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גוו-סווו.ופצוהשקיבו-לוו
!1053ילויב1

תוירוזאהתוצעומה!וגרהתו(יי־1י
:55-57!םה
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.ןוהס:..יחי
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.1953/54!ובמבוביםווותבתואסיכ:וכפהיוולוו
.1953/54תנשבםימוחתבםיובוםידליינגתותיכתוקהלהאולה..
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.וביםוווהוםידליתנזה.12
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.חריהו-שורחוליװיו1תונוחי.־;"30רז”{פ.1
םינפהורובבי.ירץיהןוסלומינינעלי'ו<הלהגכהןבם,יורבגוצי
קנבול.י.כםעוויהנ'בודצוהרבכםעט'גוםיגנבור\.'ב.רה'־ונצידװר

תוצעומל-ותויויו=י,הויכוקהתוצעומלהינקהונבהוושהו-.יונםילעוה
תורפומהןבו"ציו.953/54םיבפבװהגוובתובוחםולשתבתוביריהויךווהה
!ןופלט:תיברה₪עבתי/54םינוכנההבסנתיטוקסהוונוםלוחורךתהיניו.לחנה
סויווןלהוודחה\:ורוההיווקסהןווס-וינוגנוגיהגו-:יו50%וליוויצחו-וב50%קרו
יווצתוימוקמההויו-.ווה,ועיויוווובויןוויגגטיט-וה.דוו-ב"תתיב"מםינ-ו
.םינמזורדסב
.551.952ונממוחנו/ןהל'/!בווהקמע-ווחווװצהדועי]וחלשנ.2

בוחווהרתיסיווסהפיחשינוווםישדוחמהלעמלךוותבתטעובו,ויפגדיו
תועגונװתוצח-היווחלשנםיקשה.1952/53םיפסכהתגוןיותוללכההקני

.הוווװםהלעםינובו-ו.רופצמ
הסגעחווח"עחערבװוכ''ו:!ססססם-בבורקהיןםזבקלחלםינמזוךרוהווי-.בוו

יווצל?ליווטוינהווובונהאיוין750004וגלהונוטבנ/.יוו:וי:ו..הנביו־יל'ןכה
ם'גװדגהםיט'וכח”!\ב'עלהג'םינפהירסם'כינסיד\נחבװר:`יס'וניינל
ךסיווורוווובוןוחתונובצצהםתודוסיהיפלהללכנ;ןיב,.י;;.יכיוכ

,םינגה
םיפיט..'5

הווצ
רבדב

.521952םיגוסה:וכו/..וי\ני.רתויב{,ילופינרציל;וק”/וו.ווגולי

וניג-בסםכסההיניווייוווווובונםילוציבושיבוכפהםיווציכיייקוזוסה
ייהה!{עונלתגי'װ'הו:'ההזג.ייל70314לשךסב3.952”3!!תסלהחישל
”םהףװווכװ!`ו1953/54טי>טכהחנטג.וב`וסונוב!חלס!\וויל9417:רויד

«יןסוװה\:ו.יהיווההפילקבווווליאוהםיווצהייווינוסטרווגוהב

.םינכהרונותפשבךוויתויעב,תיוורוווו.יוהקולחב

.ו־.וימוחוו,`וםיימויב-ו`צא־ת
!גוסהוןהיטוזווובםיטחתיבגתויעבבתושעוטבלתהתוידרחהתוצעומה

.םיצוביקבוםיבשומבםינגרואמיתלבםיבוווהפוהלטססהטםיחפת'כג'ןרקיעב
םיוותהתאםלשלהלשממהתוועיגהוהלומהשעיתיכםיעבותוגהנןבומהו

ןורו-ובהגונבװויצכבץרפבלהונבוניגפהורטפיכונלווויוםיילפיצינומה
תינוושמהינוביסתימויהםו.תויבוקכהתויווחהתבוטליבויח!ורתונ.ול;בוצחל

תאתונגלןמוזוונתעדלעיגה"ודימעי-וו-ובההלהנהלהגיךםגוניהותופוקתב
וםרתויווװיװװוהתונעוטהתגוסלהרידה-רכסםעויויםיילפיצינומהםיספה
םירקסב,וװ'ווװװתוטונהאלוםיטדוגץבטלסלובחורל!ןגי"תוריסו"!ורבח

יירפסיכ'ו'װוםיווינונהורטופשובתװלהמ,היבגה:ןינבברבודכוובו.ונינפלש



.2-
תוגזקחהורססט:לספ'ג,מיםיתובגל.חויװװזהתונחהלועייסיםיבושחחלסםםה

הצעומלויפג!םגובההםלישאלדועלכעקרקתריכחהזוחלעםותחיול
'װןטל\וסץבגידרבװ.יינפלליגהתויעבהלולכתת=ונצבװ.'וגותידרונה

.תויגיפגסגיןגןויוב
!לסנמהלחתתף:`ז-רחבתתרצעװה.5

."לטבומהמוארטהתיזחבתינוסיחבטייטבתורפועתוירוװבהת\צצוםה

תווצבתורחתוה\תיסיותויבויחתוװגציחצ-נןתמיוב:ןונקתולמעןח
קרולי\רו:«'סבבמלןהלעייװוביפסכההססבהפקהנצבהםחלצהקוסעת

ת\װגצעוציבוםי`גלתוגיוװןזװנביתנהיתגפהלןכוךגטםינודנהםייח:
ת\חסבװנה\י.<ו.םהרייוסןפוצב:ולסל;ןרותה־:יןהכלטות=ורייצב!:

תוצעומלבייח:ונע`ו`וטסםייתוגםימוכסבתונוחקולופיתב.הוםרתויו
,פא-ובלעךואהתבןהש\װןס'טועצובשתודובעיווביובת\ירוופ

האבוההרוװהרוטפבהקוסעתהףגצתלהנהםעתוריכזמהכוובתושיגפב
,תושדח(4.;װהזיווצעיגהלהרסםב,תוכ\װהןולימלותינכותונהצידי'ו
.ןבקלוב
;ןוכסחוה,ןי,ןבמםיקנב:כבביחגוכ,.רכםיווחחופינ..

.ןורחװרןנזתוקלחנ?:ךכהזףיעס
םעטמךופ-:ויבתכת-ן;`ןפ50544הלעבלתצקםוחתלהיתכירצ.:

חטבינפלוגתיביװתוװ1;וציפװוװזװװתובותכל.ורובע-וורטפ
;םילעופה,₪;װוװםתגןווחמןנוכ!תגהוףיטקםג`ממװװ

חלץכל1/71
יחצםלושת'חיחייתבוםוװיונג!חתינרקיל:.ויהתרתי. :ומסחש:רנוטסםובםהתתעװבך`ובבס;:'יונה\ני'װוט

,בורקהןמזב.רציוירצותה
ןרקיוצח.ו-תויוגבלטװליעלןותחתהווװןדהנקהיפסכה::םג
יכוגצבתורשו';צהיווהחיננ.תורדתסההיגסיוושהותהתועטהקוסעתה

ןה,ןוםי'.ו«"יוביכ,דובעתור.יחצורטופש:יוװבעה!ונחבתוןממת
הציבלהוו?יבועבהעצהלשרדגב!:גהתיהיזובתע'נת.הנצבובחול

לחנבתוריינל.תוחפהיחקלהלוכיה,חירװג=ההאצומ:יבתכבתוברתודובע
וװניװח.והןרקפאגתב,הגסװנעהאלוםיגחההכיחבשוקלסלידב

־װצי'וה'וכותמהתװרסתךקהתלהנהןינלהובוהדרכם-ךגיג'גיתרקוח
םוונבכ`ו”,!יחוטגחחםיסרוגיניבלב'ג;ולוו:"ת\פסוי-«יזםיװותודובע
ןופיסלףסכר:עהװסכיוהמוי/ית.ותפוגו-.תוצ:־.ךוייי'יתללסגםחונו-ןו
!ןיקטבולןוקתןויחהח::הםעדחיוװולעוסמסתויתנש'וטםיביב
תוומו.."!תתיכו₪תונוחטבדגבבתחת.דסינונטסתפולחבםיצורח
רחיםםג.ךכוי'ג”..יהבייחתההשוטנהתייװז,\”:ייעי`\!תודובעלתופסונ
,ןרקכע'תס.ו,`.'נ!:ףיעסבברניכה,בילצוםהויו.ו'גװבתוצעומלםולשתה

ןופיסלעהקוסעתה־
ןמטרה. ««תלהנהםעתתלוגחבװינ.וטימשהונגגג"תוריכזמ

תביוחמבויוו..התונתהל\װלזנגןןםיפ/”.והרוביצה'כחגסלםיניכ
ורבצ.יו

.םיל/לכ'ג6
תלילסלתינכותהב”`עמםייבגנהח'װוך')החיגהךרנוגװבהוריכזם

תופתתשהלהחיריץיו/,ךיילע4לשףקיההםיינויח,ןיביסיניכטמק1:50-
חס'גיסיגבהטב;'וטתלעב!ילחתינכות.זייוןויספ?:;הקופתבתטפטפ
נ:וןופמיסםיבושי

לעןפגהחמוגםוחתבת.װגיתינבתלילסןיה-`והרמחה,חוכיו
:ישבויתוגהםהגושתורפותןויצבםיוותוא`ג1.400000

1,000,000-תושדחנװניתודוקנל.ושוגםניגבםאק.וי
,"בהי*0םשבוץססנהןויכמות:ויו בתלילסל

₪»<. 100,000-«ו;:.:ןןםןף־
300.000-רפסבוקיצנ,םי:חחפיטונגתיוייןםיו

0

!בקיההלשממהתיזחרפסברקיעבויגלט'שהעיגהיעזגבתכיס.
םיפיב

חיטבהלידכתונחטתותקבהיכבבהיפירובצמ\רװםי,:
םוקטגלולסלז.ייחתההניצ\והרובע.נןװחגתיווזיבוופתוװו'ג'הה:

לעומוקמוםװיג:חלכהיה:וצבוקהניא"הװגתהזיראתםינכםיוסמה
.ויהעיגה\ויגיףינבתלילסלדוחההכיעדבם'וססחבושיה

,
חוץגתנתחתמ”ףסכבסוטיסליט'גיבירודיס,ווםפ;ב,םההלופ

!ליבסהתא;ולװםגםבהוןויםירבדהוורבתי.ז.םזוםוגװגףוסביכ
םיניוזמהחיישיבכה'ובתאוימטורטורפבןנכתלטלחוהונל.ווחוספל

.יןטבתדיםא,װחג'װבםבוכיע.ויהיאלשיוכ,נויװקםהוגתעצהג
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.תוהבונג,הנו:5.6.װ55-בםיבו-להנהתיהוךנווייוווסהתוצעומהיסטיוווהילס
םימוחתבץוחהןוחטבהגנפבלןרניתרסססלסיצרפ"הפסהולוכסתהבויב

תדעוםע,תובורסהתויעבלןורתפינוררודיבלת\סוהדתוסיגסםייסלהטילחהו
.הרפסמהרבווןוזוווגהיוס,ווס:ובהלסןוטסניוץוח

,הוסססהוס;הסנכהלכןווווכבוזוה.וונווהוססונהרססנובסנסנ!וינל

ןסהפניוותונל.יו-ופסנסהגהווקנהרסספהסםיביתנבסינצװלעהסיגסגונס-ווה
תוינויהחויוג.ומכוווהסל:«לספסהונווכלונוניןהיונבהסו:וה;תוווסוווותוינבה
הרוװנסהוסנוויקפהםסתויעבןניהןהסטגה,וניסוח.יובןוויסבהתרבגהבהוװסקה
.ןתונורותסל

יסביפונןוו-נבהוולנההינסרוסניהיוותסתסנכהלסןוהסגוןכותתונו
רסתוסתתסהןוהבסבווניוססבןוחטבהתיינבלעהבלתבתהסוויוה.ונהוב
.ןוחסבה

וניניבהלונפהףותיסקוו-הלנװוולתורינוסהלע'ויסהלהטילחההווילסה
נוצייהסהלוו,ןונובזובונינו-ויפונחנאשיאלקחהזיניוטהיוונסןותסבהתונוןיבל
.יװו'םגונהיכ-יתבבוהדעובתורושץחתוגועתוביסמובלב"ריגהלעיווװה

הוקםויאלקחהובנ-ופהיוועסןוחטבהתונוב\גהרגיצנתאהשדיחתוריכזמה
םירבחהשתבכרומהדגה-ריתװג'צג.ט'ו'ןכהםװכ'בץרמבלעפת?”"ללכבהרעוה'נ
סתירוזאההצעומהססך,יוונלבקני,ןולונונה-ףויותירוזאההצעומהסהו,סוונם--וב.וו

.וויקיסובםהגוגיבצוןוכיתהןידסה
.1955154![םשבםימוחתבתוובפרםתפצהל!וטולה
תוניי-וגהיו-וסםלסיללבהלהבבה,סיסנ.סיוחדסנוסגסנונתוויבובסיב
יתבותואפרמתמקהלתות'וסםתװעוסלתוולהלרוזנטהתתסבהםויק”?החי'נל
סיסונגהתנםנרונתסבוהסיוול"סטס-בלבזןונ1953/54םיפסכהתגוסבםיאפור

עוציברבו.רחוב,ןורתהעגרנתוהיובהרדסבביצקתבןוציקווסיופס?נה53195.2
דוסבסלבקלונהסיבתהתלנוההוהסונלסרס.לחנהםוכסבתולולכההווחהה

תבטב\ניסוהבכםיאבו-ויתבוםילוחירויו,ווװ*,טרסהנקתלהוודח.וטולהתותירבה
לכ!וזתוסעלןויסנהווגינובויהנבההליגסיסב.ערייו.1953/54םיפסכה

תנוכג,ונלסוויסיפכ.ןגיס.וויווידוכווקבונלתונעיהלידכותלוכיבס
הוהםוכססיסרתנינביסתמקהלובוחה!יוויצוגיותוולהלתואירבהיורטםתלהנה
:ליווצלע,ןוויבביאוווברוווי;ינוויונגיוובלוס,הוננסהנסהלסחול
םיכרצלםיוותהסוויבהיהנווולהצולהוו-ונלןוויובס:וב.הונו-פהביצקתרסוה
לבקלםיוקםותינוביקניבהתואירבהתדעוםעקודהסגסךותוגרםפםיכרצהלעו
םיכרצהד'וע'\!װחהלכ.יװ)זכרלויההנובה.םינטובהתעונתכהזםעונלערטוח
הנופהונינפלהיההסיונ,סיבװההווטוכלסנאלותוננוכלהינעיוונקיוול

נגקית,ונתוסרלןגועההמלחהםוכסהבעובשכוםיכרצהוייערסונמלבטהטלס
'.תיפוסהםינווגהתסיסר

ןאג1952/53םיפסכההנטבהרסוווונהפולחהתרזעבתואפרמהווסקהובו
תוסנלוולהינרוס/יוגולביקססיבוסיהגריכ,ךבתסם.ןולאסי"עעוועלוגדילע

יפונססולסתואיינורצונשהייסנכההייטנהףאלעםיבביבהתאםיסינכמו
רובעי-חסוניווויסנורנםכב,בורקטולסתליוכיססי.הוונעהורסמייעהנחלהה
.ויתובוחסולסתל

541053תנשבס.גרםידלידגחותינתוהאולה9

ןוילמ2'וטךסךוניחהתצעומתוסיולהרוחבלדפרעל"נהןורטפלתקולחל
יגובווסקהלהצנוסהתובוחללגבהוונןסחילהירהםוכסהיבררבתסםלוהיול.
לסטובםוכונהקולחלינבוסוולסו.סייווװוסי'וברתתווסובוסייוסלקוורסס

תרנונטכסיבביכהיסיו'סבץוציקהתוסגט!!!,הזמתוחפילווװיוול1,500.ססס-נ
ווסיבסוהיוהוט.הזייןירוטסווףיעסלוננהחינההתעךרענה:ןויותחותיפהביצקת
ווטוימיבוסיסתותיכתמקהליוולגםסססס-ויייל;פסססם-כהסססלונלתתל
'תופסיתתהליבו/בובלסתסרוהבםוביניינתעיבתתנועלהו.דיויונתתנסב
`י!"ול470.ססס-יבלסןסב

לחנהתוךסבלהוװלההתבצקהב;יווההונקלחלעןיגב-לונתנוס
ניהבנונתואיוהייבהיסינורושקהלכבןווינבםיילוח-והםינותנל
.בושיובוחילכ'דעינכהטוביג'סהתאתתלהרטמב

םירחוסהלבותוירווצהתונכוסהיסדנהמ'נסהיגכה.וסיגונה
,ןוספוםוילונתו-וינינימסהסנקנןהלשהובגהוןונביתוותויוול

.בינה-לתביהלקװהובובהלסהובייניהםלועהוקוג-;10הגוסל12.7.1953
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4.תיבגמ-טקנס

«תוצעומהןונרותועידי"הוןו(ן`וקהורסיפיװהעבקנ-נתונבותהוגיו
500000`וטךםג:ויתולועפבליחתהלהכירצאיה?«תיחטש-54יפס"תוידוופה

ךרסם-25900ס-והריבחתו.125םסס,תיווח`װתונכוסה-125000(;יחל
חופתלװט'סיובוריקביול300000לשךסבהלועפההלחהעחצל)הדוגעה

יװףיסוהוגוגםויויוכב.םיבו-וקהםיפ-:תינבתותונבותהו.;לרסחהיכ
בויבהןיבתוצור-ותה:קתתנחתוװוװתגסנהגסיוטידוסיהםוכסה

תרגםםב,.ווו:ו:הווחוורטוןבע"על-תודסוםרםיד-וספיביצקתבונק-ףיעסל
.םינוש?('ז-יגןרקהלשתויפסכהתויווח-.וקה
תלוע-:גיוםיצנהתחרפת-ותפוכרענשתוכ-ויוטספבחמקתיבהןוקתלהנה

ןביפלוהקוסעתומצעברותפלתוניצרבעייסיותובייחתיבהןוו-תבצ.:ןרקה
-;תודובעהחצינהוםוקםךקיצגחוגץ'

תודובעעצבלתוחלהתועצמאבעייסתבו'גהןוק.ג
.הדויוצרסומבףקוחהםהעקשההםוכסמ70%

דובעתריופ
תאלבקםוחםיוותבתוינכותקבטתיבתוװכעעצבלןוברוסהבוס-
יװעוםסרננעתודחוימהווצ-ןוהלםאתהבװדיבװותועורגהורסמדוסיו
&.יאלקחהןברסהיגסתונכסהוהקותםינװגלקװתוכרבב

ינטךותמקר:\

םוקמב:וי-.ונתרוקיביװע,תצבוקיאלקחהונרכה`וטתונכסההקלחמה
ופוחתפהייי:ובו`גה,רקיווצ.וגולהודוסיב\װוגצהףקיהתוצח:ה:

וושוןיװםװמ:היוועט-ותעצהתונחתבו-:חןרקתינהנהינשעוציבהתרתיו
.ןרקהתלחגה

.!ורבחתיעצמאתיטמוטואלבץםןרקהתלהנהרוסיאחובלבקמהבושיה תוכ-ןקתהלםװהר,װפרועט:םיחוטבה-ףחיתאולוצוךװולהתםוכםם25%"וינ"
תליחתב;ןתיחוחתונ-;בתעגונההוונעהתגסלתוװװוויפלבווגעה
.הרובחורטפןובס;ןווכמהלבקמ?«וטגןיבדחוימםכסהב

םגוסחייחצ-.תות!גובהיתנתונכסהחקינװם'ווםוװתתגוניגפהגוסו
ווצ-ברןיגבוימח.ת:בהלתג=1ו..,תןווװ.תונומתןוג-וצתוריכװיו
.תינב-:תח`

.ועס-11
"תוי-ורזחתתוצעוןוג-ח.:ןווי-ח"ה:ר(ווןםי;דעןסוםפםחפוחקל

םי'םםנװםיסחיהדרמהלעךופהורזופםעםכסהללכלונעגה):52-34'מע
תלבקב!וינתחהטעמלהגלהםכסההתלעפה.םיגםוװל'יוװהרװהוװװתג
ןגוףת!וצה.בטך:ורבתפונהסםגההטעמלוליצפה'ווכסחורפכיװוהפלחה
,חערפם.ורשוהגוסשהדבועהףן”.'ו.ופרתויו1953/54םיפסנהתנעל

-בינןותילדובעלועסהרועמבייח1955רבמטפסדעול'רבתתרנכב
םחוםכסהה.װבליעפהלשייכ!:`גהצרוהחנעבונהלכתורמל.חעיןוט
תיווחמםוח.ואםסי-זװנתונשוךכרחאובייחוםויניסקיװצהםימתו

..היוהםגובס-הלןףװתוגװןהתוגרוחןיב :םיקלח.רסולשםכסהל
־

תעיבקןרוולתוירוזאהתונעוטהגוריד.!
.ןביי'קחבדעווהךרםתתובתװםח

ירםטסתוצעוכ:רו*:הגוי:תוגרדטולשלוגרוד:חירו:התונעוטה
וןװווונידצהו'.יי־יװנובהבוינהגרד;ןביצקתס50764ףתתשידעסה
.ןבייץװססטומ-ב\ןתתםדעונה־ץרםםעתוצץותץובו'גתגךרוןביצקתם705.4
כעבקועסהוו.ח:היצרטסינימדאהףיעסברעפהיורו/וגתופתתשהלרשא

דעונהביצקתברחװיכותודהםהיבהיצרטסוניפדתלהוונוהבףתתשי'ג:וגרוב

תצעומותצצומיננ:קתינונתילאנויו-וג'טהניווביפלקב:וחרבי
,תוי-חומהתואצומןוג-ןגי:תומופ.לימףתתט-:'ויװ,וגרוב

תעפותוהזןורתפןינעלונתיבתוגייתסההטטר,ול`וכגםכסהבונװכ
«תיצרספיגיבוװהתואצוהמס"װוג'נהגרדבףתתסידעסהור

.

יריוגסוניכהתירפכוב
ןינותוגםקתוצולחהויװהםגלהװווטוולוב
.םירוגסתווסוםבהקוחה

,םיידפוטרואםי־וי\7בט,הצרנה,ח`נסיװלל\כ,ם

)חךובג

.הוויל`;בגועלת-ןופרהרוו"`
םורװםתווסו.;,ם`גווצוט,)םוגג:שטוו-תחפוה.תיכוניח,ווח פװםוס::ולחו-תוניג\;װוװאװתצקמתוסכה־־־

.ת'ג'סןורפםגוןהרוצ.0
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.הקיתוהתובםיתחבדעמתואצוהבזעונהודחפתופתתשה.ג
לותובשלםוקתשיוכוםיינורכםירקבורבחתוירוזאהתוצעהו`
.םוכיסבםידחוימםירקסבתופתתשהתסקבבהיסוץםתדעסהתגסלתופצםצ

'.וגתוםתתסחבוגודי'רנ

.לעפויםכסההוסו'ה?םויאלבוטיכםיוקה!בתנה
.וביוגוװתבםידליתנזה,12

ונגותוברתהוןונימהװפם'נועסהורפסווויההגוהועגפתובעהםע
.₪ומו.וניב-וחומלעפמההוווסיוו.ייוגג.טויתועפוההלהונםעםידגוב
לוכתגציימכוונװריבופםעקודהןפואבהלועהףוסוהגונ-וויההעיגהילגב

,וויהוההבינענכההוווםייוהה-גבװוהוההעיגהוןוויגה,ווי-חונהתונווכה
:ןסקווב
.החרוח-התונעוטהלונה`ה'לצפתה.1
תעיבקךרוצלונגונ-ובותוריכזמיייויהנגרווהתוירחאהתונעוטה.2

.םידליההווהבןתופתתשה
תואיצמלםירותהתוסנכהןוטרומתפותהיוװנתואצותבדנוייםוזןוערג,5

.תוברתהוךוניחהורסמותוצעובתידילעינחיצההסוכי
םידליהתנזהלעפמלתודוסילעחורבוװוירוזװהתוצעומה`מצדתוילכ

תילוחתעילקיכהחנהךותבהמויבילגב.ונרייותועצהתוכהתחו,\גיטוװתב
ןיוצלעופהןעווהנושארופורג.הגיובהיולבתוספתנהלשממהלשהבינעןויח

ח'ווביסןורתפתחיתפלםייונבןיעטהלתוויבװנהתאתודרוההיה;תתולעב.ותויהל
המוג-ומוהוגציימווגיםװװובופקיהלכבהאנהויבויחהועפםהםויקתא

:העבההפקשהה
;ןוויההרועפלעןוהלעופה.1 ;ופסנת\פוקםבוהויוהגיתונעוטה.2
2םס-300-40ונ-500-בהנזההלעומבדליתקזחהבהגטתהסתתוצעומה.{5

תוירוזאהתוזעונהןונווכתורינוםייווןווויוםיחמומוהוורפ
.תוברתהוךוניחהרוטסנלעפתהתייחנהלעצויוװהוךרוצל

לבקןופיפעהתוברתהוךוניחהדוונה-,והכוזהוהקלחמההוהנם,וי;נב.ונויו
`וטהרתוטילפתופלחהוםטןוהבוגוהוװהכהווההלונפהוווםיווויתועגה;וא

םיניבמתפוקתוקרוןווםווה,:ו.55הוכו24.5.53:ןויכהויװווהתוצעומה
.ויו-התםיווהייוהןועט:ןווגועוי\:בנג-םוםודב,היװ:ונה
..וויװװוהתוצעומוונויועוהימוןוו-גבהווהו-,יסווהװה
:ר'גח”!ךריע-1.5
ןפואבוגוםוההגרייפוהיוייוההויה:הגוו-היגווההטיווסוהוהתוהגה

םיבווטוניה-וצוםיפנעההתלועפימוחתבוניב-ווהה:וו-וקמרוטינוחוסםגיתוויע
\נשס'הלטםיסינובגנבשונ'זװכ'עוט"ךלהמבםירייסינשרבב{'ההב'".םח

.ןוכנלןוויכבםירויסה
וחקווקהןתיניכהוקתוגיווגיפוװההסיוווםעג-רהויתור-ס10

."ןווקהםיגוסהמוגיגוהיטינווגקוחו11-ההודיוװו
'.םיכיו `ט14

ו'קוג:וקהןהוףקיההןכםינודנהויהוםםיקוחרותוגהמהדבועהףאלע
ךומסלדעהתגצהתינכותהתניגניכןייצליוהד,וביבוינילינופלטרוביח
הלוו32-34יספיותויװװיהת\צתסהןוגראתועידי"בהילצוגדפיטשןודינב

־װןװרבכ).ץרומםיכיוסםםירוװלװווהיודעהלודגתוגוס"תלעבתומדקתה
גובה-דעסוההועיחוודןווקןתונוהדובעהוןויגה-וכוחוכהנידמהםערשקתהל

םיכרםינוםיןהיפויותגטתויווזמתוכותחרפסמונקולביקןכ.חפוצ'ץנהיה
.וחקירונת

תולעוהכירצ1953/54םיעפכהתנשבעוציבלהפוגבתילמינימהונתינבוח
«,4!ותינכות.ייל75000:קרואדהודבועביצקתבםיהונוימד16סססס-ב
`ווווןנהבצממםידרוחטבלרשק:והלהגוונתםיניעלרומאכתילמינימה

וכרעהויוויהןהטו,הודװ:=תויעבהטנרותהוןכוהנופו-ווווה-וגה:ו
;וולווךשטכו'גיפלוונישרמתלתגוםהרהםעייוזיכןייצליוהד

גוהיחרכהסוטיו-זגההועצבלמעירפמםהיגוסלםיטוחבווםחםח!לש
ךרוצה₪םירובידריגסהלםינוסחםישועונחנא.יטוקסעבטמכביצקת
,םינובודםםםץבלוגתץדבהלתםימיבוילון,הרידגתונמדזהץיםהג!לע'וב

[ןווקמההזסיוכ,דתוהדדווםלתיבמוהרועב,ןווינכללכהןבאבוירבדתושעל
.!.ההועוסגתיוםיויוהוגהיגבװותאעצבלייגוי
`ריל.1.5

תוירוזצתינעדמ21לינרות-תטישוםינפה”חסונלהטנ`גמונתור'כדם
רדוסעוועיו:וטיוהנחטהתוריציותינונש/,תוגוסתוביטם,תוקוקוה

©.רתיה'בונקופיםלהלועןגווןווכהלםיגתמוגנהותויווזהתונעוטטווינקרבכר םיכרצלתוטסוסטאסודתוינונחחוי'װװםהתונעיהלוענוההז!11'ח"



:ו«.-.װ.₪,.עיייי רמע-יונבוטולי:תעהו:ן\1ב,ניגןם
ולעופבםעהעשלוולוודומלוצתיניצרתופוקתה”יוניבלתויבוכמיו15
וםינובגמשאיבכמתןװגבוברסלשםיקפומימ`/בםיצםובטות\ווח'ת"ךיד

`5השכרתוסמלנרםװ!!!”ןקירמאהחץבעהה!םםירלוד;תיקלחהחלצהבחטבוהש

`

וװכץוןגהניהת.\ויגוכםח.ת\ידוװםהתונחטהליבשביובינינקתמלשםיפי'ג
*.יחיו50:10..ןהמתחא'ובויהשבוריקבםיסרוההטויוט

:ןהתו'גרבםה!הלבקבה\צצוכה
בגנהתוצעוהיבופ-רצג,הװהי-ירה.וושה-ללהמ,«ס-תיזחןוויהקנע
«.ינופצה

ך"`.ןווגתרגסמבש5-ץטץןותנ'נ'ליוות17

יאלקחה;יפי-;`הגחבםערחףוגאבהתסנכבסיירםגט'חטםיבתכמעהשיגפב
.ונתינםג)5-6(ו-הגיהןגבהגוחומיעהנשםויקוהעונתהתאתועפוההתצעומו

תוברתהוןוגימהורטפינשךוכיחהתורנםילעמהםידליינגףלצןיבם
,םילועוגעוהתוהממהלצהלהנומתהמ-חומותוצעומהומוחתבםההסס-בהלעטי
ןיװה`גאהםיבושיהלכ.תורבעמ:םהוהבורמהםוקדהואכווטוגסםיצוגיןיהומכ

אוה5-5ליגרה:והךוסימלע.ןיעמהלוטיבוךוניחה!חוהב\;םתלוכיב
װג'דלוהןגתריגסב::,-.יפלכ

חווטההגייב-י\!\הפ,ן;יי;\עלשבושיבםידליהןגװןהגוהתוניסחההנבוה,
*געהי'ווה`םיוליה'טבה"מצההלטה"..םינכסמו

.\נ'ו:םייח”ירבח!וו”ינפלםגוידילעהלבוההז
תגסהןושלקוחתועסהו6-5ליגעיפשהלהלטוהותעשבהסילחהמוד'כ

הרחב'כהלטבתההעד-ןוהרתוירחואמגלזמ;תעגפנהרטופםרההעלהגוהםיװן
יוטנהןותנשההצלולכלוףװװחיותויווסנמירהמעװנזה,הויקפהוםורטהדעוב
הגװ'גםוסהיעבהוםירההתדעותונעטבםעערבטוט.הגוהרוהדלקוהתרגטטב
`.הםגבג

\ ;:
18'₪”!₪314\

םיקמעס.ובולעהלעוחספתינהנהש.!ונתוחװנװוגגוגװ!וו-ןינעה
םיקסעםכלרוע;והוקקוח!םירוזפ.רוצעמןגס-ביבךרנומ.תוידתוצעומל
.1955/54םינהכה.ונפ,בוריקבואר”וטספיעסןפיוןהה.וו-הװרועיסעגונה

הווצתוירימ:ןווקמהל'נענונפוג-וציוסינטלרחסהתינהנהתיזחלםינת-עסו
נװ-װװתוצעוגוחההוועםיוסמםוכס:יוסיכןכו”הזםוטמט7554םיקסעםס

הימיביכם'קבוגהננפ.לחנבדועקוחןהבםםװךתהםע,נװםדוץםיבעוילעב
תוצעומלעװונ\גםוביםתא."לעןורגמוןוויכבתובוטרהעצה”עבטנהלונ

!וטנבה !שוג

.חוירוזטה
םטערוצחרחשעובקלוןורלהמקנבונילעהתבכ"תורוקמ"הכחה!וה
זכרתהרבװתםידב.צילילג.ג.לעלטוה.תינורקעובהריבסדםיקסע
.ןרויגגהעצהונייאלקחה

.ת”*ובצח[ויה”!`דבה19
יכוגװערװהתוברתהוןוב-ההךומסבתירבעהןופלחהלהנהל?"/.סוה

םידמלמהםירוהה;חונמהןופוףןװוסהלהתלוכיבןיא:וג-עקתנסונגוקװםן
יוו-!.ןמשהפוןװגנםירוטיעםירבוג.ינימ'גןפואב!:מ-גטשפונמחךתגתי
.סלבגיוצ"המ,סדההזוחגהונ-חלועו1

תופתושהה,הלבקלתורהנהההות:'ןווהעדוהבהגועוגגח-מ;הריתעל
וגהיח&=”ךה'50”לעדיטנופיעהתלחנהלתומוחברעבה”,הה ???"היינעםייופצ"השכרה”ןוגרפןאוצצוזוהללכהניוותרובסטהעןויבסמכחחכי
.ונלבהצעוממםבסלעדיההװטוג!ל.טהלאידכ#וליבשבילםיניסוויצהביכרו

םידמולתותיכ(וביוחלוטיבוגזמתההטוריהתדיגבתוברתהוךוניחה־,זרפ::ה
.יובן'ייםח
ורטפנןושיעהתיװהגהלהקלחמהלה:ם,ןװװנ־ןבצ.ןגםעוגוח-ןיבוב::הנומוק
ךוניחהרועפיכאוהםיגיגהבוביסוה'\ווםיןהיעבהווגוויו.רוב
.םיימדקה:יזו`גונדוגפיווותעדויוננ'וןוויו

.תוידרחהתוצעומליבנ\רעימליעי
ינכטהץועייהלועייתויעבבהגדתויווזיוחו

ןנכתמיגוםםװה:תריבבינוטבטה.צלשותעצהתובקעהתוירוזאה.דמעומל
רבדלכלםיינכטםיחנומורטפנויהיתינכותהיפל;ינכטץועיילרדסבװסיי
ץועייב-לג\ח,ןליבװבתונוחתודובעעוציבלתונעוטםערשקתהלןוכנהיהי'ורםםהו
הוונעליעומה-ןוזמםינהכלשריעצהתלבקבהלבוראתימתינכות:הכחיייהב

תובצועםע'װךקתװלןוכנםגהיהי,לווג:נ,םוץיטרוטפה.\עסיחבוסוטב,היגבס

.ביבץתת\גטהטנוורגוגםניפרסציבגװבפ
'ה:;והלןװװ₪פ'גרםיוג"וסוטמה,,.סקמ,...,וינהעויסב

;הרעידי0

צוםהןוהתובישח



רסוו
ווהו
['חבגרואתוךהגצם-2!.

לתתםה
ןינעב

!ו"ט
שרוי
יפצה

הפיה

ברמה

םוחוויה
גכיתלחסנ

פהרוכ

להנתה

יװסםל`תוידיימהתונעוטהוינ
'<לצזי'ותסגםב,טיכרזו\ליוטיינבסהגנןויתאויתלטלחוהןב.לי

”.תויווזב"תוצוורהיספ-ובין-תס'וסת'ג
':. `-י'תילגיציפו'

תוחחפ6-;.וני-וטותקולחלעתלטבמההטילחהםיוו::נויורחאל ןווווצהרחבנה.םיכאויו-החסוקל'ג.ומסרפתההקולחה.תופנ14-לםיק >.194.7ראוניבםסרפתהתו

''-םקלוב!.יחהקולחה

,.חווטהלעהנוכתה'הפג־הווסמהורטפ
.ןרינ.הרהוםילשוריםילשוריםיל

'תרצנ1
`תפצ

תרנכ`
לאערזי

ובע
,תפות.רפוח הודח

־7`.וורסההלכוו
>

,.תוקתנתהה תוכר
?"רבוג`.יתובוחר רטוק.יביבט-לתופי-נינא-לתביבא-לת

וולקסגונפ-רוטםורדה
.ןויח.:םחפחונ-רובב

,תוזוחמהתולובגכתוירוזאהתוצחב"תולובגינעתונכתה,גוהגוסמסו .ש.-:וקינווםוו-ם,םוסוי..נםיננעבלקתנווצם\הפסןבהו
<תויבוקנתויוולתוירוזאתוצעומףוריצבםייונישלםוסריפהםרגסורוהןו

י"ע;'־ור:,הור-וגלתפתושמהתיטושחתרווה;ןינבוןו ,קרוס-לחנוהנביותובוחמתוטונהוװוםג”ןיוובווחםוינובג"ןוינבןן,םינ
.חיננוןוגכיתלתפתוםמותובוקתוהדעולתותתונעוטםגףרצלהטירוהעיפוה
יררסםבהגוהנובבתפוגתוווחבלהסרתהתקולהתע,רר:תבםיתניבםלוא

,הלמרלביבא-לתכוברתהזוחמלעםיקיתווווסםהתרבעה;יווחטה
'ופרתוי,תלוווםהקותיס'ולכםיווקהטרג
ויוװיגה
תווצו
גקתהס ךמותכ.

ותוזוחמהתקולחבםייוכיסהםע);הלודגןינבו[ונכותלתוי
בגלגצבהתומערךופ.חסונ!ולדועתורנרותוטרחתויוווװנ

לודחלסייבונופקותבןהםות:רבעבתו'ווחסהתודעוהי"עול
הבוסהה,וגתעדיפל.תלפעהלעבושחלןוכנוגיו)םיטעררבתמ הקולחהלעהזרכההונשיוקוחכהלבקתנשתיזווװגתותלשהטלחה'וב סדהמםותחלך'רנסדוורודלבטוסניתוחוד.הפקהבתומוצחוזוחבל

.ףוסרבדלןיאו\םװץתינותס
ידוורתוצעומהוצלןוקית

.4.1953םוימ355'סבתונקתהץבוקנ(םוסריםלועיגההתעקר
וסורגםינוקיתה.ןטובםהילעוננקינט,תוירוואהתונווכבתקוחב וקיתה.תמייקההקוחבתונורסחוםייוקילחטבתלוגסןויסנהךבסלו
:ןמקלדכרקיעב
תונקתהץנוקניװםרפההטןט'ןוקיתלדוגינב.ףסונבוטו.{1 םוחתבףסונש;וסיטסרחהווק-תת!כוץ,3335”55!5.11.1 ןוקית.דחופ)רסוי"ע(חנוסםגיצניחותורחאההצוחנ «ויקרמצוףפונמ:וטולםיברםיגיצני\נםנסקוצהימוב וגולכופסטייקגוסילתנתינתויצוותוכוסב,הנצובל ווחכשיגלםיוסמהגוסיתינינעס,ךחזגיצניונםח'סגס

`וװבהםןוקיתהונוקוגל(ונבוריוולבהניסךותב.תוריחבהרעוס.)2
ביטתומנופ.ויוי-םתןוסוטהגפייקהתתוירוזאהתונתמלתוגגה ,ונטלחהךכיפל.בוריקבהנטיצעינפלוווובנחוכותונעוטשרחובלונ'ו וחוסינוחווטו)וצהלע7ףוןםחו!ןופמטתענהבםוגפהוו.ןםלוותונפל

"!ןויו`יװוה!בקיסםויגוט'וקיהצחמלתונושארהתוריחב-וח:ןסקלךב* .הפיגמעבראלכוליאו
,169



.!עווגהבבוחו
יווןסגווויונהרקמבוטווהתהטלסו!ג.-ו

`

, ,װטםגוסהןוקיתתוינוויה
«ופוסתסץה;ח.עבוטךכידילעוהחוכלויגיצנ'ת)רחובוגיוו<חועווגב

':ןקנמ:ןוולםגסינוט-הרוואג:וו-ויגובוסיוק;ול

.החלצההוהחדהה”זונגהו
,.ופוװולםיריצוטדיבתונכל,הנעו<נה{ועתוצעיתהרחבל.םינטהדטיווםוװגליתםגדח

'הו'ובסי י.
ר”בסהםולשתוםוו'ןפתלםיוגהתונפלתובםם

''!*

.ו.
:

])הצעומהירבוצםגו;וצןוםהירבחהצצוסםבריגוסתוגםלויהירההו)ההום,

םהלםלולוחנצומה(ופלחוייפלװןצצובהס.:רתוכטהב,ליגרכ,טהונםידיקפתאלםלהיזי

העיבקיבגלקר:יחה'ןוןםיניגעברוגהתובטה.םידיקםתיולטרובעבתרוכשמ
".תרובעמההפוג
.וםנןםו5'ו

הברתויבםייכינחהתונורסחהדווע
העדוה`גבהתיהוולוווויב.!םוקמהדעות
רוןבוםיםתיתקוחהרוחבלוליווהןולםיוםסבושי

ןוקיתהיבל.וצחותארוחבלובלתוססטבהיהלוכיםיסט
.לינו-.ן'גלדחוארחבנאלםהיסוקםדעותונט'װתוצ

.םגוקיח.חנווכוןרדוןםינושוםיבינו)חםכיבגלוגקוםיטלע”ת`גהוניי
. .'םםםחןופלטהלשםיקוחהתנווכלםינגהודובכלעןויעו

יטוקסהןווןלוןהלשםיקוחהתץודבלחוצו`הכקוהטעידונוםינפהורשב
לשיטפשמהץצויהװנןיום.ס.מם'גי\װוןבלשיללכהלהנמה:ןמקלדכ::«`

.יוונאיעטוקמהןווףיןסהיגינצ'ו":ב
תלהונתןגסוןוטסםר!,יןרווי

.םוחהבםםיגוסםיגיצנולעוגיוווהץווה:ודווהינפלןויבה'נונסועוהאנאי .הוו .וננוירםזכעןן
`ג'

`

ו

הריחבןינעהיהתוירוזוכהתוצעומהו
יבהוהםיטוקסדעוםוקיביולתרבדב

םולשתהותונוהכןסחתהלהצ
-ויתהרחא'װרםהלכוי

.תורדגתייךוו'ווה
`:155'טפתונקתהזבוקגותורדגהירווצנוהצעומהוויםםרהרסוהה

לולכתהנווכה.28.6.ג953םוילהעבקנתינשדחהתחיתפ.ןגנובטהוצוונ
-גגםם,וכרפ,רטיב,יבדרם-רםב,'גרוציתותבהארוןיהרפכ,ןיבי:םינוסיחתומ
.םיגוסו']בווהסג.גד

.ורדחותושדחתוידוחיתוצעומ
רודווופנתוסיווווויךוװ)ווו ירהתיווזמהצעומהםוסיתםםסקהרעיהםיבשהדרפ̀ס

.רועהןנוב-חיגסהו"ןורבחירה-ו-הנווװווה.םילשורי4
:םיאבהםינוםיהוומתללוכןורבח

.םידה-טג,וסם,ורויג-רג,רתיכאגס,רו'גןו,החלה
היהי.רעוסהםצרוװעבקגהתלעםהו
רתיבתואובמבהיטסרסונגסו)ףיטנ .ךופהה₪”תורקוםור

.!ובלרבח,םיר:חהסםבתגבװט תינ(חחלװביתנץוביקמלגור
היהת,חגוטתח,הגועוורההמשש)-תורחה

דעולסל
:םיבוטהוורוולולכתהרזעהוגווװווינסת

.םװנ,היסחם,יעםי,חי
םויס;557יפסתונקתהץבוקבםטרוטונוציונלוננוכתהתוצעומ

'םםוונתהט,יוו.ו.רצומלעונלתפסותלןוקיתה.רוגתצעומבםיי
היתבתרכוסהווהצעוכהםוחתמםינומ15.4.53םוימוװנ
םוחתבהבסוםלולכלןויסנ:ותהיוג.תיטוקסתנעוטהפקוהתב

.םידחוימםה:וכשמהיוטםיבוצחהונומחילצהאלוטאןויפג,וויו

םייאמצעםייטוקסםידעולעתתתסוטתתירוװהצצופךותברודיסל

-חיססםםיבגיילןוסהגץוביקדעהלםותולובגמתורעוסהוול
.םיגוסו2גלולל

־..יודוזוי-יורה!טעומ'יתגװוווי

ונלתפסותלןוקית-םסרפתה15.6.53םוימיושתונקתץבוקב
'בוסילכ":לולכל'דבהצעומההלדגוהויפל,הר\הי-ירה*3`;וװצההצעומה

הוולח"יוצםדהמעבקנהיפב,םילםורחווטבםילולכה,טילםורירודזורפברטנה.

.”םצעלתיטוקס:ןחוטתוחפהוה'תווכםההקהוגםה,לזור-ת!`ורלםרוכ,וולםםםוו

'גוזויתירבגהב'בוךםוגוםי24םע,זרהכתולודגהתחאהי
לודגהתליהתלדעווװיוווול!ועצפהנידכהלובגב!רתסה
.רכוהתלוועבהירוגדוונדעוםילםוריתירי

םההנחטה
וויה.םיסדהםיבוג

והולוגג'שוויםוו

?.



7\. "`'גא" וווו'ניץיווהכיובבװקית₪
345יספתונקתה?םוקביחסל'ל', 355......{ןק-.ושלחנ

560!ו"ווהווהי-'רה

566וו-..ןימחה

דועיעוחוגיהנהשתוירוזאהתוצוחנהתטיסרל`)
ואנהתוצעומ"ופסונ

:542'טבתונקתהץבוקבםיבחרנ
350.ו....ןאס-תיב

טוחהןורבח-ירהותועונתהו-גרגלפךוו(תויווחבתונעוט3
.ופצתןורשהוןדריה?םע,ןוס'ק-ללהג:םיקסעםסוגיהנהוול

... \װװוהנל`סה"יעהוועגינוהםסעםהלץ=ד`גםםג
:5'טבקחתהוקנװוילעהלילגהתיווװסהצצוםו):550'סמ
ןביטסוסמלויות'ג

סיותיבןוניכטטומתה279ףוגוטיבופריפהסוקליווג
זוחמהלעהגופההי"עהנ'גתםהרבחה.הסננד"וע!!!עווגל
:הרדח
לװתתוץתמוחלרזעקוח.וגיהנהונומווװתחופ.פסט:ומוה

םויס627'סמתונקתהץבוקבםסרפתהש;'תירקלרזוחקוחהנובהסב
<.תודועקוחבתונכת-.ופההתעפוהתווחמההצעו-.והיהוו.5.1.1353

יעפומ{539יספקװװחוקגנןולובותוי-חומהתונעוטה.םיבוטתונויער
'?ותופצלתונווסולרוצקוחוגיהנה{565יטפ?"ותומדבןוטיק-.חנו

ץוהוװקנװוורוצקוההגוהנההיבופ-ךאבףוחותצעומ.ועסינרציולוביה
?\,31%*סב »
ודועקוחונווכתהתוירחאהתוצווםהתביתל.םיגותוובתװוה
:{550יונםקחתהוק(.ןחס-תיגו):548'סמ?התהוקגםרכה-ףוחפםוג

'מס?טנומרפ";םעװו.;:וצצופהגוהנהםיגוניעינסוח

הרגפהתוהתלעהונווכוווצתנעוט.רופיצתדועתתדגונ
)טפטקחתהוק(.תװגהריללהסורפ56154

:וו-תיבולכונה-ףוחתוי-ןחובהתובתכה.םיעגפמתעינכ ):560יםםקחתהוץ(.טי7גפם₪7

לגהלע.םידחופ-דהרעװו'וטםינינבלעחויגיעלרזע!וח
קומינלילגהייװותיזוחםההדעוה`וטרװוקוח;וטוה
הב.16.4.1955סויב355'סמתווקתהץבוקכםסרפתהש
ןסוחםג!לע)טיצגשםתעיבטוםיבינבתםהלעת\ורוה

ההעיפוהתוימוקמתודעו.וסבג.םינינבןוישרהיתו
ויוםהלספטללוכיהזדועץוחוץוחהוכלןויערהימו

פוסתתאהזבםיבסם.1935םיירוכצהםיעושעשהתריום
קווםגהנשםיגוניעהיהובו־־.ו*דוו7־וזולףטו”כ`\נ,ךב'ו`
ויט!.'ססתפסות496'סמיבסיוןוהו1935ט'ייוובצו

גשותרסמית{סוסיקוטוופקהךהצעומהגומןונערלבקיוסו
תוהמליוכותואצוהותותיווע!ןתינ'ונותולוחמ:ולומתקוק
וליווצןיוםסרפתה1.5.1953םויבו360'סמתובקעהץבוקב

.תווחו)הווטיוהטנוו:(םסללוכיה,גװיעיתבלתונויערתוגופ
3).:וגראמםירפוסוהסח!:יעגטתםירועפ ,לליהרופלותתוץיסוקםזותויושרהקוחלתינטובתוחונתב'ותבושת%
'פםםיקוחהופסכםסרפתהטשו-גוויסה)הגוגרעבםירחוסוהטחיוםיעגפנב
ל.ח.:גרידסתורישבםיליחםירוטפהז.ץוחיפל.3.1.1953םויכ1%

םירפוסווופח'וםיבגדוי-ןוטפןבוהובליווגםייולתהןכו5;/2ידכהנוגרופם
;םינועםירופיסג,םהגםיחלו-..וו

..!ג.-`



'ט
:יטוקסה יו'ל”וח,תויטוץנתויושרל:ןומלח עלסלעם'פ\גלכיםייפוסהטייו"

וטיהל[כו
.וןוורװוגוותויטוקסתויושרידי
.יחל100,000היהי
יוטיביפ”ויהתונעוטהתויהתורסװגםיזגהגוובחור ! \ םיט'גץיהיםוכיסה.יטפשמהובנעויבהיגוירבתעייהטהו .תוי-ווחתוצעומהיעטרתאילמינפלאבויוח

,רבוג.םהוצונעצהםורדה!והפתינבו
'תירוחװוהצעומהסאװםחגט-רג.ןוו תימוקמהדעולרבחיוביגלתועצהיתש:יװ-'ונוווחם הצעומהםחירתסם.ו:בובו-ינת

\

..תעונתינינעלחנצומהתויזוח-גהתווחותוביתה.וסויג וזפװתרנו.סונירבחםוסחמב:יװ-לתןוחטלע;חוטבה הרצוב;וגוחתירוזאההצעומהטובר,זרוװ.<:נ.וורגרבתייווחב
!ומכ'ג-געתבםגתינלופוזתניחבכונבילסו-װחתפלעהגוכםװ! וגסקינ(,הװהי-ירהתירויצההצעוינװצר.\יחכםתבכוגרבחףתתםם)]ו

תולקוש-ףוחתירוזאהרתופהעמתשמה-הכ.צוװו7יכץעלףסונוו\ תונפלטסיכוםיגצוימ\גגװבהפיחזוחמלעהנמנה"יװהדעונו1
,םור.!װןוי*הלילגה.רירװוטוהבצוםהטוװװװנכ.!!וו-.הבםירנוט

.ןוהו-ללהנתיוװוהצעומהשבד*
הדעונ\גיגיצכ!וסויגיכןייצליטיבלוגהתווחהתוניסחשי"ו/,,*

םיכורבהרובעתהעורתוה;:ןבתגיטיהסנכתהג'נװ-לװדװוןי'יצס :טוריפבוהרובחתהחווטביווש:תרבחםוטבגנה':וװויתושדח וי'װותואוווווגווהתוקחורמתורושלרונקתווסגװ,ח!יסגיריה
תויעבהסולפינבב.חקיפםינמזחוליפלםייקתרטקה;.'

.םימרוזהדועתהלותקספהתורבהבםייחומטיפו
.בויבהןרקתוחנהבוגגצ
רוטסניבצוןוטלשו!וגוגתודיחייתשתלחותבולחםיילב

תויווחבתוצעומלהו'ת'װלהנמהלדװ.פ:וגוװגדואמווו
'לחנב,ןוור.רויינפ-:ינוסיובחירסחםיבושילתויחיח תוצעומלהדיחיהסורגופצוהילט'צינוםובצינירטהםיבו
.28.8.1953םייחחפ”םחפםייחמצ

.םינוכנוררססתויולתהיפלהקספוהלץ'הסרפנ


