ןובשחו ויד
) 1938דאוד 937>-33ט0וגוא .זו"צדת יא דדזא--ז"צדח לולא<

יזכרמה דעוה 1.
תובישי יתשו טימעפ עבוא ןובשחה תפוקתב ףסאתה יזכרמה דעוה
תוינוגרא תולאש רודיבל תושדקומ ויה תיעיברהו הנושארה הבישיה .וחדנ

לעפמ ".וננושל"، ،םעל וננושל. ،יביטרטסינימדאה דעוה בכרה( תויעדמו
הינשה הבישיבו )םיחנומ טומרפל עגונב "עדמו הקינכט ،תכרעמה תועצה .לבויה

הבישיב ונודינש םיגינע םימסרפתמ וז תרבוחב .ןושל-תולאש ונודינ תישילשהו
.לושבה יחנומל ןולמהמ קלח אוה תישילשה הבישיב ןודינש דמוחה .הינשה
.םסרפתהל דמועה

רחבנ ומוקמבו יזכרמה דעוב ותורבחמ רטפתה ץישפיל .מ .א 'ה
.ידארבמייחד"דה

יביטרטסינימדאה דעוה 2.

ב ותוליעפב ןייטצהש .ל"ז ןילי ם עיני ב א 'ה לש ותריטפ םע

.יביטארטסינימדאה דעוה תדובעב ךשוממ בוכע לח .יביטרטסינימדאה

ןושלה-דעו ילעפמ סוסכל עייסל לכויש .ליעפ דעו תמקהל תוינכת
.םייקשמה וינינע

תיזכרמה הכשלה להנמ לש ותאצרה העמשנ יזכרמה דעוה תבישיב

ביטרטסינימדאה דעוה לש שדח בכרה רבדב תוטלחה ולבקתנו הז
.תולועפל בורקב

לבויה לעפמ 3.

ה דעו לש ודוסיל הנש םישמה הניאלמת ט"צרת בא םחנמ ו"טב

בעב קוסעל תיזכרמה הכשלה ידי תא אלמ יזכרמה דעוה .תירבעה
.לבויה לעפמל

תירבעה הטיסרבינואהו תירבעה ןושלה דעו 4.

רבינואה לש םייעדמה םידבועהו םידוספודפהמ םיבר לש םתופתתשה

ה םיפתושמה םידיקפתהו תויעוצקמה ויתודעובו ןושלה דעוב תירבעה

שקל סיסבה תא דבכמ ורישכה ןושלה תריקח הדשב תודסומה ינש

ודהיה יעדמל ןוכמה תבישיב וז הלאשב ףיקמ ןוידל ומרגו םהינש
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תירבעה ןושלה דעו יוש ןובשחו ןיד ر54
רנישטדוט .ה .נ יפורט ידי לע ושגוהש תועצהה .הטיסרבינואה לש תדמתמה
.תודסומה יגשב ןוידל תודמועו ונודינ

ימואלה דעוהו תירבעה ןושלה דעו 5.
،רפסה-יתבלו םידומל רזוח המסרפ ימואלה דעוה די לעש ךוניחה תקלחמ
לע הצילמהו םירומה יכרצל "וננושל "،ןועברה לש ינויחה וכרע לע הריעה ובש

יתבלו םירומל  ْ/ْ30לש תדחוימ החנה תתל ،עודיב ،םיכסה ןושלה דעו .ותצפה
.דעוה יבתכ תא םישכורה רפסה

ינולמ תצפהל עייסל הילע הלבק ימואלה דעוה די לעש תוברתה תקלחמ
םירקבמה םידגובהו דעונה ברקב דעוה יבתכ ראש לבו "וננושל، "،תירבעה ןושלה

ונתוברת" ،םיסרטנוקב ןושלה דעו תולועפ לע םסרפל ןב ומבו בדעיירועשב
.תועיבקב םסרפל הליחתהש "،ונצראב

תוצופתב תירבעה תוברתה ילעפמ םע םירשק 8.
תוגותעלו ؟יירבע רפס-יתבל דעוה יבתכ לש העובקה הקפסהה ןמ ץוח

תירבעה תירבה ,،םע םיצימא רתוי םירשק ןובשחה תפוקתב ועבקנ הלוגב
יתב יכרצל דעוה יבתכ םתושרל ודמעוהו ןילופב "תוברת "،זכרמ םעו "תימלועה
.תוצופתב םיירבעה רפסה

תוצראב ירבעה דעונה תורדתסה םע םירשק ועבקנ ןכ ומכ
עייסל החיטבמ תורדתסהה .ץראב ההושה םיוד 'ה .דחכ אב תועצמאב תירבה
.תירבה תוצראב םידבעה יגוחב דעוה יבתכ תצפהל

םילשוריב תויעוצקמה תודעוב 7.
תובישי -7ו תובשי -54ל םילשוריב תודעוה וסנכנ ןובשחה תפוקת ךשמב
םרגש םידוסחה זוחא .הבישיה ןמ םירבחה בור לש םרדעה תאפמ ומייקתה אל
 ،/ْ11،5.היה תובישיה לוטבל

הרוגס תוריכזמה .דתיה ،וז הפוקתב הלחש ،ריכזמה לש ץיקה תרגפב
.רתויב הפוחד תימינפ הדובעב קוסעל ךישמה ריכזמה םלוא ,להקל
תודעוה לע ،הברדא ر ןובשחה תפוקתב התפר אל תויעוצקמה תודעוה תלועפ

:תודעוה הלאו .םיתש ופסונ םדוקה ח"ודב ורכזנש

،לגס .צ .מ ברה ףרטצנ הילאש ،םיילאוטקא ןושל ינינעל הדעוה )1
עיגהש רמוחה לכ ןודינ היתובישיב .ולטבתנ תובישי יתשו םימעפ  7הפסאתה
םסרפתמ הבישהש תובושתהו העבקש םיחנומה ןמ טעמ .םילשוריב דעוה תכשלל

 148),ימע(וז תדבוחג

 155תירבעה ןוש؛לה דעו ؛?ש ןובשחו ןיד
יפורפ .דוד -ןב רמ ؛םה הירבחש ,היגולואיכרא יחנומל הדעוה )2

.י דמ ,רלזימ .ב ד"ד ,דיאמ .ל 'פורפ .ןיביי .ש דמ ,דבישטדוט .ה .נ

םג ףתתשה הינשה הבישיב .םימעפ הפסאתה .ןיילק .ש 'פורפ ,סדפ
םיחנומה תא דחוימ ןולמב םסרפל תינכת הנכות .ךלמינבא ד"דה גולואיגה
.תאזה הדעוה י"ע ועבקיי דועו ועבקנש

הדעוה ירבח לכ הב םיפתתשמש ,ההוכנ הקיטמיתמ יחנומל הדעוה )3

תדותב םיחנומ תעיבקב הקסעו םימעפ  5הפסאתה ,תירטנמלא הקיטמיתמל
ןודינש םיחנומה דפסמ .הרבגלאב קוסעל הלחהו ילאמיסטיניפניא ןובשח ,תוצובקה

ןכותש םיחנומ-תמישד םסרופת האבה תרבוחבש הוקת שי ,ךדעב  145אוה הב
.הדעוה ייע

הלבקש התדובע תא המייסו םימעפ  7הפסאתה וידרה יחנומל הדעוה )4
הדעוה תובישי לע ) 133ימע 'ע(ךדעב  330אוה העבקש םיחנומה דפסמו המצע לע

דמוחה תנכה םשל הדעובש החמומ םע תודחוימ תובישי  6ףיסוהל שי
.ותהגהו סופדל

תנכהב הכישמה איה .םימעפ  6הפסאתה ןורטאיתה יחנומל הדעוה )5
.םיכרע -225כ םיליכמה  VIII-XIIIםיקרפב הנדו ןורטאיתה יחנומל ןולמה

םעפ הפסאתה םילכאמהו םילישבתה ,לושיבה יחנומל הדעוה )6
םיחנומה תמישר תנכהל הדעובש החמומ םע תובישי יתש ריכזמל ויה תאז דבלמו

עגונה קלחו ,לושיבה יחנומל ןולמה לש היסיטרכה הנכוה .רושאו ןויע םינועטה

לושיבה ימל ןולמה ).ןלהל 'ע( תדחוימ הדעול רבעוה רשבה יקלח תומשל
.בורקה ןמזב םסרופי

.ה .נ יפודפ ؛םה הירבחש קוסיפה-יללכ תעיבקל הדעוה )7
,תור .י .ח 'פודפו ,דנזולק .י יפודפ ,ןילי .ד 'פודפ ,דנישטרוט
החיתפ תאצרה רנזולק 'פודפה הצרה הנושארה הבישיב .םימעפ  6הפסאתה
 127).ימע(וז תרבוחב תמסרפתמה
ידוסיו ךורא מ"ומ דחאלו ףיעס דחא ףיעס ונודינ םעיצהש קוסיפה יללכ
לע תפקמ הריקס םסרפתת האבה תרבוחב .קוסיפה יללכ בוד יערא ןפואב וחסונ
םתחינהש םיללכה ועצויו הדעוה תלועפ

.ש 'פורפה ؛םה הירבחש רשבה יקלח תומש תעיבסל הדעוה )8

.א 'אהו ,םידקנמ,ד-שאד ,ן,דכדזעילאדמ,ידאדב.ח ד"דה ,ףסא
םהש יפכ רשבה יקלח לכל םיירבע תומש תעיבקב הקסע ,ץישפיל .מ
תומישר ושמש ןוידל דוסי .לושיבה יחנומל ןולמה יכדצל — םיזילטיאב םירכמנ

ביבא-לתב דעוה תוריכזמ תאמ םילשוריב דעוה תוריכזמ תושרל ורבעוהש

רקיעב הבל תא המ? הדעוה .ןהכ ,א רמ הדעוה רכח י"ע הנכוהש המישרו

תירכעה أاءب.ا דעי ؛ש ןוגשחי ןיד ١S6
םילשודיב טיחמומה ברקב םילבוקמה םיחנומלו ללכב ץראב תגהונה דשבה-תקולחל

.םיזילטיאה ילעב תנקתל םידחוימ תוחולב םג אצוי רמוחהו המייתסנ התדובע .טרפב

ינפל הדעוה החמומ םע תחא הבישי התיה תאז דבלמ  4.היה תובישיה רפסמ
.התדובעל הדעוה סנכתה

ביבא לתב תויעוצקמה תודעוב 8.
תובישי -5ו תובישי *58ל ביבא לתב תודעוה וסנכנ ןובשחה תפוקת ךשמב

םרגש םירוסחה זוחא .הבישיה ןמ םירבחה בור לש םרדעה תאפמ ומייקתה אל
 70 9.4.היה תובישי לוטבל

ליגרכ הכישמהו .םימעפ  24הפסאתה ןושלה תנקתל הדעוה )1
רודמה דופשל ושענש םינוש םיצמאמ ".םעל וננושל"،ב םסרפתמה רמוחב לפטל
םוקמ הדעוה השמיש תאז םע דחיב .תידמחו תיתורפס הנוכת ילעב םיישקב ולקתנ

ומצע תא האד אל ריכזמהש .ביבא-לתב דעוה תכשל ינפל תואבה תולאשל ןויד
.ומצע תוירחא לע ןהב לפטל יאשר

דוע הכירצ ינכתה ןולמה לש הינשה הרודהמה תכירעל הדעוה )2
ארקי תאז דחאל ).ימע  256ךסמ(ןולמה לש ימע  18לע הנושאר האירקב דובעל
ךידצ./ב וראשוהש םיחנומב הערכהו םירבדה תמאתה םשל הינש האירק הדעוב רמוחה

יספט וחלשי הנושאר האירקב ןויעה רמג דחאל .הנושאר האירק תעשב "ןויע
ןהבש תולאש המכ .םהיתורעה תלבק םשל ךמס ינב םישיאלו תודסומל םינוקתה
.יזכרמה דעוה תערכהל הנאובת הדעוב תועדה וקלחנ

לש הנורחא העיבק םשל םימעפ הפסאתה היגולואוזה יחנומל הדעוה )3
וספדנש םיגדה תוחול לע )תיאמודב(םייעדמו םייברע תומש תספדה לגדל םיגדה יחנומ

תאז ירחא .םיברב םיצופנ םהו רואל ואצי השדחה םתרוצב תוחולה .דבעש ףרוחב
ןילוגדמ .י דמ לש ובוש דע םירבח המכ לש םתשירד יפל התדובע תא הדעוה הקיספה

תמייסמ הדעוהו .הדובעה השדחתנ רבמצד ףוסב ל"נה לש ובוש םע .ץראל ץוחמ
.ץראב םייוצמה םילחוזה תמישר לש )תיפוסה( הינשה האירקה תא ושכע

תישארב םיבר םיצמאמ ירחא הננוכתנ תונפסה-יחנומל הדעוה )4
.לארשיל ימיה לבחה חכ אבו דחא החמומ .דעוה ירבח ינש הב םיפתתשמ .רבוטקוא
העצוהש םיחנומ תמישר לע דובעל םגו בוריקב םיחנומ -100בןודל חקיפסה הדעוה

יגוח ןעמל תימיה תויפוצה לע תרבוח רובחב קסועה .סלדב דמ םעטמ ןוידל הל
.ץראב םיפוצה

דעו כ"ב רותב .םירבחה בכרהב יוניש לח תוינוכמ יחנומל הדעמ )5
םיסדנהמה תדוגא כ"ב .גדבניש דמ םוקמבו יקסבוזדג .י 'ה הב ףתתשמ ןושלה
 ivהמישר ןיכהו חדט דשא .טרבלג דמ ליגה הדוגאה םעטמ הנמתנ ,םילטירדאהו

ا  57תידכעח ןוע،ןת דעו ילש (ובשחו ١١٦
יפל הרודס ותמישר .תוינוכמה עוצקמב רתויב םיבושחה ןמ בוריקב םיחנומ 450
.םינוש תורוקממ וטקלנש תירבעב םיחנומ תועצה ףורצב תיתפרצה הפשב םינינעה
םדוק ןהב הלפט רשא תומישרה לע ףסונ וז המישרמ םיחנומ  75לע הדבע הדעוה

המישרה לש קלח היהי ץיקה ףוס דע יכ .תווקל שי .ותעצה תא טרבלגרמשיגקש
.דחוימ ןולמ רותב סופדל ןכומ

ןולמה תספדה םע התדובע תא המייס תולמעתה יחנומל הדעוה )6
.תולמעתה יחנומל

םידחאש ןויכמ .העש יפל תפסאתמ הניא למשחה יחנומל הדעוה )7
.דחאכ תודעו יתשל םנמזמ שידקהל םילוכי םניאו תורחא תודעוב םיפתתשמ הירבחמ

אוצמל ישוקה ינפמ התלועפב החתפ אל הקיסיפ יחנומל הדעוה )8
.םילשוריו ביבא לתב הדעוה ירבח לש תופתושמ תובישיל םיאתמ ןמז
יחנומל ןולמה לש 'ב הרודהמ ) 1؛סופדל .אופיא .ונכוי ןובשחה תנש ךשמב

*ילעבל םינטק םינולמ . 3.תונפס-יחנומ לש הנושאר המישר ). 2הקינכתה
.ינכתה ןולמה דמוח ךותמ )יוכו םידווד .םידגסמ .םיחפנ( םינוש הכאלמ

תיעדמה תוריכזמהו תיזכרמה הכשלה 9.
ןושלה דעו ימוסרפ ,א
לש להנמה דעוב ח"צדת תנשל ןושלה דעו ביצקתב רחואמה ןוידה תבסמ

יתש .הלופכ תאצוי איהו 'וננושל ,،לש וז תרבוח םוסרפב דוחא לח קילאיב דסומ
ןנמזב עיפוהל תודמוע תואבה תורבוחה

יעדמה םשה ףורצב תירבעב םיגדה תומש לש דיוצמ חול דואל אצי
ייאמ  20חולה ריחמ .יברע םוגרתו )תיאמורב(
דואל אצי תדפקומ הספדהו םידחוימ םינמיס תקיציב תוכשוממ תונכה ירחא

םירפא ריד ؛רנישטדוט .ה .י 'פורפ תכירעב 'םיינושל םירקחמ ,،לש ינשה ךרכה

םידומע "، 204םינשי די יבתכבש תוילבב תורוסמ יפל םימכח ןושל - ,،תרופ
.ייאמ  300דב ךרוכמ .ייאמ  250דפסה ריחמ

רבע,،ורפס די בתכ דעוה ינפל שיגה ץשולס םוחנ 'פורפ דעוה רבח
ןושלה לש הכרע תא הלגמהו תונושלה יתש ןיב האושהיתריקחב קסועה "،ןענכו
לש 'ג ךרכ רותב רואל אצי רפסה יכ ،תווקל שי .וננושל תבחרה יכרצל תינענכה
".םיינושל םירקחמ،

םילשוריב תיעדמה תוריכזמב .ة
םיחנומ תומישר םוסרפל ןתשיגו תודעוה ןמ תודחא לש ןתלועפ דמג םע

תירבעה ןושלח דעו ؛לש ןוגשחו 158 ١٠٦
،תובישיל רמוח ליגרכ ןיכה ריכזמה .תיעדמה תוריכזמה לש התדובע הבר

ןיכהו תודעוה לשו יזכרמה דעוה תובישי לש םילוקוטורפה תא חסינ
"וננושל ،،לש ב-א תרבוחה תהגהב ףתתשה ןכ ומכ .תומישרהו םינולמה תא סופדל

ומייקתה ןובשחה תפוקתב '.תכרעמב ולבקתנש םירפס ،،רודמה רודסבו ט ךרכ

.ריכזמה ףתתשה ןהמ -53בו ונמזוהש -61מ תובישי 54
ןובשחה תפוקתב .בתכבו הפ לעב ןושל ינינעב הישדודל התנענ תוריכזמה

תודעוה "،וננושל ،،תכרעמ ינינעב ,תומש יונישו ןושל ינינעב :םיבתכמ  104ואצי
.דועו דעוהיתירפס ،תויעוצקמה

ביבא לתב תיעדמה תוריכזמב
תובישיב ןתופתתשהמ ץוח .הזה ןובשחה תפוקת ךשמב ליגרכ הדבע הכשלה

ריכזמה הנענ ،םילשוריב יזכרמה דעוה תובישיל ויתועיסנו תויעוצקמה תודעוה
לתב תוריפחב ריכזמה לש ותופתתשה לגרל .םירקבמה תולאשל ומויב םוי ידמ
.םירהצה רחאלש תועשב הכשלב הדובעה-ןמז עבקנ )גנידר תנחת(ידאדוכ

הנכש וב רשא ,םעה דחא תיבמ דעוה תכשל הרבע  1938ראוניל  21םויב
.קילאיב תיבל ،םינטקה הירפסה ידדחמ דחאב

תכשלל קר דחוימה חוורמ דדח ןושלה דעו תושרל דמעוה קילאיב תיבב
םישורדה םילכו םיטיהר תפסות םג הכשלה הל השכר הזה םוקמה יוניש םע .דעוה

ופי בהז-יחופתל טקידניסה לש ותנתמ תא דחוימ ןפואב ןאכ ןייצל שי .הדויצל
.לודג ןחלש הכשלל ןתנש ,מ"עב
.השדחה התרידב הכשלה לש ימשר החיתפ סכט ךרעי חז שדוחב

יוניש ،םיחנומ( םינוש םינינעב םישנא  95הכשלל ונפ ןובשחה תפוקתב

םוגרת ،תשורח יתבל תומש ،םידליל םייטרפ תומש תדיחב ،החפשמ תומש
).ןנונגסו תועדומ
לתבו םילשוריב תיעדמה תוריכזמה ןיב ןילמוג תדובע העבקנ וז הפוקתב
תויעוצקמה תודעוב ןוידל דמועה דמוחה תא התרבחל תחלוש הכשל לכו ביבא

תוליפכ הנענמת הז ןפואב .היתורעה תא ריעהל תונמדזה הל תנתונו םוקמב
.םיחנומ תעיבקב תוריתסו

"תירבעה ןושלה ינומא" תרבחב .ד
התלועפ חותפב ךישמהלמ תיזכרמה הכשלה להנמ תא ענמ אל םימיה-ישוק
.ןושלה דעו לש סוסבה-תינכת תמשגהבו הרבחה לש

לש להנמה דעוהו תונכוסה חוכ-יאב םע ךשוממה ןתמהו אשמה בקעב
.ןושלה דעו לש וביצקתב ץוצק עונמל ונחלצה קילאיב דסומ

اوو ת_ח ןושלה דעו לש ןובשחו ןיד
תנשב םג לבקל ונידיב הלע וז הנשב גרבדלוג ןדקל םיחוור רסוח תמחמ

תאווצ יפל ןושלה דעול בצקוהש םוכסה תיצחמ תא קר ןרקה תלהנה תאמ ח"צרת

קלוסי האבה ןובשחה תנשב יכ ,םיוקמ ונאו ,י"אל  —150ל"ז גרבדלוג ל י לש

ימי לכ חרטש חונמה ןקסעה תאווצו ,תומדוקה םינשה ןובשחל עיגמה בוחה דעול

.האולמב םייקתת ,דעוה לש ובצמ תנקתל

הפיחב םיפינסה לש םתדובע רקיעב המדקתה ץראב הרבחה יפינס ללכמ

םיבושח םינקסע וסנכנ הפיחב הרבחה לש ימוקמה דעול .הרדחבו
",הסדה" להנמ ,רגרב 'ה ,ןמריב.מ ,למשחה תרבח להנמ ,ברהב'ה

להנמ ,ןצילס 'ה ,קיציבולוס .מ ר"ד ,קיפא להנמ ןגס ,ץנול 'ה
םהוש דיועו ןי בר .א .י רידה דעוה רבח ,דטומלרפ ריד ,ךמש،

להנמו דנישטרוט.ה.נ יפורטה ,דחוימרזוחבתכממסרפתנ .ןיטשלקניפ
ושכרנ .הלועפה קוזח יכרצל הפיחב ורקב טדטשנזיא .ש רידה הכשלה

הלועפ החתופ דוהיב .םישיאהו תודסומה ללכמ םישדח םימרות דעוה-ידבח ייע

חקפל ומצע לע לבק ןמ דיב .מ 'ה ر עובק הבוג ןמזוה .םידומה ברקב
.תיזכרמה הכשלה םע עבק-ידשקב דומעלו הדובעה תינכת תמשגה לע

ןב רזעילא לע תיבמופה ותאצרה ירחאו הרדחב דקב הכשלה להנמ
הנתינ הבש ,תדחוימ הבסמל ףינסה-יליעפ וסנכתנ תירבעה ןושלה תיחתו הדוהי
דעו רחבנו ויכרצו ןושלה דעו תלועפ לע תטרופמ הריקס הכשלה להנמ ידי לע

— גרבדלוג 'ה ן דובכה אישנ  -הבשומה דעו שאר בשוי ,ן ו ס ד י א מ 'ה ؛ שדח

הלצ 'בגה ,יתמא 'ה ס"היבלהנמ,שמ.א ,חצנמ ילתפנ רידה ,אישנ
יבתכ תא ץיפהלו תימוקמה הדובעה ילובג תא ביחרהל שגנ שדחה דעוה .םידבה  -ם ר

םג רקב ,הדובעה לש ירקיעה קלחה תא הליחתבכ אלממה ,חצנמ .ג רידה .דעוה

.הרבחה לש םיימוקמ םיפינס דוסיל עקרקה תא רישכהו הנח-סדדפבו רוכרכב

תורמל ,ןובשחה תפוקתב וליג אל ןויצל-ןושארו תובוחרב םיפינסה
.תוליעפ-ינמיס לכ ,הכשלה לש היצמאמ לכ

.ועצוב םרט דוע ה ו קת חתפב הרבחה ףינס דוסיל תונכהה
לש ותולדתשהב הרבחה לש ןושאר ףינס דסונ תירבה תוצראבש וגקישב
.םירבעה-יגוחב ןושלה דעו תולועפל םוסרפ תושעל וילע לבק דשא ,יול .א .י ד"ד

ןעמל ףתושמ לעפמ םשל ץראל ץוחל אצי דנישטרוט .ה .נ יפודפ
ןידה תפוקת םות םע ".תירבעה ןושלה ינומא ،תרבחו תירבעה הטיסרבינואה
ןללכבו םידע הרשע םיתשב רקיב הבש ,ןילופ תא דנישטדוט 'פורפה בזע ןובשחו
.קוטסילאיב ,זדול ,השדו

ןורכז חול .ה
ם ע נ י ב א 'ה ןושלה דעו רבח םיחצרמ ידיב לפנ ח"צרת ןושח טייב -

חיובעח ןיעלה דעו ילש ןובשחו ןיי !:٠٠
,ויבא רעצבו ודפסהב ופתתשה ,ומלוע תיבל והוול ןושלה דעו ירבח .ל"ז ןילי
לתבו םילשוריב ןושלה דעו תכשל .ותחפשמו ןילי דוד 'פורפה ,ןושלה דעו אישנ
.לבא תואל הרוגס התיה ביבא

הרכזאיתפסא ןושלה דעו ידי לע הרדוס ותריטפל םישדח השלש תאלמב

רנישטרוט .ה .ג 'םודפ תופתתשהב דוסיה ןרק םלואב ח"צרת טבש א"כב

.ןילביר ףסוי ר"דו דנזולק .י יפורפ
תומב יד ארב .ח 'פורפה דעוה רבח לש ורעצב ףתתשה דעוה —
.ותשא וילע

ויבא תומב ףסא .ש 'פורפה דעוה רבחלש ורעצב ףתתשה דעוה —

ויבא תומב יקסבוקילו לאונמע ר"ד לש ודעצב ףתתשה דעוה —

.ןוכמה דסימ ,קיתוה יתוברתה ןקסעה ,יקסבוקילו לאיחי ןועמש 'ד
".ונתפש" םיצבקה דואל איצומו "ונתפש"

ול תואלמל יקסבוזדג הדוהי 'ה ורבחל ותכרב תא חלש דעוה —
םימי תוכירא םהל לחאו הנש  70ול תואלמל סחוימ ףסוי 'ה ורבחלו הנש 75
.תירבעה ןושלה הדשב הירופ הדובעו

؛תכרעמה תרעה
םוסרפל דעונה יתורפסה דמוחה תא חולשל םישקבתמ "וננושל" ירפוס
.רבחמה ןובשח לע הנוכמב קתעוי די-בתכב חלשנה רמוחה .הנוכמ-בתכב בותכ

