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 ד"לשת הבט 'זש
  0ראוני 1974

 דובכל

 ם"תילשה

 םינובה דוחא יריכזמ

 ,בר םולש

 .1974 הרשכהה תגש לש השדחה תינכתה ,דאמ ןינעמ ןויד י*רחא הרשחא 4 *ב םויב
 .תירבע ןפלוא ,הרשכה ץובק -" 74

 .דחא אשונב ינוזער ןוידו םילשוריב - הפשה דומ*לל רצלמס - 4
 E “015 הבנהמ < 114

 .תועש 8 הדובע ,הרשכה ץובק - 4
 .יתורדתסה רנימט - טרופס סרוק - 4

 . שלש פח - 4
 ,םילברע ם*רפכ ,תותיפ תרייע .דיינ רנימס םע בלושמ ,יתכרדה - *נו"ער רנ"מס - 74

 ."סופטה "לארש"ה ידוה*ה תוריציב םינוש ם*רוקיבו
 .דעי - יתעונת ץובק - 4

 .ש ו כ "0 -- 4

 710% 09% ?צח לש דחא שדוחבש ךכ קלוחמ הרשכה ץובקב ם*שדוח 4-כ לש הנושטאדה הפוקתה + ך ב ם ה

 .תדעה תועשב תואצרהו םיגוח ,האלמ הדובע לש םישדוח 2-כ דועו ,הדובע םֶּצ* יצחו תירבע
 אשונ לש דומלל םע בלושמ ת*רבע דומילל זכורמ רנימס םייקנ *%ץובקה לש הנושארה הפוקתה *דחא) עצמאב
 ונגראל תלניצר הנווכ ש*ו ותוא רפשל ש" לבא ,חילצה סרוקה ,1973 תנשמ ןויסנה ךמס לע ,דחא *נויער
 חתילצמש לעְפמ ,"פוצ הנתמ םייקנ ,הרשכהה ץובקל הרזח פלו רנימסה רמגב .ם*אתמ םוקמבו בוט רתוי
 ןגרואמה יתודדתפה רנ?מס -- טרופס סרוקב ופתתשי םה ,םייקת*ו הדימבו ,הרטכהה תפוקת רחאל .הנש ידמ
 ,הרטמב ם"לטשוח לש רגימס ןגראל ונתנוכב רבמטפס הליחתב .תורדתסהה לש תוצופתה תקלחמ *ד* לע
 ,הז רנימסב בלשנ .ונתעונת לשו תילארשיה הרבה לש ,ידוה*ה םעה לש תויעב לע ץ"מעהלו ןודל ,דומלל
 מצע תא וחלכוה םגכש תושדח תוטיש םע הכרדהה רנימסהו דאמ חלצומ היהו הנשה ונגראש דיינה רנימסה
 mena תרסהל ם9ינוש ם*רוקיבו םייברע םירפכב ם""וקיב ,חותיפ תריזע לש הפוקתה םג ,ךכמ רתויו
 .דע* - יתעונת ץובק לש הפוקתה וז הי*יהת 27.12 דע 25.10 ךיראתמ .היתויעבו תללארשיה
 לש תותווצ ביכרנ ונחנאש ןייצל שי .םינוש םירוקיבו לויט ימ* 25 -ב ופתתש* ט*כ*נחה ,הנשה לכב
 לש הנכה - א"*ה ונתנווכש ןויכמ ,םכתעידיל .ותחלצה תא ח*טבהל ידכ רנימסו לעפמ לכ ןוגראל םיחמומ
 םומינימה תא ם*אלממ אלשו םיארחא אל םיכינת ויהיש הדימב ,סצראל םרזחב ת"תעונת תוליעעל םלכירדמ
 .תרגסמהמ םאיצוהל טילחהל ולכוי ם"ארחאה ,ת"גכהב תופתתשחל

 תואצוהל ך*נחל (יל 15) ישדוח סיכ "מד רתוי ץלחל אל טלחוהש תעדל םיב*"ח םתא הזל ףסונ
 תא ריבגהל וננוצרב ש*" ,הטושפ א"ה הביסה .(ולא תואצוהל םיארחא,םהלש תפתוסמה הטוקץה וא) תויסיא
 רשקב תורעה .(2) ,טלפתתשמה תמישר .(1) :טדקהב תעדל םיכירצ ונא .ףסכ הברה הלוע הזו דומ*לה ימי
 .םטאוב ךיראת .(4) .תירבעה הפשה תמר .(3) .,הדובע תולבגהל

 ,טירבח 7

 דירעטמבב-12ברבמ —

 ט"למא רודמ

 


