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 30.10.75 דובכל
 . הונ ןועמש
 ט"למא - ץולההו רעונה'המ
 םילשורי

  !בר טולש

 | 10.10.75 םופמ ךבתכמ תא פבקל *תחמש

 ביצקתה תגשהל ץמאמה ה*ה לק אלש ענכושמ *נא רו*רטניאל ב"צקתה ןיגעב
 הילצהלו קבאהל ירסומה חובה תא תנהוג ,ןינעה תובישהבו ךרוצב הנומאה לבא
 אוה רהאש *נבשוה לבא ,ם"משר עמושו ןותע ארוק ,ץראב בצמל עדומ ינא
 לע קבאמ רשאמ ,תורתומ תפסוהל ץראב הת*לעה לש 1% תובכש לש קבאמה

 ןוידל ןאכ סנכנ אל ,בוט ."דוהיה םעה לש לאיצנטופה תר"משל ם*עצמא תפסוה

 .טרהמה לש דצ ותואב וגינש .ךכב ךרוצ ןיאש ענכוסמ *נא .יפוסוליפ
 "זופה"ה לעפמל תונכהה תא םיננכתמ ונא .ותעב אב רבדהש ןייצל קר ינוצרב
 ןופצב ה*השב ךורכ רבדהו ,ןוכמל הרבחה תנכש תא ןכו ,העונתה לשו יללכה

 םגו יתעונת רעונ םע םישגפמ םיננפכתמ ונא םש .הפיסרו רודולס ,רמולכ

 ןיצל ינוצרב .רבמבונ עקצמאב עצבתהל תדכוע העיסנה .העונהב םנ*אש הלאכ םע

 ךכ רהא קרו ,ןושאר רוקמכ ם*ימאקמ ם*פסכמ םיעצמאה תא םליגל ם*סנמ ונאש

 םואתב השעג לכהו gua) "כרד לכ% ללכ ה *לצא) ץראהמ םיב*צקהה הא לצנל

 .גורתא ה*רא םע קודה

 תבהכש *פכו ט"צובקה תטישרל 073%y ןוילכב ם*כתמ "ץופת"ה ןינעב

 .המיטר התואל םאתהב ןנגראלו תוצובקה תא ןיכהל םיצור ונא

 % אלש לבה "יצרא ךל יתרש" לש הטלקהה *"טרס ןיגעב לופיטה רובע הדוה
 UND» הזמ אציי

 .עיגי םנמאש הוקמ "גא ,"תשקבש רמוחה רובע הדוה

 .ם"ואב העבצהל רשקהב תונויצה אשונב ונלוכ ם"קסוע ונא הלא ם"מיב
 תולאטיסרבינואה תוצובקה הצעופ ןכו זורכ הא"צוה רעונה תוקעונת תצעומ
 םיכירב וגא יתעדל .תונויצה תוהמ לע יתרבסה רמוח ט"ציפמ ונא ןכ ומכ

 וההכש ,ונמע ינב לש טה*נ*ע הא הוקפל הנמ לע ידוהיה בוחרה לא המינפ דובעל
 תודפומהש קר לבה .תוררועהה שיש יל המדנ לבא ,השק הז .ץראה יגמשמ בורמ
 דהא *כ .ידוהיה בוהרה לא *תועששמ רתו* והשמב תאאל םידחפמ הליהקה לש

 ןאכ יולגב אשונה לע רבדל תלוכיה רסוה אוה םלקסוע ונא ובש ם*אטונהה
 םציטוירטפה דגנ א*ה תינויצה תוהדזההש *אליזרבה ץוחה רש לש הזרכההו
 ףרוצמש המ לע רמות דוע חולשל הסנא רתו* םכתוא ןינעמ אסשונה םא .*אליזרבה
 .ןאכ

 הכרבב

 הקלחמה שאר תכשל ;ץזועה
 ןראפ חרי םינובה ךוחיא - דלפנרב הירא

 ולואפ ןס ןאכ - גורתא הירא
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