תיךןוךיןךי ונוא

־גיוטו
בקעי ןהכ

דלונ ויװסיב .הינמרגב ושיב

הלע .הצרא

דע תעל תליחת ותנוהכ תירקב ונוא אלימ םידיקפת םיריכב תורשב .הנידמה

?195תנשב לחה ןהכל ר"ויב רעוה ,ימוקמה תנשבו  1954המקוה הצעומה תימוקמה
רמו ןהב היה שארל הצעומה ןושארה לש .הירקה אוה ןהיכ שארב הצעומה
ןיב םינשה  1969-1954.תפוקתב ותנוהכ החתפתה הירקה םימוחתב .םיבר
םוחתב חותיפה לעפ לוסיחל הרבעמה תרבעהלו היבשות ינבמל .עבק הננכות התנבנו
תנוכש םירוגמה ”,ןואדיקיי המקוהו תיתשת בושייל לש  60ףלא .םיבשות ונבנ תונוכש
,תושדח :ןהיניב םינוכיש תוגוזל םיריעצ ישנאלו .ןוחטב ומקוה ינבמ ,רוביצ תומלוא
,טרופס ישרגמ לגרודכ סינטו תכירבו .היחשה
םוחתב יתרבחה לעפ דחוימב ןורתפל תויעב .הלטבאה וחפוט תויסולכוא לש םיקקזנ

םישישקו םשוהו שגד לע היצרגטניא לש םילועה םע םיבשותה .םיקיתווה

םוחתב ךוניחה םקוה ס”היב ןוכיתה רפם`יתבו .םיידוסי םהיניב ס"יב םידליל ישק ,ךוניח
יננ םירקי תונועמו .םוי םקוה ןוירוטברסנוקה הקיסומל תרומזתו .רעונה

וחפוט תועונת

רעונה תוליעפו לש רעונ .ללכב

ותפוקתב המתחנ תירב םירע תומואת ןיב תירק ונוא ריעל תידנלוהה .ןטכרד
בקעיל ןהכ תוכז .םינושאר וצרמב ברה חוכבו ותיישע ,רידאה ךות הריתח אלל תואדל
הגשהל ,ויתורטמ ליחנה תורודל וירחא הירק .תראפתל

!

עודמ יתברס לבקל תא ראותה ריקי" תירק "ונוא
ברע תוגיגח לבוי 50,יה ,רפכל הצעומ תימוקמ
תירק ,ונוא ומסרופ תועירי תונותעב רברב יבורס
לבקל תא ראותה ריקי" תירק ".ונוא
םוסרפ יקומינ בוריסל ,הז יתטלחה םסרפל םע רמג
:תוגיגחה אל יתיצר עוגפל תחמשב ,גתה המ ,םג
אישנש הנירמה ןמזוה ףתתשהו .הב םימיב ,הלא עיגה
העשה תושעל .תאז
גהונ לבוקמ ,אוה יכ םיעוריאב ,םידחוימ תומוקמב
בושי דחוימבו תגיגחב ,לבוי העיבמ תגהנה בושיה תא
התרקוה הלאל רשא ולעפ ומרתו וחותיפל לש ,םוקמה
ייחל הרבחה תוברתהו .וב
םג הצעומה תימוקמה הטילחה תכלל ךרדב וז
סדרפב לבויה 50.יה ינניא קלוח לע םצע ,הטלחהה
אלא לע ךרדה הב איה :העצוב ןפוא ,לופיטה תיברמל
,רעצה תוועמ ףלםמו תא הירוטסהה לש בושיה קחומו
תפממ הישעה תא םייוארה ללכהל .הב
יבורס לבקל תא ,ראותה אב לע תנמ דקמל תא
תמושת בלה לא םתוא יגיצנ ,רוביצ םיבדנתמ יריקיו
תירק ,ונוא אלל תואכדמ ,תולופכ ונתנש םנמזמ
םתלוביו ולעפו אלל ,תואל ךכו ואיבה תא הירקה

הנשל

50.יה

לשםינושםייוזכבםנשח'וכסםהנהונהיפלע
הרקוה טיעחרס ”הלוס תזחוא ,דובכ ריקי ,בושח

,תדחוימ תדועתו הרקוה לע תודש רוסמ ירבועל
תושרה תימוקמה .המצע
םיארחאה ךבל הצעומב ,תימוקמה אל וצימ תא
תויורשפאה תוחותפה .םהינפב
ינפל סקט תקולח תודועת ,הרקוהה יתמייק השיגפ
םע שאר הצעומה  -השיגפ הכרענש ,ותמזויב הב
יתרעה ול לע תוויעה ףוליסהו :הריחבב יתיווק יכ
שאר הצעומה ןיבי תא תרמוח השעמה השעיו
.ונוקיתל ,ירעצל אל ךכ .היה
תוויעה ףא לדג קימעהו םע םוסרפ תרבוחה לש
ילבקמ ,ראותה הב בבדוש .ימש וליא יתעדי הרבוחש
וזב תדמוע ,םסרפתהל יתייה ענומ תא ,המוסרפ בקע
ףוליסה תוויעהו .ירוטסהה
תוביסנב ,ורצונש ינא השרמ ימצעל םסרפל תא
תמישר םישנאה רשא םיאכז יתעדל ,הרקוהל רשאכ
םג םמוקמ לש הלא וכלהש םמלועל ללכנ .הב המישר
וז הניא המלש ינאו ,לצנתמ םא אל יתללכ המישרב
והשימ יוארה .הרקוהל
המישרה תססובמ הרקיעב לע חונש יתנוהב יתעידיו
תא השענה םוקמב ךשמב לכ .םינשה המישרבו וז אל
םילולכ הלא רבכש קנעוה םדל ראות ריקי” תירק
'(.ונוא

םושיר רפסכ ,בהזה תדועת הרקוה לע תוליעפ
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 2.ךילרא .ד (ליזו
 3.ןלסא .י }ל”זו
 4.ו`יסשנרוא .מ
ליעפו םוחתב תוברת }הרבסהו
 5.רורד'ןב .א
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 29.ןתשוחנ .י
 30.ידעס .־
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 30.פרק .א
 40.לםנור .ע
 41.רנייר .ל
 41.םולש .א
 43.שמש .נ
44.

'ש
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 1.קאינסיו הירא }ל"זו  -דקפמ הנגהה םוימ ודסוויה
לש ־ופב ונוא דע תמקה .הנידמה
 2.ןייבוקװפ .א }ל"זו  -ליעפ םיתחנ .טרופסה
.נ גיבנ'יוב .ב (ל'יזו  -קזחתמ שוכר ירוביצ היהו ןיב
יכלמ תיב .עונלוקה

ילו”זביךיזוול'יװוסדי,ל"זויזילאו-םיויואזירג4.
םיתב םיחזטמו תירקב .ונוא
 5.ינלוג אגרש  -ימיקממ תיב .עונלוקה
 6.שובמונ .ל  -ימיקממ תבירב .היחשה

.ו באלג .ל  -הליעפ הדובעב .תיתליהק
 8.ילד .א »לייוו  -ליעפ םחתנ ינרותה הליהקב
.תילבבה
.ו גניקה }לייוו  -ליעפ ךוניחב םידלי םוחתב .יתדה
 10.תיפי .נ  -הליעפ הדובעב .תיתליהק
 11.בויבל לארשי  -ליעפ דעים ועמל .לייחה
 12.יול .פ »לידו ' ליעפ םיחתנ טרופסה ימיקממו
11.

ינימ .ם

}ל"זו  -ליעפ םיטויפב

תביש .יישי'

 14.יניע .ל  -הליעפ הרובעב .תיתליהק
 15.ניםנזור .א  -ליעפ ךוניחב רעונה יברעל
.תררה`

 10.ןוויגה .נ  -ליעפ לוסיחב תרבעמ .ונוא
 17.ןיבור .ו ' ימיקממ תבירב .היחשה
 18.רקירטש .י }ל"זו  -ימיקממ תכירב .היחשה

`?”/#?” 7/23ש

.ו ןורימ והילא  -ץעוי יטפשמ יטילופו תפוקתב
תמקה הצעומה .תימוקמה
 2.ינולא והילא ־ םרות לכל םיאשונה םייתליהקה
.הירקב

 3.הנט דוד (ל'חו » ל"כנמ דרשמ ןוכישה ' םזוי הינב
הירקב עייסמו לוסיחב .הרבעמה
.
 4.ןמלימ ןב ןויצ (ל'יזו הנשמ -ל”כנמל דרשמ ןוכישה
 עייסמ לוסיחב .הדבעמה? !.ינווסומ .י  -יארחא םעטמ דרשמ ןוכישה
תדבעמל ונוא .הלוסיחו
 6.רגיצנד .י }ל”זו  -לספ ־ ר”וי לש הדעוה
חינוטקסיכראה לש .הצעומו
.ו רררים .זו }לוזו  -רבח הדעוה תינוטקטיכראה לש
.הצעומה
 8.ןטול .י  -רכח הדעוה תינוםקםיבראה  -ןנכתמ הינב
.הירקב

””לי בגב תע »הברכ

ינברהש

 1.יבנע װד  -ריכזמ .הצעומה
 2.בודיחא .א  -רבזג .הצעומה
 3.ףםילא .י  -םיקמ ם'יב תבית .הירקב
? 4.יגולנא .ג  -להנמ תקלחמ .ךוניחה
 5.רגתא .ז  -הבוג תקלחמ .תורכזנה
 0.ןמטוג .ש (לייזו  -להנמ תקלחמ .תונובשחה
.ו ןהב .ם  -דיקפ
 8.טרפמל .ם  -הדיקפ תקלחמב ןינב םירע
 9.סוקרמ .ר  -תרזוע ןגב םידלי
. 10.דקם .א  -להנמ תקלחמ זוקוהא שוכרה
 11.רםום .א  -להנמ תקלחמ היבגה
 12.רמוע .י  -ןנגה לש הירקה יארחאו לבל תועיסנה
.הירקב
 13.רמוע תידדהי  -תננג
 14.ליבק .י (ל'יזו  -דיקפ
 15.יקםלביק .ר  -דירדמ ןודעומ ינכט
 16.גרבנזור .ח  -הדיקפ
 17.ירוקש .זו  -חקפ
 18.ןושש .ב  -יארחא לע ןודעומה ינבטה

.־

ליעפו תורשב יתליהק }יתד

32.

םיתדשמהו תא םוקמה בורק :םיל הנש »רתויו
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 25.חישמ .ש
 26.זיבוקדמ
 17.שקנ .מ
 28.ןמיונ .ז
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 17.קסלוינזנדלז .ע

.ו הרובד .ד
 8.ןמייה .פ ול'זו

 8.ץיבזקרמ .מ וליוו
רזייפ ( :,ליזו
 10.רשיפ .ק וליוו
 11.ריבצ .ש }ל”זו
 12.קודצ .ש
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 11.זכ-דלווניים יבצ
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",ןיי"

1.

.ו םרגל .מ

לדנק11.

”0950108

.נ רדב .ד (ל'זו
 4.ןיצקוב .נ יאדזזאו לע הרוש
 5.םואב .־

.ו בהוו .י
 (.ףייז .ש (ל'זו
 5.דלוריט .ב (ל'וו
6,

צ -.םור

י1

 1.רלדא .ם }ליוו
 1.ךלוו .מ »ליוו

תמרל

/
73611.7.
;<4//שד/װו”/דו/ה

ינב סאר !ועיגה

 1.ןונבא  -ןייטשרפיצ .ח »ליוו
 2.ןמייה .פ !ליוו

בקעי ןהכ

ייוג/ג' /(?):וח ]־יגי;/רוזן

.ו

 45.רנטרגנייטש .א
 40.רימש .מ
 47.ךוארסש .ל

 9.ןמפוק השמ  -רבח הדעוה תינוטקסביראה  -ןנכתמ
?]`גב .הרקב
 10.ימים .ר  -דבח הרעור .תינוטקטיכרא
 11.לקנרפ .י  -ןיצק ןיתמה לש תפנ ,ןניתמר ללוכ
תירק ,ונוא םעטמ דרשמ .םינפה
 12.וטרבור .א  -םזוי הנובו הנובש .ןואריק
 13.רלקיש .י  -סחי הנובו תנוכש ,ןופמיס
 14.רדיינש ביז  -םזוי הנוכו תנוכש .ןוארק
 15.רומדת .י  -טנוקסיד תועקשה םירוזא  -הנוב
חתפמ רוזא תעבג .הברכ
 10.תרבח םחר הקירפא לאיוםיי ' הנוב תתבש
.ןומיר

