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22.4.68םוימתימלועהתוריכזמהתבישי

היצמרופניא.1 !םויהרדס

:"דלתע"ןיערג2

eiהיצמרופניא

התדובעתוהמלרשקבםיצובקהותוצובקהדוחאתוריכזמבןוידםייקתהא
תאםיבייחמםירבחשעומשלהיהבוטךאתוטלתהלרנעבהאל.םלנרבהדוחאלש

ונירבהלםישיגמונאשהרזעבתובישחםיאורוםינובהדוחאלשתיטסילרולפההדובעה

.ונלשםיחילשהתמרלעחוכיוםגלהנתה.ץובקלםיכלוהםניאוהצראםילרעה
aרעונהדוהא"תעונתןיבדוחאלםינשררשע:םינרובהדוחאלרושעהתוגיגח

תאןיכהלםירבחרפסמלעהליטההליעפהתוריכזמה."םינובה"תעונתךיבל"יצולחה

:ערוריאה

"דיתע"ךילרגלדעיתעיבק+2

ררחאלשםיניערגהתדעו.ןיערגהלשםיגיצנינשתופתתשהבלהנתההזןויד
:םירבדינשהעיצהםינובכה

םילאצתאםילשיאל"דיתע"ןיערגא
eaשדחיתפרציתערנתלעפמליחתיאודה.

העונתה.המה-אובמתאםילשהלןוצרםיעיבמ"דיתע"ןיערגירבח,רוכזפכ
רבחוםילאצריכזמ)רימשליג,ןוידהךשמב.םערינץרובקתאםילשהלםהילעשתבשוח
עימשהלםילאצלשהנוצרבשתוריכזמהירבחלשםבלתמושתלריעה(תימלועהתוריכזמה
.םילאצתמלשהתקספהתעבוקהםיניערגהתדעותדמעתלבקמאיהןיאשןויכמרוהירבד
עיגהסןורחאיתפרצןיערג)"וידח""ןיערגתדמעבהניגעתהאלDaהעונהתהשןעטליג

:ןודינב(םילאצלתעכ
.םילאצמםירבחרפסמתופתתשהבהזאשונבתימלועתוריכזמתבישיםייקלטלחרה

.םערינתאםילשהלןיערגהלעשומיכסהםירבחהבור

25.4.68םוימהליעפתוריכזמתבישי
 

ךורבןיעמלםידעוימהןוכמהירגובתצובקתאלבקללאערזיתשקב.1 :םויהרדס
(14,4.68םרימהליעפהתוריכזמהתטלהחה)

םיתילשהרנימסלסויגג2

הכרדהתקלחמ5
הניטנגראמפוסשקרוו4

:םינרבהדוחאלרושעהתוגיגה05

olךוכמהירגובתלבקללאערזיתשקב
 

תב)ןוכמהירגובתצרבקתאלבקללאערזי'בקתשקכבהנדהליעפהתוריכזמה
פלחרה,ךורבןיעמולאערזי,םיבושיהינשלשםינרתנהחרתינרחאל.(םירבח2
:ךורבןיעמלהצובקהתאחולשלוהטלהההתאתונשלאל



םיחילשהרנימסלסויג

;הליעפהתרריכזמהירבחינשלעלטוהאבהםיחילשהרנימסלסויגה
10911.

הכרדהתקלחמ

הברצממקלרפץרפרבחהםיוגי31.5.68םוימהליעפהתוריכזמהתטלההיפל
.םישדוחהשולשלשתינמזהפרקתל

הניטנגראמפרסקרוד4

תפוקתתאלסחלהנרוכךותהניטנגראמפושקרוותוצובקםיקהלהעונתהתנווכב 1

Tו
מקלדכהלועפךרדםיעיצמ,ןינעהתאןותבלידכ.הניטנגראבתיתרוסמההרשכהה

2x“:םירזוחםיחילשינשןיבליאקירמא-םורדהרודמהירבהןיבהחיש:א
.ץיבוקילזוטימורטומלרפ

«aינרידב,הניטנגראבתיחכונהתחלשמהזכרמ,תילגרמבקעילשופות"ש
.תיאניטנגראהץועיהתדער7

.5

סרגנוקהיריצלשםתוהשתפוקתברושעהתוגיגחתאןופצבץובקבםייקלטלתרה
:קלתתוגיגחבתחקלםהלרשפאלידכ,ץראבל"רחמינויצה

28.4.68םוימהליעפתוריכזמתבישי

.קנהיצהסרגנרקה.1::םרלה/הומ

eiנריצהסרגנוקה?

תרמרקמ4רנלבק,תויצרלההרעונהתועונתיריכזמןיבהעבקנשהקולחהרחאל
.הקירפא-םררדמ1-רהילרטסראמ1,ליזרבמ1,הניטנגראמ1:ל"וחמרונלשםיריצל
:תינויצההדובעהתעונתתרגסמבאבתירבהתוצראמריצה

7011ריצחולשללכרנ,ץרלחהורעונהתקלחממתיפסכהרזעלבקנוהדימב
:ויחץראהםעטמםיגיצנה.הילגנאמ

OKםיצרבקהותוצרבקהדוחאתריכזמ,לטפסויהטנס
eaיבצןיעמ,יקסנירולאביקע

vaריזהרשג,םרכהשמ
םיסלפמ,רטסושהדוהי .ד
ליחרררב,רימצבד4

0231279דוחאריכזמ,רודיבאלארשי49

ךגס-הערצ,גלפהדוהיזז

enןגס-התינח,ןמצלזהשמ 
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29.4.68םוימתימלועהתוריכזמהתבישי

לאקירפא-םורדןיערג51 :םויהרדס

:תפרצ-םודא"דיתע"ןיערגגכ2

olיאקירפא-םורדןיערג

םיוקמ:.םירבח15עגרכהנומאורה:"דוה"ןיערגלעהקירפא-םורדבזרכוה
םלרא;הזןוידתוחדלהיהףידעשתרורמל13992ןודלרונילע.ןמזהתצררמבלדגיש

ילב)תוידרשפאיתשתומייק:הרירבונלןיאדוחאהלשםדאחוכתדערץחלללגב

*בקתמלשהואלאערזי'בקתמלשה:(ןיערגהלשתיאמצעהותשירדתאןרבשחבהחקל
לאערזיירבח20112ןיעמתמלשהלעהמכיסםיניערגהתדעו,רוכזכ:ךורבןיעמ
הגיחבמרתויבוטלאערזי'בקבצמ.םיניערגהתדעותרגסמבןודינבםתעד1221723
םילועתונררחאהםייתנשךשמבהלבקלאערזי.ךורבןיעמבבצמהרשאמתיתעונת
עיבהלםיכירצשערדיר(הקירפא-םורדמאליכםא)הילרטסואבודנליז-וינכהערנתהמ
ךיערב)1948זאמתיתקונתהמלשהלכהלבקאלךורבןיעמשןמזבובםיפסונםירכח
תאםילשי"דרה"ןיערגשתרלרקבורבהטילהחהתימלועהתוריכזמה.(יאקירפא-םררד
:ךררבןיקמ

.רופלרךיקרפ2

,רימשליגלשותשקביפל;,םילאצירבחתחלשמתופתתשהבםייקתההזןויד
לבקלםנוצרועיבהםילאצירבח.תמדוקהתימלועהתוריכזמהתבישיב;םילאצרךיכזמ
:ויהםירבחהיקומינ:"דיתע"ןיערגתא

ox(100)םירבחהקיפסמןיאםילאצל
aהטילקלםתראאיבת"דיתע"ןיערבתטילקםצעורגתאלקוקז"רוידחי"ןיערג

:רתויהבוטתימצע
oaאיבהםיתפרצלשתרובגתו,םייתפרצוםילארשיתוחוכןיבתוירשגתנהןנשי

:חבוטתרטלקהל

ofהלוכיםילאצשםיבשוח:פתרואטולקישקזחחכםיבכירצםייתפרצהםיניערגה
::תאזתושעל

:םילאצל"דיתע"3929592לשראובבןינועמ"רידחל"ןיערגה
:ךכלרשקהבוריעהתימלועהתרריכזמהירכח

omרידחי"ןיערגלרושקכומצעהאורונלא"דיתע"ןיערג"

םפ3שעברא-שולשדועבלכוישידכםילאצבבוטטלקהל"רידחי"ןיערגלתתלבטרומ¿02
:טלוקףוגומצעבתויהל

caסרלקללרכיוניאטלקנףוג
ועיגהרבכתאזלכב)םילאצלםיניערגתחילשתינמזקיספהליוצר,ןכלעד

:("ר*דהי"ללרכםיניערבהשולשםילאצל
onםילאצתמלשהיבגלקוספףוסרמואהזןיא:

תסקבתאוחדםירכחה:םערינל"דיתע"ןיערבתכילהלעטלתוהתולוקבורב

:הערבההתטלחהתאלבקלןיערבהתאבייחלשישןיירצ.המהארבמתאםילשהלןיערגה
.ל"חנלרסויגךיראתינפלםיישדוחםערינלרובעיןיערגה



=

5.5.68םוימתימלועהתוריכזמהתבישי

od ¿0127 רניגיצנםעדחיינויצהסרגנוקהינפלתדחוימהבישי710

:ץראהמול"רחמ

ינויצהסרגנוקהינפלתדחוימהבישיכ.1

ונגיצנותרריכזמהירבחידילעיוטיבידילראבשיפכםירבדהימרכיסןלהל

:סרגנרוקל

oKר"ריוןוגרא-סוקניפ:א-האבההעצההתאץמאלשי:םיקיתהתקולח

quan qaהילע-
ץולחהורעונהno“-ןוא-רביכדרמ

ינריצהלעופהדעובהרישיתוגיצנהנלבקתרעונהתועונתשגואדלשי
הברהםגללרכשתימרתהשעמאוהורחאמס'גובהםיטנדוטסהןוגראלדגנתהלשי

:םידוהיםניאש
הניאםיהילשםגהתלשישזכרמםע,ףסונןוגראםיקהלהעצהה-הילעהתערנת

:תומישגמהןהשתויצולחהרעונהתועונתתויהלךירצסיסבה.תיארנ

o

o...

o

07708.5.68הליעפתוריכזמתבישי

הכרדהתקלחמ51 !םויהרדס
םיטנדוטסהתיבלבא8

רודיבאלארשיתפלחה5

:לל?זרבמפושקרוובתורושקהתויעב4

eiהכרדהתקלחמ

דרבעישךויכםישדוחהששלשהפוקתל(הבוצמ)קלופץרפרבחהתאסייבלםכרס
:ערבשבםימיהשולשקר

םיטנדוטסהתיבלבא.2

.רדיקפתתאםייסלהסקבבהנפןיתכונהתיבהבא(זרא)יקצבונירחלאכימ
.דיקפתבלאכימלשותדוכעתכראהתורשפאתאזלכבםיקדובודמעומםישפהמונא

רודיבאלארשיתפלתה03

ותדובעבםירושקה(הערצ,יגרפ)גלפהדוהילשרסויגבםיברםיישקםימייק
:"ררזאהרפסהתיבב

ליזרבמהרשכהתנשתויעב4

קלחךאהבוסהצובקהניהריזהרשגבתאצמנהליזרבמפרסקרווהתצובק
 םיסעמורזחישהלאןיברץראבראשהלןנוכתמ(םירבח15הנומ'בקה)הירבהמ



Do

הגשןיבלידבהלשי,דיתעהיבגל.ליזרבבהערנתהברקבדובעלםינווכתמ
הצובקהלשיתרבהשוביגךותהעונתלתוגיהנמתבכשרישכהלהתמגמרשאהרשכה

:הליגרתורשתנשןיבל,ןיערבכהצראתרולעלהדיתעה

o

20.5.68םוימהליעפהתוריכזמהתבישי

ליזרבהרשכהתגנש:1 :םויהרדס
("ךינב"ךררע)יאנ'גרו'גלשותדובעםויס2
*אקירמא-םורדהרודמלףסונרבחסויג5

elליזרבהרשכהתנש

תאדחאלתורשפאהתלקשנ,הניטנגראץועיתדעותרגסמבלהנתהשןוידתובקעב

שגדורמ972ומכ.הרשכהתנשלתחאהצובקלליזרבמםירבחהתאוהניטנגראמםירכחה

רסוה.תיתעונתתוליעפלרוזחלהתמגמשתוחפלםירבח15תבהצובקחיטבהלךרוצה

:דיבכמדאמיחכונהפושקרווהירבחברקבהזהעדות

יאנ“271%לשותדובעםויס“2

*גרו'גםלרא1.6.68תארקלקשמלבושי*גרו'גששקבמאישנהרפכץובק
םינובהדוחאלרושעהתוגיגחלםיארחאההליעפהתוריכזמהNano“דחאכרחבנ
לשדחוימןוילגאיצרוהלהנווכהנשיךכלףסונ.14.6םויבםייקתהלתודיתעה

:*גרו'גלשובושדערמתאתוחדלאישנהרפכתאענכשלהסננ.רושעהתארקל"ןינב"

לאקירמא-םורדהרודמלףסונרבחסויג5
 

םירצחמגרבזולגרזעילארבחהתאת"לחהתרגסמבסייגלןוכנלונבשח

.ל"חגהתרגסמבזרעלהחנבתיאלקההרשכהםוקמבתאז.םישדוההששלשהפוקתל

20.5.68םוימתוחילשתדעותבישי

רנימסהירבחםעםיישיאתונויארלעח"וד.1 :םויהרדס
(תופלתה)תוהילשתויעב2
:םיחילשהרנימסלסויג03

eiרנימסהירבהםעתונויארלעח"וד

םיח?לשהרנימסירבחתארונייארשתוחילשההדעווהליעפהתוריכזמהירבח

:רבחורבחלכלעח"ודורסמ



םיחילשתפלחה

:םירבלטייט2227יקצובולגעשוהילשםתוחילשתכראה

יארגורוא

:(תורוד)יונדרדאצוי

ו
(הערצ)איג-רבירראאצוי

aan
דירפל(התינה)יקחציריאי

הינמרג

רנימסמ(ידגןי)גרבסדנלורדפו,בדנםיפאלףילחמכ(שרוחהרפכ)שינקןורהא
:םיחילשה

.לופרבילברעונזכרמלתאצוי(ויזהרשג)זיירהרפוע

sena
,תחלשמהזכרמכ(רליש'בק)רימירוג

תירבהתוצרא

ילארשיבקע",(תעפ")יתליהקזכרמלילארשילאירוא,(םולברפכ)ץרושןועמש
(םילשורי)יתליהקזכרמל

o

2105068םוימתרגובההבכשלהדעוהתבישי
 

לשהנרשארהבישיונמייקתימלועהתוריכזמהלשתמדוקהטלחהתובקעב
,(םירצח)דעלאןועדג,(ויזהרסג)רגנללאכימתופתתשהבתרגובההבכשלהדעוה
.הליעפהתוריכזמהירבחןכו(רליש"בק)רימירוג,(שרוחהרפכ)קילגבקעי

5-3231129ןוידבךישסשמהלטלחוה.תועדתפלההלהנושארהחישרזהתיה

:תרגובההבכשהךרניחלעגונבתוישעמהועצהןיכהלרגנללאכימלעלטוהו
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28.5.68םוימהליעפהתוריכזמהתבישי
 

ed SOMA Oינריצהסרגנרקה

9x3'גרו'גלשותדובעםויס02
רודיבאלארשילשותפלחה5

:"רעונהתיזח"".4

elינויצהסרגנוקה

לעתרכרחאיצונ

.סרגנוקהיריציקיתל

0.2

םריסךיראת;הרשפלעםכוסאישנהרפכיגיצנםעםייקתהשןוידרחאל
02106068

רודיבאלארשיתפלחה.3

,ךכלע.העונתהריכזמדיקפתל(הערצ)יגופתאסייגל13703313317032
:רחא71122םישפחמ

רעונהתיזח4

ונלהתה:הקירמא-םורדב(הינמרגיאצויםידוהילש)תיתליהקרעונתערנתרז
ךכמהאצותכ.ונלשםיחילשתהילשידילערתיהןיב,םינשרפסמינפלהבךומתל
לרפסלתגאודה,ורזהערנתלשםילועוםירזוחםיחילשתללרכהץראברשקתכשלהמקרה
רכחדמעוזהכשלשארב.תרדסומהלכםערישיעגמבתאצמנרשאוץראבהלשתוצובקב
תערגהלדילערנשקבתה.רדיקפתוישכעםייסשגרבנייטשםחנמ,רזרחהילס,רנהררוא
רערנתערנת)"בחרמל"םעהשיגפםוזילםכוס:ףילחמתאיצמברוזעל"רערנהתיזח"
.ךינעהרורבל(יכדרמתואנ,לגמ,ןחביצובקתאהמילשמהתיאקירמאםורדתיצולח

50.5.68םוימתפרצץועיתדעותבישי

:רתוחילשמרזחש(התינח)גרואםניביפמח"וד.1
.יתפרצהרוזאהמאבהןיערגלהרשכהתויעב2

גרואםניביפמ

,םלרדקהתניחבמהשקךאםיכינתהרפסמתניחבמבוטםוקמבבצמהשרסמםניב
13780posamרבצוניהףילחמהחילשהש3199הפרדההתטשבףסונישוקםייק,הנשה ךרוצהיהיאל,שולשםייתנשדועבשךירעמםניכ,שוקמבהעונתהדיתעלרשאב.הפשב 72ןיערג/תרלעללוכיהנסלכשןימאמ,תידוהיהליהקרתויהיהתאלשןויכהמויקב
 ,.םוקמבםידבועהןוכמהירגוברפסמביולתהזרבדךא,םירבח8



הרשכה.2

וזהעצהםלוא,םישדוההששדעךשמתהפרצבהרשכההתפרקתשהעצההתלעוה
רשפאשהמכדעםצמצלןוכנלואצמםירבחהורכדבשתוינריתהרסוחללגבהתהדנ לשהעצההבושהעצוה,ץראבהרשכההםוקמלרשקב.תפרצבהרסכהבןיערגהתוהשתא ךיפערגלשיעבטךשמהאבהןיערגה)"אדיתע"ןיערגלשהרשכההתחלצהבקפהתינח ירנימסלאצוי(התינח)ןקרבלארי:(םערינתאאוהDAםילשהלדיתעה"דיתע" דעהרשכהכראשילאוישרעיצהםירבחה.(טסרגראףרפדעילריתיצחמ)הפרצבץיקה .ותילעלןיערגהתאןווכישאוההזהיהיררבוטקראףרס

50.5.68 םוימהניטנגראץועיתדעו MM?

הניטנגראבהרשכההתיעב51 :םויהרדס
:הניטנגראמפושקרוו02

olהניטנגראבהרשכההתיעב

רצראלץראבםירבחה:הניטנגראבהרשכההלשהמויקםצעלעחתוכירלהנתה .ךכלעטילחהלהניטנגראבהעונתלריאשהלופידעהוהתריגסלעזירכהל

הניטנבראמפוסקרוו.2

םלרבחתרשכהלהמיאתמתרגסמתמקהבםירבחהודדיצ,םדוקהןוידלרשקהב ומוכיסבדילרירשאיתרבהשוביגךותתיתעונתתרללעפלררזחלולכרירשאםירגוב רשאיאקירמאהפוסקרווברבטצהשןויסנהלערססבתהךאכ.הילעןיערגרבדלש הפוקתהךרואיבבלתטרופמהעצהםושהשבוגאלךא18-הורוזחמהתעםייקמ :התקרלחר

oo

a

קמעהתיב"בקבהמיענהריואבומייקתה"םינובהדוחא"לרושעהתוגיגה
1406068*וםויב

,רודיבאלארשי,העונתהריכזמלהריהמהמלחהלתומחתוכרבחלסנ,םריסלו
:חרהמברנתאבושהיהישהוקנור
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