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 דובכל
 דלפנרב הירא
 םינובה ךוחיא
 ביבא לת

  

 à ]בר םולש לביילל

 אצוי ינאש לע החמש ,דחא דצמ ,הז בהפמ בוהכל בסשוי "נא תכרועמ השגרהב
 תא רוסמל לוכי יניאש יל בוצע ,ינש דצמ .,הצרא הרזה "*ערדב ליזרב תא ,ףוס ףוס
 עיגתש סקלט גורתא יל רסמ הז עגרב) .ומש תא עדו" יִניא ןיידעש לפילחמ ידיל םירבדה
 יארדוו !דובכה לכ ,ליזרבב תוחפל ,לופטה הא ומצע לע לבק הטבש ונדמל ונממ ,העונתהמ
 (.וילא םג דעוימ הז בהכמש

    

 תורגובה תובכה יתש ירבה םישולשו האמכ םיאצמנ בתוכ ינאש הלא םיקגרב
 ......ב קסוע רנימסה לש דהא קלה .וסאוגיא הד סופ -ב רנימסב ,"םימישגמו "םיליפעמ" |
 קסוע ינשה קלחהו .הבילו וינימי'ג לש וזוכרבו ,גרבנלט הלרהא לש והכרדהב ,ך"נת :
 % האל תמרדהב הז .הדיתעו העונהה בצמ הותנל ליגרתו ,תידוה* ,הימלוע הילאוטקאב ו

 אוהש דע .וירב עוקה ןיקרמ .ןייטשדלוג סהרבאו ,הגרוג ,טוילא לש זוכרבו ,גרכנלט
 ןבה לע תונמחר ,בשוה ינא ם"מעפל ,םוקמ םושל םשמ זז אל אוה ףינסה ןינע תא םיסמ אל
 .ולש הדמההה הוכל דובכה לכ .להנ רבכ אוהש תובזכא המכו ,עיקסשמ אוהש םיצמאמ הזְצא ,םדא
 דועל םג םינכומ ונא ינש דצמ ליגרכ .....,לכא ,והשמ רמגיי עובשה דועש םיוקמ ונחנא
 .הבזכא

  

 1% וא 13 ינש וא (האחמנכ) ןושאר םויב הצרא ועיגי .77 ץךוכמה הצובקל רשקב
 לפטמ ןיידע ינא .8 אוה דוחיאה ירבח רפסמ .אמורמ 762.,סמ הילטיאילא חסיטב ראורכפל
 סע דחי .9 צקיגי הילצא םא ,םניה סיטרכ הל גישהל מ"ע רודולסמ הרוחב לט היעבב
 ןםהיתומש הלאו.10 ויהי ץראבש וידואלק

 ,א,פ5פ ןולמ רוטרא 1
 .ירוק ןייטשטור וטרבלא ,2
 " ןמגוז ומלס .3
 .פ.ס יקסבונדרי רתסא ,%
 "  םפובנריב הלהסא .5

    

 " ץכט ודרנואל .6
 " ךילוו הטנר .7
 הפיסר ץרוש ורואמ 8
 % (קפסב) /רודולס ןייטשניו ירמ .9

 .ןואהב היהת ץוהקב ה"השה תפוקתש השקב םאל ש* םירתחה סע ויהש תוחישב

  

nar 4םכל םגש/הוקמ יגאו ,םכסומ הז "תניחבמ .םהב לפטא הצרא עיגאשכ ינאש הנוכ ךותמ  

 / .תודגנהה היהת אל ןואהל םגש הוקמ ינא ןכו .הודגנהה ה"הת אל 3

  

 ונל הארנ ןינעה .ןיקרמלו יל םיפילהמה תיעב ןורתפ לע תועדמש ונועיגה
 לע חווד לכ לביק אל אוה .גורתא םע החישב ןאכ התלעש הבושח תחא הדוקנ שי קר .רדסב
 ,םידמעומה הומש לע ןאכ וגיצנל חוודל ליאויש הונג ןועמש רמב ולפט ,אנא ,ם"דמעומה
 ןאכ םיהובגה הונולחה לצא אשונב תימשר לפטל לכוי אוהש מ"ע ,כדל שיש תויעבה לע ןכו
 לע עדייש הזמ ץוהו .תימוקמה הלשממב ןאכ בושיה לש םיבוטה םיתורשהו םירשקה הרזעב
 .םאוב

 עוקת ןינעהו ךחאמ רבד ףיסוהל לוכי ינניא ירעצל ,הפיסרב דימלתה תיב ןיעעב
 בותכ רושיא אלל לבא .םהחמכסה א ורשאו ורזחו ומיכסה םה פ"עב .הליהקה תלהנה לצא םש

Rir soaאשונה לכל תוי"רחא "מצע לע תחקל לכוא ינניא ת"מוקמה , 

 ונהוליעפ םע םירטקט םיףחאה םיאשונב ט"למא ביצקה ןינעט החמשב ןייצל ינוצרב
 תוודאש לי םיעצמא הז רוקממ םיבאוש ונא גור לש הליעפה ותרזעבו .,ןיוצמ דבוע
 .פייעב

    

 רהאל םוי ל .7 ראוהבפל 1% ינש םויב ולואפ ןס תא םיבזוע ונא .יבגל

 עיגהלו ama וניתוחפשמ תא רקבל .תשביב רויס ךורעְל ונתינכוהב .ןוכמה הצובק אצהש
 0 | h 1977 Prox ףוסב הצרא

 םשמ הוה העיגהש הרוחב לש חוודמ .יאוגורוא .הנורהאל הלעש בושח אשונ
 qr הוהיאה הרגסמב לוקפל םיצורש הרבח לש הלודג הצובק םש שי ,ונהוליעפב הבלתסמו
 ידמ קש עסי םהרבאש ,ףויטילופ הוביסמ קר דלו ) a ילואש םיבשוה ונא .העְור כהל
 10117 סכל הארנ ןינעה םא .ךפיהל ,םש התמ אל העונההש תוארהלו םנגראל םשל ןמז המכ
 ₪ sal תרזעב ט"למא ביצקתמ ויהי עוציבל היקצמא .עצבי אוהו טהרבאל תורישי
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 | ןאכ םייסא
 E | בורקב תוארתהל
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