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 ספוט ךל חטבה
 רושעח־״תשק" לש
םולשת תפסות ילב

" תשק" לש האבה תרבוחה
 ,׳מ תרבוח היהת (1968 ץיק)

ם ילשת איה •רפסמב 40־ה
ה ,הפוצרה ותעפוהל רושע
י ולת־יתלב ןועבר לש העובק
 היהת •תרוקבו ןויע ,תורפסל
־ בוח ,רושע־תרבוח אופא וז
, הרישע ,תיגיגח :לבוי־תר
ב רכזיהל־היואר ;תבחרומ
תתשמ תוכזבכ הנכת תוכז
•היפ

קיהב הלודג היהתש םשכ
ל ש הליגר תרבוח לכמ הפ
ה רקי םג היהת ךכ ,"תשק"
ש ימ לבא •הריחמב רתוי

ה תוא לבקי ןועברה לע יונמ
• םולשת-תפסות םוש ילב
יתח וכיראיש "תשק" ייונמ
ן כו ,טסוגואב 1־ל דע םתמ
ד ע ומתחיש םישדח םייונמ
ת א םלשל ופיסוי ,הז דעומל
י ״ל 14) םינשיה יונמה־ימד
- תרבוח תעפוה םע .(הנשל
־ ב םג האלעה לוחת לבויה
•יונמה־ימד

ה לע 1958״ב "תשק" דסונ זאמ :תרוכזת
4 ״ל 3׳מ ה״סב תדדוב׳ תרבוח לש הריחמ
 ,הגרדהב ולע תיתנשה המיתחה ימדו י״ל

"דבלב י״ל 14״ל 10־מ

"םעל הירפס״ה לע םותח
 יפמ םיכר םיחבשל התכזש הירפס 1

םיארוקהו םייתורפסה םירקבמה
: (1968/69) א״יה התנש תינכת ירהו |

ילש לאכימ :זוע םומע .
ילארשי גיז ייחמ יוטיב־זע ירוקמ ןמור ן
(עיפוה) םילשוריב 8

ראי יבאכ :כוצנזוק ♦א ■
י מיב בויק לש העינכה לע םסרופמ רופיס 1

(עיפוה) תופש 25*ל םגרות .יצאנה שוביכה י

חפנה הידוד :יקצילוא םיל 1
ע פושו ינוגסס ,ףירח .ןיוצמה הרייעה ןמור 1

תיממע תויח

הצרא תוחנוצ םירפצה :טסו הקבר 1
ת ינכפהמה תרתחמה ייחמ רכמ־בר ןמור |

(םיכרב 2) תיבירה

םודס ישנא :רזעךכ דוהא 1
הלילע־ףירח ירוקמ ןמיר י

ןתיול :ןידג ןיילו׳ז ן
ילודגמ דחא תאמ םירציו םיבהא ןמור 1

םייתפרצה םידפוסה י

םוחנת ,ר :רפוה לאיחי |
ןילופב תידוהי החפשמ׳ ייחמ תפומ־רופיס 1

קוריה ףירנייה :רלק דירפטוג 1
(םיברב 2) .םסרופמה תפומה ןמור 1

התעו זא :ןוראב הרובד
םירצמב לארשי־ץרא ילוג ייחמ רופיס 1

הנטקה ביבא־לת ייחמו ן
ןיאושנה הזוח :קזלכ־הד.א 1
תאמ תיתורפס הגינפ .םיככתו םיבהא ןמור 1

יתפרצה תפומה־רפוס ן
י״ל 1.50:םייונמל רפס לכ ריחמ 1
י״ל 18:הנשל המיתחה ריחמ ן
ותיבל םירפסה תא לבקל הצורה 1
ראודכ חולשמ־ימד-י״ל 2.40 ףיסוי י
תיבבו םירפס תונח לכב תלבקתמ המיתחה ן
ביבא־לת האצוהה 1
.611526 ׳לט ,4ז0 ד״ת ׳22 ה״אזמ ׳חד ■

דבוע םע תאצוה



הדסמ תאצוה

ובישדח ובי־זפס

הממדהו שאה
םיריש
ליירפ לאירבג

 תונייפאמה ,ףונהו ןמזה תושוחת יוטיב ידיל תואב וז םיריש תפוסאב
 תיסאלקה תרוסמהש ,השידח הקיריל יהוז .רבחמה לש ותריצי ללכ תא
.םיעדוי־אלבו םיעדויב הב תעלבומ

םימשא
ה״כשת ט״וקא סרפ
ןלוג יאמש

 איבמ האושה ילוצינ םיריעצ ןיבל ח״מלפה חילש ןונמא ןיב שגפימה
 ושיב הידוהיה הרלק לש התנומא .ץוביקה ןב רבצה לש ושפנב רבשמל
 םה הלא יקסלקוס ןיבל הנימ ןיב ףתרמבש םירזומה םיסהיהו ירצונה
.הז ןינע-בר ןמורב יוטיבל םיאבה םיטקילפנוקה יאשונמ קלח קר
.םהבש תמאה םוריעב העיתפמ תיגולוכיספ הייאר ךותמ םיבצועמ שונא־יסחי

ועיפוה
י םימשו ןבא ריע ■
1 יחרזאה הדוהי תאמ1
ן  הייח ,תומוחל ץוחמ הניינב תישארמ ריעה .םויכ םילשוריו—לומתא לש םילשורי רופיס |

יעלס ןיב תורוזפה■ תונוכשה .המלשה לארשי תריבל התויה דע "ךרדב הריבה" לש

_ .םילשורי לש הלדוגלו התומדל תורושק היתואקתפרהו ,םירהה ן
■ י״ל 9.10 רפסה ריחמ

1 * 1

■ ן״ס־תולגעזבב י
। (המודאה ןיס חכונ) 11
ירבלוס .ה תאמי
। לש םיישארה ויכרועמ תבחמה .םוסחה סרתמה לש ורבעמ ץיצהל עייסמה ןיינעמ רפס
| עומשל ושקבב ,ןיס לש היתולובג ךרואל מ״ק 40,000~מ הלעמל רבע ,"םמייט קרוידינ" ■
.ןיס לש הלוק תא םהל רבעמ ן 1 י״ל 6.65 רפסה ריחמ1



מ״עב םירפס תאצוה

612003 •לט ,49 ינמחנ ׳חר ,א״ת

םישדח םירפס

ןוסלנצק ןועדג

?םיכלוה םה ןאל
הריעצה לארשי לש התרישב ךתח

¥

יכדרמ ביבט

הלודגה ץראל עסמ
םירופיס

¥

ןצינ המלש

בוחר לא בוחרמ
םירופיס

ק תרמו—שדח
- םלועה תירפס בטימ
הליעמ םיעותב

ר בולפ תאמ ובמלש
ב יינגרוט תאמ הנושאר הבהא
קייווש ץימאה לייחה

ק שאה בלסורי תאמ
פ יליפ •י תאמ סנרפנוממ זבזב
ן אספומ תאמ השא ייח
ן אספומ תאמ זיראפ ימסק
י רגה •וא תאמ קרוי־וינ תוליל
היסטנפו חתמ ירופיס

ופ ןלא רגדא תאמ
בורקב
ל אדנטס תאמ רוחשהו םודאה
תזזצקה־שלזשמ עבוכ

ןוקרלא תאמ
הירוטיו הטנס לש דוסה

ן וט׳צירק טרבור תאמ
הטופאק ןמורט תאמ רק םדב

( השדח הרודהמ)
קיידפא ןור תאמ תוגוז

("ירודל" תאצוה)

םילעופ תירפס

רנקופ םאיליו
טסוגואב רוא
. רנקופ .ו לש םיניוצמה םינמורה דחא
. תינרדומ הסריגב לאה־םדאה השעמ
ם ייחל הבר הבהאו—ןאכמ■ ,דדחמו תרוקב
...ןאכמ
.ןיוטיל הנר :םוגרת

יקסנולש .א
ךוראה רודזורפה ירישמ
ת ניוצמה ,תיריל תורגבו תוגה לש הריש
י וטיבה תולשבבו הלולכישו הרוצה ןודיעב
ה תולילצבו הלש הקינוטקטיכראב .יטויפה
. ררושמה לש ותריצי יאישל העיגמ
.הנושארל רוא םיאור רפסה יריש

ידע ןר
ינא הליל הליל לבא
־ ץוחהו ישיאה—ןמזה תיווחש םייריל םיריש
.םהלש דוסיה־תיווח איה—ישיאל

ץ וביקהו תאצוה
דחואמהו

םישדח םירפס
תורעיה לומ / עשוהי .ב םהרבא

ה קיתש !תורעיה לומ■ :רפסבש םירופיסה

, ךורא ברש םוי :ררושמ לש תכשמנו תכלוה

.דליו םימי השולש !ותבו ותשא ,ושואי

עגמל העונת / ירוג םייח

םיריש
ת יינש !ןינמ דותמ העשת !רפסה ירודמ
.המומד הלוע !ךינפל ימשר !שערה



ןתנ השמ לש ורפסמ׳ הינש הרודהמ העיפוה

םילשורי לע המחלמה
"בירעמ"כ ומסרופש תרוקכה ירבדמ

ם ירפסה תמירע דחא דצמ תחפותו הלדג ןכ ,םימיה תשש תמחלמ ונתיאמ "תקחרתמ-״ש לככ 1
ם יבוטל—הרצק הביטקפסרפ ךותמ םיעיגמ ובא ,יגש דצמ■ ,םג ךכו היתודוא לע ובתכנש 1
ק רפ םאשונש םישדחה םירפסה דחא--------.םייניצרל רקיעבו םירחבומל ,תמאב םהבש ן
ן מא־רטרופר—ןתנ השמ לש "םילשורי לע המחלמה" רפסה אוה םימיה תשש תמחלמב |

...הנושאר הגרדממ
ם ילמנ־תדובע וב התשענ תאזמ דבל ךא ןמא־יאנותע לש הביתכ תנוכתב ןייטצמ ורפס
, העשרדעש רמוא הז רואיתו-מילשורי לע המחלמה רואית ךרוצל .דובכלו הכרעהל היואר

ן יטולחל הנוש "עבצ" ילעב םימחול לש תובר תורשע ןייאיר אוה—המחלמב עגר־עגר טעמכ 1
ר כנה םיטרפה םומיסקמ■ םהמ׳ תולדל חילצהו (רכו םיאפור ,רייצ ,םירפוס השולש םהיניב)! 1
, םהידקפמל ,םהירבחל םסחי ,וירחאו וינפל ,ברקה תעב םתשגרה תויוקד םומיסקמ תא ,םינ !
.םהלש ביואל ,םתלועפל ן

הדובע .תוברק רוזא לש דאמ תטרופמו׳ דאמ הפיקמ הנומת ונל תנתונ—וז תקיודמ■ הדובע
.םיקסורמהו םיתמה םוקמב ,םיטהולה םוקמב טעמ "תויחל" ונל תרשפאמ■ וז 1
.םיבר םיבר בבודל חילצה איה .הידדצ לכ לע המחלמה תא םידמול ונא ןתג לצא----------י
ה חישל ,סיקרנ יזוע לש ונמויל ,םוי”תודוקפל ,תולוקל תחא־תבב בישקהל ,אופיא ,ונל ןתינ 1
ל חוזה ,םהרבא םשב לייח לש ות שגרהמ םיעזעוזמ■ תויהל ,ותייערו רוג הטומ■ ןיב תינופלט |

.תוריל תלגוסמ הניא רבכ השטנל אל ץמאתמ אוהש הקוזבהשכ עסושמ קפרמב הלעתב .
ת בב םיבר תולוק ונל םיעימשמ■ ,תשומחתהדועבג לע קרפה ומכ ,הז םהרבא לש ויתושגרה
.--------המחלמה לש רתוי בחר םוחת ובל םירייצמ׳ ,תחא

ק ר אל בותכה רפס ,רומאכ ,אוה .םרקיעב "םייביטקייבוא" ,םיבר םימגפמ יקנ ןתנ לש ורפס 1
• תנומתכ ,ובבלב םירדתסמה ,םירבד בותכלו ףוסאל דציכו ךיא העדיש דיב םג אלא ןמיא דיב 1
.ל״הצ תודלותב רתויב םייאורהה תיברקה ןמ■ םידחא לע תניוצמו תטרופמ ןורכז ן

ה עיפוה הינש ה ר ו ד הו 11
רתויב שקובמה ןמורה

חוכשלו רוכזל
?ומא־ןב ןד תאמ

ם קימע תאצוה
א ״ת ,33 ןמשירפ ׳חר

228957 .לט



רפסה םע
שאה תפוס

היתואצותו היתורוקמ ,םימיה תשש תמחלמ
ילבב ןדו יחמק דוד תאמ
ו איבהש תורדרדיהה תוביסמ תא ,1967 ברע לארשי ךרעמ תא ריבסהל ןויסנ
, ףוסבלו ,* המחלמה ןמ םיחקלו םימיה תשש תמחלמ רואית ;ינויב המחלמל
ן וחצנה תכרעהו יברעה םלועה תלפמבש םלהה ןויצ ךות המחלמה תואצות
ילארשיל
ם רטש םיבר םינותנ לע ססבתמ ,המארכב תיאבצה הלועפה תא םג ףיקמה ,רפסה
ט עמ אל רזענ אוהו ,םיקזחומה םיחטשב■ ואצמנש ,םייברע םיכמסמ תוברל ,ומסרופ
ם יריכב םיירצמ םיניצק םע ןה ןורמושו הדוהימ םיברע םע ןה ,םיבר תונויארב
("בירעמ" י״ע הצפה) "םימיה-תשש-תמחלמב יבשב וחקלנש

תידרוכה תימואלה העונתה
רנטנאג ׳זרס תאמ
ם דוחייב הרכהל ,םידרוכה לש ימואלה םקבאמ לע תירבעב ןושאר ףיקמ םוסריפ
*תימצעה םתרדגה תוכזלו

ת ידרוכה "היצרגימא״ב םיריעצה םיליכשמה יגוח לא רושקה יתפרצ ןחרזמ׳—רבחמה
ל ש םתציחמב םישדח םש השעו תיקאריעה ןתסידרוכל עיגה ףא םתרזעבו הפוריאב
י״ל 5 :ריחמה ״םידרומה

תינרדומה המארדה
דגמ יתמ תאמ
תנקותמו הינש הרודהמ
, תינרדומה המארדה לש דוסיה־תויעב םע ירבעה ארוקה תא שיגפהל דעונ רפסה
*הימרזו הירצוי

ה רודהמ תנכהל םישדח רפסמ ורבעו רצק ןמז ךות הצופנ הנושארה הרודהמה
י״ל 16 :ריחמה *ירבעה ארוקל םויכ תשגומה ,תנקותמו השדח

1 ־101=
ה נמשב
ת דמתחה ידעפ1נ34דש

9 9 הדותיףב ״חר ,א״תב
הגוצתב

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

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

דונלמסינויםמה

 ןויצ
ם״עב חוטבל הרבח

חוטיב יקסע לכ

הפיח ,םילשורי ,ביבא־לת
היתובשומו ץראה ירע לבבו

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



ופי - ביבא־לת תיריע

־ לארשיל טתקסיד קנב

 .היחמה־רקוי דדמ7 הדמצהו תיבר וא ההובג תובר וא
 םוכסה תא תיטמוטוא ול םלשנ ףסכה תאצוה תעב

רתוי הובגה

רפי-ביבא־לתב םיינוריע םינואיזומ
ביבאילת ןואיזומ

 בטיממ ,לוסיפבו רויצפ םיגצומ .57760 ןופלט ,18 דלישטור תורדש ,ףוגנויד .מ ש״ע

6 1 העשמו ,13 דע 10׳ תועשב ,ה—א םימיב להקל חותפ .תילארשיהו תימלועה תונמאה

.13 דע 10 העשמ תבשבו ו םויב ,19 דע
 תינרדומ תונמאל דעוימ ,247196 ןופלט ,ט״סרת תורדש ,ןייטשניכור הנלה ש״ע ןתיב
ו םויב ,19 דע 16 העשמו 13 דע 10 העשמ ה—א םימיב להקל חותפ .לוסיפבו רויצב

.22 דע 18 העשמ תבש־יאצומב ,13 דע 10 העשמ

"ץראה ןואיזומ" תירק
תיכוכזה ןואיזומ
 האמה) תרחואמה הזנורבה תפוקתמ—הקיתע תיכוכז תכורעת ,443059 ןופלט ,ביבא־תמר
.(נ״הםל 14־ה האמה) תימלסומה הפוקתל דע (ג״הספל 14־ה
תועכטמל ןמדק ןואיזומ
.ונימיל דע ותישארמ עבטמה תודלות לע הכורעת ,445519 ןופלט ,ביבא-תמר
הקינכטלו עדמל ןואיזומ
.הרובחתו היגרנא ,הקיטמתמ ,הפועת :םיפגא 3 בכרומ ,448242 ןופלט ,ביבאדומר
הקימרקה ןואיזומ
 םיטקפסא—הירוטיעו התריצי תוטיש ,הקימרקה תודלית ,441124 ןופלט ,ביבאדומר

.ונימי ינב םירדק תוכורעת :דחוימ ףגאב .םייתונמאו םיישומיש ,םיירוטסיה
רולקלופלו היפרגונתאל ןואיזומ
 תודע ישובלו תינוליחו תיתד תידוהי תונמא יצפח תכורעת ,417055 ןופלט ,ביבא־תמר
.לארשיב
 ,ב םימיב .עובשה תומי לכב להקל םיחותפ ביבא־תמרב "ץראה ןואיזומ" תירק ינתיב

.13 דע 10 העשמ תבשו ו ימיב ,10—20 העשמ—ד ,א םימיב ,17 דע 10 העשמ—ה ,ג
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םיאולימ תורשל אצויה ,ךל
 ןרקמ לומגתל יאכז התא הז ספוט ךמס לע ,3010 ספוט תלבק ,םיאולימב ךתורש תא תמייס
 ימד םולשתב רגפמ ונזז םא םג .ימואל חוטיבל דסומב םיאולימב םיתרשמל האוושה
.ךפסכ דספה תעינמל ךנובשח תכירע םשל דסומה ףינסל תונפל ססהת לא ,חוטיבה
 וא רכשמ 100% לש רועשב םילומגתל ,םיאולימ תורש קוח יפל ,יאכז ,םיאולימב תרשמ
.שדוחב י״ל 700— לש ילמיסקמ םוכסל דע הסנכהמ
.ל",דצמ לביקש םימולשתו הלכלכ תרומת ,תורש םוי לכ רובע י״ל 1.06 וכוני לומגתה םוכסמ

לומגתל םיאכזה
 הללכימ דימלת ,יאמצע וא ריכש דבוע היה ותורש ינפלש םיאולימב תרשמ יאכז לומגתל
.הדובע רסוחמו■

הללכימ דימלת
 ההובג הלכשהל הצעומה קוחל םאתהב רכומה ,ההובג הלכשהל דסומ לש הללכימ דימלת
 חוטיבל דסומל םלישו הדובעה־רש ידי־לע רשואש תיגוכית־לע הלכשהל דסומב דימלת וא
.שדוחל י״ל 260.— יפל לומגתל יאכז ,הנשל י״ל 18.— לש םוכס האוושה ןרקלו ימואל

הדובע רסוחמ
תוחפ וא םוי 60 דגע אלש הדובע רסוחמ (א
 ותורש תלחתה םויל דע וקוסיע תקספה םוימש דימלת וא יאמצע דבוע ,ריכש דבוע
 רסוחמכ הדובעה תבשלב םשרנ םא ןיב ,לומגתל יאכז ,תוחפ וא םוי 60 ורבע םיאולימב
.םשרנ אל םא ןיבו הדובע
 המדקש הפוקתב ול היהש רכשה יפל לומגת לבקי ,ריכש דבוע היהש הדובע רסוחמ■
 היפלש הסנכה יפל לומגת לבקי ,יאמצע דבוע היהש הדובע רסוחמ .ותדובע תקספהל
 הב םיפסכה תנשב יאמצע דבוע היה םהב םימיה■ רפסמב תקלוחמ ,חוטיב ימד םלשמ■ אוה
.םיאולימב תריש
םוי 60״מ תלעמל דבע אלש תדובע רסוחמ (ב
0 6־מ הלעמל ודבע םיאולימב ותורש תלחתה םוי דע ותדובע תקספה םוימש הדובע רסוחמ
 תחא םעפ תוחפל חדוכע שרודכ הרוכעה תכשלכ םשרנ םא קר לומגתל יאכז ,םוי

.םוי 60 לעמש ותלטכא תפוקתכ עוכשכ
 יאכז וניא ,הדובע שרודכ הדובעה תכשלב םשרנ אלו םוי 60 לעמ איה ותלטבא תפוקתש ימ
 לע הלועה הפוקת הדובעה תכשלב םושר אוהו םוי 60 לעמ ותלטבא תפוקתש ימ■ .לומגתל
.לומגתל יאכז וניא ,הפוצר תחא הנש
לומגתה תא םלשמה והימ
:ידי־לע םלושמ לומגתה
דיבעמה (א
.ותורש תפוקת ינפל םוי 75 תוחפל ודיבעמ ידי לע קסעומ היהש דבוע וא תרוכשמב דבועל
השפוח ןרק (ב
1 םוי 75־מ תוחפ םיאולימב תורשה ינפל דבעש רכשב דבועל
 היהו ,םוי 60 ורבע אל םיאולימב ותורש ךיראתל דע ותלטבא תפוקתמש הדובע רסוחמל
.(יערא הנידמ־דבוע ללוכ) השפוח ןרקב רושק
ימואל חוטיבל דסומה (ג

> יאמצע דבועל
!דימלתל
1 םוי 601 לעמ .דתיה תורשה ינפל ותלטבא תפוקתש הנידמ דבוע ללוכ ,הדובע רסוחמל
 ןיבו םוי 60 ורבע םא ןיב ,תרוכשמב דבוע היה ותלטבא תפוקת ינפלש הדובע רסוחמל
.אל םא
חלשממ ידרשמ (ד
ז הנידמ דבועל
 תוחפ התיה םיאולימב ותורש ינפל ותלטבא תפוקתשו הדובע רסוחמל ךפהש הנידמ דבועל
.םוי 60־מ
 תמלשמה תבותכל רוסמי הז ספוט .3010 ספוט ותורש םותב ותדיחיב לבקמ םיאולימ■ לייח
.לומגתה תא ול

יזנזג<ד חזגגיבד ־זסימ



הבזע 20 ינפ
ר ייאב ׳ה ,ר םויב ,הנידמה תזרכה סקט םות םע....

, ביבא־לתב ןואיזומה םלואב (ז948 יאמב ו4) ח״שת
 ,קנבה לש ישארה דרשמל תואמצעה תליגמ הרבעוה
.תרמשמל וידיב הדקפוהו ,ביבא־לת ,לצרה בוחרב

 הרות בתכמ :הלעמלמ
ה לשממה ריכזמ תאמ
, ינמ .מ רמ לא תינמזה
ז אד ישארה רבזגה
קנבה לש

ם פסכ תא ךומכ תובבר• םידיקפמ ולא תונמאנ םיידיב
ק נבה לש םינשה תבר תרוסמבו ןויסנב ןומא ךותמ
.הנידמב קיתוהו לודגה

ימואל קנכ
מ*עב לארשיל

 *



בגנה יבחרב הובג חנומ למשח וק
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