימרפהותומרונהתטישיפלםירבועה
.20-25%לשהבוגב

חוצעומלתורוהםידבועהוםילעפמהוגישהשתובוטהתואצותהרואל ,הלאהדובעתוטישבםימרוגהלכדצמהברתונינעתהתנמתסמ,רוצייה
.םיפסותםילעפמלשהרדסבתושדחרוציייתוצעומהנמקותבורקבו

תגרבתוןוגראלהדעו

,לעופה־דעוהניניצנתופתתשהב20.2.54םוימתוריכזמהתבישיב.לי
־בונאהידבוע«,ןדזוחמסמהתכמל,תיזכרמהסמהתנשל,יאלקחהזכרמה

.קרב־ינכ.פ.מבתורבחהוןונראהיתויעב־תיללכההכשלבובירבחו,יעוצקמה
,תינוגראההלועפהלעח”וד,ינינפ.י'חהרסמהבישיהתואב םירבחםנהםהירבועמ70%־סםינבואמהםילעפמבבצמהתאהכוסלןייצו
םולשתלוסבללגבתלבוסןוגראהתלועפש,ךכלעדמערבורה.תורדתסהב
.וסודחתאעבתו,הכשל-סמ
ןוגראותורבחלהדעוםיקהלרתיהןיבטלחוהםינוידהםותםע

.קרבףסויו`םיובנירג.צ,ילארשי,ינויצ,ינינפ.י:ח'תהמבכרוהש,
הנשמהתצעומריכזמן'קסנילוסוג.אןחהעבנהדעוהזכרמכ
.ובואתירק'ילעופל
!עובשלתחארידסןפואבתומייקתמןוגראותורבחלהדעוהתובישי

־ו' .בםויב

םינמזומהבורסןייצלשי.תורבחוםירבחי600־כרורבלונמזוההבדע
.ממהתכסלבםהיתונובטחתאורדסוםתורבחתאוסרה,הדעוהינפבועיפוה
־רמפמיונכרע.ןינבילעופלחוטבהןרקבםירבחםושירךרענהדעוהתמזיב

הביבסהוקרב-ףנבג,לעופלכתאףוקיש,יללכדקפמלסננםיבורקהםימיבו,ונוא«
י

1מ
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תובךמה`תדענב

!
-:.

»

.הירבחהאמדעםימעפלתווכרמה,תבאצההםיעונמלתחא`תברוע.הרעוה ־.תנווגמוהריצעתינכתבתגגמאבבנבעםיכרענשרוחבםימעפ

םיסיטרכםילבסמונאו;”להא”ו”המיבה”םינורטאיתהםעונרשקתהג .ההבח250תוגצההםירקבמערוםבשדוחידמ.םילעופל”תודחוימהתוגצהל תומוקממוםילועהינוכםמ,תורבעמהמ600שדוחידמםיאיבמונאןכומכ 2000הלאתוגצהבוחכונםינורחאהםיסדוחהתששב.ם”לתתוגצהלהדובעה .תודעהלכסםילוע
םילועהיבוביסמוחורבעמהמםירבח5000”לונרםפאתדחוימהלועפב ס”תילארעיההרפוא”ברקבל

.חבס־תולילבםירפוסםעתועיגפלשהרדסבחתפנםיבורקהםימיב סרוביצבברןינערועירבדהשםיווקמונא
םסס־סנפיוולב"לארשיבהרובגה”לעתואצרהשמחונמדיקרדאסדוחב ,ןייטשנרב.ח,הידידיןויציןב:ןצרה,”יחילת־רורלפמורט”־תדיינההכורעתהו .ינינפ.יוארפס.ה
תורבעמבתירבעלברעה-ירועשבםידמולהםירבחהלשםתומדקתהלעייסלידכ םינושארהםירפסה100תאונסכרםיברםיצמאמב4511323ןהבדסיילונטלחה ףוסאםזיש,ןופצבס”היבלהנמ,סילייבלחהי'עהברהונרזענ.הרבעמלבל תעייסמתוברתלזכרמהי'נטתוירפסלרודמהםגםהדבעמלרפסה־תיבידלימםירפס תורשעהמכשיהרבעמלבב.תרדונההירפסהמםירפס100;רוחידמםילבקמונאו ,םירפסהוברתישבלדגיםרפסמוםיארוק

תירבעלברעיירועםיםיגוח
1955־54םידומלהתנשב

.. י..ע-.בר...,ןפי!?דעיי ירוססהל”נתלי”עוםירומתותכ
42 2 5

\\\\2240יסכוד,
`

,\ !!\56?4יקשמ-.םגפמ

40\2ח\\<\ןאגמ”םצגנן
4:=4:=:=3====4====494::4::גבפפ2ב4ב:49:12'15:14:5בב4======332292

םידמולתומדקתמהתותכבסעובשבתועש4?7תורטולתירבעלתותכה .ץראהתעידיבוהירוטסהב,ך”נתבקרפםג ,.דחיםיווהמה,םיכסמםיסעמהברהמתפרטצמהללכבתיתוברתהונתלועפ '.ךרע־ברולודגלעפמ

רבואט.א
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הישעתה.ידבועןיבתיבוברא־הלועפ
ינברואמםהמ.52־7,םילעפמ??םיאצמנקרב־יננ.פ.מלשהטופישחטשב

.תורדתסהבםירבחםנהםהידבועמ72%יו,םילודגהםילעפמהםההלא
.םינגרואמיתלבהםילעפמהןונראלוניתונויסנושדוחןורחאהןמזב

וופצרסהףנעבםילעפמ2־בןוגראהםלשוה;הזחטשבתרכינתומדקתהןייצלשי ללוכה,הדובע־הווחםתחנוםילבוקמהםיאנתהלכוגשוה.ןממכרמו`בובוב־
םסוהןב.תורדתסהבםירבחםניאשםילעופםןוגרא־סמתיי'בגלבייחמףיעס
תופצרמהףנעבםילעפמהרתיןונראםסלל”נהםילעפמה2ילעופמהלועפדעו

הסיבכ־הלאןיב.רתויבםידוריםהבהדובעהיאנתוםיילאיצוםהםיאנתהש, לעפ-מהלעבםעמומםויכםילהנמונא.םילעופ20קיסעמה,יניצרלעפמ־
.םילעופהתמכסהב

:םהןורחאהןמזבונגרואשםילעפמה
םילעופ9:־םיגהנהןונרא.1
9־יקסבוחודיותיפאמ.2
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