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ן 4[ןל ןייטשפא וחל .א תאצוה
^722 מ״עב

ה רישה ירפס תרדסב
:החלצהל וכזו ועיפוה

ץ יבוקיבר הילד
ישילשה רפסה

ו לש קחצי
אבצה ןמ בש רעג

־התעו

ר ימא ןרהא
דתי

, 9 הנבי ׳חר ,מ״עב רבצ ירפס :תישאר הצפה
ביבא-לת ,623206 ׳לט

ללה־רכ עשוהי ׳סורפ
הטישו ןושל ,ןויגה

.ה ק י ט נ א מ ס ח ,ה ק י ג ידי ל ח תולאש
ה י ג ו ל ו ד ו ת מ ה ו

־ ינוא ליש םיטנדוטסל ,םיצרמו םירומ ,םינעדמל
, תואלקחל תושרדמ ,םינוינכט ,תואטיסרב
ת ונכיתב םיישעמ םידבועל ;רחסמל ,להנימל
- ירדחל ,רזע״תוירפסו תוירפסל—םיבשחמ דילו

ת יב לש םירפסהךוראל ;ןויע-ירדחו■ םירומ
.תערקרחיש

לארשי םע לש הירוטסיהה ירפס תרדיסב
רלהאמ לאפר ׳פורפ

ל ארשי־םע לש הירוטסיהל רוסיפורפ
א״ת תטיסרבינואב

לארשי ימי ירבד
ישימח רפס

ו נימי דע הרשע־הנומשה האמה יהלשמ
ר יאמ הרימ

 םימל תחתמ איהה ץראב
, ישממה גוזימ ידכ דע ,הזע תיטסילאירוס היווח
ם יעגרה לכ .תדא תוסילשל ספתנ־יתלבהו יוזחה
ם יפרטצמ—תוומו הדירפ־רעצ ,הבהא לש—
ושמ לש תשבוגמו הלשב הריש .לודגה׳ ןמזל
ה נשוש לש ןבל־רוחשב םימושיר .תננוחמ תרר

.ץבוקה תא םיוולמ פוה-בל

2 דועו הנש האמ 0
— תרפוסמו תמלוצמ הירוטסיה
ת ויראלופופבו בר עדיב הבותכ
לע
לארשי־ץראב ידוהיה בושיה תודלות
םימיה־תשש־תמחלמ דע הרבעש האמה עצמאמ

םימוליצ תואמ םיפוצר ,םיאנ םירפס 3
ה נושארל ןאכ םיעיפומה

תרדוהמ הספוק ךותב

י״ל 12 ריחמה

התמוק אולמ לארשי
הממ תצקו הנידמה תונש 20
, תופמו םירדהנ םימולצת ,טסקטב—הל םדקש
םיאלמ םיעבצב לודג קלח

י גיהנמ ידי לע דחוימב ובתכנ רפסה יקרפ

 לברא ילתפנ תכירעב היאיבצמו הנידמה
י״ל 19 ריחמה

םירפסה תויונחב גישהל
האחמה ףוריצב ,א״ת ,20008 .ד .ת ,״בירעמ תירפס״ :הרישי השיכרל



רגודידווגו 51-1 דייסנד
ם יקתוממ םיצימ
ם ירדהמ לק הקשמ
תחיפ ירומיש

ועיפוה הז התע
דוד עלק

תאמ
סרפ ןועמש

ת יישעת לש התורצוויה רופיס ,ל״הצ תיינבו תילארשיה תיאבצה תומצעתהה תודוס
ע קרה לע םישדח םייוליגב ,תיריוואה היישעתהו "ש״עת" תילארשיה ןוחטיבה

•ונימי דעו התמוקת זאמ לארשי תנידמ לש יטילופה
תונומת ידומע 16 ללוכ םידומע 288

י״ל 12— :ריחמה

קשמד *עשפ השולש לע
הירוס יבשמ בוקאומס המלש ׳פורפ לש ורופיס

ת אמ
 ןרוא ירוא

ורוקו םיטסירורט ינש ידיב "יא״יוו״יט סוטמ לש קשמדל אלמה הפיטחה רופיס
9 9 ךשמב ירוסה אלכב ,םלעומ חלאצו בולאומס ׳פורפ ,םילארשיה ינש לש םהית
ם די-תלזאש ,םיתש םימרוגו תונידמ דצמ םרורחישל םיקבאמה עקר לע ,םוי

"ןהילעבל תודרח םישנ יתש לש םינתיאה״חוכ ידי־לע תשגדומ
תונומת ידומע 8 ללוכ םידומע 200

י*ל 8— :ריחמה

ץראב םירפסה תויונח לכב גישהל
------------------- מ*עב םילשורי ןוסלוקינו דלפנדייו ------------------



וויצ

וכז׳עב חוטבל חרבת

חוטיב יקסע לכ

 הפיח ,םילשורי ,ביבא־לת
היתובשומו ץראה ירע לכבו

:ישארה דרשמה

א״ת ,614711 .לט ,120 יבנלא ׳הר



מ ״עב תינלבק הרבח ׳תושו ןייטשניבור
ביבא־לת ,622621 •לט ,8 לארשי הוקמ

ה הובג עוצב תמרב תוריד
םינוש םילדגב

םילשורי םי־תב
ביבא־לת ןולוח

ןיבב-•! ־זגמ
חוקל לקל תגאודה חוטיבה תרבח



ם נופש ןכמ רחאל המקוה■ וילעש חטשב הרבע ,ותעשב דיחיה ופי רעשמ האצי לימוס־ופי ךרדה
ם שמו (׳גרו׳ג ךלמה ׳חרו למרכה ׳חר םויכ אצמנ הז ליבשמ עטקב) לימוסל ׳זמ־׳פצלו ,הישנמ
ת ונחטה ךרד םג הארקנ כ״עו ןוקריה לעש תונחט לא התנפו■ ןוקריה תא רשגב הרבע איה .השיר׳גל
 1918 תנשב .וכרד רבעמ לכ אלל ןוקריה לא הנופצ ךרד םג התנפ לימוסמ .(ןיחאוט לא קיראט)
ה פמב ןמוסמ .םויה לש ףוגנזיד בוחר הצקב) רשג וילע הנבנ המחלמ תיזחכ שמיש ןוקריה רשאכ
ת ולולס אל םיכרד יתש ונפ הז רשג לא .(למוס רשג םשב 20.8.1918־מ 1:140,000 תיטירב תיאבצ
.ףוחה י״עש תורבקה תייבל לימוסמ ךרדהמ ופעתסהש

ד ע) לזרבה תליסמ םוקמב ,יולה הדוהי ׳חר םקוה וילעש וקב הנושארב האצי םכש-ופי ךרד
ה עונתה תא התטה וז ךרד הספתש לזרבה תליסמ .תינמרגה הנורשל ברעממו (םורדל הנופה התשקל
ן יבו (ירויפיטנומ תנוכש תעכ) ירויפיטנומ סדרפ ןיבש ךרדל ,ונימי לש הוקתיחתפ שיבכל החרזמ
ם יכרותה .הררצומ לחנ תא רשגב דובעל ידכב הנשיה ךרדה םע הנורשל ןופצמ הדחאתהו הנורש
ש יבכה ידצבש תודשה תא םיפידעמ ויה םינולגעהו■ הניקתל וגאד אל ךא וז הינש ךרד וללס
ם ע םכש־ופי ךרד תא הרביחש ךרד הרבע לזרבה תליסמל םורדמש םיסדרפב .ופוג שיבכה לע
.(הילעה בוחר—היתובקעב) םילשורי־ופי ךרדלו ריבכ ובאל התנפ ,המלס ךרד

" ביבא־לת לש התוחתפתה תונש 60״ תרבוחה ךותמ
ופי־א״ת תיריע תאצוה ,תפדוי הירא ר״ד תאמ

ופי־ביבא־לת תיריע ידי־לע שגומ

קנב
חותפל

ה ישעתה
לארשיב

טיעב

ביבא־לת ,9 סעח דחא ׳חר



ת יזכרמה תילארשיה הרבחה
מ״עב תועקשהלו רחסמל

39 םולבניליל בוחר ,ביבא־לת :ישארה דרשמה

816 סקלט ,614731,615979 ןופלט

םיקרבמ

י״ל 59,000,000,000*ל לעמ :תונרקו ימצע ןוה

הישעת

רחסמ

ת ואקנב

םירע ןינבו חותיפ



מ״קב לארשיל תואתנכשמלו חותפל קנב

? ראה חותיפל םרותה קנבה
ח ותיפ ירוזיאב תועקשה ידי לע
םינוכישל תואתנכשמ ןתמו



דיחיה קנבה
לארשי־ ץראש

1929 תנשב ,ומויק תישארמ ומשב תרכזומ

מ■" הינטירב-לארשי ץרא קנב

ןודנול * הינתנ * הפיח * ופי * ביבא־לת * םילשורי

תוריל ןוילימ 19—תוברזרו ערפנ ןוה



חא €•
 דלונה תא האוד םכח
 די אוה ןתונ ׳רמתילו
 דעצי ׳רמת' םעש ימ יכ

.דחפי אלו גאדי אל בוש

 םילומגתה תפוק-׳רמת׳
 םילהנמלו םילעופל
 םיריכשלו םיאמצעל
.םירחאה לכל םגו

 ,ךנעמל ךסוח 'רמת'
 ,ךנוה תא עיקשמ ׳רמת'
 - ךדיתעל גאוד ׳רמת׳

!ךדי ׳רמת׳ל !ת-1כ לע

רמת
 תיזכרמ םילומגת תפוק
ומוקסיד !7נב דילש



ןוורק ינד לש וידי השעמ קנע ריק טילבת
שדחה הניינבל תישארה הסינכה תא ראפמ
.ביבא־לתב ימואל קנב לש תיזכרמה• הלהנהה לש
ארה וימימ לחה ,הנידמב קיתווה קנבה לש ותוחתפתה ראתל אב ,םוינימולא קוציה ,טילבתה
ם ע דבב דב ותחימצו קנבה לש ונונכת יבלש ךרד ,ביבא־לת תולוח בלב ןטק תיב — םינוש
א טבתמה דיתעל טבמ ףא טילבתב ,עדמהו• ןוכימה ימי—ונימיב הלכו■ ,הנידמהו לארשי־ץרא תוחתפתה
.תורוהט תויעדמ תורוצ יפוריצב
.הריציה יקלח לכב היוטיב תאצומ קנבה לש הפנעה ותוליעפ
ר חא יעבט ןפואב בוקעל ףא לוכי אוה ןינבב רקבמה לש ותומדקתה םעש ךכ בכרומ טילבתה
.קנבב תוירוטסיהה תויוחתפתהה
ן ויערה שוביג רשאכ ,םידחא םיבלש הרבע ,ונימב דחוימ תונמא השעמ ,טילבתה תנכה
י תבמ דחאב ןוורק ינד י״ע העצוב המצע הקיציה וליאו ,לארשיב ושענ הקיצי תארקל ותנכהו

יאה לש תדחוימה םתוחתפתה ללגב וז הרטמל הרחבנ הצנריפ .הילטיאב רשא הצנריפב הקיציה
.דראו הזנורב תקיצי לש הקינכטב םינש תואמ הזמ םיקלט
פואה ושוביגו ובוציע לביק רשא שידח רמוח םע ןימוי תקיתע הקיצי תונמא ובלתשנ ךכ
.ןוורק ינד לש םייניי
ה ריציב ימואל קנב רשעתנ ,ביבא־לתב קנבה לש שדחה וניינבב טילבתה לש ותעיבקו ותמלשה םע
.תובישח בר יתונמא ךרע לעב ףסונ רתאב התכז ביבא־לת ריעה וליאו ,הליגר יתלב תיתונמא



לארשיל למשחה תרבח
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