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15.4.65 Dra הליעפהתרריכזמה Da?

.רפוגםייח,יקסלופמייבצ,לאפרןברזעילא,סניירקהחונמ,רוצחלאומש:םיחכונ

:םויהרדסלע

.העונתהזכרמ1

רחאל."תיכונחהונכרד"אטונבזכרמהתבישיתנכהלעקררמוחןוידלהתלעההכרדההתדעו

דחאםוי:ןמקלדכוקלוחירשא,םיימויךטמבהעונתהזכרמתאםייקלטלחוהןודנבתועדופלחוהש

םיאשוניפלןוידתודעולשתובישילשדקויינשהםויה.םויהלשרעונבתיכונחהונכרדלשדקוי

:םירדגומ

:העונתבתרגובההבכשה.א

;העונתהייחבםידומלהבולש3

.םיינוצחםימרוגםעהלועפףותש.ג

תפסותכ,הלאםיאשונלעןתעדתווהסקבלותונושהתוצראבתועונתלבותכלטלחוהןכומכ

.זכרמהתבישילעקררמוחל

מתימלועה,תוריכזמהתבישי

החונמ,לאפרןברזעילא,הדוארבבקעי,טלבזירבקלא,ירטיסהמוב,רוצחלאומש:םיחכונ

.רפוגםייח,דלפנרבהירא,ןמצלזהשמ,חירבםירפא,סניירק

:םויהרדסלע

יאקירפאםורדןיערג

םילועםיניערגליאבצתורש

.םייונימהתדעותבישי

תילארשיתוחרזאאללהצובקבתורבח.

 .העונתהזכרמ



יאקירפאםורדןיערג

העונתהריכזמםעדחירשאםדאחכתדעוירבחלשתיבויחהםתומשרתהלעהיצמרופניאהרסמנ

לשיפוסםוכסתארקל.הערצביאקירפאםורדהןיערגהירבחלשתיחכונהםתרשכהםוקמבורקב

ןיבעירכהלןיערגלרשפאלשישהשיגהרוקיבהותואמהנמתסהןיערגהלשיתובשיתההודיתע

.םייתעונתהםיקשמהמדחאלתופרטצהוא,רזגהסדהתמלשהלשתומייקהתויורשפאה

ןיערגליוצרםימייקהםינותנהרואלשהתיהתיללכההעדהובאשונהלעיללכןוידךרענ

.ןיערגהירבחםעךכלעחחושלםכוס.יתעונתקשמםילשהל

לכל"אתמודיקםויקלונתיינפלעונדהבןוחטבהדרשמבהמייקתהשהשיגפלעחוודלבקתה

ל"חמלשהטיסגיהנהלהעצהולעהןוחטבהדרשממ.העונתהתוצובקלםידעוימההילעיניערג

םעהשיגפםייקלטלחוההבישיהתואלםוכסכ,(םדקתמןומא-הרשכהןפלוא-תונוריט)

.ל"חנהורעונהףגאבונירבח

.העונההלשםייתובשיתההםיכרצלתמלוההטלחהורשפאישםילופטבךישמהלהטילחהתוריכזמה

םייונימהתדעותבישי

:ןמקלדכתודעוהובכרוהםייונימהתדעותבישיב

םינודעומתדעו

.העונתהריכזמ,ןייטשפאןושרג,חירבםירפא,ןטולקירא

תוחילשתדעו

ומרכינד,ןמצלזהשמ,לאפרןברזעילא,סניירקהחונמ,רפוגםייח.(זכרמ)רוצחלאומש ,

.גלפהדוהי

םיחילש-רנימסלהדעו ו

ריאמ,ירתיסהמוב,רטסושהדוהי,לאפרaרזעילא,יקסבורימqna.(זכרמ)רודיבאלארטי

IDO,רינירנה,ילייא PRADO

תילארשיתוחרזאאללהצובקבתורבח

ולבקאלרשאו,הבוצמתצובקבםיאצמנהתידנלוהההעונתהמםירבחםעוררועתהטתויעברואל

יפולחרחאל.הזןינעב,העונתהטוקנלהכירצהבשהדמעהלעחוכוךרענ,תילארשיתוניתנ

תובישחלעבאוהתילארשיתוחרזאתלבקןינעשתרמואההדמערורבןפואבהנמתסהתועד

.ךכלחירכמונתעונתוקותינושאר

העונתהזכרמ

ויזה-רשג"בקבהמייקלטלחוהזכרמהתבישילתונכהלעהכרדההתדעומתועידיתלבקרחאל

הבישילןימזהלםכוס"תיכונחהונכרד"זכרמהאטונבבשחתהב.ינוישדוחב17-19םיכיראתב

 .זכרמהירבחלףסונבךונחתולאשבםיקסועהםירבחרפסמ
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15. Ds65 dolls הליעפה.תוריכזמה amo

.רפוגםייח,יקסלופמייבצ,לאפר-ןברזעילא,ילמנםולש,סניירקהחונמ,רוצחלאומש:םיחכונ

:םויהרדסלע

.זכרמהתבישי1

eתקתפרצבןינב:

.הרשכהםוקמ.2

זכרמהתבישי

ועבקנתודעוהר"ויכ.ןוידהחתופוהצרמכ098729130"חהamasזכרמהחבישיחנכהתארקל

:ןמקלדכםירבחה

טסומירפןילוק"חה-םיהובגםידומללהדעו.1

דוד-ןבןימינב"חה-תרגובההבכשלהדעו.2

.רימזלארשי"חה-םיינוצחםיגוחלהדעו.3

19.5.65םויבהנושארהםתביטיתאםייקלםכוסוהניכמהדעוםיוהמהלאםירבח

תיתפדצב"ךלבב"

זכרמהתבישירחאלדעומוסרפתאתוחדלםכוסותיתפרצב"ןינב"םוסרפךסמהלעןוידךרענ

.יללכןפואבםימוסרפןינעבתודיתעהתויחנההלעהטלחההיהתהב

הלןוכמילכירדמלהרשכהםוקמ

רגינג"בקלתונפלםכוס"ולרוזחמל"וחיכירדמלןוכמיכירדמלהרשכהה'םוקמלעןוידב

.םקסמבהרשכההםויקלשתורשפאררבלידכ

*

20.5.65םוימהליעפהתוריכזמהתבישי

.רפוגםייח,סניירקהחונמ,לאפר-ןברזעילא,ילמנםולש,רוצחלאומש:םיחכונ

:םויהרדסלע

היצמרופניא.1

וקיסכמפושקרוו.2

 .םודאמםיניערג.5



ללגבהבכעתנםתאיציסםיחילשלשתוחילשהשודחתארקלושענשתולועפהלכלעהפיקמהריקס
שיךכמהאצותכ.רוצחלאומש"חהידילעהרסמנץולחהורעונהתקלחמלשתויפסכתויעב
.תוחילשלםידמעומהונירבחתאיצייכיראתןונכתלשתורשפא

רקיסכמטפושקרוו

קיתוהקשמלסחיב.יאקיסכמהפושקרווהלשריעצקשמבהרשכההםוקמכהעבקנהתבטוי"בק
.זוכמיכירדמלשהרשכההקשמלםימישדחלשהפוקתלםתופרטצהלשתורשפאששגלעבקנ [

םודאמםיניערג

םכוס,םייחתעבג"בקבותרשכהרבועה,"שרוש"ןיערגלשובצמןוקתלתונויסנרפסמרחאל
.טלוקהקשמהאיהשםילאצ"בקל-הפוקתהרמגינפל-וריבעהל

הפוקתלםילאפ"בקמרבחסייגלםכוסתפרצבהרשכהלםודאירבחלשתידימהםתסינכרואל-
חילשבלפטלםכוסךכלליבקמב.הזןמזקרפםתואךירדיוהרשכהבםלבקירשאםימישדוחלש
.םודארוזאלןכומכוהרשכהלעובק

26.5.65םוימתלמלרעהתוריכזמהתבישי

דלפנרבהירא,הדוארבבקעי,לאינדדוד,רודיבאלארשי,חירבםירפא,רוצחלאומש:םיחכונ
.רפוגםייח,ילמנםולש,ףלשיפר,סניירקהחונמ,יקסלופמייבצ

:םויהרדסלע

non .תוחילשהתדעוח"וד-תוחילשה|

.יאקירמאםורדרודמ,2

oץייקתונחמלתוחילש.

.אתמודק4

תוחילשהתדעוח"וד-תוחילשהתפמ

תפמיפל1.4.65םוידעתונושהתוצראבתוחילשהבצמלעח"ודהרסמתוחילשהתדעו
.םיחילשהרנימסםויסרחאלםיפסונהםיצובשהתאעובקלטלחוה.םינובהדוחאלשתוחילסה

תוריכזמלםיליעפסויג

,תימלועההעונתהריכזמדיקפתברבוטקואשדחברוצחלאומש"חהלסותדובעםויסתארקל

לארשי"חהלשוסויגתאשקבלואישנהרפכלתונפל-םייונימהתדעותעצהיפלע-םכוס

 .הזדיקפתלרודיבא
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.
תונפלםכוס,יאקירמאוניטלהרודמהזכרמכודיקפתתאםייסמיקסלופמייבצחה

.יקסלופמייבצלשופילחמכהירבחמדחאלשוסויגתאשורדלוםיסלפמ

ץייקתונחמלתוחילש

:תואבהתוצראלונהעונתלשץייקתונחמלםיחילשחולשלםכוס

3הילגנא
דנלוה

הינמרג

הירציוש

תפרצ

ב"הרא

:ןמקלדכםירבחהםייתניבורשואל"נההמישרהיפל

דנלוה7=התבטיהנביהדוהי

הינמרגEהוורתינור

הילגנא-הערצביבחזועמ

הינמרגהתבטיאיבללאכימ

תפרצתרנכריפואןויצןב

"אתמודק

וררועתה,הנורחאל.הנשהךסמבומייקתהשתושיגפרפסמבהתוללכבהנודנ"אתמודקתיעב

םימילשמונאאלאדבלב"אגוסרפסיקשמלהניאםויהונלשהילעהתנווכהורחאמתויעב

לכהווהמהניאוזהנווכה.תינוחטבהניחבמ"בגוסםיקשמכםירדגומהםיקשמםגםויכ

םיילמרונהםהייחתאליחתהלםהלשךרוצהוונירבחלשהטילקהתויעביבגליוניש

םויל,םשהעונתבםתורשול"וחבםינשרפסמלשהיפצרחאל-ירשפאהםדקהב-תובשיתהב

ןוחטבהדרשמיבגליונישהוהמהזרבד.םיליגרהםהייחתאתויחלליחתהלולכויםהוב

:םכוסהזלכרואל,םירחאםהיתנגהםדאחכןקתתניחבמ"בגוסםיקשמלשםיכרצהיכ

."אגוסםיקשמיבגל"אתמודקןקתסויקשורדלשי.א

:אבהיונישה'בגוסכםירדגומהםיקשמבםיבשיתמהיבגל.ב

.(םיסדוח4-כלשהפוקת)ל"חנהתרגסמב'תונוריטןומאולבקיל"נהםירבחהלכ1

5-כלשהפוקת)םדקתמהןומאלןכמרחאלדימורבעייברקרשוכילעבםירוחבה,2

«(wn

.המלשהקשמלםירבחהורזחיםדקתמהןומאהםויסב

.םדקתמהןומאלוחקליאל24ליגתאורבעשםירוחב

.םדקתמהןומאלוחקליאלםיאוסנםירוחב

םיניערג'ףורצרשפאלידכהעונתהתוריכזמםעםואתבועבקיסויגהיכיראח

.תעדהלעםילבקתמהםירפסמבתויתעונתתוקלחמתריצילתובשיתהלםידדובוםינוש

.דוקפלםיזוחאושירפיאלהלאםיניערג

* 



-7 -

.20.6.69םולמתימלרעהתוריכזמהתבישי

קנרפ,לאירבג,סניירקהחונמ,הדוארבבקעי,חירבםירפא,ןמצלזהשמ,רוצחלאומש
,ןיבורולרלפ,,ץלוגבייל,זפיבצ,טלבזיךבקלא,ןמדירפ|ןורהא,ףלשיפר,טב
.רפוגםייח,רינירנה,גלפהדוהי

:םויהרדסלע

"אתמודק1

.יאקירפאםורדהןיערגהלשהמלשהקשמ.2

*אתמודק

דוחאהירבחתעדלעהלבקתהאל)26.6.65םוימתוריכזמתבישי,האר)תמדוקההטלחהה
ירבחםע28.6.65םויבתפסונהביסיונמייקןוחטבהתודסומיבגלףתושמםוכסךרוצלו
לולסמותואבוכלידעיהקשמבלדבהאללםיניערגהלכש:ןודנב םכוסהבדוחאהתוריכזמ
:תועצהיתשומייקלולסמהיבגל.יאבצןומאלש

.שדוח30רמגדעדעיהךשמלקותירועצמאבהקספהאללםדקתמןומא+תונוריט.א
.קיתוקשמבהרשכהורבעוץראברבכםיאצמנהםיניערגהלכלעלוחיהזלולסמ
.ל"וחמןיערגלכלהזלולסמלאבצהתמכסהלבקליוצר

ת"לש,םדקתמןומא,ןפלוא,תונוריט:ונייהד,ל"חנבל"וחיניערגלשליגרלולסמ
.דעיהקשמבשדח15-ל

.תועדבורבל"נההבישיבהלבקתהשx“העצהלעלהנתהןוחטבהתונוטלשםעןתמואשמ

יאקירפאםורדןיערגלשהמלשהקשמ

ילא"חהולטפסויהטנס"חהתופתתשהבויזהרשגבהמייקתהשהביסילעח"ודרסמנ.א
לשתימלועהתוריכזמויאקירפאםורדהןיערגהלשםיגיצנ,דוחאהתוריכזממ-ןרוג
ןיערגהידילערזגהסדה"בקתמלשהלעדוחאהתוריכזמיקומינועמשנהב,העונתה
לשםהיתועד.יתעונתקשמתמלשהתעבתימלועהתוריכזמהיקומנ,יאקירפאםורדה
ונתעדלהמטילחהלונילעהבישיהתואמהאצותכ.תודיחאויהאלןודנבןיערגהירבח
.דוחאהתוריכזמלונתטלחהתאריבעהלוןיערגהדעיתויהלךירצ

המלשהדעבעירכהרשאןיערגהלשוהעונתהלשםיללוכהםיכרצלסחיבקימעמןוידךרענ
:םיאבהםיקומנהרואלרקיעב,יתעונתקשמל

יאדווילארשיןיערגםעחלצומבולשרשפאיאלןיערגהירבחלשןטקהםרפסמ)1
.רזגהסדהלשהמלשההתויעבלןורתפהווהיאל

(ioןיערגהיכרצ.

 .תיאקירפאםורדההעונתהיכרצ)3
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ירבחםע.ןיערגלדעוימםוקמלעםתעדתאםירבחהועיבהיתעונתקשמדעבהערכההרחאל

ועמסשנשםילוקשה.הערצוילאערזי,ןורבןיעמירבחלשםיקומנועמסנתימלועהתוריכזמה

,העשיפל,יוצרהקשמה,הקירפאםורדבהעונתהלשםייחכונהםיכרצהיולימןעמלשועבק

.לאערזי"בקאוה
םילשייאקירפאהםורדהןיערגהשתדמועהלחרשאהטלחההשדוחאהתוריכזמלעידוהלםכוס

.לאערזי"בקתא
,תורשכההתאיאקירפאסםורדהרוזאהלשםייתעונתהםיקשמהןיבןנכתלםכוסךכלליבקמב

.םשמתועיגמרטאתונושהתוצובקהמץייקןוכמוםינפלוא

.ג

 



םיגובהדוחא

תימלועהתוריכזמה

תוריפוזמהומו?

|םוסרפלאל'
דבלבךתעידיל
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