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לארשי ץראב תירבעה ןושלה דעו לש תיתנשה הפסאהמ ח"וד
.ט"פרתה טבש 'א  -תבט ט"כ ,ביבא-לת
,גרבדלוג .ל .י ,ןויצ-ןב.ש ,קילאיב.נ .ח ,יחרזא .מ,ןינודבא,א :םיפתתשמ

,איזמ .מ .א , ٧٦ץישפיל .מ .א ,בונאיודד •א ,יקסבוזדג .י ,ןוסקילג .מ ריד
,ס'הדפש ינו ץיבונועמש , ٠٦ינורפצ ,א ריד ,ןמביפ •י 'ןונגעיי'ש ,לגס.צ .מ ברה
.טדטשנזיא .ש : ٣٦דעוה ריכזמו

.ומד ןס ןולמב .םירהצב . 3תבט ט"כ ,יו םוי .הנושאר הבישי

ךרבמ אוה .תואישנה םשב תיתנשה הפסאה תא חתופ קילאיב .נ .ח
םימי תוכירא ול לחאמו לופכה ולבויל איזמ .א רידה תא תואישנב ורבח תא

גרבדלוג .ל .י תא ךרבמ אוה ןכ ומכ .הבושחה תיעדמה ותדובע דמגל
.דעוה תוקת תא עיבמו ול השענש השקה חותנה ידחא ץראל ץוחמ םולשב ותריזחל

תחירפב תוארל הכזיו דעוה יכרצ דמשמ לע דמעי תובר םינש ךשמב דוע יכ

דעוה דבהו הרומה תמשנ תא ריכזמ אוה — .ץראהו םעה תבוטל ותדובע
.ותריטפל םינש יתש תאלמ םויל ,ליז )םעה דחא( גרבצניג דשא 'ד

הנשה ךשמב ןושלה דעו תדובע לע הרצק הריקס דסמ תאז ידחא
לכל ןתנש שפח.ד.תויעוצקמה תודעוה ידיל דעוהידימ דבע הדובעה זכרמ •הפלחש

תא ונמסרפ וזה הרצקה הפוקתה ךשמב .ונתלעפ תא ביחרהו הרפהש אוה הדעו

.ןינבה עוצקמב םיחנמ תומישר לש הרושו הקינכתל ןולמה לש ןושארה ךרכה
תירבעה היפדגוקיסקלה .דועו םילישבתהו םילכה ,היפרגואיגה ,הימיחה ,תורגנה
ונמסרפ הז דבלמ •םיינויח תועוצקמל םיחנמ םיפלא תששב הנשה ךשמב הדשעתנ

לכ .קושה ןמ וספא דשאו תמדוקה הפוקתב דעוה עבק דשא םיחנמה תא שדחמ
אוהש ",וננושל"ב אבהל םג ומסדפתיו ומסרפתנ תודעוה ידי לע ועבקנש םיחנמה
'ימכחו דעוה ירבח לכו ,היחה תירבעה ןושלה ישודחלכל העובק המב ונל שמשמ
.המישרו המישר לכל םהיתורעה תא ריעהלו אובל םיביחוםילוכי ול הצוחמ ןושלה
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ונירבח דצמ וניאד אל הנורחאה הנשבש 'ןיצל ונילע וננובאדל

קעב וזכרתה ןושלה דעו תולעפ לכ .הדובעב הליעפ תופתתשה

יבא-לתב םנ םנמא .הדובעב דומנ קותש טעמכ האב םילשוריב

רשכבו ץרמב הדובעה תישענ ןאכ יכ ,שיחכהל רשפא יא לבא

עש ,דלפנידגלוס'הדפישלהדות םיביח ונא .תוליעפ תודעו לש

ל תא ףוקזל שי םנובשח לעו הקינכתל ןולמל דוסי ונל השמש

דעוה תא קזחל ךרטצנ ילוא אבהל הדובעה תא רדסל ונתשגב

לטומ הבוח .םישדח םירבח ףורצ ידי לע שדח םד וכותל

רתוי הנוכת ונתדובעל ונתי דשא ,םייפסכ םיעצמאל יניצר ןפאב

נא ,לודג רבד ונישע ונחנא .ונפסכ לכ תא הלכא הנשה ךשמב

ה תא ונדסי .םינשה ךשמב ונשדחו ונפסא דשא לכ תא רובצב

הל םג םיכירצ םיימדקאה םירמאמה ♦הברמ הדמב חילצה דשא

הפשה לש םיינויחה םיכרצה תא אלמל ותילכת רקע .ןטק םוקמ

ןועברה היהי הינשה ומויק תנשב יכ ,הוקת ונל תפקשנ ןכא

א לבא  500 -דועב וימתוח דפסמ תא לידגנש קר ץוחנ  -ומצע

מש םינולמ תרוצב איצוהל םיביח ונא .הבחרתהש ונתדובע תא

על ונתוא החירכמה איה וז הבוחו ,תודעוה ידימ ןכומ אציש דמחה

דוע .ץראל ץוחבו ץראב םימדרנ ץיטהלו םישורדה םיעצמאה

פסאב ".תירבעה ןושלה ינומא" לש תורבח דמיל ונטלחה
.הז ןינעב הבחר הלעפל תשגל

ינכתה תאו הטיסרבינואה תא האור ינא ונתדובעל םייואר םיפתושכ

ש ונידי לע ודסונ םידחא תועובש ינפל .םשגתמו הז ףותש ךלוה
ןולמלו הקינטובל הדעוה זןהב םיפתתשמ הטיסרבינואה חכ יאב

תדובע לש תואצוהה-ביצקתב םג ףתתשת הטיסרבינואה יכ

יקה ןופלטהו ףרגלטה ,למשחה יחנמל הדעוה םע םג ונדשקתנ

דובעב הפיח לש המוקמ אבהל םג רדעי אל יכ ,םיוקמ ונאו

א רידה תא הפסאה שאר בשויל םירחוב החיתפה םואנ ירחא

רי דעו לש ותדובעב ישקה דמע؛ יכ ,ריעמ איזמ .מ .א ר"ד

םע םלוא .הטיסרבינואב םירומ םישמשמה ,וירבח תעברא דצמ

ת לש התולדבתה תא קידצמ אוה ןיא םילשורי דעו

דעה ריעמו דנזולק יפודפ,ד לש הכרבה בתכמ תא ארוק ריכזמה

ילאיב .נ .ח לש ותריקסל םיאולמ תרותב
רבדב העצהב' ונינפל ואב םילשוריב הטיסרבינואה חכ יאב 1.

תהו ונידי לע הרדוס דבכ וזה הדעוה .הקינטובה-יחנמל תפתשמ
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אש הקינטובל ןולמה תאצוהב ףתתשת הטיסרבינואה יכ ,הוקת שי
גדובדו .א 'טורפ לש ותריזח םע הנורתפ תא אצמת הלאשה

ר הכרעה הל האצמ הקינכתה יחנמל ןולמה לש תירבעה האצוהה 2.

אצוהמ הכדב-יבתכמ ולבקתנ •ץראל ץוחבו ץראב עוצקמ-ילעב דצמ

מל השירדה •ןמולש ד"ד ידוסיה ןולמה דבחממו ןכנימב גדובנדלוא

תוגותעלו תירבעה תונותעה לכל תרקבל חלשנ וננולמ .הברו תכלוה
•םלועב

ןורחאה ןמזב תדבועה .למשחל הדעוה לש היתוינכת תא םשגל ידכ 3.
הלהנמ טעו לאדשי-ץדאל למשחה תרבח םע םירבדב ונאב .הברמ הדמתהב

יחנמל ןולמה תואצוהב ונתא ףתתשת וז הרבח יכ .םיוקמ ונאו גרבנטוד .פ
.הדעוה לש התדובע תאצותכ רואל אציש ,למשחה

םשל הנטק ןרק ביבא-לתב יקסבוקילו .ש ידי לע הדסונ ונתעפשהב 4.
.רחסמו הכאלמ יתבב ,םיקשמב ,תודסומב הצפהלו הקבדהל םיחנמ-תוחול תאצוה
ףורצב ,דעוה עבקש םיחנמה יפל םירדסמה ,תוקריו חבטמילכל םינושארה תוחולה

.בורקב םסרפתהל םידמוע םימצעה תונומת

םתוא ררועלו תונוש תוצראב תוברתה ינקסע םע רשקתהל ונתוצמאתה 5.
תוצראב ונתלעפ םוסרפל המדנ וז הדובע םלוא .תורפ האיבה םרט דעוב ךמתל
םע ונרשקתה םינורחאה םיחריב .דעוה-יבתכ תצפהל סיסבה תא הרישכהו הלוגה

ץיפהל ונידיב םיעיסמה .םינקסעה תא םש ונאצמו תימורדה הקירפאו הקירמא
".וננושל '،תא

יצחו הנש ינפל ץראה תא בזעש ,ץש ול ם םוחנ יפודפ דעוה רבח •6
.דעוב ותדובעלו ץראל בורקב בושל דמוע

.יפסכה ח"ודה תא ארוק טטשנזיא רידה

ןובשחהו ןידה תא ורשאיש ,ןובשח-יאוד ינשב רוחבל עיצמ איזמ ריד
1.תלבקתמ העצהה .יפסכה

:ןובשחהו ןידהל םיחוכוו תודעה
ונלש םייתורפסה םימוסרפה יכ ,רדבתנ ןובשחהו ןידה ןמ :קילאיב .נ .ח
וישכע םלוא ".הקינכתל ןולמה"ו "תונודכז.،ד דוהיב :ןוערג ידיל ונתוא ואיבה
תואחסנ לש עודי רפסמ רכמל הוקת שי םלש רבדל "תונורכז"ה ופרטצנ דשאכ
תריכמ לדגת ךכ ידי לעו ןמולש לש ידוסיה ןולמה םג ץראל ץוחמ לבקתי בורקב

ךכ ידי לעו "וננושל'"ב הלחת םינולמה לכ תא סיפדנ אבהל . -ונלש ןולמה
.תואצוהב ךוסחנ

.ןובשחה יאור ייע רשואיש ירחא ,האבה תרבוחב םסרפתי יפסכה ח"ודה 1
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א וראתש הממ בוט דתוי תצקמב אוה יפסכה בצמה :ינודפצ ד"ד

רפס ונגסחמב ונל שי טגו ףסכ דוע ונל טיביח םידפסה דחסמ יתב .ןאכ

סינכהל דשפא יא 'וננושל"ל םלוא ,םיעודי םימוכס םיבורקה םיחדיב

דקל םיקוקז ונא ב"עו ,םידמאמל םוקמ דאשי אל יב ؛,םיחנמ תומישד
הינשה הנשב "וננושל" ןועברהש הוקמ ינא .ונלש םימוסרפה ליבשב

לגה תומכ תנטקה ' -וננושל" סוסבל םיכרד יתש ונינפל שי .ומצע תא

 -יצחו  6עצממ ןפאב םינתונ ונא וז הנשב .המיתחה ריחמ תלדגה

לג  5לע ןועברה תא הדימעה תמדוקה תיתנשה הפסאה םנמא .סופד

ונייה םימתוחל הלחת ונתנש  0ِ250לש החנהה תא ונלטבש ךותמ
.תונוילגה דפסמ תא לידגהל

תשנ המכו ,םינש עבש ינפל ןושלה דעול רבח יתייה ינא ؟בוניודד .א

מל דציכ ,ונתבישיב ונד זא .ושכע דעו זאמ ןושלה דעו לש ובצמ

עוה איצומ ושכעו ,שדחל תוריל רשע לע ונמלח .םילובו ויד תשיכרל

דח הפוקתל הלחתהה .ותפקב ןועדג ול ןיאו הנשל תודיל תואמ ששמ

יכרצ דמשמ לע דמועה דיחיה אוה ,גרבדלוג ביל קחצי 'ר ידי לע

בעה ןושלה ינומא" לש הרבח דוסי רבדב הטלחה דבכ ונל שי ירה

זה ןויערה תא לעופל איצוהל ידב ושבע דע השענ

האושהב ונתדובעב האבש תומדקתהל חמש ינא 5לגס .צ .מ ברה

ימלשוריה ונירבח לע תרקב וחתמי ןאכ יכ .יתעדי .תומדוקה םינשה

בשב ינא יתאב .וז הפסאב ףתתשהל ואובי אל ירבח יכ ,יתיארש

ןאכ שיש ,ששחה ןמ ררחתשהל .לב םדוק ,ךירצ .םימיקה םיסחיה תא

וריב םייחה יאנת .תלבגמ טושפ איה דובעל תלביה .תוישיא תובס וא

תדובע יב ,בל לא םישל םג יאדכ .הדובעב לבסמ ונתאמ דחא לכו םה

יא תובישיב חוכוו תוצעיתה .תיבב תיעדמ הנבהו םדוק ןויע תשרוד

ויש — ילויה םג ולו  -דמח רבח לכ ידיב אהיש ץוחנ .תואצות ידיל

ש ,אופא ,ץוחנ .הבישיה תעשב ןתמו אשמל עצמ ןיכהלו תיבב וילע
ינא ןיא םיחכונה םיאנתב .םירבחה ידיל ותריסמו דמחה תנכה תטשב

מל שי .ירמגל רטפתהל יתיצר דבבו ,תנקתמו הידופ הדובע דובעל תלכי

בח תארוה יפל תורוקמה לע דובעל םמצע לע ולבקיש ,םיריעצ םימכח

בוהו ןויעה יכדצל תועצהה תא העודי .דדמב ןיכהלו

עהל ךירצ "תירבעה ןושלה ינומא" תרבח ןינע תא :ןויצ ןב •ש
؛הבושח הדבע ןייצל יאדב תודעוה תודובעל עגונב .םיחוכוה זכרמב

קתב דעוה לש ידוסיה ודיקפת .ןדיב ןכומ דמח היהש תודעוה ןתוא קד

ישנאב רוחבל ךירצ תודעול .ותפסאו ותקידב ,םיחממל רמחה תהולח
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תויהל אבהל םג ךירצ זכרמה .ףורצ לש תושר םהל תתלו
.ביבא-לת

לע דמענ .תויזכרמו תוירקע ןה ןהב ועגנש תולאשה ؛קילאיב .נ .ח
:המצעל תחא לכ

וב אהתש 'קצומ יתנש ביצקת ונל עובקל םיביח ונא הנש לכ תלחתב
אלש ןמז לכ םיקתהל ןתנ וניא הז רבד םלוא .תוסנכההו תואצוהה ןיב המאתה
ךרצל תועובה תויתנש תומורת תומלשמה ".תירבעה ןושלה ינומא" תורבח ודסונ

םולכ ושע אלש .םילשוריב םירבחה תמשאב רקעב בכעתנ תורבחה דוסי .הז
ולש 'םישנא תואישנב שי .ירמחה ןבומב אלו ינחורה ןבומב אל וז הנש ךשמב
ויה .םירחא םיסרטניאל התוא וחיכוהש ןפאב .דעול םתוריסמ תא חיכוהל וצר

ושכע םימיק ונא .הנשל ונל תורסחה תורילה תואמ שלש תא להנב םיגישמ
רשפא יא .ונתדובעב ונחלצהש יפ-לעיףא .אשמל אוה הזכ םויקו םיסנ-ישעמב
םידיבעמ ונא .דבכנו הלועמ שיאב ףא 'דחא שיאב יולת היהי ונדסומש רבדה
♦הסנרפל םיקוקזה םינקזו םיינע שי םהיניב 'דכש ןתמ ילב םישנא
תעיבקב קוסעל רשכמ וניא ומצעל אוהשכ דעוה ♦תודעוה תודובעל עגונב

ונא •עירכהל הז לש וחכב ןיא דעוה ינפל תודעוה ואיבהש תוקפסב םג 'םיחנמ
דטסדק תנכהלגאדל ונא םיביחש אלא ,תודעו תועצמאב דבעל ךישמהל םיחרכמ
דדובה רבחה לכוי אל זא םג לבא .העוצקמ יפל הדעו לכל ותוא רסמלו רמחה לש

יקודקד תא תעדל לוכי אוה ןיא .היוארה הדמב ודיקפת תא ותדובע רדחב אלמל

תובישיל דעוה-ידבחו םיחממה תופרטצה ♦עוצקמל החממה ידואב ילב גשמה
.יחרכה ךרצ איה .וניתודעוב תמשגתמ איה הבש הרוצב .תופתשמ

גרבדלוג ♦ל .י תיבב .ברעב • 8טבש 'א תבש יאצומ •הינש הבישי

קילאיב •נ •ח שאד בשויה

תשרפומ הדעו לכ ♦תודעוב הדובעה רדס ירבדב רי^ ؛ם'הרפש .נ
םינוש םיגשמ ינשל דחא חנמ תועבוק תודעו יתשש שי ךכיפלו 'התרבחמ וישכע

הדעו תונמל עיצמ ינא •תונוש תודעוב םינוש םיחנמ םיעבקנ דחא גשמלש שיו
.הדעו לכב םיעובקה םיחנמה תומישר הנזכרתת הדיבש .תיזכרמ
תא תועיבקב םימסרפמ ונייהש םרטב םוקמ היה הז ששחל :ינודפצ ריד
לע ומסרפתנש םיחנמה םע בשחתהל תודעוה לכ תוביח וישכע .םיחנמה תומישר
.סופדב ונידי

ומסרפתנש תומישרב םג תוריתס שי יכ 'הדבעה לע ריעמ לגס ברה
•'תונורכז"ב
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גשהל הכירצ איהו תוריכזמה יריב זוכד ןועט דמחה :הילאיב .נ •ח

נ רבדב ךדצ שי םא •םיחנמו םיגשמ בוברע ידיל רבדה אבי אלש

המ לע ריעהל ךירצ הדעול דמחה תריסמ תעשב .דעוה-ריכזמל רזוע

"וננושל '،ךדוע ידיב רבדה תא זכרל תלכי םג שי .רחא םוקמב

רב םוסרפ תונועטה תומישרה לכ יעבט ןפאב תוזכרתמ

לע חיגשמ ןושלה דעול ץוחנ רקעב יכ ,אצומ ץישפיל •מ .א

לחמ דעוה ,،הז העצה סינכמ אוה ךכיפלו דעוה תדובעבש יעדמה

ש וא דחא שיא יונמל םיקיפסמה םיעצמאה תא אצמל וחכ לכב

עוה לש תיעדמה הדובעל םנמז לכ תא שידקהל
חיגשמ יונמ תוביחמ ןניא תומישרב תומיגפה :ט ד ט ש נ ז י א .ש ד"ד

,ןאכ וילע ורבד רשא דיהפתה תא אלמל לקנב לוכי היה ריכזמה

צוהבו תורעובו דעוב הברמה תינויצזינגדואה הדובעה לכל רכמתמ

םייפסכ םיעצמא ויה ול .דחא םדא לש וחכ יפל הניאש ,ןועבדהו

סב הדובעל רתוי דסמתהל לכואש ידכ ,תוריכזמל ינכת רזוע יונמ שרוד

.תודעול דמח תקפסהבו קילאיב וילע רבדש

נש ,הז תא הז םירתוס םיחנמ שיש םוקמב יכ ,רבוס יקצ יט א ימ ס

לש תפתשמ הבישיל הערכהה תא דסמל ךירצ ,תונוש תודעוב
.וז תא וז תורתוסה

תורסמנה םיחנמה תומישרש ,חיגשהל "וננושל" ךרועל דסמל :טלחה
.וז תא וז הנרתסת אל תודעוה ידי לע ודיל
תיעדמה הדובעל םינש וא דחא שיא יונמ לע ץישפיל תעצה םג תלבקתמ
.דעוה לש

קופס לע דקשתש םישנא השלש לש הדעוב רוחבל עיצמ לגס ברה
.דעוב תיעדמ הדובעל םייוארה םישנאה תנמזה לעו םיעצמאה

,גרבדלוג .ל .י ,לגס ברה תא וז הדעול םירחוב •תלבקתמ העצהה

.יקסבוזרגו קילאיב
םינוש םירבח ידי לע ועצוהש תועצהה תא ארוק טדטשנזייא •ש ד"ד
ודי לע הדבעש ביצקתה תעצה תא ןכ ומכו ,אבהל הדובעה רדסל

.םילשוריב אוה ןושלה דעו זכרמ !.
.ילארשי ץראב תירבעה ןושלה דעו" םשב אבהל ארקי ןושלה דעו 2.

תא רקבל ביחתמ ריכזמהו 'ביבא-לתב אצמת תישארה תוריכזמה 3.
.תוימלשוריה תודעוה םעו זכרמה םע רשק םשל עובש לכב םילשורי

•ןה הבורקה הדובעה-תפוקת ךשמב תוידקעה תולעפה 4.
.ץראל ץוחבו ץראב 'תירבעה ןושלה ינומא" תרבחל םירבח תשיכר )א
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.םימתוחה דפסמ תלדגה ידי לע 'וננושל" סוסב )ב
.םילשורי ףינס תאיחה )ג
•רכשב םיחממ תקסעה תישאר )ד

פרת לולא חירב לבויה תגיגחל תויוארה תונכהה תא תושעל 5.

 1929תנשל תוסנכההו תואצוהה ביצקת
ה ס נ1כ ה
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הפקב ןמוזמ
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ייאל

75

םינכוסמ תובוח

٠

45

 1929תנשל גרבדלוג תמורת

300
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M
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a

ייאל 1100
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וישו הכירע 'רינ 'הספדה ؛'וננושל"

ייאל 4 75 X
ייאל ' 5 Xלג  - 40םינטק םינולמ
םילשוריב םיחממ תקסעה
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תועיסנו דרשמה תואצוה
ריכזמה רכש
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ייאל 300
200

M

120

י

נ20

٠

60

300

m

٠

1100

תרבעהל ודגנתי םילשוריב םירבחה .ריכזמ ילב זכרמ ןיא ؛איזמ ריד
.הלופכ תוריכזמ עבהל ונחכב ןיאש ןמז לכ 'ביבא-לתל תוריכזמה

השעמל .תרדסמוהעובההדובעמששיש םוקמב אוה זכרמה ؛יקסבזודג
ךירצ ריכזמהו הפ תישענ תירקעה הדובעה יכ .תירבעה ביבא-לתב זכרמה אצמנ
.הדובעה םוקמב תויהל

היואר רתוי איה •תובר םינש לש תרסמ הל שי םילשורי ؛לגס ברה
.תונכומ תומישר ויה ביבאילתלש אוה הרקמבש רבד .תיעדמ הדובעל זכרמ שמשל

בל ומיש .יאדמ רתוי תישעמ דעוה תדובע היהת םילשורימ זכרמה רבעוי םא
אל לבא 'ללכב דעוה לש היצזיגגרואיר איה ונתדועת •דנזולק בתכמבש םיקומגל

•םוקמ יונש
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י הדמ וזיאב 'הלחת לוקשלו ןודל יוארה ןמ ؛ןוסקילג ד"ד

רבדב טילחהל טיאב ונאש טדוק םיליעפ תוחכ תמאב ביבא
'םיטושפה םידבועב 'ונב םישיבתמ םירוסיפורפה :ן י נ ו ד ב א .א

א ןושלה דעו תא ריבענש וא םילשוריב םה

ק 'םילשוריב ןושלה דעו תדובעב קותש אב :קילאיב .נ .ח

ינכתה ןולמה לש היצזילאירב הקסע ביבא-לת .רומג ךכ דחאו

באילתל .םינש המכ ךשמב םילשורי תדובע דגנכ הלוקש ביבא

בקתנ אל טעמכ הז םוכסמ םגו ,היתודעו תואצוהל שדחל י"אל 8

ונל ונת לבא 'דובכה ןמ םיקלתסמ ונא .הבושח הדובע הקספנ
,ונתדובעל םיצוחנה

יזמ ד"דה םשב קילאיב .נ .ח עידומ הרצק הקספה ירחא

בוטל תודיל האמ  1930-1929םינשה ךשמב םורתל ביחתה

ל תוריכזמה תרבעה תלאש תא רסמל עיצמ ץישפיל .מ .א

חמ ןילי לש ובוש ירחא רבדב טילחתש ,תואישנל

ביבא-לת תא תועיבקב רקבי ריכזמהש 'יאנתב תלבקתמ העצהה
.תודעוה תדובע

בוזדג .יו בונאיודד .א היה תא ןובשח יאודב םירחוב

؛ביצקתה תלאשב םיחוכו
!עיצמ קילאיב •נ •ח
דוסי לע ילמינימה תואצוהה-ביצהת תא ךורעיש דעוה לע ליטהל )א
תוסנכהה יפל רעושמה תואצוהה-ביצקת תא אלמישו תויאדוה תוסנכהה
•ריכזמה לש ולמעב הנאבתש

.תואישנל ביצקתה תמשגה יטרפ לע טילחהל תושדה תא דסמל )ב
ךשמב הנייהתש תוסנכהה לכמ  300/0ורכש לע דעוה ריכזמל ףיסוהל )ג

"ןושלה ינומא" תרבחל םירבח תרותב תודסומו םידיחי תומורתמ הנשה
םשל ונתניש םיילאיציפסה םימוכסה הזמ ואצי( תירבעה ןושלה דעו תבוטל

ייאל  10ךסמ רתוי הלעת אל וזה הפסוההש יאנתב ),שארמ תינתומ הרטמ
.שדחל

".וננושל" תכרעמ ירבח ןיב םיסחיה
שרדל ן ינודבא 'הל תושד שי יכ 'הטלחה לבקל עיצמ ןויצ ןב •ש
.תכרעמל רבחכ ,ןועברה לע ארקי ומשש

•הטלחהו ןויע םשל תואישנל תרסמנ העצהה
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ב תועד בדב םישדח םידבה לבקל ןויצ ןב •ש תעצה תלבקתמ
.דפסמה תלבגה

תולוק -10יקצינבד.ח .י :ודחבנ
"-10ץיבוקדב.ד.י
י  -9ךבדיוא.פ

זמ ד"דה דובכל יעדמה ץבקל םיכדוע תדיחב

ה ןושלה דעו ב"בלו ץבקה לש ינשלבה קלחה ךדועל דחבנ

א קחצי ד"ד  -ומוקמ אלממלו דגזולק .י 'פודפ،ד

מ שמשת הפיחב ןוינכתה דילש ףדגלטו ןופלט 'למשחל הדעוה
•תירבעה ןושלה דעו דיל דזע-תדעו

ל הדות עיבמ אוה .הליענה םואנ תא םאונ ק י לא יב .נ .ח

י .תיחכונה ונתפסאל תויבויח תואצות הנייהתש ןוצר יהי :דמואו

לש רצואל ףרטצת םתדובע זםתדובע תא 'תודעוה 'תונטקה תומבה

ןושלה תיחתל ונלכ תדובע ךדבת •הדמתהה איה רקעה .םייחצנ
.הלולכשלו

