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עהצעומהריכזמידיל

.אב
,סנוא

'ןוי”ןוטופלםוגפלהשקבב'בכלםינופוגגח
:םוטווופפחןינעהםאוכורידסהלו
,היתוביבסו!ויפבםידבועונוא-תירקיבווחפ!וגרהי

ינפבהעיסבחכירצפוומכהשקאיההדובעהםוקמלהרובחתה
יווקבםיכפהנוגבהתיבחונבומבהדובעהרתול.םיסובוטוא

דעוגעיסװלוונלבקלםיברסמ62-וקסובוטואיגהנ,בר
.68ווואתוםיספותונצםשרשא,זכ-סדרפ
י'עאיהולוחורוחחתגסה51וקבםיעסונוגגרפוכ

?150-כרוזחלונילעשיןכלע,זכ-סדרפב”ןבלמ”ו”חיב'
םידיטפפוגבבורלהזכהרקמבו68סובוטואתנחתלרופ
.טבחוטואלהנשיצחכדועתוכחלםיחובוםווטואהתא

ופל('ןדיורומלםוגפל'בכםםישקבמונאןכלע
עוסנלונלורססגיוונתניסגתאונילעולקיפ)יקסבורגפ

.זכסורפדעחיפס62וקב
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ן'שחולסכ
1959רבמצדב24

דובכל
'ןד"הרבח .ביבא־.
ןיבוא

הנולתונררשמלהלבקחגורחאמ
הנחתהתברקבםירגהםוקמהיבשותתאפ\

חם'לפהוםיביגמהןיבהךלרו'חרריל
סבסקבליננה.הככסןיאוזהנחתליכ

-הלחהרבכםימשגהתנועיכבשחתהב
.ל'נזהנחתכה:כסהרודיסתאשיחהל



{שי₪
ס'יותווא

1869ליוהה/:35
.דובכל העונתהתץלהפןוחובת

ב.".ז.,.ביבאלת
..ב.א

םידימלתלשבררפסמופול,יטויב'בכלעודיב .ביבא-לתבשדחןוכיתרפסתיבב!יוצחיבשות
וכו15.30העשבםימייתסמהזרפסתיבבםידוכלה תנחתלעיבהלהץר15לשתוהשהםידימלתלהכדעהיה האציש68סמהנוכמהתאסופתלותנביללופסםיסובוטואה .13.45העשבתיזכרמההנחתב

האיצילשםינכתהםכדילעהתנומתועובש3הזמ )6ץלהניכמההתואתאצויךכותיזכרמההגתתחפתונוכסח
יכךכלתיפורגהלההרקוהפהו13.45םוץםב13.40העשב' .חצפלבורקלשויחאבםהיתבלםיעיגמסיויםלתה

\

\םיוגל'גהםידימלתהלכיכןינבלוהתבוחם* [ויהיוילב69-בספה'הלםתלוכיבןיאו68לשוקהךוראל

.םהיתבללגרבבוךלהפתכללםיצלאנ,
1

הכועונניבורועשםיניץתהםיסחיהםעבשחתהב .ונפוקסלהוובהחהתייעבהרוסהןינעבדצלכחיכוהשתנבהבו !וזהנובהתאיציתאריזחהלהזץבגםכילאםינופונהת

ברובסהלעךרוצאללדיבכהלולןעמל13.45העשל)68( זיקהתנועתארקלסרפבוהתיבחפהיתרעיסגתאםידימלתלו .שורפםכלהנותנונתדוה.תבוץתפההסחה

םיתורשהחקלחםלהגס:קתעה .וב/



לשתיללכההפיסאההטלחהיפלשעידוהלםידגנתמוננה

!11855111תודוגאהםשהלשחיט/אבי251058םייחהדוגאה

התעמארקתא'הו”תדוגאלשימשרהםשההתש

מ"עבת'װבצהרובחתלת'פ'ות'שהדוגאיוד
.װהעדוהםכינפלםושרלשקבנ

בררמגנ
־1ד.תלהנה
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יוונוניבןירוווהוויװויחחווופ,י
”!שי”םיפוגהווגסאוםוטאןוסאו
גגחשופװא-דוסװץצופשח/ןווןוג-גוו

ווסװונוו:אוזעווזםשוגווסןונוענהיווחוהוונו

”ונונוננתנושחגאנחינזה'י59.4.20 יייייייייייי₪;וזאיוא

\

װװו-פ:ןויוופוס'!ל"ונהבוחר.גינוייח:הע'וב!1ה'וגא

דובכל
ובואחירתימורמההצרמה ?ר?ו איפנע.דרמידיל #.הצעומהריכזמ
,.ב.א

.50241112.סמטכבחכמ:ןרדבה
ל"נהםכבחכמתלבקתאהזבםירט`םונא
.שקובמלםאתהבעצוברבדהש,םכעירוהלםירבבחמו

#21/41;??/יוצ) ויהםחשהװט67604”#. &/]/`,שך/גל
צהךרנװוםזןוגווווןג

(?6



הנולהונדרלםלהלבקתנורהאמ
הוחתירברקב:ירבחםוקמהיבהאת
חם'לפהוםיניכסהןיבלךלוו'חר
םכיקבליננה,הככסןיאוזהנחתל

־הלהלרבבםיפסנהתניעיכבשח
.ל'נזהנחתבהבכשה!וריטתאשי
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ן'פחולסכ
1959רבמצדב16

רוגסל
ןיי-ןדתלחגת
ןןב..

.פ!::ם!ןווגה
הנחתלעיגהרקובב9.10העשב7.18.59םויב

ועו68סובוטואביבא-לתלןווכבתיבוץפחתנעוטהי'צו
העסנםאסעידוהוטואהגהנ.םיעסונ41םע863ורפסב
ווהוציביבאלתלהרבעמהןווגמםעוסוטאוביאל9.18
ןווכב.876רפסמרשא69ןבןיבוזהעשבםנמאו9.12יב

ותוחקלאלוהצעומהתוחפי'עדועאלאוהסלוו.חונעפה
יפנעלתסרהםוזתורמלו.סט-בולונתרסוםיעסונהםג
זאקרו9.35העשדעולסםיפסונהתותוהשהל68גחב
.ביגת-יחלותווני

דיתעביכחיטבהלוווהתעפותלרבסהוכסץבג .םיבורפיוץפונעייול
.סכהבוסתלםיכחמובו

ןבויבנב
!5::ופל15552/””'/'

ז'.
.םיתורשהתקלחמלהנמ

חספלבאובנפװעח 67.לנוװ'הו

|
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4.4.59
רובנל«;` "ןד"תרבחתלהנה'” בינאי-לח

'גוא
!אהרובחתהרייקוינ"בהצירמהידרץמץחוװיגמ'תוברתונולת

.םוקמלץוחמדנועלויגהובורברפא,ימוקמהרובצהלעתוקיעםה
וננוצרב,הזוננהבטכםלוצ,ןוקיתםיגייסםירדסהברה תועטכוםדוביטרזוחהרוכזלםרגנהברילבםלדחוימבסזית'

`סיכחסחםישנאהםחואכרקייבו)19.ע30-0.;1(תומדקוטהבנעה ץכװסדרע,קרב-ינבעירכהךרואל69*68וק`לחתונחתהדיל .ןוא-חונלדזו
םוהבויםהיניעדגגלחלםיסנאחםידאוס,תעגימתורירמילוכא .םירצויאלש-רבדהיעבטוםרא”םיאלמםיסובוטואק

\
עגרו56לזקחרמבהנחתהדיל”דטועהםדא-ןב`,אוסיאהרוק

.הדפרתויףאוהעשלשרוחיאבהתיבהרזוח-דנואשתיראם
ןתואבחתונהעיסנןיאםיריאםייקנםגיכ,י,רורב דילךסאנחריבעהווזהיעבתרתופהעיסנהתורידתםלוא,,הויטח

.בררוחיאאלל?םא,)זוסיפצבםנמא(חתינה?ינפיתונההח
תוינוכמרפסמיכ,רידאהלםכטסבלוננה,ליעלדרומאהרתאל

תנמלע,תיזכרמההנחתהדילםיעסונואלםטיאל,58-69לש
.וגוא־חירקלהעיסנתונחתיילסרובעתרסאיו

םישקבמחיפישנאהכאוחוססבתולטלט?בסהלםבשקבג,ןכומכ ןמזבוב,םידחוימםיוקםחושרפב,קרב-ינגוןג-תמרלוינחל .דכלנהלאםירקבטיי1;ה-ץוחבםירטטהונופ-תייפיסגא
.םדקהב-ךכלעםכתעדוהלוםכחונעהלהמסג

?הצעםחריכזמ
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60387.0.5רוחתבח'?"ספוטב13090.201514:ש"פוס.17נוווװלװו'חו.ב”נארה:'שארהתשחורםגאןד
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12.5.59.10911/341,א"ת

דובכל
,ונוא-תירקתימוקמהצעומ
.ונוא-חיר2
,.ב.א

.«ו

.ץראהיבחרבםירויסוםילויט:ןודינה

דילשםילויסלהקלחמלשהמויקלםכבלתםושתםינפםונא
תושרלתדמועוזהקלחמ."רות-ןד"םשהתאתאשונה,ובחרונא
םיסובוטואי"ע,ץראהיבחרברויסולויסייחורשבתודסומורפס-יתב
..הלשממהםעטמ"םיכמסומםיכירךפ"כונפסוהרשאםיכירדמוםידחוימ

#

םא,ץראהיבחרבםילויטםעפידמםימייקתמםכםעסםשתורמל
ונרעצלוגחכונ,םכמעםירושקהםיפוגי"עםאורפסה-יחבתרגסמב

ונתויהביכונלהארנ.הזןינעלונתאםתאםירשקהמדימתאליכ
םיסחיבםכתאםירושקוגתויהבוםכסופישרוזאבהרובחתהחורש .ל"נהםוחתבםגוניתורשלוקקדזתיכםבשקבלונאםיאשר,םיניקת־

הלועפףותישהיתובקעבאיבתוזונתיינפיכחכווהלתמשנ
."ךצראתארכה"חטשבוניניב

."רות-ןד"תלועפבםירושקהםימוסרפןאכלףרצלםידבכתמונא

`ר
,ב”ידבכנ/'צט/פא
ר]ל"נכ:הטול
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ס'סהרדנ` 1959זופע
`דובכל
בינאילתי`זי”הרבח
וסנכי

יבחרבםירויסוםילויט:ןודנה!
ראה
34710912.3.5945סכבווכפ

(עידוהלוננהל"נהםבגתכםלהבושתכ
תווסומתעידילסכחיגפםגריבעניכ

-טרופסורצונינוגראורפסיתבךונח .םוןסנםירתארובצתודסומתעידילו
הצעומהי"עוגברווישםילויטב

.טבחורפ`הענהלןוצרבסחיתג

ןתניתוזךרדביכםירקסובו .סכלעפפלהיוצרהותפלוחהתפוסופז

.יב]
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!ןווגןווגמש!{...ןגו...גח'
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?0.!ג.5038וארחנחי?הסאמ?סונו4.:גנונוסםיןופופ.וונורוװװאיחרגיבאירח-ישארהווםװנהםג"[1

.,.-//”,)!;&["ו

דובכל
...-......”...חוהתימוקמהצעומ
;ונואחיר

ו־*,--..`ט

!.ב.א
"ישפחהעיסנתדועתלםכתשקב:ןודינה”*
.הצעומהריכזמל,

4.5.59םויס450'סמםכחרוכזח:ןיכוםס

12.2.59םוימ88/112'סםוגבחכםלךשמהב
.םייקתהאלדועל"נההשקבבןוידהיכםכעידוהלוננה

.םכעידונ/ןודגבהפלחהלבקתתרשאכדיפ

ר, ,ברדובכ;!/'.,
!ו\="" ו! חיוןבצז.־..רי.”.השהווװוקיו/םא לבגןטברעב

,/ '

ווחםנחנווןוווגןווווינוו\*
/1/52/1דנ:2
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ס'י"תוסינ
1959לירפא/]

\דובכל
' .הררועתהלעחקפמה
`

*־.הירפה

,.ב.א
ונואהירטבסובוטואבהעיסנר”חמ:ןודנה

רקיעבהרב'ךהיב"רתלדויפוקבהרובצהל",יברתרבלת קדצומיתלבוורפיסריחמןינעבתצפומהתלהנהלתועיגמ ונואתירקתדבעמלדעא"זהירקהךותבסובוטואבהעיסנל” .ובסרפשסרחהבהיההנש
אבילאו'רפ75הדבעמלהירקמםויהאוההעיסנהריהמ .הזהעיסנריחמלהקדצהלכןיויבהצערכההתאר,הפאר איהשןבתמרבהעיסנהריזמאמגודליקיורזוגתגעטקוזיחלו ןגהפרטנ'רכ60-ו)ינ:םרהרטטמלדעהמר"ם`'רפ55 תרחאאמגוווא)קברד-קרבינבלדעבושיהרפרכמוםייתעבגל ריחמבקרבינבבתיפוסההנחתל"ריצ"תחתמ54וקםעהעיסב .הנהכוהנהכדועו'רפ55לש

םירקמהעיסנהריחמתאתיחפהל'בכתאשקבליבגהךכליא 'רפ55-להדבעמלונוא
אבומהלעותעדחיןתייכ'בכתא?קבאוזיתינפרואל איבתוגתשץבבןויערתפסונהקירבאיכהוקתינאוליעלש .רובצהלסיתץרוצההעיבתלבכתונעהלהיתובקעב
.םדקהבותבושתרעב'נכלהדוא

,ברדובכב
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ס"סהןויס
1959ינויץ

תורבחתהוו'פרוגסל
ןיב..;שהרובעתהלעהקופה

ךרדדס-ואסויוקתייגוס:ןודנה
”!?!!םיי]

180505פפכבםבפ
446450/5/24'ספ

תחטבה'כעובץלםירעטצמוגגח
ןיגונ-.ז.ויגויתיסורבסכרויכ .ןייוצהמיוקול-לנה

ךיווםעובקל!בו'גלוגגחתאזליו פיגורץהםיפיבםכרוץינלוקיויס ןופסובורונתיכהוקתוגיורתויב
.חיוורהבלתמושת



לארשיהבירמ
הרובחתהדרשמ
הרובעתהלעחקפמה

04/0,

1959..ראפב.....!!שגשתשזסג+5.גןפכואאת
30/5124,,.!!?%ס

ולדובכל ובוגיתירקתימוקמההצעומה
:/4/4₪

ונואתיררד640-1ותיינפה:ןורגה
16.1.56םוימ61285112.ספםבבתכם

#
»”

,ונוא

.ל'גהםכגתכםתלבקתאהזבםירשאמוננה
ינוישדוחתישארבובלהתמושתלכבותואונארק
.64וקתיינפהרברבןודלידכ,םכלצארקבב

..
,דובכהלכב

,תצק8 ששל/יז,[,"!ויה
>/9והו«”א-

יםחלה`תיב.א
הרובעתהלעחקפמה
זכרמהוביבא-לתזוחמ

49/43
907!ןדפ



! ₪91] 431)
,

;,”%א/`{%ש/2

!?שח/,;//,?#(!ע'/”06702////)
;!כו/,."(ץ/שש/3"7//”

`

'ר)/"7י,//”ץ/;ב/;!,/#7/42/1/
/- / י7

"`%4%»;56



לארשיתנידמ
הרובחתהורסמ
תירחסמחיגכסהקלחמה

ש'ישתןסיגג?%,ופי-א"ח
!?לפש"???.

₪1” ;\דובכל תימוקמההצעומה
זוזנ]ונואתירק

ריחמ:ןודנה
2.סמםכגחכמ

,.ב.א
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