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רפסה םע תאצוה

לוקטס .ס

ת מוח
םילשורי
הירעשו
םובלא

ם ימולצת ימע 40 ,טסקט ימע 40
ש לש םע (ינועבצו ןבל־רוחש)

הקיתעה ריעה לש תופמ

ינבא ןד

תשביה
הרוחשה

י רוקמ רפס .הווהו רבע—הקירפא
ת וחול עפש םע .וגוסב ןושאר
תוחפסנו םימולצת

ביכא־לת ,612026 •לט ,4 רופלב ,ינומרע •א :הצפהל תישאר תונכוש



מ״עב ־הדסמ־׳ תאצוה
—51202 2 ןופלט ,ןג־תמר 21 יקסניטוב׳ז ךרד :זכרמה 3

56628 :ןופלט ביבא־לת ,2 לצרה בוחר :ישאר ףינס

ינרדומה רויצה תודלות / דיר טרברה
ר ואית — תונמאב םזינרדומה לש תישממ הנבהל ארוקה תא איבמה יניינע רפס
ר פסב .תוינכפהמה תולוכסאהו םירייצה ילודג לש תוירואיתהו םלועה תופקשה
00 4 רפסב .ולא תוירואית ועבוה ןהבש תוינרוצה םיכרדה לש יתועמשמ רבסה
ם ימוליצה .םיעבצב בורה ,םירויצ 400־כ .םירייצה ילודג לש םהיתורצי ימולצת
ה קימאנידה תוחתפתה לש תיתיווח העדות תרצויה תונומתב הריקס םיווהמ
.ינרדומה רויצה תא תונייפאמה תוילאוטקאהו

רוביג תשפחמ תירבעה תרופיסה
ם ייתונמאה םיכילהתה רחא ץיבוניבר היעשי ׳פורפ בקוע וב קימעמו ידוסי רקחמ
ת ימואלה תואיצמה עקר לע .ונימי דעו הלכשהה זאמ תירבעה תרופיסה תוחתפתהב
ם יינושלהו םיינרוצה םיכרעב ןויע ךותמ ,הפוריאב םייתורפסה םימרזהו תידוהיה
ו הז .תירבעה תרופיסה לש הילעה וק תא ץיבוניבר .י הלגמ ,תובר תוריצי לש
.תורפס רחוש לכל דוסי־רפס

הלק ןושלב ןהב

 לארביל הנגהו א3נ4
•תוכרעמ* תאנ^וה

רשגה לע ןיפילח
ת אמ

ןבותד .ב ?ג

־ לע םיבותכ ,ב״הראב יסורה םילגרמה־בר ,לבא .לוק לש וטפשמו ותוליעפ
ל בא לנולוק לש ותפלחהל ותוליעפ ןכו ;ישיא ןמוי יפ־לע ורוגינס ידי
ת מישמב היסור לעמ וסוטב ספתנש ,יאקירמאה 2־ויה סייט ,סרואפב
.ךורא רסאמל ןודנו ,יניעידומ םוליצ

לוחה ןועש
(תרעוסמה ברע םורד)

ם ניינעו ,ברע־םורדבו ןדעב םירעוסה תוערואמה םיערכומ הלא תועובשב
. ברע יאה־־יצחב םירצמו ברע תונידמ ןיב םיסחיהו ןמית־תמחלמ עקר לע בר
תא ראתמ ,תובר םינש ברע-יאה־יצחב הינטירב תונותע גיצנ ,רבחמה
יווההו ןהייח־חרוא ,ןהיטילש ,ברע־םורד תויוכיסנ
ם ירבדה תוחתפתה לע ךמסומ ןשרפ לש םוכיס ףרוצ רפסל .בר ןורשכבו

.ז.ש ילוי עצמא דעו רפסה בתכנ זאמ



ף " ל א
מ״עב םירפס תאצוה

612003 .לט ,א״ת ,49 ינמחנ ׳חר*^6*"

ריש םירשע
יקסנסנזרו ירדנא
ר יעסהש זעונו ינרדומ ריעצ יסור ררושמ
ב רעמבו חרזמב תוחור
ינורחא הירא - תיסורמ

דימת תישנ
^£1 1א1א£ 1

ןוסליו .א טרבור ר״ד
ה תואירבל האופרה םלועב תינכפהמ ךרד
.השאה לש התלצהו

ר חא םלוע
ב א־ויז קחצי

ד נליז־וינ * הילרטסוא * רופגניס
דנליאת * ןאפי * גנוקנ״ד * םיניפיליפ

השדחה םרט ירופסמ
ת ינרדומ תיסרפ הזורפ רהטמ
ה ישמ בקעי םגרתו טקיל
, רפייפ הייח '׳פורפ - המדקה
.ןגישימ תטיסרבינוא

•— ______________________________ !

םירפס תאצוה "רדה"
א״ת ,10 לצרה ׳חר

רפס
םיפולאה

ן יבר קחצי ,ןייד השמ
ב לרב םייח ,ןידי לאגי

ר זעלא דוד ,ןמצייו רזע
ש יבג והיעשי ,לאירא המלש
ד וה יכדרמ ,ןרוג המלש ברה

י באז םעבחר ,גוצרה םייח
ל ט לארשי ,ערוז ריאמ
ב ירי ןרהא ,הפי םהרבא
ד לפ דעלא ,סיקרנ יזוע

י תימא ןב לארשי ,ןורש לאירא
י דיוד ןרהא ,רוג יכדרמ
י ול הלטס ,רימש םהרבא
קילאומש ,לופר ,יכדרמ

םימולצת יווילב
י״ל 11 : תרדוהמ תכירכב

-______ _

0 ^ 3
ביבא־לת ׳הנבי" תאצוה |

611856 .לט ,4 ה״אזמ ׳חר

_ :םישדח םירפס ■

1 היפוסוליפה תודלות י
םיפוסוליפהו .

■ ימורד ןדי ימכח — ןושאר ךרכ ■
-

־ ונאה תוגהה לש ףיקמ ירוטסיה רואית
1■ ׳... *..............

,טטוןלוס ,סרוגתיפ :ןוגכ
.דועו וטסירא @

। ך״נתה תורפסל אובמ
תוליגמלו םיינוציחה םירפסל |

הדוהי רבדמ
גניר קחצי תאמ |

ף יקמה ,יתיבלפא רדסב ךורע ןוקיסכל *
ך״נתה ידומילב תועוצקמה לכ תא

־ ביב תומישר תפסותב ,ארקמה יעדמבו |
ל כל תוחפסנה ,תונכדועמ תויפרגויל ן .אשונ 1

ארקמל יללכ אובמ
■ ינשבוד השנמ תאמ ן

1 ־שונב תיסיסב הכרדהו דוסי תועידי | 1  .ארקמה דומילב רתויב םיבושה םיא 1
, םיאשונ יפל יפרגוילביב ךירדמ רפסב כ
1 ־חתפמו םיעטק ,תורוקממ םיעטק רחבמ ן
| .טרופמ תומש |

| תרחאה תואיצמה |
י תועפותהו היגולוכיספאראפה

ו-

9 תויכיספאראפה תועפותל שדקומה רפס ן
י  ־וחה .ןתועמשמו שפנה ייח תומולעתלו 0

ןיי י יי — -ט,"



ופי-ביבא־לת תיריע
רפי-ביבא־לתב םיינרריע םינואיזומ

.57760 ןופלט .18 דלישטור תורדש ,ףוגנזיד .מ ש״ע — ביכא"לת ןואיזומ
.תילארשיהו תימלועה תונמאה בטיממ ,לוסיפבו רויצב םיגצומ וב םיזכורמ
—13.00 תועשב /ה—׳א םימיב להקל חותפ —19.00־ו 10.00 ה עשמ תבשבו ׳ו םויב ,16.00

.13.00— 10.00
.247196 ןופלט ,ט״סרת תורדש ,ןייטשניבור הנלה ש״ע ןתיב — ביבא"לת ןואיזומ
.לוסיפבו רויצב תינרדומ תונמאל דעוימ
—19.00ד 10.00—13.00 תועשב ׳ה—׳א םימיב להקל חותפ —13.00 העשמ ר םויב ,16.00 10.00 ,
—20.00 תבש יאצומב 18.00.

"ץראה ןואדומ" תירק
.443059 ןופלט ,ביבא־תמר ,םחמ רטלוו ש״ע — תיכוכזה ןואיזומ
.ןוכיתה חרזמב רתויב רישעה ףכואה אוהש ,הקיתע תיכוכז ףסוא ליכמ
.445579 ןופלט ,ביבא־תמר ,ןמרק ש״ע — תועבטמה ןואיזומ
.ןוכיתה־םיה רוזאמ תועבטמ רקיעב ,תוקיתע תועבטמ ףסוא ליכמ
.448242 ןופלט ,ביבא־תמר - הקינכטלו עדמל ןואיזומ
. הרובחתו היגרנא ,הקיטמתמ ,הקיטואנורטסא ,הקיטואנוריוא :עדמה יפנעב םיגצומ 300־כ
. 417055 .לט ,חקור תורדש תופ הפיח ךרד ,ביבא־תמר — רולקלופלו היפרגונתאל ןואיזומ
ת ושובלת ןכר ,השודק ישימשתו שדוק ילכ תוברל ,תיתרוסמו תיממע תידוהי תונמא יצפח ליכמ
.תויוש תופוקתמ תוידלדי

ה  ,ג ,ב םימיב :עובשה תומי לכב להקל םיחותפ ,ביבא־תמרב ״ץראה ןואיזומ״ תירק ינתיב
—17.00 העשמ —20.00 תועשב ׳דו ׳א ימיב ,10.00 —13.00 תועשב תבשו ׳ו ימיב ,13.00 10.00.
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י ־יו1כ1
! ונוושוב
ת דמתסה ■ רעפמ 34 רוע

11 ־3
 99 הדרתי-ןב ׳חר ,א״תב

הגוצתב
ל חה רוכ ילעפמ ירצומ ראפ
 לע םלשומ היטבמא רדחמ
, למשח ירצומ דעו וירזיבא לכ
* ינס הקימרק ,הקינורטקלא
י רצומ ,ץע ,תיתונמאו תירט

*הקיטסלפו תכתמ
00- 8*מ החותפ הכורעתה
•צ״החא 4-30 דע רקובב

ם יליכמה
ת״ער.רר3לוס

דזנ£אג
•01€0#8

יזכרמה ריבשמה
מ־׳עב

םילשורי — הפיח — ביבא־לת

תליא — עבש־ראב

ד סומה
י זכרמה
 הקפסאל

ל ש
ה עונתה

תיביטרפואוקה

ם ירפסמב "הנסה" תויתוא
 , םיוונעו האת תולות
, םיתעובמה יכ אלפ הת
.םינשתנ ”הנסה״דתא

מעב !דוסייל תילארשי הרבח היסזו,



ןויצ

מ״עב חוטבל הרבח

ח וטיב יקסע לכ
 הפיח ,םילשורי ,ביבא־לת
היתובשומו ץראה ירע לכבו

:ישארה דרשמה
א״ת ,614711 .לט ,120 יבנלא ׳חר

;

ניבה הנפואה תבצעמ לש הדי תמיתח
ה רחב רשא ,רגירט ןילופ ׳בג תימואל
־ תנפוא ימגד תוריציל תיכשמ יגיראב
ה פוריאב הנפואה יתב רובע 1968 ףרוח
.תירבה־תוצראבו

י ״ל 29־מ □יריחמב ,הימגדמ העבש
ם יללכנ ,ליעמל י״ל 295 דעו הלמשל
ף תרמב תגצומה ףרוחה תיצקלוקב
, לע לא ןינבב תיכשמ לש הנפואה
.ביבא־לת ,32 הדוהי־ןב בוחר

םיפי םידפד׳



ה נועה
סנכל

תנוע יהוז,ןכ
ם יענו חונ תעכ ,הדיעוהו סנכה
ה דיעו וא סנכ ןגראל
.סיקה ירעכ
ל כ םע טיקה ירע
ם הלש םילועמה םיתודשה
ך ל רזעלו ךתושרל םידמוע
. הדיעוה וא סנכה תחלצהל
ם יסונמ םיסנכ ינגראמ
ט יקה ירעב םירחוב
.חלצומה סנכה ןוגראל

.תוימוקמה תוצעומה ,טיקה ירעב םיטרפ
.תורייתה דרשמ/םינפ־תוי ית דודעל הכשלב וא



- לארשי־ץרא ןלנב
מ־עב הינטירב

ה פיח * םילשורי ★ ביבא־לת

ןודנול * ופי ★ הינתנ



ל משחה תרבח
מ־עב לארשיל

ר ישכמ
י דוסי
ח ותיפל

?ראה



חואלה חוטיבהו התא
תפסונ תיקלח הדובע

י אכז (תפסונ תיקלח הדובע) םינוש םידיבעמ לצא ריכשכ דבועה חטובמ
ו תדובע־תומוקמ לכמ תללוכה ותסנכה םא ,חוטיבה ימדב וקלח תרזחהל
.שדוחל י״ל 550 םויכ אוהש ,חוטיב ימדב בייחה רכש לש םומיסכמ לע הלוע

ם ירושיא ףרצלו ימואל־חוטיבל־דסומה ףינסל תונפל וילע ,םלבקל ידכ
( הסנכה־סמ לש 101 ספוט רבוש וא 106 ספוט) ורכשמ םייוכינה לע םידיעמה
.וידיבעמ תאמ בתכב רחא רושיא וא

תיאמצע הדובע□ תפסונ הסנכה לעב ריכש
ח וטיב ימד םלשמ ,תחא הנועבו־תעב יאמצעו ריכש דבוע אוהש חטובמ
ת בייחה הסנכהה םומיסכמ ןיבל ריכשכ ותרוכשמ ןיבש שרפהמ קר ומצעב
.חוטיבה ימדב

ה דובעמ תפטושה הנשב תרעושמה ותסנכה לע דסומל בתכב ריהצהל וילע
י פינסב לבקל רשפא וז הרהצה לע ספוט .ריכשכ ותרוכשמ לעו תיאמצע
ת מייתסמה) םיפסכה־תנש םותמ םישדח השש ךות .ימואל חוטיבל דסומה
ו תרוכשמ לע ודיבעממ רושיא איצמהל חטובמה לע ,(הנש לכ סרמב 31 ־ב
.תפלוחה הנשב

ח טובמל דסומה עידומ ,ותסנכה לע הרהצהו ורכש לע רושיאה תלבק רחאל
ר זחות וא םיפטושה וימולשתמ תחפית רשא התושרבש תוכזה תרתי לע
.ותשקב יפל ול

ימואל חוטיבל דסומה



רובמט >די־רזו*1מ
ת יביטרוקד העיבצל ןיזלומא ינווג העבשו םיעברא
ל ש םיביהרמה םינווגה םיינשו םישולש — המלשהלו

•ץעו לזרב יחטשמ לכו תונולח ,תותלדל — קלרפוס

ן יזלומא־ל *השש הרטיגל *םירתימ העברא רוניכל
♦שומישל םינכומ םינווג העשתו םיעבש רובמט לש קלרפוס־ו

ה ברעה הניגנמה תא םהמ ךל רבח1 םינווג לש הינופמיס
ק לרפוס״ו ןיזלומא •זואוטריו תויהל ךירצ ךניא *ךיניעל
ו הארמל םיפי תותלדהו תוריקה ו תרמג •םמצע תא םינגנמ
ה פיטקכ קלח לכה •םהב עג •הלוכ הניגנמה הניא ןיידע וז ךא
:רודיהו יונל !רובמט ,וורב •״םושנל״ ךישממ לכה תאז םעו
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