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הםרוטוקוליםכת 111ל

דמים ,, nמ aדף

•ם pעות 6פתרןערתק

n יו'יn צדי.•.r רתאב•ז»n אתn יס•בn • 
לוף 1חםפ• n•ו pםנסםע nחואשונ nע wב

ג• x pל nונאותר , nיםליודם, nעת eל paם nעל n•ר pםםע wנ n 7ע gביד•כ,
בענ•ןררםצ•ה mלא•נדך rת•צרוצבי(פיל)רב-אלד,םפ•סבסםעםנ•ח
בר•ת. nםארצרת- npחאםפ

ר rבר n•ל nחת ת,,,,,,תאם nונמ 1כםצו zבו•ר• tא~לו:ן
n ד•יב•n •סלדכלל•תבארפנס•כת~צו

•ס wות nכד nכלרת 11סתת nבארט•דתסת•גרת oבםף pתו:וסtנואגסר, n ftlכר
מגזרות.בכלוון pננו· tהםצר'י lתגcבסורבלדםרשר 11Rתעלח, nסל nזטצדלו

ת epתו , nרנ•שר r•זור Kברן, 11צ iכאשרר•דד, w nבכד •• nר•ת rע• n nפ pתות
n שנש•בתp נםוןיותר , 15םם.•םn 2ט•בi n אכרמותעםn ,בוזרתו•ם

וכפרכןם, nל vס• nםרכלטיליםעם , aר• nאובוחרתרגלים•ל nדד•ז•ת
סםון.סלרדר p •&בח•א~עכס•וסגן,ך Dל Pסל nארגר nסול , nארט•לר•

) 

D הכרחולo לניזרןa n טדםצאת)na ול
 • nדר•זי nר~םשךרן. w•לוףל o n~דגר pםגלעוםדת n 21דר•זיח) tחס

•ו•ר nםן•~רת rתתלרו n n.לז 262•רגדת nנגדםםוכני &דו•זיתסלרםאםז
בסיסים ,, rלתכרינדר aר pוסניז r a ••ס•וות nכ,ל w aדששדי rל• nוהנחתות

 • pנזשלפכם•םדם aולגררסלנו

אר•כ nל wזרשהתקפת.לרםרר g~פבלל•ת
•יו • a•rסב 260•לבערןאב•דרתגגרםורלאר~יבלש, nםרבאופךנבלםת

•ם pבשנשלכדהאב•דרתכלהד•דרחים, •&לאבל tבווריםרים sםםעדייןלנו
בבד ac פ:aז nלתחת nרת•תר pהת Rח rסחחזית nא nחש•בנ•כורת.יר nלא

ון pלתינ•תג•סוזודבם nדד•ו nזםןברר lרבים, rשנ 20על nדז•ע nםאד•
 .בס•~רצם.•ם pערםרככוםיtךו;

 • aד pת nל nצלי n Kו.ולירדוrוזאו••ב
ד nr•לד nד•דרסלדות nכר oלפורת •יג oהלא aםעבר, n ת~• mתל w nהםגםאת
אתלחדש nידצ oסניחאב• • nזר nנסרגרא n .n~רעררבארחכל , nמ•תל nאת

לטחות.סלו n»rהםת

n כרn בפצבשלנררתaa ,וכדרשרב.א
 nדו•זי nבל•ל.וסםדה nכםעש n 15דר•ז• .ם~ rשב"רבהם•דר oהסכל.עם
 nדו•ז•בירתו.תכבדרתזב•ררת nא~גת 10דר•ז•ות nיתרלכלס•ת n •-21ה

רת nחכראכ•דות.סaנגוהאלתדו•זירנ.ו n •ת•םכולם.•ותרלrזצת 23
••נר nלח•פר, ~ pז nאותנופו nדלאר•ם, nחאצ•וים n •ב~עלס&עלר
•נון• 1יי rב1גיעת, nארתכלפוכןלנד ת,• nבי , rז n•ותוצר nםי•לרדז•ם

נםרגום nכ• .,,•גתלא aת~בל~אגר•ם nל n•ב nw•ם pשנ 100עם nכו
ו o•בנ oוניןלגרית nאותם. ,,ד nלר rתם~•ב~געסחיררת nבר nוםד•ו nם

 •תו.ר

,.,, s 

:';. 
 "-ר,',

' · .. , ~ 

«גער vאר•ר nםןרת 5י rבתלוות nז
«על~נלל~רה pהכםרכז~ידם ngע oרלסלנו, nברn pנמרכז•דים tרכא•זרר
ולפנות , aלוב••מ•וג#•ם~תת~ות nב~צ•צר n~לשונש•ב•.םרכז••לנר

 ,• nאחד oשי•נר oרת&לדב••םם•וג'•ם 2•לנרנ'טבאזנ•לו 5תערב
רר. pnכת••ר oעכנםצאר~דא

'• n :ססעח'זןv צ•.ש•סתואaםו

ד aםכרל tלרבי.רא nסםו aנל! s"ר•כ • Kאלול
 aפע nםסדר 1לאםצר•.רא nטלה•ד·ת ·'

 •ב••םאבלסערת.ב~סןכךלעברז·~לא«סו • aמשנק•שלבון wnהכלאת
ורבםכסיר•ם. a•pשנ eooלזמרתהדרוםזות tבגלאד•,ביסער•ן, nלצו•ן

RIIJI אfB םזו •~•••אnn לתעלn • התעלבםערנo• n םנסאדםעשלוp •ם. 
K •כלהעברתבתהל'יןחםסלדעת•אפתרלםותn כרn , בורררחיהno ירצםac ם•
ם nל•סאצלנו.ידרע•ת nו•מערן nם • aלסלחם,;תכנ•ת 1ל&כ"ה spת nל

euo ולזטנקיםn 550אתלהדטייצר•ן-n שנa•r ם~גרע•םs דה•רס.תסדל
•דדע.א•בנ•זפב•,באר&ן nדכםרעדלערלם n.4~פעדלםכלל•צארם nם nכם

 ' .··זl,..,,י
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רל•ם pהםררסרלשכת

דמ•םונתיר 3רף

ים pערת 6םתרן pערת

 ,,,___.,,ן •::•'·1

 Kלסלlזםשח· pהם•ת
םסחסבר nלא •נא
,תריבראלnf-• ••ל

אםירת• gחוסבאב•:אתפד'ל .• 1400ל, wםםפרלבו v• ,nז nזrכרן nnת Kערס•ם·אם
n.nn on .1:soo לו·•n נrשנ 1050עונירp •110-1200אםרת•אתםרל .ם .• 

 ,מעירכתעל rר Rלסתם.כנו Dס ,הערכת•לו•
ר. nDגדםפתתער\ת tnל Qנערכ•תם w nםנ•אב• • nנגםו

~ואתלא ~ i•ות. nל•כדל. ••לר~ל iאל•לו, nזאתד w•ע
 • nבל•לפ•ם rתו ~ב••כללבררן aםצר• nר. pברראת pל

י '. •

•תתסברנו• ·עוב. nלוס:, nר • nז- ? nנעס nם
n חאו•ר.חילסלםד•נ•רתte נ:an , כעללסםרוםצו'ו•ם;, r סל'דn ילri ·.אר•ו

וסרות.לוז1וכ&סוגנ•rנ,· 14-18עוןלחג•עצר•כיםםחרארח•רם DRגםרזוcת
 1'נJוג s .nבשדול·אב• nםז nלםעלתלוו. wבaוגושום•ם, 20-25עללש••ס•ופ,אסר·

םכרנ•ים. nםאדלחידתצר•~•ם

•ת , rתחד•נםצר~פ 1האו•דחיל nעס 1םת .
 ,. 21ם•גבא•םססם nםנםדראת • 17ם•גבא•םם wפ • nי nםלהתעופה nסד
ו pבע•ות•גו, nלכום•,עדנתןום•רג',סרחו•לבראצר•כיםשנ~~סםסטאת

פ•ל nרא nררת. nאבגזרותרת nרפםשיל•ם, oבל•'חשל~ערל n•n•כרל oבגיזרח-
n םשדט• 16לםצוים•רםa • 

 :ג•דלי •.א
.שרב.הזחרב pםה•צאבר • nתםונ nזר

לנו,·לר ljנכםה

 ,ס• pסנ nראבידות nםס~,•וזולאנ• 1•ו•בזא.·ייי
K לינדםחבלV גדדלרת.אכ•דןתלב\אין

K נאנהאבירותתw ערבתםתייגדתזאתארםהאניאבל .עד~•איגב•יםv נr ל~
עס•גרהאו•ו•, nהכרםירת oל gםז•נ•רת·עללטגר nnסכ•רדן • nחדרדאת
םםורם,י( Kלאבדבל•·התעופה.ררת wאת&בר p·ות•דתו,דלאמהנוח•אתרקפח
ש••ס nדאר••ב,נ&ערלת 1Kלםםלרל nעלחומד~נםורם•ם,נ• oחירםאבדנוכיאם

 ,דמ wבהאריר•ל nת Rה~עלנרלא gכםוס nבסדר•אחד.םסוםועוד.ניצל~
pn ;ועלנורגaםם:זרם~.םתגברותזוac וזוכולבז .,דnn גו 1תn םנ.זדנוגבל~סררתיויר• 

1יג.י tם•םאד,מסר:בוז•זרו ·ל~נסג:ולשל•לח nסבםסן•םרת• :a ·• .בל-•ל_,חזןוn . 
•זדו Kבמצבנוונו aוס•צגד nלרם. pם nא.תנ•ו:נ• nדצגגרלנ• •רגליי nתיל oבג

 . o•rע•ראזrלרת 1pחתסרבבלסנואחר.ד'ם r·כםנדדן,םו' nט.נ·•ם pדכרזזונו
לידות•בנדליםביו nא'באר•ר,רצaגיז~ונו nגירנ • v«ו nבגלל .ב: r,ור nרחכיברס

 w •'הכלבטן ·~ nד•ם rגורל\תתנ~ערתי••נו aלאבל • pwדסדבת pבפזהעל
ם ip'ל1ו•ראים. pשנכaוליr'חבלבסדדלאר••בגרלן nבגיזות•ם rשנ-500כלנו

n רw םדn»· n כל•דותאדזתn דר•זיn , ואיילדn •דדנ•a ~ 11 ו•'i 1בםזרח • 
ר nבםו c~ר•,ו'יתור•י ;·\,רענחלערד•םה rיורתאדל••נוערם nw nנ• nל ••
םערך nותוןלוז R , 111•רדן-םדר•הגבולול n •תK nלג=ן Bתב\שחת l•גיינ- nאת

בםספו. a 10, 80-90בזנררירנ• o'יונ pסנהרפ•ערחדר~•.חסרר•.באגפר

• v תולהביןr:זo לתחתנםצא•יד.n ככדז.
יל n .n11; nר pשפחתרaזרוזוםדזרהראבר•ם oלרהישגוs,פת1בתל. qב'יר.חב,נ

אם , pלדםסרב•ם pסת anריהרר•ם nניר•הגדלןרפתרסםד, 6'אהאד•~
x •םאעסמגnv ,. תn ח•r לצד•ןראב•כלל•תשםשרר~חn את~קוב,~תnn גנת

זת.לב wבדרדם• mאגף nאת nלאבש- •תב•• nת n• nם nעדסג• w•ודן~,ל
הערב•בעולםחררחס«צבםכןתעלוכ nל•םייכ• ,• nזלב w•ב o ••כסרבן

 nהררםצב • nדהםעשורי•ם wתסב•ן~ערתם•ד•סתלתבדת. n~לרוחםצב 1תר
ל• nvrםס•ן. nלדנו•ן nםכרד•ם nל•נתבו•על•חום•,סלמראחכלל•

ת·aזס. rלהזגטו pבברו_ nםו 1םר.ב oהערב•ת nםפזנול nאתלראדתםאד

ג•דות K .aםשרס• 4חירםסםרנר nלסרר•ם
 2 .,..ררב, rםסרס•שרtו•ם, D 82לנו , 300 .,,;.ל l'תג'יעבכלללעוב•םםבשרם•ם

 .צו•ןכ•כעבודה, rעםרםאדה•רם •ת•' nאחד.ל pרםשדס aתליקרזגשר•
~סמ nםאחדר pיחית gבד•הפלל•,בםטמגםרגעבכלבזורםהקרבאתרוא pל

ת vסבעפהעל nרברורשרבהתםרנהלנר n•ת nזםן nבלש•בדת. nnועדחכלל•
הקרב.כסרת

1 ~-
1 ;,_ .. ~ ....... 
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זל•ם pהםררסרלשכת

דמיםמת•ן "דף

•ם pערת 6םתרן .ערתק

רבת,םת'•גות nברבויו vעכלוםר nררצאנ•
אוטו,אנ• nזםםת••ג.ושרבםםת•יגםסת•יג,ראנ•א•ס•ת, nעדכת• nזוכ•
זב.ר• nאעםרלאןאם'ואסע1:כ :11לכןעלדנת•לאוכלל• n nבםטכןעלדברלא

• v 'וולv םnw קרn •םלחםחראטצרn ככלאורכת•n ~ w .לאאוםדלאזחר
וללכת nכרלאסוף , nלנרכןואחר ,\ו:v a tתקד nללאוםד Kלא nז , n «דrנ rלזזת
 · vר•וגרסנב•אלו:ו nל'יוrלחעוכתם • nם oנ nאת oליחוד•רלהוצ•א ./,q.tזחל

ערב•דת,אר.אוצרתםןעצות nבר•ת nזם Kתםעון,~ת~ן eס•ם• vר•כוחלחם
םרעברת nבר•ת vלפחסרר•~ nללאזתובן, 1כלבשל.ו vפ x-••ך nל wלק nn•את

 . . .כמסבון.ת Kזלן:יתת·צר•ןלחם.נותנת

להג•ענחבכדדםצבבווcתו 11~1:נ nבז;נור'י ..
לנרלבנותצר•כ•םנר nנ K nז nחכותבמצבת • pלדםסררנ rיותר nלשרר
ות r•nםרר•רת nתפת n n•נ nתלאח 11i11פעריך •נ: 1לכן • nרזוב • rrאיזוסזאתבכל
נםרר•ת • nכזד•ון n•n •ווב nרלד•דןעד••ןבגד 11 •לאסוב,אבללבת,

ס•ר•רן;בל•דם pל~ת•כולנו nל•ל nבם1ון• • nל•ל n n•ת nווובח, nnרת nת mת nת
רםרדרג•ר n'זהצלחתניצולהוגל•ם.•ל nבעזרת 1וב nסתרון n1:1•ס

n•n בעזרתn .סיריוןn nm רסב•רסינרםנבn •בעn סלnnn אינלשהn .םםרבכת

•ותר nונ nבסיב••לעשות nםסלהבו•ת-
א«•לרחורב.בסערתוז~ת~עסהוציני,•ותו nהד~ס•קרלודרושתםסרבכת

ם n .nל•ל nן oבםצררת~נר•ר n •לא wארטואיברזח ,ם•& rתדא•נםהםאם
מטבוע.כלבםסןט&עלרנדר bו p •Qאנכןבתרןאבק•ם,ד Rםחדבחחפם•דך

אור.עםר Kברקדראת pל•עסונוסי n ••ו~•מ ••שאתל• nבר~

אב•דרת. nענ•ןר• nראחד.;דבר"•ורד
ררערת n•רם nםםו'ל n•צ : nנא nדדעח nnאתיל nצדובר•רד•עבערבבסבע

מבעדריםות nלםספרדעות nנםסרדכןבםר • nם nבםלסנ&לרללים nnות· n1wלם
נ~לרוכגדלןבס•נ•הםלחםח •ם•בשםונמבסב•.סנפלרות tא•'יסלגביתם

 11 ••••מנדלואברתםאלוףם nכל, # nצ •ל• • n-650כ

ול-סרטשדנ.ו~הרדערתתםםrםר•לן Rרך aפכ .,
רר w·•w •••כו, ZJ·כלד ~-60ככז:ובו('י•ונדםת•ם sם nנעדו•ם nפוב;ברהחלל•ם.
 • aפצרו•-2000כ oחחרל•גבת••סכרגע-aנצרע•ם .•ב oב .ל,י• nה o\כסםן

 ם,•ה•רםדת. nטחפס.נלחלק nrרד nכבו. n·נםםרו-rרדעמ nיירת oלםעד
•\ wr לעםאדוזa סואל•• · 

 .את pר rrלפ _., nרד, nnלעב•~זנור R aאנבגין .פ,
11ח  n1.זםו'יצר ioa ·.a •ג,וחלחסב•נ•-

 • naנר aלזח ,וםלרא;ערלם acו nדם aכלכאסורררג•ם, nב·אבלבסדר.

 lיר'יבא.וtלוכ

נברן: .•

 .ן, nהבטר w ,.,.עלסנססרה nרדע nזו

תאלוייסל~רתועללהודיענחרזם acח

ת~נ, •"'בונ•ןלש~לורציםאתםאםירייב} ·.אאל,,
לרעלוד•ע nל•כרלאנ•בשחון. pלסר

 nnלסר•וצא•ו·יבלריו acוה nב•ז:וינ nק·ל nr(חפםנג•ן.כנסת nבר- nהורת
ון). nהבשסרעם

ון. nבסו nלשרדבר•ם nאת&וסרת•

 • nבתעלה oסנע nלםבת• wr ~.םד• nכל :•רוח.•
חעוב•םבלאתתדaונר wתרד•ערםס nבוtומ

וםרת poלנסרגוחםסוםתרסניםב•ן,לאם•פ. nל oרו•ם rלנסדג•םם nר
pn ,ט•םןרדם•םg התp ראדםדn ה•צר•ןכןרn לזררa r .זרתםn וניןשרב
אחרת. nםל aלםצרםווביורתלן.ס~•ןא•גו,םנם aזז ; nםבר nסל

1 
·ר

 .,.\...,.,,י
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-סוד•-

ול•ם pהמררסושכתל

דמיםובת•ן 1דף

•ם pערת 6םתרןערתק

~ל•נ•ם nםבאבמבראםהלפירגי•ם,ניחם
בכן?•נ•ם nםבכ•צדלא?אום•רג' nסזחרדו

K ל'ו!J .רי;בא•J בK ה•ו•; 

 aם•דג'י n aעאr:נ nזאת. aררא•לאבררו cמרר• ••
םות• oועםל•סרב?רז" 1nל&נ~ג•ע nלר oאפ .

 • p.דםזrלצד•ם n.נ:וו"ת n nםו,ווcת ,,•ם onסלוc,אחותרועםכן r•. oנו nםרםסו~י
 .ם• nתות ,arלחעם•ד•ח•חיגר 1iא 11-,טםו••ר11נתפכברזזאם w.לנרםב•ר nספ•ו

ונבדבר•אטתעימום •םשרלר • pג 2וזל. pnלםרנו•רול ciבוליס• a •nתרjו.לנו ••
פם•כדלדג•תז nלומטסזראו r ••ירבר• 1ת t11nעל

נרםת .ם• rשנ anנ~ספרת Rםביiר nלצר•ןאתתרפאל: • •
 , 150כתובהיהול lת Rבבשר•.סשע•תל•

n •,כתוב םzoo • זעללאאבלn ~ב• w ,םנזת•ננ• 1ראל• n 80לגר•ו 
 1.1000 ••סלחםאםרת .ם• pבשנ-~·ייי

R ת•וגראםרתי.«גרו•ם• י'•יר•ב~ •.אלופ•n n סבr ם•
'רת' DR ,.לגדרןננ·ד•בחן •cואנ\ים,תכלל•ת

הכל.ועם•ם pו•וא nוtנ•ובו• pםונ 700-8.00ב•ב oםב•ב-כל nבסןלחםסיס

אל: D!ר •ל

~: 

K ב.•ר•א.לוף t 

בגיד:ם.

'רי~ג • K~לרפ

 ~ 1בג•ם.

- tיר•בא.אל\:ג
בג•ן~ם.

יר•ב:א.אלדפ

D • בגt בן

 :ב•ר• • Kאלדפ

ס•םות nםעלברסטת . aידיע•סלן Qחא
לסם? Nולסחידםרסבדו rבעב•ןגף 1ב

נסרג~.וווכםאב•דדתלחםסגרםנדאםרת•

 .ם•ד• mות icתאר•רן oצ•צר (lח

 •בן.יוrנ nאת

ו•דז 1ח•ל nב•ב~דדתלחםגוםנר nםמ~~צ

•דח,ם • nסתדזiלר n-14ם pל n • 1ב<
 •רז . n.ז rת nםגט

 ., rר rnעללמ••ליםוג~ערת eלגופו ranwוו&ועת•

לחידת.•כוליןדע. •גג••

 •• r•נס•-סב rב••ילבו•חחוזראג•
n צב•דיככרחראתאםאותו.זםגדn ל't 

a •ודע.לאנ•

וחח••לנע rחטבשו aכפד~על nחז rwב n 1בג•נט.
כד•• ,,.,.םסר••ם.בםוחיnארתרםiגע'יל

כגזרותזז•פםו nwג• 1 ~וrז rvבגסלחם•ם pסוגויiכרז•עלסרט sסנדב wnל
n .ובם•דסונונוn זרהדtכגיn ;נזלהםובגררםםרר•תr תל•לבססן•םוn , 

 .ם• rוםסררגל•םרבח•לג•ם nבצנזאת nבוסנ•תן.זת Q &גדול, rנ•כל•
 . •זד nג•לסרלכםת.תסו •'י rnלזו rונבאב•

ןעד••ערפדיםאנחנודנ•ת iiצ· nז•נח nנ
ובז•ם aם nדו. rnלאורן nrבםששיאבלז•תי nnל wאחת nכג•זד nפ pכםת
דס•ן nחםלןל w nם•ב nלזלזל\כין sהרררם•ת.ז•ת nnסאר•תנגד nכד
גזררת n,באחת nב• nלצר*ן vב vםואב• .ת• raו•ר nהדדיזיחסלבח••ליםאר
ו pלגולסכרוכנס•יז • oפצ•דגגד atחתק aלברעלולהרן tהצחזותסל
r רלשןn בr •ע. n לגם•כוללםםn רםסרר•יןאגרורכנ•סn נרn סלנורת
 poנ nעלת 1ז n nסאל nת aל~ Koל • rםבאב•לכןס•ת. nיסם oםצרםצפ•ד•

 • nז n pחבטעלת 11nלרבטיaזדן wדור 11לעצם•לא•םת~ו• aהכחרויrב.,•בידי

lי t .-},~ 
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רהכטחרןהחוץרעדת

7,3 ,. 40 ·• 14 

 zבג•ן •·•

-סודי-

הםררסרקרליםלשכת

דמ•םמת'ד 1דף

ים pערת 6םתרןערחק

ם• tבגגוד nרכ••ם. nסל a'י pשב nנגרזז•ם onwלפב•ו nםסלו•ותא«שואול•
ר-ת 1לו•ן icvלכןנזrרסת.לב 1גוגנ mהל •~•צרר pבע•אכלגitכונ•ת. hז•ת rrבוז 1111
לזוז. nדד rפ••תןפארלחלוש•ן.-•תכןשס• oד nvכם,רדב~ת n"חש•ב~א,

יר•בנ '. ti!,לןפ
' ' 

בג•נ•· •.!.
1 

זנsתעוםד•ם·.נר nאב nעתסל,ע.ח • n.הםב
o םז. 

 .•לס nnב ·

םאדקרדנ•וכוגינ.יבו ••ל~ב•.חס
•לוםסו. p nww•nם•ס nחזמ.רם pלם

דם nדרא nם Knתאד••ב?םערןבגלל nז

בב' •ו• • ~י \ל,!

לנדאוו ·"

כן.

בו t!זאויייר' n•ל nב•ו:ו 11םסתםגו nאנ
לrנ 1vnטובברת.םט•כרrוגב_זת•ורת.~ . ,

לגב•זאתסואלאביכן.גםאר•ו•םת nללגב•פגבלות~סא~ nחיווסל•
כןגם•עלוון mבצ v•רת nל•כולםשרם•וכ~להעלות•לר nת nם nם. nתם m•rת
o ;לחםתח'ימאםסוס•םn רגשn סאבn נרn םםאדסבב'יי'זנR וום•םחוו•ד•סד

דם? • nזה nש crבrז rסן:יש• n nנכמלם. ם'• nפתו

םת nטםלםתרכאום 9וםצדעעם • n·nn.זור
n ברr רחםםחתעלה,רr רבנרתDWRn ם'ל•. n בס•םרסn סםל•םff כע•םא,.רציניp ו

יד•עלנערכ•ו:זנחנ.ו. K aחא • anיאל nםבאן • nכאלוכ•וב•ס • o •י- oנגם'נגד
 Dזל• P-לא nזערלת. lסכללדת; Rלהוציאכד•לגו oפאד rחזת•יו
•דרעמ.כן aג aלח wמ pתסכג•לא•תו,.נ•תןנצ•לום~גלמאד.גדול nסם
n לno•n בn עלם,,, n וצגי•רn חסזבסלנו ••גn םK יח«בח•גתד••~•• · 

 • wו.tוערז• w•גלי'לרע.ם • pבד•ר •ס• I pגסaזדתועםאצלנו,ת tתקרבג
w•n tנוr•נסנםא•טלp אדונבגדK לK ונוס,פלגוענ•נ:וןכןעל •כל•נגד:M ר
ספס•ר•רןערד nסכז•ת.מחסנהעלדת nלםגיע , j1שרב.•יו n ,,,ול
לאיודערaז nת. D ,.,ר•ם . nnוובו,נוחלעתבו nנ acובח•יוובגבל•םרגו' n:וcנ

 •כדלרגר••ס

1c נ •ו• .•אווכL 

ר: Kלנד tח

__ 

 :ב•ר•א.אלופ

•flli ~ ljdl אl 8גISl1 
n • נדa רז

יר•כז • a ·יtליכ

n .-. לנדאדz 

 • nכזרבו•ן Rים? tגן Kלח•'וא•זת

n למערךנכנסולאסגד••םח•'ו
פעולת.

n ם ..כלn דלp • 

n לן•גויזת•נועל•תrוםונ"'"" 
 • n•רדכםח nםלאסרנa:ם. •·גיייםייי

•לנו•םשושג•מ aהלאסל'י• n•ערכבתת•

•נתנו nםבהזח nידנ nדר• nםאםח
יךןעלמד n ~•םנארצר-תחבר•·תאבוז

~ל~ז•ת sח n•ם nל nר wכ•ת nסםבלוג•םש•ת, n•נ nב o•םמ nללסר pב nםבר
 . .ם·•פ• 11וrברע-נוסרלעוד nז nמ.בוסרםו n·ל jp•r,o ,_תסצו•;•יל nn ·«ורל

 . nלש nnתדא peדםעביך wםב•ןאב•
 .•ס••••א•ן nm ••• aoרד •ל••ס•כות. nכל•תול 1ת aםעגו wל•ש•ת. tפ

an נ•ד•.לדייז n נובס•דולתr רדזזn .ב ו••·-זוו~בחn .. בלcכו••כמכוזז,'זn 
רר aל.~רב aב~רצוססוררתבר~ nל hnהטרפו•.כל 1 •ז• sלאעצרם,

n ד•ורtn • וnn נלn דתnw וד•וזוברורםיבא•זרר,-•להםרעד••ן•רn 
w םזכ•וn אתn ר•רתcיייגn בםל•תתn םתn תרנזולםx לבצרפת.•ובתK ורnn תפתn רת.
n זa ». יייעל~ג,לחבי•ס•כולמn תm תn 'ו•רתn ,םוררתn •ת 1םעלחכn רו•דן

•רת, Kצבםכותפנ•ורת vעדת. aז nבות nתל nnאתבור wלנד• tP •«ד~מת nסל
ב•ות wמסרםבוס•סד n•ר Dנ~ aאל•ר wול~עכ pwלעל•בדזםן. npלו nז

- ,lי• .

 י--י:.,,,.,
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-סוד•-

הםורםרקןליםלשבת

דמ•םמת•ן !דף

ים pערת 6םתרןערתק

1n דרלn וחזחn תלn ז•ות~s .ת••• n ל•ג•יתדו~•םnn תל~בדn a כ-זותva ו
עצם •םאדנבדקFן 1םרסד•ת nםכוסזלי nפדפ • pwדםעל 1$סע.דלייודער ,.

סצ•עדאג• ,~ז nתערב•ב~ררלגרע 1ל n'יכרל • pwדםעלערליי• wהעוברת
 • nוגת oו n•ת nוn rלס nn'oד nםרל pלו,

 tיר'יבא.אלרר

 t"···ל:נדאד

ל~ן.בתרבת nאנילא

n אa םזםsa סב•רתסרn חתלחבותn תז 1ז

ירדן.עםעניו.לפריס • nער nל• 1:ז" :ןזח'"-='-
כר pספ n n•ב vה•פזתזז.,זםבואחרירל 1ת 1

בם•לרא•םלור aב•ן nר•כו nתי • nבשלרויז•םאדםענ•ןדנוולראות~רע wל
רזותל. 1uובת&גלן nדנו rד nלבל•ודן.·בעיירתעל••ייר ' 1רר 11לב•ןחרנוג
 Rי•צ 1רלתפתל nל•ים••ד aםערנ•ג•גו nנ a .nvr~•צבב•צ•וחרא•פתי
לתתכד•דגיג••בדברז•תצ•ג nלםערג•ג•םבר n•ג tדעתלפ• • nsrל~ת
וגוזרב wחולו;סטתז~גויכ&ו•אותרנ•ג nלםוונ•נ•םוז•גנו •. nל.ו•ש•םבrילר.

בךבל pלעטדצו•ןלתסעכס•רסלבד.םדע nנסי xללוםרנו•ךת, w•עסתרא
גדרלמה oתודרתדרםד wםרציני nז vלרפו·ר•ן n ~ z. &ב««•כרלוג•אלאנאפת

בד•י n1ל nרכןותד a~,נרוברכל oכד•לדברער•םגו nראנוליגר nvpרם
nv זובדת••לזםו:•וכלדאn .ערס • 1 •וn • 

 tבז-פוווו •ם

םז,נז ••

n ס'ידררn •שלנדערבn•n זכב~ורןn • 

ןננגורוגאדןענ'י Dןד'י'רנרםע vתםולא
 " iהעביןאתרת tD lלח tאבלםאד.

ו

ס Rn .nםשכלו• aיצי n aaודאג• nmב«
ל inת nר·ל tפררגת ajnסלהם?ז'ית nnל oא•גייפעולתות wלעכד•פכרוך nז

,גרן oרד'ם rהורי nםאצאר Dיי 1ל vכדים nעל•לו••ם

 tו,ד• nב.

 t·יריבא.!.ליי

R •וללסארלורצחבn אזעr אתחb רל
יכתח? 1ם n•ת n nםביררסול•ם.

 .., .,,,,וt•בנ•

 :ילר n ,- .•כ
\-

n 1•תn ד•ע•nv n תותn יa ל~a םעל•וודwדr • 
מזןכנםת nחבר•כרל.ל~וס. nאתאדל•

 aדטו pחת nד pסב•ן oאג•וג•נ•. 1חודם••ן nעג•ן•לר 1כ pnvלסצר•ראםר
לכ'יורן•דו•םבר nאגtו l .pוo r-ך nדנ•זעי, rכב••וא pסגום pבם Rחר\זל,בו

 . 1נח~ KVםדבותעולםבלם lו , rvדםעל lל-ll ~ K-ל'ילו mlודפשק,
נד nנ awדר nו•פיבחלום nשו:ו pחא~•דת nלצו•ךזזוננ sל " pwדונ:לlיבר aרב• pפת,

סוד•ורדו Kסל iRבוערסדוברםה•ךרדע g Rרל , rwדםעללעלותערפד•ם
nn 111ל n פםv זr11 •ל•n זנגדn • •זב#n גrוt•ליכול·n •סp םספזהp צבבדתa ות•

בלו,. nזוכלי nסכנפל ז•• 1ז aות. rnםוב

tc לבזזרr נרם•ד•ם.רחx פרתw תלבו•סn ·ל•י
םא~ז nט rםכמ nתאםזאת.לפרםתוכלארל•

.. 
R 51ל • fK וזוב•םכםלבו "' • 1י,כ:•וי• ~ 

 •געם tי Eל 1ד nגם w ••ד~ל nלר•ז nב.

K ~ר'חלו :ב' ו•· ••לדפx י·· . 

 acבו.זנאnתכ•אל•ר••אלת•ת ac nפפנאב•נבו·ן: •"
ס•'יבת cו• anז"םידדעאיבב•·כ• aאכאד.

.אן;•לו·•ודעבני, • acוצבוז•ת nאל w•א nגו:בלת,צרע• rםלאסאלתוז •אליו
'יבלנר pיג JJ:JJl'י rfזוניםבתןסלברה o'י eנן nס•ודעאבירתה. Kמ.-oלנאיtן
כל. Mעל•בו.וביפ tלכפדת•תרת eעד• wסי nכס•ום xכסר&•עצםנועל
 •וננ• ,.1נצו• Dlבתגבולה•כדלייםבר nכJווזאתחרת s .... ,,n Jtt •רנו Dא

l"י/י~• .. 
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-סור•-

רלים pהםררםרלשכת

דמ•םמחיר eדף

•ם pערת 6נבתרןעותק
'\ 

 1בבייגן ... ,

 , rז n ה•~••אד•ריל n~•פרחר•ים, oם aו p~ם nברבר•כרז ••י•באובאדם
 • nל sהתגררלותלטסות~יצריר n~יז•

עלםב•וrואנ•ם sייו, r;עכםקבלזואבים vחרו
n bרםטחRo n ב••רעD אל•םn ,n •זw בn ז•תn לדרדםn1 ~וa נn םסברpn לפי•ם

ם, • p~שנםול•ם pשנםסר.rו, hל ll .nבאזרסל•tורוזrםזהצו•ם. bתסלתכ_ת'יב•ם
ול o ם•ל•• nסבח. pארסילו•תרל n 1גדרל nארש•לר• •ם• oסו o~רלםשרם•ס

n •.•םיי'ל. JhJI .ב\וסוn .• וaרp •סיבזםןרבע•ובn נrr כ 1רבעia, •ר.זוע.r ם-רpnc, סל
 •ם nםשרב_•ותר.•ם pבסנלהי:1תם1ז a•כרל'יבר nנ acסrזל• 1בכנרןכםד·•ות.

כפותטל n,לבע•זrלגר nוב v.ת nx.ורלאדאג• nrמ• oזודברוrלבפרופראבל
p גדדלכםותםיגלשבתn • •אנrדםעכזt:יrוn םדנוrטב 300-200.-.600םp ,זםח'יםn 

לקבלכד• Rל•ם oעונו tוםח.לנדרו svנביח ? nסנ Dזכרסלבסרור
ש, pםנrברל•ם rבםונלת'לחrננאלציםאנחנו.כרעללהתגברפדי acל s .aי pז:נג ,.,,

גדול.םספרםולייוזוו•לריתלושן rססונוםסרס•פ,•יולזורסיים aב

v •תעלפעםםעתK •דרw •n לםצו•םב•תן
ערס•ם Kלאותם.בסט~,ם vרם. nל wלשיליםרז nםטיבי~לתוך•נ•םהלחכום
 nכשרר aםםתכל•וזם .•חז1זת nאל onבחצגת•ד nי•נב• wווידדעאב•זאת.
כזאת.ער•~רתלחם w •אםעב•ן. nאתדברסלבסרפד nיסבזחל•אודן

ר 11Cריל 1,ס1רבתיוגדת Kשר•דמ nהסב•·םוrכלרדית•ם n n •לנעלבד nבתסו nסת
ת. 11כז e •ם Rות, nxn nתשרנ n nדם , aי n•1זוסחםת nםלבאח nבר.וו• pבע_

נברן.כגסת nבר- nלשאלת nרו orוואלת•נוסובז Rז.ס.
"i' וולaסזת.l) בסרתp ר•n זזלןno תתייוםr י•a פתp פn לאורןrn ,ואנרtn ,ב
בגו•ת.פח, rת nלר.םתכניידודאולנדר•סרנבלרםם. nוול nפ pת nלכ•ם nפ
w ב•ריב.אלרףסלבדבר•וחירםפעבדan סםס•ת~ןב~םרn ר.• n תדסו~
n התr פn .n רוl' בת 11םp ·דביר'יך 1בלn א:נ 11ווn לבאסוברac .אג·ירזם•.םn tסג•כ•ניca 

דרף. nנ-ד srיתייי· nב-ו 1p•תבלבד.

 •אםרתילאזאתג a:י"ר • '1ר , ל!,

ם nשtגcת«ולז:ווcסרתנזםןברים. vור nזח tאברמונ •זזו.
פת rלהתתכב•דת•'•לבד,רמזתו 1r•ת

ר. nאררזrםרח•דם " nכזם wוו , t!לח•תאנtסולנגד. ,, 
וזתח\סכיפא n••-1•111בו nזrאנלנוווםרתזוארזבר:ג.

לבןת aזסםכת nז•ו•ו n•ל nסלו nכר
1ל Kזרם nא•נ fר Rל f«חר aתםסרס•סזר•םת f K זנובררי •·••תג•ב »\ל
םסום•ם n,pור•ד•א n nסגבל nתוםהאר•ו.במילל• oפכס• •י•••יוגעס•כרא

מצוותותםצבםמ ?ם• p • 1םסם tסא•צוו~רת nיא nטגבלח nווהגיעו. oסשר
ת aלננrלואילן nםות ; in;הבריחיהוסב nאתהסת•ודהאר•ו?•ל nנזrלנו
•פל•ז oםכםכון nבאד•ר nחיל

 · tן י'ל'י•.!

יר•נ:א.~ייי·

הפצר••רידן nwnינג aםנכוןתכנת•-אם
 • nתעלהזcתעכר

עבי··

רדצמאב•צע,ת. n rצ• ,rלרוצהלאאנ• ~ r•·דלי ·א.
לחעב•ויכולתלנד'ספ Kהדל lלס pר

 ?ס•שכנ•ת•כדלתסדאז?ל«פוזםעבר•ם pשנ

כן. :ב • ,. • . •אפ!,לי
• 1w w לדתv לאיסשו•נרגעדתn n•a כלל•ת

 rבר oכרח r• nס nלבתצר•ךבןלסםראוt•ת,ן. nול••ס•ב aסלםצ•עואני
n .רוו•אמררן•n הת~תn ל, 11לםםגבלרת.םייב•,כלעלינוחםוילוזסלחןרת
 , anל ,cש•ל•ם nסו rn•תר anoרכבלר. r•נזם onינ•סרג.לדםוםאד~לגנשי nז

ם. nסלםחשיליםג• rnסיותס•בת.וזין ,ת• wKרר? pnתר • o nלםרנן-,כן nwנע
s ס•ב•זרn יar ללחםn נווpn •שילJםיa לtוn זםזrז~•נ, a וגוg זנד,ו•ד•וכaבa ת

בשחוןדם oו lל•ן aכסבד. aנסובים, ·•כ i ~ nלנו vודיע•ן oר aליבס•ס•
בוחרת.•חס•סל nבע• o •פכנ•. nם nםוסח vגעמקי•ם•םרת nכד nם• n •ב•

 י~:זי,.
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 :ב.•ואנ ·.דיגאל

•ם pערת 6םתרן ,··: . ,'ערתק
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רת nם•\כו aישל ~•עב,ס• •••• •~• • sעב•נ• nחתג(גלו~ ~ם~.באךפן
נכבסשלאפצ~עאב•אבל • n,חז~נ•ן n ·עלוצר.דת·טהוכרנ:ו n:nאםשרסוג• nר

ננדת. rםטובזו n o •נרת. pוגס r.פת:·זזמברגעבחל•סולא.לכן aרה• . . 

-זרפע'ןתכביתעלהצביעםוכ'ל Dהו 01 ·'
 rלנרוצו•ןדברבלבל Rגו•. 9אין-לבר wחכרונר(לגביי~וט. n~א•זיתלו•

ה•רם•לש n•ד wוםז wao nס • aםר••גב• D aדבו• n1ור pח•רם~ן Dב-•כ_ ,~ד nם
R •םל~ו ••~ודו.•בנn .תכניות••לנרסברתno •אתפרל.אותןסברת

 • nזכזביועךםד•םאנחנו

-אד.••ב nזגול. · nט pהתתבוא • aוכב'יב" wםהאטות'י ·
לאסז~בןנר~הגבר n ~•הכררנרת.ת aכ• wלאול'י'יכולזהאותה.נשברו

הסברון oבטבסוג.האו'י•ב • n•רז«,ש rלבלברסו 11ונכרונות. nאת vב wי
חראי• r nזאבכל'יסלוסות?סח .ל' nרדערי.צ n•פ•גןתבעיתעל"ייעת~

 nז .נ:1••רסםססח ••סצע aרבזגב••ונצר 'ם·ד·•עלאחד,םנד'ידברעל pסווחז
וו 11זtלרר nא.דם pבנ:ואחדסר D'ילו-pומ·אחד rבוב nגנ••לב~שו. pעז:rדוגולא

p .י~פצר•ם•לרםשרx םארpn ,ור·סיתמa•a ••רהש ~•יp שיp חשובתo,n זלנרn 
כ•ם, nםאנחנו•ותני•ו p ~ד,-סםל• nnלי ~-ת p•ח•לרשכד• nקז•ם yלרו Rל

i צוייכ•םוחם-,tרוiו'לחתוc•a חערב•תn ?יaלn רR מלw בp רגn .זשנ•נק"םrr ם~
 :- ••"נהעםייא nסלבר nהבע• ....זלברין r.~:cהבו·•ח 1 • 1י'ם. rבורפתסייד,,·סלחם

. . 
 a•nררב, pבהיום nסס•~ ana nערצב n·יית

r ·האלבש•ל•םתדרוך•:גי-לזוn • •לעד•·•ןוחייa תתבo ם.n ל.-הבש•לייםננ•יםוסrו,-
בו:ג•ןסתורגלדנו .,• nוגדותכסור 1nב•תוי'ל.לו.ונ:ו• pלדןa oב•אבידדת-ד• n nדל
•ם rוtשנ " cוגל••ל nבוrלחגו nאגעל~ירם.aזנוזנו~רבר,,זn • ·,tר rלא nז •.זח
 •ם•ל•••וו r-פגלעסות ר•י••זגתם. nסל•ם rל pבםוזרתם•יי rר•בצדדו aיע

 nו••לר• an •ד~עלאחו.רבוזם•ל•להס••סות • nלר• tבארטו~ aב•ר
 .•ר Dלגר nאדבר nז nבל•ל • pבשנלשולריכול»רתפםנ•יי nאתסדג«ות nר

עד••ןתוא ,,,.סאג•כmועדבי•·לגב•
 .,,יגה~עםזבחשרס•ם•רם, n •לידגדטה nלחרו,בל•םמ aלכפרש .,•ג n wל

וובשים, nגותלצ,'י•דנובלז acד , nואסוב nחבטותג•ע nלכח• tצר

•• -n סלוסבידינונפלוח•םנ:ז~p ~כאלח?רת

·•-' 

.. '·, 
:;,•,.,. 

j •• ., 

מ" r•פלד• n·וב.ז•זדרוסתא•גת nחר~ב n .~•:•ו~כוא.!~יכ
s ג•n •בr חדo• .w גn n לדפות,n נpo · 

n זFזlli •כפעם • 1970'ידלn ,ח'-~נראוז o תסw זוגועללארוךבבךוia;i n לn סnn; .r, תi'lw • 
 \ ~ ~ ;~: ,, {' \י,

 ~ rדסש~לדל•ש• anלונ•ן o•כנ •י··

~~~ p סרםo פרת 1רגיבהמיי••י•ו••ם•&
 nלסדרועבר~לנו nהתרת nשרראתגד~ל nל ר•~•ולבן aאו iספבאויר

ra וכo בלי:r•o ,סווזמלר~rכל•רותלגוםאוz11e סלדn n תודnm • •לכדn ותרגיע•
•זור 1nכלוזבל • npל rrזגJז tDז,ו aרואיםתrנ a- :.''•םד pת nבrו•ב•ז:;נבד nאב , pרחו

n זפלג'"י••זדו•אtוn ודלp ב•.::. vv ם•צר •• ,צייו'•ש.,צ•ר'םעםם•דח
 nלג' nעב•ן 1tח'יע ovoני sל nחפו•פגtר.ת rop nrגרוכולס••זרדם·בד pסלתת
 ,..,,•ריות nלס-ורג•ע ,'?וחדות 11דרכ•מייייייייי•וr•ם 1סחגד nאב nרלז

 • nז a n «,,ת nסדח Kחר nסרר nקצח .ם• 1ג«צנר nנ s• hD•K .pרוסלגב•
סתלסוז n.וגלים•ל nות nכו nל,ל nבפסן , D "פ. · 1יו n 5בתרנד o 011ג•ז• zם••חבו

םאדו mס• nרזד xםמסוב aס•לי••זררעלסתלזפו n _,Kםסרב n pל h,ל
 ••••סלנ,_~פזרעת n•ז nא nאתבנר nר nר"ל nצערן aאת

,·_· ·' /""\ . 
ופת pתםאזסדי'םעון•טפדובר ,,על nםw r ב:,.-

a .1971 .1970 .100e ,19G7 ס • 19זo •~ ברגp םרדניס.ר•םr ••רכן םn לאn • 
גדרליים,א r••111לאכוחות•ס • ) nבםרו• ל,ת~'- •ד•עלנככסt rזושח n1 n(דרום

R כל• v .ייכוחותo כוסםn רת.ע~ראp ••לתרוצ•~~נחבר 4 םp להוכד•רףn •~ 
וללדוןסrדבררצ•םעוב nםעםע.ל••~רף וm.לבר* ןל''" nכפ nתאח•זאת

n פוסn n .זאתx ספיןn• r יl'ו•נד\י:a לת•בדליםr ·לוצר•ןייnp מסבון.זאתת.:
 .-·'·יי

', ,,:, 

' !--.. ...,._., 
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-סור•-

ןל•ם pהםררםרלשכת

דמים~ן nזנ 10דף

ים pערת 6םתרןעותק

ז•~ז n nבגיודלבר w nכר n nםלמתקדם.ו•ר•ים anסאמ~ n•ד•ע••לנו
ר·כ•ררן nwאיזזאתבכלבכךייש •.אחרתברירהחייתת•ם.·לא pזפב 100ברי

יר nלא o•ודעאני , rלכדר nםרכואב•ים rשב nל wוס~ר•ם nאסשרזפג••••ת
עליירסרר• nהםערןת 1לתקוףנ•סר•ום. nן wבם•ם pגדרלות.בשב•נידות
פוםבכלכ•ם. nמאבחנוראילר rיירא nס•רת nל'יכרלכי • aדד rזברתי

אול'יי• n •םצדאותוזף pלתינסרדל'י 1ורסד.דחםעוןים wאנסםש'יסואר
כד•ון•י n •חאלתכל,ח.דבוים , pלבדרצר'יןת 1זאבל • n•nידא&נ\זוחן nזסו;ו

הערב.

סםיrנ.ם•וג'ב.כתרלו:רד"'ר nםסךעל
ע rר rnDארתם? nnםז nאתא•ן•לן.לא nזזלדעתיברלאתת • aור pב nםרפ•ע

 • '4ג'ר •פוכאלירומדללכרי nרזפר nבתי nבם ••וארהםר

- ? nחלaז n•n•. nפר•י• 1כפ n•ם nל • a;לג . .
לנחלף tאבעירת·••"בכללהיום.כןעללדברורצתליאב••ודע. Kל • aא

צר•ןבל R·אד'יו-או•ר,'יפת nנלם~בלר,תזנrרםלברא'יךסלנו.aבח rrםל nאתחל•את
אותם~םגלחלום tםכ nנסרך. nבגרבעכס•ובא'יפ Gח • npש• pש nת lלחב•ן

nop םאד'.ל••ירס,•כםr רn כז,n • ולכן,.• n םר 1בא•ם•חםערבדהrn •rב r צר•.ם
נר nנ icoנגלרת onבזם.·על.לחסתפ-ךצו•ןזה nר poב .•טאד-, nwrםבםרך"דבגרבח

D עצםבדש'יל'ים·עלj ~ל~ •דD עלרוn כוn רר~•םי•אבחנולכדחות.לם•דע
םש'יל·•ונ• pnםררםר pבםר·בוגaדו wכאם.ופי·לי wסי,איaוהםזtםזנ.רםייאתלסבן

כרמותאחררם pכםם. w•ר nwרת nהכרת Kיםל n aרתרהאר'רחילאתהכבםנר
ם~ד.שרבבכןרשי~לרבכך.שיפלוהיבשה

 .•ד.ם pלהת aיכולדי•בר nכן.גםכצפון
םשרם•iנ.הוכח·םפסי,יד•ם.יי•נר nא.בל

 ,ם•«• 1·ל~ס aחערב•סל n ~ n•ללכרזrוו wא ·
 aע•יפ•כןגםהםב•ם•ם.זאתםרדדי•ת• nלא • nזפחיודעלאאבי

סרו aוושענת•ת«'ידם'ן• aס aרס paכנגםו•ם.ם nזrארםרלא nזו1:בלרםדתס•iכ,
•וות·ארם·ב-בנ'ים aw acלבס•ס•ות.רת wול nם nל •'וזבלבעוב•cו.לזלזל

רםתחבבאופיינ'ים t'סםז,וrרס•מןבס•םוירנודלסרת pלתםי• lאלמאתנו,גרועי.ם
גדרלינוםסגררתל cr ·ו··ר•ד• vבtוכדס.רתלמ atתrזדלזוות nבאסוחורב•ת.
א•גןלמ lזזחחולןזות-סדדות lתכנ•ת'י llלע'ולת 1סלרב,ם•ועסל fםגובסות

D .תגלרתlac זn תוn 'רג-1907בזחתית , 1948 ,...כ.o ר-·כ 1עכסw1 .ה1יייד•וןו
וסידו•ם pשפ • nמגורל wan •א• wריבו, wבסודורת aההםםגרות~לתזת
בר n ,נ•בוןרלווות. l'Jתםתג,לרתז lt-•זד,ן Rה D oי 1•רצוחםםרכז•ת nר pרב

ו nw ז•~זיתככל nזלבית.רד~ rד• a•onנלם n-דברעררדם•ף nל aצר'יכי
עובי'ים dד•ם rםaנ nרםיים nלר n;זבס•ם•ות. anבחולסרת• v~דסבוזגינרםף. aגווו

בחם.לזל tללבד~זכרוסבגללם aגררס• nת Rםנג•תייאבלהסתבר, :11ל

 • rילד nל' , ••• ,,,.על riהםכרלגב•
 •• rל n"הת nז~דל'יי fז nמכנסתחכועםדודת

:נלל'ית anו rםתםצו•ם· nערכדו rםמברל nnבג•ןז'ם.
 .ם• rסנ 200-260למםסבונו .•ד pnכללארון

תכנ•תעבר Dסםצו•ת. p ~ nלהת aכי nםנר nאברב w•רם nרת. noל wסנייןזב•
ואז , nו pהת nבטחלןבור wייו,חם . nלחנ••םדד•זגוי• l)r~נדחםםםד'יייסת.

לדעדמ,סב•ו nלס· rםבב• acם.ו:וםרת.'· nכלעסות,בגד-רנוגי,תדלנו 83rלהתנע~דר
ו Jnאבז:ולנדיונגד&ת pת nל nהסעלח n.לאעד'י'ןלנושז;זדדות nםפ'יעל

b לדס•פ•םn עדכךתv סדב.•תr ,ואדל•פ. o ותק~ר~דכ· 

 tידיבא.אלרפ

בגין:ם.

' . 
סבת nם nאת•סרד•ן 1uבארהסבותייאתגoדל
 • 81להרס• nם nזבסלבeנל•ןא• •סלב.-ר

בר•ש•.פרלםבסו•ככר nז

1 ~· 
, .. l~ז:' 
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-סור•-

ולים pהםרוםולשכת

דמ•םמתין 11דף

•ם pnער 6סתרן ·עותק

n ןיר•n • •. צדרp : בם•לרוי 1ויאתגו~םצאיםa .צs רר
•ויוםםיןl fןסתר .,ו l"רד Dוrברדכ•

 npאםפא wבנרע•דברןצוו )ל•ם(לרי rsברב-תחילתםע oרנ , nםלירעדת
ת. Bרד pת nנפג•שסםענרעל•ר oחברית•'מארצות

~ארצות-חבוית, npפפ 1n Kלבו~~ו rב r,רצ •צ ~אליכ-ו
 ., aםשוםי anםסנו pטבי;בםחרדות•

ארםואנ• •"ת w•ד nת nארםווכסאב•ותחםרסת.ביםניס.צירו ·ם• pשנ
 ,חבא:.כםצבחראהאלח'ים lבברטכרגעם,צבנר 81גדול.בעיגרלזאת

בשרם•ם m eסר lwpב-םשרס•ם nבברסא
הפתירות,עלאלא&ו pהםעלכןכללאחיההדגס .ם• r••הר nסק-60ר

ברורלאהזחהרגעשעד•א nרחאסת. .,ר oאו nכ~כרגעהתררכחברכןכללא
 40,לבראיסורזהכסל:בדגילזז.וברדהסלתהלין R בllא•ןווסך-ו.חטםהל'י

 1בחןכשר~בנ• tRטצ•רת pאיד•כן•סלובלח••חרק~ס. pס-30רובסוםים
 • nזעלוב rnאתכרגוםבחליםראייננו

 .,,•ג n a•ד nכזת~הואאםפקת nםצב
הגדול rהפאבחיה nזעלו•ם. nהצאחו•פ. tפגםרם sפגםוסים. n-10פתרן
 aםאםצ•לאחרקיבלנו, .ר• wעכם nארו Kס'יב• 8ררנ'ים nתאב•רם•יםשלנר

פבוזום•ם. nר oע ן:J 1לתבז , nסםסrל n oדזcסל ת•••יבתתערבותור. vא•עצרט•ם• ....
י nםארצח"הגיעו onיםרנ.דא. nינו plלאןרמזורזrנ•ם \ Pל rת.ת vבביראתבררן
מג•ערסלאסו•ם n•תררספדם nלי Kנוםפ•ם• nפשוס• 6בל pלעדםד•םאנחנו

n .כן•וםn•o םשו 18לגד•דs •o ,איבנולזה~עברםכובר.כבדרזתבשרם
 a:111הסש•שםראת·ו•ום"סנ'יםה•חקז:,בלבוואסון nםש•שםנש nדבר.שום'ירדע•ם

n זn לאp ואנבלבוn 8לסלהםס'יןעליתםלרמציםנו pE .הגענוכידםn רם•
 • naתל nנדאואז ,ם• mברס-8לר nום-10ל

 • eoס~ו pב• • rו nי• nrהםבגוסא
n בעיn לחביי11זאיןחיא·at .לי-אפסו- 1רתםn ו'יםrR .אלרתםn ;\"עםםשוס

 •• ,,.• ro aoוו- ,,לול•נ,ו n •גcחד ,,.~ב o•·בו pאד nnזרר a:•עלוזחם •א_חדםנרע
•נו vוcנובעת • 2 ,•ם aנםצ nא•פ a•רדעיבחנו a aתיtכ aוותנו" oלד aעדtגז•

סאמזם • oעדבו nםו 1 •ל•לח n nכנראבל pנם n&ו nwe ...,..דדצ•האתים. pברד
 •ם• pר rnו•י rהסלחונענתהםזרזז•,וון nבלנרס•ס•וח nט iכ• n nחאנ•אתלהעביד

ת a \npר•ס~כגםרם nסנר wpרב• , nב•ב oבנ•'םזלסבולותאביתכעת•ט
יופשם•••לתורת aול~•גד nאנ wלפ•••לןרחכל~הרזאתנקבל aאהםשוס•ם.

 ·לרס. mבדע wכעברו nארצלחג•עיכול nז

n • לביתןאוליגנראולn פ•וv לאיו,,אתn ולn וו•ס
לכאן?ם wםאותם

 aםסוסי 50:יכ•אוםסרכב<ים.י•ם t nnצררנ. lר'
אנ•תל• oד•ם, n nא•פ•ודעסאג•

פזר.ירה nם~דותח rט:גניילברא'ין•רזב~· nr 11 •זחאותם.להב'יאפחיד;:ז
 ,,,,.ל•אני ·י• or•בטהב~שנו • nmבא•רר•ם p•תר tת pםנ•ם rלאםריאין

 •א•סרדגבח rבדייו

 .ם• pסב 300נר wכק-•ם pהסנא wבבו
כן.ערפד wלזחנל R • 1000הזפנרובכן, • 000•ן oבז oו opב• nהדעדחבר•
 • elo-סרנינו~לח p 16ר,פתם • 126•סרולנד n-300. 1סםתון•א nחאםת

1סאר. nו ,s1 כרירבייתאכלבחם,םעדנ•נ•םסא•גבדn •נnp ארת 1גa • 
ם nד •ג:r•פל~חרכה o •בר·•ת nארצותלנבא•רדע.א•:ונ•-בל rנ nכם

 •ל~ nסנ~אר•ררם• nש•בת nםתדןחרצי~,לברסבתנו 65-ם nסאת aם•לל•
םהו.זאתלעס,תולרצות .ת, sלרצר•כ•םחםים. r.טב

רםו•ם lשפהב•ןתתבגסרתיסכאן
היוםערס•םרש.·אנחנר wפכךכלעדבד aלזה • nלמש nוו rw nלםלםעלה

אניות.הרבהלבריט • nהטזרבחוףאנ•רת.,ל'עלהזח • nזכתחום aצ• 1םא
 ,lי•

 .-י'..,,....,1
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-סודי-

רל•ם pהםרדםדלשבת

דין
12 

דמ•םןנת,,

ים pערת 6םתרןערתק

נ'ש"ציודבענ•ן .•צ•דד nת t ~לקבלאלאא'נ•רת,iויל nכעיכרגעלנראיtן
p א·בלנר~· n נrw מבישn ס•א•. p הל'ילמ·םער•ןאב•כאלח~שולים 4300בלבד~
t ג,t ערד.,עדR' .5PQO אלוו'יפ.-10-כלבו'יר· · 

n • :לבזאר

~-

גיו aלאסזה nד•דרבלנד p nע wצ' nלפני
עד"ין.

תגיוולאכהדרכתברגע Kרנםצחג•עזה 1צרדצ.ר~א
 nלשדו ~•• Q•iש;לים··אלחידרת. nליעדיין

•לרםשר, p 2.5ל Oל~ררחתם gגדולים,ה•רתוהשייל•םאתוו. D 180-200של
n 120בתח'ילחזמנו n .בד•עס'ינרכןאחות•כדתp וזזn ל~צר•כ•םחלסנדn ירת

300 • n דוג•םn ~לאפור פ•~ו~לn א\ ~ 10-לנואיסוד • 1000•ן 1זn וועם· 
בבלכא'לח 41ו 0למם' gt ,ז•-לחםןאנ•.םאם'ין-rזסתבר •·כס•בוו~לחםי•

 lל 1000טעל:כםובן • 10לכם,נותניםנר nאנ 140אםרוז,םתרןהםחנורלם.
~לשרנסו•ברתחי,וםז.ו•ם rlbnגאנוזנו'!ורת.בל pסנאםז li:iכבר.ע·רס•rנםדבו•rנ

 • nבא•ורפ nםאל w •חר•ם, Kרםרת pבםגם

עכסיו•א nבאיוןפתק nה&תד n•ד n•nחאוז

ותגלנז· nרםברג,. acסונ•ם rwזםכבריוסו1זנת r:בםגרו.באו.ןת•דו nוכיבזרונ.ננ,
נ'שצ'רדע.ר•יז•נבתדוגל•םא•ננורס.•ם nחדט_וגו pבט vן aבזבו.למיידת

שרדבלםזש•.צ•ודמוא

___,,, 

 •.לכלרו•ם it\אבלבר pנ',בצידד'בעב•_ן
באנ•רת.וסיגיעסאדכבדצידדזה

 •נב•ו~בפריזוראר ·,ב 11pב• wםהכלםרשת, n;גזי
n •בעn לאנ•ת.ואתלהב••ה~אh בללובדרןפאף•גדולותכםר•רתזםבר

 nז 1שםרפ nעל aםדבר•אםהפגז.•לד p 20הפגזי•לר p zoבכד•ם,~גז•ם
 nרהלילםשרםיים, 12 .חבי.אחאל-עלזו nזהוגעעד 1חסםו.ת nבעב•ן&כסרש.לא
 R•לני pאםו•ושדס Dום J!ז:ווגעעד•א-לעלז.םורםי D 19עודיד nייו nרם

n יזוצה,ג•עtפ•גר•r4נסעהםשרםלבראנ,ZO .אחר•הצn רלת •ם•.רn רכבת•לת
 ··י? ·., a••nאזוםסדם'יםלט.ברופאםז;ר iענ•ם rםר• aחב•.נו. pזר•רית·אםו•

ענםעל'פלר p.לתזרתמתהצל~מו,רלא ,• sצבבםזשרם,לשרם nרב nםלהיaכסר
s האתn .אר'רתoבד•ו·יודעאנ•'לp' םשרס•כםהa ·ו·ע.•גי·. K •כם·•דדעבn אופר

 · nאגד wי nםיעבניננ.,דנכל n.nל&'יחדלן'לאדבר tסרעתוולעת .,,,ג•ס
n .rזאםדסזn ילן'n1 רתs וf תל.ילחיג•ער'התכ;•ת,י 11ל•דתירo םשרסילדסת.

0גכםואת w'ל•כרל v·גדולפשרםרא nוr • 5ם• לנו··בשייזזר nשרן;.' so-70 ·בד, 1
לנר.•ך;רנד nנואבלוג'ל,.לבראינ.גערן · nזrורהרא w • 141סימשרם• 14ערד
 .!אנ•נ•ת. u.ויבראוזרר nיי•רר~.דד,"בראו,האלתסתםסרס'יםהבטיחוהם

 .~י wםוא•גוחב•צרעאבלעצרם•אסז Dלאחובלר pנתהתבב•רת wלרםר n·םדכו
אתביו aלהיודעלא •ב~ר. nםלהתארגן nםההכוברבעסזחלהיותייבדל

רדר aםלתהליך!כ~ס nזם 1•בל .,~,,ךכלכלא nז nעתתענ•ן.:לותכל
 • aרבו•ל o n ·,סוגעם a ,,,כזם vלנרתח'י•נחסלאמושבאג•ל·םהל•לה, nה

·םrזר.~ג•עד•ם pוחלתתםרשת~

השעון,םב•בעובדיםם oר , pבבדות• pב•
בדת pלו 11א1כ ,ם" pל n IIRfl.llר a•p-ל nוופו pבם .ם• pל n•ם rרםדכיםדכיביםרהם
 • nערל sסאדת 11ססתחברת.דגלס • nחםלחםו nן·לא rלתהחלקיםואתסלםוכב
 י··ב;,ני'ם rל nייגיער nליל nסב wו nב• Kלחש•ם"צר•ן nזאתגםאבל

 ·זרכ_בת· 1אם .•ו nםזaזגד.·•רתררת 11לע v •אכל ;.ם• p_חללבדר onסלאםשדם•ם.
n תאר'יו'ת~n ז.,הלילהלעבודיל n •חr עיi 11 ~ 1 ,םרנג#.סלרם · ·· 

r ם•.גךובלמםםרם• מו;-;בלברo ר , 1זn ם
ג~פבו,לא nזפלאים.ר acסיבוסבר rכאותם.נ•בר rו. rבבראל•נוהגיעולא

םרנרת. nכפ sגר~רא n-.rדלמדנהסצררןאלאשרן, 1zלחטים-יבדלאבל
 nrם~ Kלנולאפ~ריכולזהאבל.•רם, nלכן•ם pו pזכןכללאנר nאנ
סרב n aולוים. rבגדוליםרת nכרעםלסבתצררן•הייתאםםאד n•ד nם
 rז• nלחנצםוירן nורכ K nsתקרסבפסןו nלהג•יcו • nפ nרתחפל aתרצ n נ•• nת nם

למוביליל nנתזת nו pדבrג~ררכ•וג. .npaיאסרר• pז acד ·• nוש oכגדולכוח
•י4ו • nתרבלבםסדם'

1""4\.,,.,_ 



-i\f 

\(-
·:,'"·1.." ... 

. ..,,._ 

והבטחוןהחרץועדת

73 • 10 ~ 14 

 iצררצ~

-סורי-

ןל•ם pהםררסרלשכת

דמיםמתיךג, 3דף

ק nער
.. 

•ם pערת 6םתרך

n ~פבשרםa ,עניז«גיע•םri ם•r ~ n וr ~י~ 
 IIJPבה'יםתר'אד•רם n:מהמל.דעת• יי·-=ל,תעבודרכבנו nרבעוי'ים, crבםסן'י.גיעו
חםאבל • nנר'.לא nזלחםבעתיד.ייך wתפםו•אל-ע·ל'י.ר:רצ'יםנו nאנ· .•נוtזב
לעניין.•,אגד aה w aאו~וי

. R •םלילענייןורבופn .;n סבקוףגר-s םלn4' 
 •«וכזיייםלי•ם Hשנויעד'יםסביכרגעלדריסרבותנ•ם wלפנים rהד
n חרא·•עד.o -ללדאוגחרארןn בשיR n תn •צוכa חn קשט·של•ונ·"ם:·~· n,o ,מורם
w לולדאוגהארכלרםיה•לn סידר~םשןw עבודתלn ~םp םלמיורם.בסעתn םn · 
 · ·בפםשלח'כזםגדלס n ח-·ללר n•עד'ים nבייצרעלצר"ון ., 1גד,גירםכשותאר

 · · •ר:פו nלתךואי nאיחיהת xחזפ_םגר_ת nבתרן·ם·סרדסכל

ו nחמםםו;ןרד •ה rאםפ,תבע'•בםל•םשפבדאכח
היינוחייביםהלאה.רכן · nבוו nת nבוב•ניברוה nת nםסודניד:,בענירהתעיa•·ח

 Fllל'םככולנו·א'תרי'ב•אהגורפיםכלב•ןלת'יאדם'יזאג Q ·· ן·ד•,'עגרף'ם rלמ
 .שח Rשבוסל'חזזלעל'ירנחרעדהפה pהרזחלצורןוד'י'rנר·•ד·ת.בע pר''ירתף oם

בדברהנוגעיםרדים vהםכלל w aםבכ'ל• nבבר•ם nרהבשחרן,ר wערפד
ב,כ'ןונrז' n 1עדםי: K.להכשחרןר oסוכירדן • nםששר nרהכלליהםטהו.וציגיי

 · · · ··םרדרר.סרביתםרדא nדברע pרם rםמפלאלו oיי , nז

רעדמ n .• nfפל n·nםבבאתהםםביוהשבלאל&נ'יכם
ר vסברארן, nהבשוד wבםםתאםםשח•סלחצררן. nל~ית oםתכנהעליונה

גדל··דזוראשן·, p ·•לרםבעת'יר• o'אנסםםsכרגויינ nזרדרכ. a aגיז 11םרערםר
ם•לראייםו.אגזו'י'גירם ,,,.על··חדרםבז;;עת

 oי rםתמל' aר'דו wפ n"תםי·ילגcרזור•רת.'יז,תיד nת
רררת pD''I .וחבות'·חסםלרסיס,כו'ח ל~"נו•·רתיiסלנר.נח'דצה'בצורח pבדיר

 .ווו·ת..,« n ·ד· n.לaסו rnrfלגבסרד·אלאלארת., pnהלם-סרד r·בדירסי•ן·לא- nזדתה'ל.
 · · ··;, n;ברד nא RN1'8RRIמו.ירד-דם acכוח· Jח·ארצוסרד Dלייד • o pדל nןעב•
ת~ז aבו'י' n ,וד wלפ,זא~זופ n ·,nרתעש•םסזזוובסרד ..• nבוו nהתרד oם- nכרר nת

'תובלת·י·עברד~םזו;-· nסארגלדסצו•ןם•כללי, rםס-; n..-·om•םםכןלאחר
סל a ~~~ו~ riלז~כ•םלדאגהוצםםאתברברת nהאללאי~.הרסד•ות pnר•םית
ווזn .aבטות pחםס

, ...... 
\ 

ול a·עי~יי nס oברייי• iם~ nרר wבפ• nז
בזז o'וני-קרדי·ת••·רעדתאחזכלליד'מצבא.ל oלנר. o .פייק·רד•םזשל oבםיי
 · ·ר'·י·ות· oר nסל-רעדותוז·•ד-ת. nםרעדותתחתןרידת. oהוכלזrלנצ•גי•םייס··

ם·ן.פ•כן"בצפ-יi·ן nכראש·מרע-דאנשים.יביגד Dכזהד·כר.בל ,vבו·אות. i>חםקדtו
 .רז, nהםעל· nגדםםרבאת'רבדרדם aנ•צן•הרזה'אתבםרכז-שבקרם"םוםוזזלאת
 , 'ררד•םרן.םר

ת 'Jבז:w rהםםטלה;. nליש n·n 1972ירנ•ב:זיחס
 ,.aזר•םלרעדתתעברותאחר·•רנו 11הבטחרןטועל nתת•סהאrזרוותוrנ- pבפתיורם

סו•םרעדתזה.לעניין nבסרת=ןלחידת·צר•ןדן nבש nסר w ·,nלעב•ני'.כלכל
אותתחבוון nהבשוטוההחלשות.בלת pלו•רת nא nאתםקכלתכלכלחלענ•נ•

 .·ת rב.לםשי·&וד nםזtלכםרםר,אזאת, nזציתגניאור nיםבםול •זהרןלצרועדה
י , ' ., " ~

וג acלד-זח·ן Jלתנוצויןייח nס nה,אוסדניח vחב
 8פסלח" Dחאנiם•צג'י ilt:זתדכענ•ן ·-רתם' Nתכננ'ופלאיים.•חיוסבארז

פד•נ•רתי n •~אגע rהכלל•·~הםשת~םרן nםסרדיחבשארםרחררהוחאנחנו•,
צר•כ•ם•ט-~ארז 1שה«לנענד pכדב~.נרגע•ם nוד•ם 01nבל·ם v · 1,1בת•

בארז~.בוגוםלאי nםתםצ:גתפונתוםסבלתנ'יםם mלדזr•ם. nת wלסלדלהיות
 .•הור-\י.-םיי ·-r , 11:בלחז:i•גו·וס• r vו• ·פרדב,לםשי acר nכללסבדוןלסויה,&רש
 ' Bל D·לנר v •דבר•ם nוב nבח·תכנון.ל~ו•.•רתור xרת nנםצא•ם·~בר nאב

רת. nפצת r aדבדיבכםחהתכנון.«על

 .בארז•סבס•סס;ת.בגו'יותלנוא•ן
דס•ם.- nלכ~מ rםםפייכללבדרך pדלבםרצרי'י Kהםל ~ aהבדר~•חםלאיםאת
לסעת pהםסכללשת rבלםש•רחפר • pרלס.ל,תוס• pבקו nייבעגעכרו t>א

חורםבשעתנל K • 11ח rnלנaולרבב pםס.פ• ,rז·תרכב.םב•בםסתרבבתמורם
.. ~· 



והנטחוןהחוץועדת

 4-- ~ 10 ~,ז' 3

 ~רוצ·~,

-סור•-

ול•ם pחמררםרלשכת

דמ•םובת•ן .,,דף

ים pערת 6םתרן pערת

רלגרלןילתעלהאותם pלס&צריךראתהא'י;וסילירןובוטגי'יסאהתבאסו
 pלפשר wmםאראינן , pgלםרכבםאדםעשרבסארמרבב.כל jא • nrידא~ה

אתשכנ•ברכיודןהזםן,כל nידרע nתית oבעייתזו • nסד~רכצווחלפעול
n לוםד•~a ג•סעל~לנריהn .סחארםרתn סלn םn ת.n ה•r 1צר .n ףm א'יעםv 

 nרצא nזרהמורם.לפחםנ•רכבסלעצרםדת nד•ד oכלהביי•תציעםאתנר"לא
שעלתמידר~דענוהעב'ין~ילייבוובל pםחייתלאדולר.ם'יל'ירב•דת sםשל
 · • nס rובת ~ pnכבעצםזה

 • nבעיה•תחזרה•ם•םסשתםת nבםל
הוכהלעכלןככנסגראבלרכב,לבואיין.םאררגבים.יותרנכבםברה~עם
חובב • nr •לא~הצבאידעכו•+יייי'וכבכםרתארתחםאדרגנ'ים.•דתו

אנחנוחובב.~תגייסנוםגר•םרת.ביחיידרתא~תרארגנויר~לס nה
 ,,,עלשדואג • nברו nת nרד oםאר nסל•סלםרכז• nו rב~ייארתוים rזי nם

 ·רבעים. rההםדעתנולפ• oרםדת pלפאותולברדןרירגן· 1עד•

 ,~, nאינךבירתוהשרבהא~גרךידיעל
פצבליצרו•כול nאתאבלרק. pזאתהם nלאלפים-10לרכבכלי 2000

רעת•לפיפררפררםבם nר 1ב•רתוהשרנה nבצרו•נוצלורכבכלי-2000ש
BIS •םצדp הענ•ן.את

• o בדלבעלהםרגעודלנדo• .p ' בארז
צריכיםאנחנו•עבוד pםהפסכריםרב•תן.את npלהצב~םיכלירת. pםםפ•
םררת nסבורוליrור.ם'ילידןהיא npללאל t,סצחיברלת rהליישר.םיל•ון 3.5

לעברלא ,ת• a:וס • nרב nולאלתובבדןן 11בארהעניואתלנהלצר•ןם•כליות.
ם,כל•רתלנרזכרוות n .nלבsייתררן i1!ולמצואהסערןסביבאלאאחתםז:וzנרת

בלה.לתר

ארוגנ•זצ•רתלבר•ססל vn, nבכר
n זp סחסנ·•בתנאירתl ר•, o לn פלn םח• n•n אn :רה•וn ·ד• s .רצ~צוn•n 
סעלרל•םדבר~םסיב•כל • n •~ר nי nו n•nר 1•ע~רדלא~אוציםדכ•ל nר
ז:כבכנו nכותחנות••כבווהח~;פל.מנבזםבעב•נישנשלוא•ן .•ררנו pל

רת. pחזכרדת nבדדכר lכ• 1ד Kם nrז nאווגניזצ•חלגר•סדת. n•ד D bבצןו
אותנו•יב nס'םצכ nהילאפעםאףבכסירן.בעצםוםדלאפעםאףזהאבל

חאלח,ארו~~יזצ•רנו n IQIRת Kלחsכעיל

גם aצריכ•כר nנ xהא•~פוזלבע•ת .
 •ואס•תבדן, onבח pליt.v , t·ת•כנוון n·לם•.םרת.וג c~.לדרנז•ךדג. 1לרכן
צוין 1דאתה 1םוופצז nאת oלובצבסבית,לצבוז;בהלדאוגצויד n~אוז.פה nסל

םתרכנב~םכןםסרםח•ת. hאז nלאוכלרם•הם•שרת~לגדוללםם&ולראוג
 . " 1ייכםרהמלון,בת•אתגםותכננו 1מרל•םבבת•~•שרתלף K 15לבו

•שדת. Dאלף 24לנוו'יסנ:ז:בלנסןחול'יr::ו.כבתי-לסםסרא·חר'יםה• t'ווזאכד
ב•~רדו w ( 1900•ר n ם•ל•• nס•שרת. ioooאררת oבהאזרחיתלארכלרםיח

םסרדםישרת.•נת nםב•ם aםלאינםול•rנ nnבת• • 5099•חד•דתו).על
n לתבו•ארת~רשבn חוליםזיו~ n .רצ•א

 ••הגרדיו nרכםתות•רחצר ז,rה:גע•ח
יaלבעיה ,ס"ק••םת.לאנםצאים,שאנחנובםצנריירבמיסורת tיג<סaור Kבע•ת

רר&א•ם.ה•רררגים.

איינופ•רדש nירנ••ם nםפעל•םבעב•ן ,
בטעתלעבודי•בלם nם nסייד?בר o 'םפעל•םל oסדרהלנד w •כלום.נותן

n ז. 1ד , 1םלבאדפןדרםa שאבס'יסדאגגרוz ••••·Q יעבדוםג•דםסור'ים/, 
 nלחבטיכד•ג•רם••בי n a•oאפrזררנד oז;ןד arותם, K rםרת n ·צרבתדקייו

עםדרתכמה ••תתע;•·חראהללרדםות pחםאחדהעבודה.את~לתרסרת pכם
n םס•רנידתa ל.x לnr תחייבינו~n לצבא.ג•רם, w פp עבוזרפרתo n בn סב•ם

צו•ןאתהבל aםהצבא,א'ס pתות wכןכזיעדלאאבל•וב•ים, nלםםפ•ק
ערנד.זהחבלבםןבצר.ם oל•וצבפג•רםספופדוםא•סלסידור"לדאוג'

 • nהעכרררד wם •ר•עלםכדהלזה
' 1 

• +t 
 י~.
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דמיםזבת,,

ים pעות 6םתרןעותק

סאבו:נינוסבבו nwרעללם\בםפעל·'ים sאלף 166יט
 mהעברםםשדדסבר pאר.שבאנשיםבר rדית wאועין.עליהםלשיםצריכים

 .-. pבטסהעובדים.םם~גר z!J nזאנסים.לו·תק
י•ם nללדזרגחרא ' nםלסלהראסרןהיורד

חי.שב,עבדהז:ובבנתהאררגנ•זציה noב oחראב• • nארנלדס• nזגלהםדיר'ים
חלב, nה•פ<זרך.,היה .•כeכרש nאזו nםכחלבת nזדגעעדב.עיירתבםcוקמידל~
א, oבברסערבד'יםאנזויםלאותם nביתנ w n:חראסרב nזוים 1.ת nית nרזז. , pדל

 nהם~יפםאדרגן.•ה nיםבח'ינתרהכל w tnrל&ני'יגררםלא vnוהאזרלרrארג
בע•ות.ס~יןג•ד nלר wאי-אפבע•רת.חרבהעלספעתילאשרב.ברצעההזאת
סלמם,אתעטר nםפשל nםסרד'יכל wדסב nאב•שרבה.עבודה nת wהכ~נעבסךאבל

Rn ר•רn רטדבחn תקין.םצב

 nכםלאחרנמצאיםאבחנוכאסר tהיוםאבל
ארסצנרידיעיבינובגדלראות aו•לםיד•םת pצת pם tםתבל Dד • nלח•םים•
ne תםלחםחn•n שפםתאורכת•דתוn סאראםנרg KaR גa הטלתגפראםn ~ n - n ק

·בודרכןלקבל.רעלצויד nזזואתנ•וז nלריס • rםדרתר zc•ז:ןלדחם mnנםערךגדרל
~צריךבעיותסררת.שלחירם w•יי rתםפי Hלחירםייםת rnארדגביזציה nם
יכול.~הואיםום oבפכיעבוד rםס nש nכד•~הבש•ברצינותך nעל$שרב nל

אב~אדם.כוחשלבעיח ס•~מוסבאני
 .,ב pרד nיגםסדירעםםגו•יםהצבאירנם•ם. sהספד oם •••םתורדע Kל

 aסערבד•ע.ל•ם 1בטים rםררת • wאיאלף 150 ,, ••••אלר 300-סללמעלהםג•ע
 w •אזס.~ר K 160עוד-אחר•םחירנ'ייםבדבריםאוג•לבו oבר lרם p •~ב

דפע wאב~מוגבל.קצתם nסלמניצולכרסואבל,ובדים,םילירןכחצי
אינם•·שכנא•ם nר nברד vnםנהל•.כלאבליסנן,מורעלותכל oשכסשול nפענף
 .יעבוד?םפעל nז«ךכםחולכן,

 ,•א J \ 7ם pל 1שדבא Yםתםפזרןס•רבאדאגנו .
 •אחוםםיזתן~םתורוורת !'Jבעיר n t'רתראורןסוורחעלםסתבלאתחאפ•בל
 npה~םפבענ'ןל pת pל nא-~אדם. nכראתנכרןלנצל 1ס•ואסובת n.nתבעי

 .יג•ערדבריים nwאגנו.טרולית. n•ב nםכםאדסיוב nחזהרזהו. nפפתרנר
ו pסיפו•םרנאי, oלייג•עיום nסלדאוגצויןעכסיוםערבאי. pלפהסייסובאי
א tא K&Oזח nו rבפלין. nחת•לת nלתלדאוגים~כ~•ד nפרכוםחאביידת.

1200 p •ענו.לאםל'ח~לרכבל

·פערןר soנ ו::ו•ם• nז:ו1יתם.ח nםלו nלאגם .
 1תובלtזיסדחופופלרגרת nכםסלחרר ל.• nת nחצבובל aזםן"תרבתגדול
כזאת,. nם•ונורוcצירנו sr•ונ nת qsהתהליך.ילזו nבתמדברייםאתםוכזיבאופן

 • nבע• o •ת aות. pפררתיר nיתרבלה nונלוגותאו:זקלות.•ותות1נ•כזההבעיות

 .בד nב a .aערגתייענ&'יםל 11בע•רת. 11 •
םבת n•תורבב.אנסיםצר•ן .•דו~ם nה י~~ pרמזריעתתחילתב• 1לערפד•ם
"םרד•ת nrלבו•כנס nצריכים~אבrזברסרבה. n nת•ת א•. aדתרגו,, n• 11חראס,ב

ביבן 1tacrיותי•מגדולותבע•ות nסל
1 

 .לוזזלנ:גת Jl ו•••ג nםווודסלרלתו
בע•זו•· nררו:ז nווב•ענוכןעלעםדנד ; 11סני 1:1וולחסינת nח•תזדוננורון.

 nדעד nדב•,ת. nב•לשדת nםלא nאלכלכלת.לוניב•סריםלרעדתתעכורנה
ןעב• Kתר pבד pב nצואוות.לנע'י pםעם'י•ותרבוcו,ז- DJלהככרגע nנר•כ

n חלד , .•רכנ•rלנרזn רבn וכב•דתוn וכw ;אב•יn סדסבn בע•ותn וותותיוaנ
 'ם'ית. n •לרת rב

ע~רדממגחלתייא.בע•ת •n ~ n n •בע•
 . ,,צ pם,בעל•

וזברו aתג.

צור:צ.ר'א

תלד•:ב.

1 

·י

כ«נים?הגדמ Dוכב

םאםזעס•נוגזבל tארתןג'י'יםגייו Bל
ב•גונ•ת. nnצל nבאבלאותר.כרו gל

ל•יז•וז nב aודי n ••וררג'ם n-ס•
אותם?ג••ם•ם Dמאם

',"'f'<,',.._·. 
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ים pערת 6םתרן

.·• 

t::.~., ·זםרדדר ..ם

·..,;,: 
חלד•:ב.

יל•ם nםתרלים nnבת•-נריע~חסו•ם 1לא
י•ם. nאזר nהחדליםאתזיר nnל

תםסים wםנר nאבתאטצרע? pפבעל•אבל
הפתמים?ןלסצרבא'םבפתנזנ•ם

,· 

 .ת• pחלת~רבהלתת~כרלאב•זהבשלבצרדגצ.ד'א
חבטחרן,בםערכתקסרו nסז nכםעד

ארתם.,צר•כ•ם~ם•יךררצ•םבר nראנםתבדב•ם nאתלרסום nדרא nבתגו
רתם. Kת npלדרךנחפשלנד, aסרב• nסטיביםדז•ם n'ינםצאים vכם•דה

n מסp בםסR ,p חר~ב ~ל-•נv זכסלבn n .זהתארגן,לחתנדבותnor .וב••םאד
זאת.עדסתטה••ת• nבטדלא

ת~םלאתו:ורבהא'יןעודדם Kכדמבעביךר: pב .א,
a •ודצבn לn שבים•לבכם;תזורםתפנות

 pםדעםענרדח nםכרמדבע vרב oי n n•n ~ל'י nנדם aa1a noההתםלחםת
סחםלחםחנחה nבצא-םאםח~צב.~תטברן nבלקחת~דא• ••ן 1nב~בעב•ב•

 r~רחד n•nאדלאדרום,לחזית pטררת n •ת• . nרכר•ונםה wwם•ותר nתח•
 pםדעם•היהאדם n nםכד 4Q 5-'נ w ~ 0-לםצכגיע nלעלדלים~ר nאב oבהערכת•
רכל,הצבא•הכרחאתכולל " r•םרעםבםדכת oתם wפ nאתבשחדן,בענ•ב•

n כדלללד.םםנ•בסירות•םn .םהאלחהדברים•צראn דבידור.תחזית••םיג

••םת rבלרדם p ~עדכתיים n .ם• 1חונ
הsודבת'י. Rב•:זרבנוסף a,זא .א,צ•ן;ז:ואלנותעודדכ:ךואתר • a•poזזםבע•ת

x ליזרןס•סםרתv ,לv הn דa•w • לםלחפהתט•ע•ב•וםn •שהאםל, 1סדאב•
D פע '"דn a סלf) תn .בםדגונלאיn ת•דזע.·אם-זוא•ננ•הידסז:ולבר•םp דפn 

סםת•דבן ,• Kחמלת Kלח\וליםזובדע'י'1נפדודאגח rז• CKhפן~כלארוכה
רס•ם. n nלדס w ל~••ם nפרבשבס•ם••םרםצר•םפזרן n•nס•כםצבבםצא

כברד •בררהתחחעל n•כדדכיררז •.וcב
להיות•יבדל nכזלםצבבג•וסר sכ vרנ•ב•ת,כבע•הבע•ת n nחתעררראז
v חבצדארp רaנp נתיח'יחn בררn • •ולרסאלת•ל;זרבכ•ה,בכנסת. o •צוכ•ם.נ~

 •,םלא;ודת•סדר nום nrפב•גםיונrיa·ת nברר nת nנעי'תר.ב• , nבדו n.תןא• o .ליאפרו
אדתם.·להביאבררח nתןז:ווזייל•פרו a ~ wס•ג··נפרור• n.לא•ןב•ב aב.תל-
לעצםנדנאםר•ר 11םונזכ nסע nהגיעהלאהאםערת; pס nדnגה_םזז•ייבז-זה•זענו

w•o לייצרוp בתחבררוזוגתצתn , כדיw גררםוגיסכהכענ•ןנעםרדלא~
כזה.בםצבבציבור,ה pפב•

לבונו~יר oעכלייש nלת•כול rםזn rחאםכן-iכררת:ם.
ז~•כרלאותן? Kרלהב'יםשא•רתאלף

 ' pהםזו'עז:וה nםזאת.•ו'כדזנוהםשק n:עתדולר.דלעתם'יל•רן 15-10לנוליות
אדtנברחזרעים,רוד, nnעתזריירת. sל rnרב'ים' pבםםודו 11ק.ופחכללגביי
 • nהלארכן

דתכרזרעש'יף' pהבiונינעפרדםעש'ערד~נרםרב: •זס.
n .שםענו,לאידתo נאמו•קn םתארגבת.

~ t רלo n ו•לo עלאבס•םרם~• n תn בק~בלעבודה•בר•רתi .לאפדועצ•ם
א.תגa•ם p,ולהיידת Kל pnע.בדדרתסוגילבלת aחזטםגוגו nאתלהרחיב

 aא aגרםםרבן.·םורכבדבו. n•םת. iםו n 1,ו·נלובודבכרנד'תעלנס'ים aה
רזרבה~תהיהםרשב • nע,ב;דז~זירבאר aאנש• nל w ·ל•סתופ rבזו••ם pתגלד. 9 .,

 .. • a•tד Kא'ין-בם~בם•ף pnוות rבתעםרד iמאשר"
רל p•crn •ם•ם•זית iחם•הס:..זזסלבםלחםז:ז : pצדוי. . nהיר'ר

n צבn' •s • רסרבג•'להכריעיבo ם.גזדל
 .•~דל mאזרח•~םפ~לםםל~חרא•ד rתפםחסרב nלא-נו iסירידא n~ם

n אבאםבאללצב~.ללכת·צר'יןדאn נניערפדיםנרiז:ות•םטן,האםפלחםהב
•_רנ•ים nלא • roבםז:זדב'ים nידיים pת&הסם.לאיםגcבוr'ים oכןעל·ברת rtםח"ס

 nזבםד~ז~דנ••ם nאלאחחשסל.חבותסלבסובןולא oו' riסלבםרכן
-פדע~זם ~ QOים poפרעםבדםפעל-אי-הפעלת~רתפעלת•~•רותבע•ם ipם nס
ברן oבחםדכאלחידת•יב nwרל pי oהדא n~זיקרל oהכאלח.אנשיםחרר Qל

צרה. pל~םrז1'פחנפניעדםז•םנד nאבכ~~ר

 ~.\...,,.,,ו
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ול•ם pהמורסולשכת

דמ•םונתיר 12דף

•ם pnער 6רן nם pnער

 • pם~ nעםנרחבבידורייםנר rהבוקר'•~ו-אהוון:
i1 הקיבר:;•םו.יבתיםעיההיאסיטראציה

תעס••ת•ת nעוכת tחבלםסרתק. oסלירטניסלחםמהיצרדבסליסערבד•ם
ה•אערםרת.רה•חוהיצואמערבתכל •-40%בורכזתעובריםחברתסל

נסים • oםער oעתחבורהבעב•ב•הזאת.הפקעתעלעדייןגבורל~ת. rםסרת
כעיקר,לכחלות.שגררםרתסתרםרתבקודרתארר qבבןפיעלואףהפעם,
 •~לכלההרלת,ת,את nםגרהיאה~דטית.םכרלת nנגדבאםצעיםנקשרסלא

 nרד pנבטאדהעדייןש•ם. pרםר sלסרעובדיםהלחציםרכל , nעצפל oהכרחיות
טערבא•. pרחהםםשלהסב• nרםהםיםדנאיכיןםתח

לרםרא~שדרתבידינויסאםהשאלה
רכןקרח,וח pסםה , nהסוrו•כילפוי,זד GO%-lu %;הפעילרוציםיה oסהםתע

 ••ל rnרחייתי oהתע rהם~סלחלקאיזהלקבועצריךלאאםסאלה n'עםרר.זה
רתק. uמאחוזראיזתמר~עללראותדרצ•םאבחנו

טער•רת oדהםהאדםברחניצולתבעביךצוד:צ. ~•ד
םם~ו•נ nכם,,כלכלניםכתבוה'דם • rלם~

 • n ~ 33ככללבתעשיהרת. nפהכי , 125%:ולההיצררר oםברח~פסידהחחי~לאדת
עניוגסזהפועלים.בגלל pלא\דרזה • 75%הפסידההיאת, pםשרתהבניה

o הרכללn • 9ב-%סחנניהטיתדקאתםעריןסהראאחדכלכלןליאםד • 
-כרר nהת n ~ 65 , 43%םסרקללהכלסך • 36%-השירותים • 

ת nrלז:וצריך nרד rכנהעבידעלםצב•עאבי
 .זנולידב'י nזזלחלחןזאתארםראב•אורך.לטרוח ה•ע:::לנרזויtוכהסברן,
ל. Kחפרשנציל Jאתג••םברחיתה.לא nשכםרםה nכםלכרגעבד nאנהעבין.

חושבראנ•םתנחגים•הענפיםכיצדרואיםנר nראנים, mםהענים oב wר K'צ

םל'חסלנידתוחעצרםהה•סגאתרר~האני~הניקח. mלבכבםלא pסהםס
הדאיכרבים.ביפים

ורפד nם-הםזרןלאי Dת Dסל nלעניךאסר
•לסררת tא nדדי nםאעדםדתחדשים?לסלרסהםלא'~לחקרנספצ•הםאחרר•

 Rלבבית. pםשר•ה•ה 9צדיך-בלרקדהעלםדבראתהד oכ~בלרקדה.
 • nקרולאזבורם oבינתייםכסף.ערלהזהכיםדף,בליםשרק rזי nנ

י•סתפר.שבםליםבעיהלנריסחירםסהג•ע. •~כםג•עוהכלנרםערתאניות
רגן aת nח•Eוהנטלסדרד. acבבעיהיסבעיה''יזנiנח•iוה Kכוגיל.זרדםהכל
להיסתם.עדםדררד oאירצאירנםלהכלרסם

כולג,נר a,nסחרשבאב• , nכרד nהתבעניו
 nת,זיופ nסררח rבתוכב.כלי rלםשםרו n•Yסיזענר oלםבצ nnד pפ•ה aבזן

רבבעלענקי'םםכדם•םלחדצ•אכד~•לא , nצו rופה rתזרראם • rrupתחיה
 •נ•ם aבםה

 • nגו rכןכל nי nתלא nרופ pחת o nnב nכ .
 o 100 •~והסתברתאוצו,רז oרם nהתחברדרד oם • nםנאתהידםזיםנר

גלגל•ם nחיברות aיז Kלחעצמםעלקיבלורהם 1בבםל•ם nסםרנרכבכלי
 Vלםעוך.םהר ••יכנםרהם oכזיהלאה;וכן•לזח oהרבכ•ן

 Kהרהארץ,ת K•צארצר tהז;זtידלופני

 nזאכלדבב.כל•אלפ•יםנרת rלעליונהםל'חרעדתסלהטלצהןיבל
lo/' לםםה•רםn .סתלשכרחגםאסרורn סיהnp•n דבב.שיחזרושלעצדםה

סדםעצםןעלת npללארכב,כלי 2000עודחת rלליש nם nאתאםםהצבא.

בל rלאפסורכבכלי-200ס·רםצא rבדהתחבורהםסרדםבהלםיב,,.
ת Kהתחברדחם~רד pבדזהנענ•ךחרס.בכל 200כךואחדדסיים, nתרך

 • pהסר

תי•הבעיה-לאות pרחים poםענ•ן
אנסים,דרד nלטר wאאדם.כוחגיוסכנושאעדייןס•&לנדלא • pהםט~ל

םלחםתר nל"זאתעבות•ם.אנס'ודים noםרaז•ןסחררושל nםבביק oי
 rn יt:JJםהאתאבל , aאנס•לשחרורםנגנרןבנ•נד gרשב nאניה•ם•ם.~םת
 • nםררצאיברמד Kאי nרםז • rדהםסחםל oצרכ•מ nביןלעסות'סהזה
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צור:צ.

-סורי-

רל•ם pחםורסרכת 111ל

ב aדף
דמ•םמת•ך

•ם pערת 6םתרךערתק

נבעיתןואזור

 :הריר• • ,.

צרר:צ.ריא

לדזרןכלכלהלעב•ני aסרירעדתסתכבםתו nם
n .מבעירת•םרדn כאחיוזהרגעעדסרטפרתn ד•רn םסררn כסn .ון

י. sר nאשרצריךזאת?לנהליכרלה nרעז.איך

לענינ•~ר•ם.,,,רעדתעלת•אהאחריות
עכש'י•עדטרבעבד nזכלכלח.

n • אסתגיעאין------ :לבזארpw ,תn בב~אל-םנזבזרן •~נ
po ,בהשרדהii הנצברועלתs~ ט?' 

דה.אחריערקב oז nבארכח oתלן•תןצרדגצ.ר~א
כזוכראנ•רתשלםאדגדולב•כרגעיס

נותןנראי • rבצדהכללי"זנפסוחבב-אל-םנדב.לפניתעכבזכהלאיילת.,מפרם
אחת,אנ'ח~תק&ח.םה, nםל nל wחראסרןבידם nס~בדת nאלהבכם.לאנ'רת
שרר~רר nלרס oכלפיחסירתה jaצרלל •ז•עלהראסוןכיום~ה p~תםיכל•י•

תרת. nםשטת•ערדיסלש•דאן nאנוארתהסב•ןידענונר nדאנפגעי•סלא
אני~ת. nאתלעכבסיכולברחוססרחו.אביתגםחיתהא•כסהר.הגיעהה'א

אניות"עללהגןאפשררתלנראלן'בלתי~נכרן., nיחי • nי1ב•פאנ•הלהכניס
'יזiודאלבםםaיברת IZl'י fהםשילאת'יברת. Dםסתירזאתנדב. D-לא'""~בכם•צר'י
ם. oלמגייע,·לאrוןרם, pםפכל,גדרלרת.ר•רתרברת nדיותרתח••נח oתכננו

בדדן.לאגםהן'זה.באיזרדרציניתשיליםספ'ינת;ורםכרגעלנראין
לסם.להגיענכרל'םח&נשרם•ם oרהיאאמת,אר~דשיב•תדון rרכרגע·~לנר

ל~זה~סדם.כןכללאזהרגםלפיצוים. aפנשרםיעכסירנח sבלאאבל
הם•צדיס.פעל•רת nלצו•ךתח Rד. nאםבשרם

. n הםפ'נרתבם•דחלשם.'כבםרשלאקבעהים•ל~
לעיגוותהשר.ארלזזנה. nההאתבל rלצר•כרתחן 1.לפ•צו•םתכבם,נתלאלת 11tה
s דוןהם•ברבתn ~סלזרןזרכ,ףR םשלבע'יחלנו!איןיום.רבעיםn םרר

ז.ואביתרם pבםכלכל•ת"ה•א n:כtזע•אכד-ורדם.סל rזלגםיוזיס. pדל • pברל
 • 90כעולהרזהם'ברכילעשרתצריכההיאלאילת,תכנס pדלנרשאת

 : p•.צדר • nד tהירו

 tצררצ. :aוו

בגין:ם.

צרר:צ.ריא

לאמר,.ם.כםרב•לצנרר nאת.ססתקגםזה

••פתר.שזהנקורהבכרן.,

בנשק?אלחאב•רתלצ""י rםספ•לא

 .ע' nפנגד rבנספצדייורתחן

n 20.30בשעהנבולת•ם•בה -


	DOC001
	DOC002
	DOC003
	DOC004
	DOC005
	DOC006
	DOC007
	DOC008
	DOC009
	DOC010
	DOC011
	DOC012
	DOC013
	DOC014
	DOC015
	DOC016
	DOC017
	DOC018



