
1)111•^

^5̂ ^3? יקצ-*5 /5^

 תא וגוס
 ינטב טלקמה
םירזו םידלי

 דיוצמה (!םלועבו) ץראב ידיחיה אוה "רוקמא" טלקמ
ר וגסל לוכיו טלקמה לע טלוש התא ותרזעב דחוימ חתפמב
ם ירוה .(םירועשה תא וניכה םרט םא) םידליו םירז ינפב ותוא
ד חא — ״חתפמה םע היזיוולטה״ תא הכרבב ומדקי םירומו

ר ושק התיא ,"הדנמדרונ" תרבח לש םיימלועה םישודיחהמ
. ..םגו םיללכושמהמ היטלקמ .רוצייו עדי םכסהב "רוקמא"
 + "הדנמדרונ" עדי + "רוקמא" ביט .הפוריאב םירקיה
.רחבומה טלקמה תא ךל םינתונ — "אפמא" תורש
 םיחונ םימולשתב םג "רוקמא" היזיוולט שוכרל לכות
.ץראב ימואל קנב יפינס לכ תועצמאב
.םישרומ םירחוסו אפמא תויונחב םיטרפ
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, תשק• רושעל

ם ילוחיאהו תוכרבה בטימ
יחל הכ

ופי-ביבא־לת תיריע

תשק״ל

רושעל

תכרב

ץג־תמר תיריע

✓--------------------------------------י

 תואצוה תודחאתה
לארשיב םירפס

ן ועברל התכרב תחלוש
"תשק"

ותעפוהל רושע תואלמב

¥

 שדחתמה רחא םיבקוע "תשק" יארוק
 תאירק ןותמ ירבעה רפסה םלועב

ל ארשיב רפסה
םילרמה תודחאתה ןואטב

י ״ל 3 תרומת שרוד לכל חלשנה
א״ת ,1317 •ד *ת •הנשל חולשמ ימד

>_________________________________ <



קילאיב דסומ

תונמאב םירפס

תרשע

יכרכ

★
שרב השמ
סנאסינירה תונמאל אובמ

.םימושירו םירויצ 34 ףוריצב ׳מע 188
י״ל 12

"תשק"★
ץיבוריוד דיוד
ריק־ירויצ
ןילופב תסנכ־יתבב

םימולצת־תוחול 30 תייוולב ׳מע 116
ד ב״תכירכב

הרודה
י״ל 12 .םיינועבצ םירויצ ינשו

★
 שרב השמ
ול׳גנאלאכימ

ךרכה י״ל 18 ריחמב .תונומת לש תוחול 28 תייוולב ׳מע 122
י״ל 8

★
לא היינפ י״ע גישהלןילפלו ךירנייה

מ״עב ׳,רפסה םע"
א״ת ,9 קילאיב ׳חר

ל ש הרדסה לכ ישכורל
םיכרכה תרשע

תונמאה תודלותב דוסי-יגשומ
 תרדסב) .םימולצת 123 ףוריצב ׳מע 320

י״ל 15 .(׳םלועה תורפסמ תפומ ירפס׳

★
םינמא״ירבד תרדסב
 .מ ;י״ל 1.50 .תונורכז :םייתנפוא .מ
 .םיבתכמ רורצו תונורכז :יקסלוקוטנא
50. 1 !לוסיפ יהי :ןייטשפא .י ;י״ל 2__
 .ןמוי־ירבדו תורגיא :בילטוג .מ ;י״ל

 .תועסמו תוסמ :טלארשי .י ןי״ל 2.—
י״ל 1.50

תונומתו םירויצ הוולמ רפס לכ

תרכינ החנה ןתניתפהה רודמבו םירפסל רהסמ-יתבב גישהל
םילשורי ,92 .ד .ת ,קילאיב דסומ לש הצ

 לכל םניח החלשנ האצוהה ירפס תמישר
םיניינועמה



םילשורי תיריע
היחרואל! ריעה יבשותל

תוגוצתו םינואיזומ
ל ארשי ןואיזומ
: רוקיבה תועש
ה  ,ר ,ב ,א םימי
ן ואיזומ ג םוי

רפסה לכיה

10.00 — 18.00
16.00 — 22,00
10.00 — 22.00

, ו םוי
ת ירפס
םימיב

18.00 — 10.00 רלפקור
14.00 — 10.00 תבש
:להקל החותפ ןואיזומב תונמאל לאלצב
.18.00 — 14.00 תועשב םג ב םויב ; 13.00 — 08.00 ו—א

11 דיגנה לאומש בוחר םינמאה תיב
צדוחא 7 — 4 ;צ״הנפל 1 — 10 ה —א םימי :רוקיבה תועש

צ״הנפל 1 — 10 ו םוי
צ״הנפל 2 — 11 תבש םוי
ברעב 9־מ םג ב םוי

(םיסורה שרגמ) הרובגה לכיה
♦ 00*13 דע קר — ישש םויב ♦00*16 — 00*10 תועשב ,תבשל טרפ ,םוי לכ חותפ
.םוקמב — הכרדהו רבסה ירבד
.׳גא 25 — (תונגרואמ תוצובקל וא) םידליל ;׳גא 50 — םירגובמל :הסינכ ימד
דוד לדגמ — הדוצמה
♦ברעב 6 ד רקובב 9 תועשה ןיב םוי לכב להקל חותפ
ה דוצמה תפוקב גישהל ,׳גא 25 תנגרואמ הצובקל ,דיחיל 'גא 50 ריחמב םיסיטרכ
.םיסיטרכה תויונכוסבו
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מ״עב םיציפמו םילחמ "רפסה םע"
61 ןופלט ,9 קילאיב בוחר 1 2 4 ביבא־לת ,4

השדחה םידומילה־תנש תארקל
,דידומילכ רזע ךל ושמשיש ,םיאבה םירפסה תא דל םיעיצמ ונא
דיקפא תא וביחריו ךיתועידי תא ורישעי

תורפס
ל ש ותריצי תא םיחתנמה םירמאמ ץבוק / יריפסקשה םלועה
.םלועב םיגולוריפסקשה יבושחמ םה םירבחמה .ריפסקש
.ןבא אבא :אובמ .ןוטסור .מ ׳םורפ :הכירע
. (תנקותמו תבחרומ׳ ,הינש הרודהמ■) דגמ יתמ / תינרדומה המרדה
ה מרדה לש דוסיה תויעב לע ,תירבעה הפשב וגוסב ןושאר רפס
.הימזויו הירצוי ,תינרדומה
, םייאקירפא ,םיברעה ייחמ ,םיירבע) וננמז ינב םירופיס
.םיכרכ 8 .(םייבנידנאקס ,םיינאפי ,םייסור ,םיאקירמא־וגיטל ,םייתפרצ

הירוטסיה
, תשדח־תרק ,לבבו רושא ,םירצמ) קיתעה םלועב םוי־םוי ייח
ת רדיס לש תירבע הרודהמ .םיכרכ 6—(םיקסורטאה ,אמור ,ןווי

.ונרודב םינוירוטסיהה ילודג לש םטע־ירפ ,םיתפרצ םירפס
: אובמ .ררושמ בקעי / ינשה תיבה ימיב םידוהיה תועבטמ
.תידוהי הקיטמסימונב ןכדועמ רפס .הנוי־יבא .מ ׳םורפ
י רוקמ רקחמ .יארפס .ש ר״ד / ינשה תיבה ימלב לגרל הילעה
. םילשורי תטיסרבינואב תילארשי הירוטסיהל הצרמ לש יתטישו
.לארשי־תמכחל ןג־תמר סרפב הכז

.לי׳צר׳צ ןוטסניו / תילגנאה־ירבוד םימעה לש הירוטסיה
.םיכרכ 4

הערמו הרבס
םיברכ 6 .לי׳צר׳צ ןוטסניו / הינשה םלועה תמחלמ
םיכרכ 4 .לוג־הד לראש ו תוריחל קבאמ
ם יאקירפאהו הקירפא לע ידוסי רקחמ .ינבא ןד / הרוחשה תשביה
־וננמז לש
. אריפש דרנואיל ׳םורפ / תיטייבוסה תיטסינומוקה הגלפמה
ב רעמב םילודגה םיחמומה דחא ידי־לע בתכנש ילטנמונומ רפס
ר וטנק יול / תיטייבוסה תיעוצקמה העונתה
ו נימי דע תיטייבוסה תיעוצקמה העונתה לש התוחתפתה
ר אק .ה .א / םלועה־תומחלמ יתש ןיב םיימואלניב םיסחי
ם לועה־תמחלמ דע 1919 לש םולשה־תדיעוומ םיימואלניבה םיסחיה
1939־ב הינשה
רטנאג ׳זרס / תידרוכה תימואלה העונתה
ידרוכה תויממוקה־קבאמ לע תירבעב ןושאר ףיקמ םוסרפ
דנבלור .ש ר״ד / עדמה ןדיעב לארשי
ונימי לש תיעדמה הכפהמב לארשי לש המוקמ לע



ליבשמ םדא לכל

ם7!1ו

ו ט

םייחהיעדמ
היגולוכיספ

י פנע לכ
:עדמה

ס  י
פ
מ
ל

ת יממע הטיסרבינוא םיווהמה םירפס 40
םירשעה האמה לש הידפולקיצנאה
 לש תירבעה האצוהה הניה "תעדה םלוע"

* םירפס 1155 הב ועיפוה רבכש תיתפרצה הרדסה
 דע המגרותו ימלוע ןיטינומל התכזש—וז הרדס
 עדמה ישנא יבוט ידיב הבתכנ—תונושל 22־ל הכ
הו םיכרועה בטימ י״ע ץראב הכרענו ,תפרצב
*םימגרתמ

תידוסי הרוצב ואשונ תא הצממו ףיקמ רפס לכ
 ארוקה רובע תופסותו תורהבה ליכמ—
♦ותספדה תעשל דע ןכדועמו—ילאר

 תיעדמ הידפולקיצנא הווהמ ולוכ ץבוקה
 רצוא וב אצמי םדקתמה ארוקה :תמל
 דימלתו טנדוטס ,הרומ וליאו עדי לט
ץבוקה *םהידומילב בר רזע וב ואצמי

"סיה

- שומ
ם ולב
ן וכית
שגומ

 הטיסרבינוא שמשמו תקתרמו תנבומ הרוצב ךורעו
*םייחה יחטש לכב הלכשהל תיממע
םעטמ תבהלנ הצלמהל ץראב הכז *תעדה םלוע-

•םינוש םישיאו תונותעה ,ךוניחה תודסומ

ס
א
כ

נ
כ

ו
ו
ל

ת
ת

ץראב םינכוסהו םירפסה תויונח לכב גישהל

 תרדהכ הספוקבו ראפ־תכירכב םירפסה 40

י ״ל 140 םוקמב י״ל 116 דחוימ ריחמב

שדוחל י״ל 8 לש םיחוכ םימולשתב

יחדזמ .מ תאצותו
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ה יצמד1ס1יאה !!תע "דבד״תא ךתיבל אבה
י 1״ו1״1 ם1י לכב ףרוצמ !ילא הנמ>המה
.הז131£113ה לבל 11ע1ב1ע?ו״111ב1ג1ה־דבד"
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דיר טרברה תאמ-ינרדומה רויצה תודלות
, רויצה תונמאב םזינרדומה לש תישממ הנבהל ארוקה תא איבמה ,יניינע רפס
00 4־כ לש םהיתוריצי ימולצת הוולמ רפסה .תוינרוצה ויכרד לש יתועמשמ רבסהו
.םיעבצב םהמ םיבר ,םירייצ

זומת ןימינב תכירעב-לארשי תונמא
ת יתוזחה הריציה תרקסנ רפסב .תבשחמ־תכאלמו תולכירדא ,רויצ ,לוסיפ ללוכ
, ןייעמה ארוקל רקחמ לש ףוריצ .ל״נה תועוצקמב םיחמומ ידי־לע ,לארשיב
.תונמאה יבבוח ללכל ראופמ גוציי םע

רנדראג ןלה תאמ-תונמאה
ן מזל דעו התישארמ תפעוסמה התוחתפתהבו ,היפנע לכל ,הלוכ תונמאב תפומ־רפס
ת ויצקודורפרו םירויצ תואמ הוולמ ,תרדוהמ האצוהבו תימובלא תינבתב .שדחה
.םיעבצב תוחול 12 ןהמ ,תולועמ

תור ליסס לאלצב ׳פורפ תאמ—תידוהיה תונמאה
ל ש היח הנומת .ידוהיה םעב תבשחמה־תכאלמו תונמאה תרוסמ לש היתודלות
, םיינועבצ תוחולו תומיגדמ תונומת תואמ הוולמ .ותונמאב םעה תואטבתה ךרד
.תרדוהמ האצוהבו תימובלא תינבתב

לארשי לע םולש_שדח םובלא
. םויה דעו הדוסיי זאמ היקבאמו הינחבמ לע ,לארשי״תנידמ לש המויק תונש םירשע
.תילגנאבו תירבעב אובמהו םירבסהה .הלשממה־שאר ,לוכשא יול רמ תאמ המדקה

הקיא םובלא
ש לשב םירבסה םובלאב .ןוארב לאירא רשכומה ריעצה ןמאה לש ויתוריצי ירפ

.תיתפרצו תילגנא ,תירבע :תופש

ן" רואל"האצוהה - ןומסבה דושמ""*

ל7אד</יל הנגה אבצ .תוכרעמ• גיאננוה^^

■ 1945-1941 המחלמב היסור .
| טרי רדנסכלא תאמ|
. תוכרעמ תאצוהב.
1  יסורה םעה לש הרובגה־תדימעל הייאר־דע לש ןמא־רואית 1

 היטמולפידה לש הילותפנו התוחישק לשו ,ותמחלמב
וי

! טייגניו דרוא דידיה0
י היבקע .א ךרע"
 ן "ןטפק״ה םדאה־בהואו תומחלמ־שיא לש ורכזל םירבד 1
 םנמאמו םדקפמ ,"הלילה תוגולפ" דסימ — טייגניו דרוא י
■ י״ל 3.20 —ריחמ .םיירבע םימחול לש ן
1■■£ ■■■■ ■■■■ ■■■■* ■■■ז ■■■■י ■■ס■* ■■■■!



תאצוהב עיפוהק םידמועה םישדח םירפס השועש
מ״עב ןיטשפא־ןיוע .א

באז
םינפ לכ לע

 .באז ויוניכב "ץראה״ו "בירעמ" יארוק יפלא־תואמל רתוי רכומ שקרפ בקעי
35 1־כ רדוהמ ימובלא רפסב וזכור םינש יצחו שמח ךשמ ותדובע לובי ךיתמ
 ׳ו־םוי יפסומב ועיפוהש /׳םיגפ לכ לע" ידומע 65־כו ולש רתויב תובוטה תורוטקירקהמ
."ץראה" לש
 .הירורעשב תלבוגה הדימב רייצל עדוי באז" :ןושיק םירפא רמוא רפסל ותמדקהב
 םירויצה יכ ,םימולצתה ינפ לע ולש תורוטקירקה תא םיפידעמ םינותעה תוכרעמב
."םמצע םישיאה ןמ רתוי םימוד ,תמאה תא רמול .ונלש םישיאל רתוי םימוד באז לש

*ברה
ןודרוג חנ תאמ
 וכוניחב עפשומו קרוי־וינ ירוורפמ דחאב הרוהט תידוהי הביבסב לדג ידוהי רעג
 .הנוש ןפואב וילע עיפשמ דחא לכ .סורג יברו ,ויבא ,ובס :םינוש םישנא השולשמ
 ותחפשמ תא לדגמו תרויג השאל ול אשונ ,רוביצה תורישל וייח תא שידקמה ,רענה
.ותוברתלו ול הרז עירכמה הבורבש הביבס ךותב
.ותעפוה םע דימ ב״הראב רכמ־בר השענש ריעצ יאקירמא רפוסל ןושאר ןמור

תוחילשה
הבאה סנה תאמ
 לש הרופיסו 1938 ילוימ הללמואה ןאיווא־תדיעו לש הרופיס אוה ״תוחילשה״

.עדונ יאניו־ידוהי רוספורפ לע ופאטסגה םעטמ הלטוהש ,הנימב־תדחוימ תוחילש
 היהש — ידוהיה רוסיפורפה בבותסמ ,הדיעווה הכרענ וב ,ןולמה־תיב תונורדסמב
 הווקמו — הינמרגל הירטסוא לש החופיס ינפל ותדלומ־ריע הניווב םסרופמו ץרענ
 רוכמל תוסנל :וילע הלטוה תינטש המישמ .הדיעווה יריצ לש םנופצמ תא ררועל
 ותוא םיענומ ורשויו ותומימת .םתונקל הנתואיתש תולשממל הירטסוא ידוהי תא
.ופאטסגה ידיב קחשמ־ילכ אלא וניאש תוארמ
.ןוימדה ןמ םיבורמ ובש םיירטנמוקודה תודוסיה ךא ,ןמורכ בותכ רפסה
623206 •לט ,ביבא־לת ,9 הנבי ׳חר •מ'עב רבצ ירפס :תיסאר הצפה

 הנתמל םירפסה בטימ
האנהל םירפסה בטימ

 האירקל םירפסה בטימ
תרמשמל םירפסה בטימ.

דקפמה תשא
 םימיה תשש תמחלמ תא הובג תתמבו שיגר םעב םירייצמה םירופיס 43 .ןרוא ירוא תאס
 וירופיס לע םיסרפ השולשב רבחמה הכז רפסה תאצ ינפל דוע .היתובקעב האבש הנשהו

. (י״ל 8 םוקמב) דבלב י״ל 6.50 .״ןתיב״ תאצוה .ץבוקמב הנושארל התע ומסרפתהש

םימחולה רדסמ
 םיירוקמ םירויצ תפסותב ,תורודל ורכזייש םימיה תשש תמחלמ ירוט .רפח םייח תאמ
 .דבלב י״ל 12 •םקימע תאצוה .המצע תוכזב הריצי איהש ראפ־תאצוהבו וקני לסרמ לש

רמש ימענ / םירישה לכ
 תורבחמב הצרענהו הבוהאה לש התריצי לולכמ ,דחא ךרכב םיוותה לכו םילמה לכ
 המשרהה הלחה .הספדהב הינש הרודהמ .לילכ הלזא הנושאר הרודהמ .לארשיב םירישה
.דבלב י״ל 10 .תמדקומה

לארשי תנידמ תונש 20
 עבראב .הנורחאה הנשב רואל ואציש םימובלאה לכמ ןיע ביהרמהו לודגה ראפה־םובלא
 שלשב .י״ל 17 .םיאלמ םיעבצב םימיה תשש תמחלמ תונומת ידומע 24 ללוכ ,תופש
.י״ל 11—תופש
•  12 לארשי .דוקמ בוחר ,ביבא־לת ,תונורחא תועידי ילעפמ :תישאר הצפה
 הדוהידב ׳חר ,"חולישה" :םילשורי • 6 לצרה ׳חר ,המלש־ןב המלש :הפיח

80 תלחה ׳חר ,וטיאט הזילע :עבש־ראב • 36

 ,תונורחא תועידי ,םירפטה תקלחמ :תורישי תונמזה
.ראוד־תאחמה וא ק׳צ ףוריצב ,ביבא־לת 14125 .ד .ת



םיגחל יש

םכידידילו םכינבל "רפסה םע" ירפסמ

ת ונמאב ך״נתה
םילשורי־ירעש

ררושמ •י / םידוהיה תועבטמ
(םירפס 6) השידח תונמא

(םיקלח 6) םידליל תילקיזומ הירפס
ת ג השמ / םיגייד

הנוי־יבא הוח / םידלי־ירפס

א״ת ,9 קילאיב ׳חר /,רפסה םע״
א״ת ,4 רופלב ׳חר ,ינומרע •א : הצפהל תישאר תונכוס

61143! .לט ,73 יבנלא ,א״ת ,מ״עב םילעופ תירפס

םינפקותה :וק׳צאינמ .ל
םישלתה לש םתקדצ לעו םתמשא לע
.לארשיב הנומאהו םיגורטיקל הבושתה רפס

ילש םירצמ :יבכמ לחר
 תומשרתה טהלב ,םשודיחב ונל םירסמנש םדאו ץרא יפונב החימצו תודלי יקרפ
.תקתרמ ,הנהמ האירקל—םידוגרפל־רבעמ תיסדנוק הצצהב ,תינושאר

ךוראה רודזורפה ירישמ :יקסנולש .א
 יוטיבה תולשבו ,הלולכשו הרוצה ןודיעב■ תניוצמה ,תיריל תורגבו תוגה לש הריש
.ררושמה לש ותריצי יאישל העיגמ התולילצבו הלש הקינוטקטיכראב .יטויפה
*
ויארוק בלו תעד ריעסמ-ונימכ דחוימ רפס

שאב האב תודלי
לש םהיתויווחמ
םימיה תשש תמחלמב םידלי
ן זח ה ט ר ב רמוחה תא הטקילו לעפמה תא המזי
יחמק לאקזחי תיפארג הכירע ;רנבוק אבא תכירעב

ל״וחבו ץראב ידוהי תיב לכל האנ הנתמ
294



־ווכ־זבט 5111הידו5־זב
ן יזלומא־ל .השש הרטיגל .םירתימ העברא רוניכל
ם ינכומ םינווג העשתו םיעבש רובמט לש קלרפוס־ו
ה עיבצל ןיזלומא ינווג העבשו םיעברא .שומישל
ם ינווגה םיינשו םישולש — המלשהלו תיביטרוקד
ל כו תונולח ,תותלדל — קלרפוס לש םיביהרמה
ן ל רבח ׳םינווג לש הינופמיס .ץעו לזרב יחטשמ
ך ירצ ךניא .ךיניעל הברעה הניגנמה תא םהמ
ת א םינגנמ קלרפוס־ו ןיזלומא .זואוטריו תויהל
? הארמל םיפי תותלדהו תוריקה ?תרמג .םמצע
ל כה .םהב עג .הלוכ הניגנמה הניא ןיידע וז ךא
/ ׳םושנל" ךישממ לכה תאז םעו הפיטקכ קלח
:רודיהו יונל — ירובמט ,וורב

1פ רובסט
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ת יזכרמה תילארשיה הרבחה
מ״עב תועקשהלו רחסמל

39 םולבניליל בוחר ,ביבא־לת :ישארה דרשמה

316 סקלט *615979, 614731 ןופלט

1̂ םיקרבמ £€א1י1£

י׳ל 59,000,000,000־ל לעמ :תונרקו ימצע ןוה
★

םירע ןינבו חותיפ / תואקנב .ן רחסמ / הישעת
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ת רבח
 חתמב ה
ה לודגה
לארשיב

לארשיל לבת ישודיח איבמ
1968/69 ףרוחה תנפא
, השבלהה תוקלחמב םישידח םירצומ תואמ
ד ועו דועו םיעבוכה ,הנפאה ידב ,הלענהה

םיטירפ יפלא—תוקלחמ 45
תוקלחמה לכב תודחוימ תועצה תורשע
5 םיפסונ םישודיח
ם יחמומה תלהנהב הפוח תולמשל קיטוב *

"רבמא" ןולס לש
יתפרצ חבטמ (׳ג המוקב) תיטנגלא הדעסמ *

החנמ־התו קסע־ישנאל שגפימ
םיידעלב םימגדל קיטוב
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ש ז■

 השדח םייח־חוטיב תינכת העיצמ "הנסה"
 .דבלב םיריעצל - בל תינכת _
 יפל םיריעצל דחוימב המאתוה וז תינכת
 ךומנ םולשת :ונייה ,םהיכרצו םתלוכי

 .חוטיבה לש הנושארה הפוקתב
 בל תינכתל בל ומיש

" הנסה" ינכוס לצא םישרפ
.ישארה דרשמב וא םיפינסב
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1  £ 1 1 תו־1
ן ויםנתונש
חוטיבה ■9111 לבב תואמ
 □יפינסו םיסונמ םינכו□
ץראה יבחר לבב ךתודשב

דא
ום
כ

יב
י

 תושדח חוטיב תום
הנשב הנש ידמ

ברו
מ
ב

וב
ו

יחט
ת

 □ינהנה םיצורמ □
דוסמ ׳שיא לופיטמ

:סמ 03 דל ודליו םתוא למו1ו

ןויסנה *111 ךומס

םילמגו ץוח תודובעל הרבח
מ״עב התב־ללוס לש ודוסמב

לארשיב תוירובצ תודובעו תויסדנה תודובע
 ,טפנו םימ־יוק ,תורהנמ ,תויעקרק תת תודובע ,רפע תודובע)
(םילמנ יוניב

תוירובצ תודובעו ןינב תונלבקל תופתושמ תורבחו םיפינס
ןוביתה חרזמהו היסא ,הקירפאב

םילמנ לועפיתל םיתוריש
(תליא ,ןושיק ,הפיח)

הכאלמו הישעת ילעפמ
(תליא ,ביבא־לת ,הפיח)
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ה נ1עה
סנכל

 תנוע יהוז ,ןכ
 םיענו חונ תעכ ,הדיעוהו סנכה
 הדיעו וא סנכ ןגראל
.טיעה ירעב
 לכ םע סיסה ירע
 םהלש םילועמה ם״תורשה
 דל רזעלו *ןתושרל םידמוע
 .הדיעוה וא סנכה תחלצהל
 םיסונמ םיסנכ ינגראמ
 סיסה ירעב םירחוב
.חלצומה סנכה ןוגראל

.תוימו׳סמה תוצעומה ,סיסה ירעב םיסרפ
.תורייתה דרשמ / םינפ־תורזית דודעל הכשלב וא
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ללכ

מ׳עב תועקשהל הרבח

ביבא־לת 23 הדוהי״ןב ׳חר
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מ״עב םידבוע ןוכיש
תיללכה םידבועה תורדתסה לש הדוסימ

תוריד 75,000 הכ דע התנב
םיבשות 350,000 הכ דע הנכיש
םילעופ תונוכש 100-ו םידבוע תוירק 12 המיקה

:ישארה דרשמה
21 י׳צניו־הד ודרנואיל בוחר ,ביבא־לת

:םיפינס
עבש־ראב ,הפיח ,םילשורי
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ן וכיש
ח ותיפו
ל ארשיל

מ " ע ב
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לש ם>ווש המ
ת ועבטמ לש ןומטמ והז •תעדל ןיא
ב גנבש בונרוכב הלגתנ רשא םיימור
ה אמל ותוא םיסחיימ םיגולואיכראהו

• הריפסה רחאלש תישילשה
ה כ הניא קנבה לש הירוטסיהה
ן כש •הילע םיאג ונא ךא ,םימי־תכורא
ן ויסנ תונש 65 לארשיכ הריעצ ץראב
•לטובמ אל סכנ ןה תיאקנב תרוסמו

? הלא תועבטמ
ל ש ותורשל דמוע הז םינש־בר ןויסנ
♦ויתורדש לכ לע רובצה

■̂וו*̂@ן7נב
הנידמב קיתוהו לודגה קנבה
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ק נב
חותפל

ה ישעתה
לארשיב

מ" ע ב

ביבא־לנר ,9 םעה דחא ׳חר
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מ״עב לארשיל תואתנכשמ קנב תוחפס

םילשורי ,9 הכלמה ינלה 'חר :ישארה דרשמה
123 םיאנומשחה ׳חר :ביבא־לת ףינס
9 הכלמה ינלה 'חר :םילשורי
ןיד־א חלס ׳חר :תיחרזמה םילשורי

48 למנה ׳חר :הפיח
בגנה זכרמ :עבש־ראב

 -ילכ ןייפאו ןפקיהב תושמשמ מ״עב לארשיל תואתנכשמ קנב "תוחפט" לש תולועפה
 סיבאשנה םיעצמאה תלדגה י״ע ,ץראב ןוכישה יכרצ ןומימב הבר תובישח לעב רזע
 תורדשל ןוכיש תורטמל תואוולה ןתמ ידי־לעו אסיג דחמ תירוביצה היינבל קושהמ
•אסיג ךדיאמ תובחרנה היינבה תולועפ ןומימו תונושה םעה

דחה םילועל ןוכיש תרגסמב םינכתשמל תואוולה ןתמ ידי־לע תועצובמ ולא תולועפ
יעצ תוגוזל ןוכיש ,תובשייתהב ןוכיש ,ןינבל ןוכסחה לעפמ תרגסמב תונתינה םיש
 ןומימל תואוולה ןתמ ידי-לע ןכו ,םידלי״תובורמ תוחפשמל רוידה תבחרה ,םיר
 תנקתה ,רוביצ יניינב תיינב ,םישיבכ תלילס :ןוגכ םינוכישבו תונוכשב חותיפה תולועפ
*המודכו בויב ,למשח

-לארש>־ץרא סנב
מ־־עב הינטירב

ה פיח ★ םילשורי ★ ביבא־לת
ןודנול ★ ופי * הינתנ
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ךוזבזר ו>1,רוי* - ץןלן^^
ןוכסזדיד נקווכד םיכ־וד
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ע תפל םירסח
? ךסיכב םינמוזמ
ך דיב םא
 "טנוקסיד סקנפ"
 התא ,הגאד לא -
ף סכ איצוהל לוכי

י פיוס לכב ךתבשחמ
 טנוקסיד קנב
, ץראה יבחרב
.תואצוה אלל
טנוקסיד קנב

1 הענ לארשיל 1

מז׳עב לארשיל תואתנכשמלר חותפל קנב

 ידי לע ץראה חותיפל םרותה קנבה

 ןתמו חותיפ ירוזיאב תועקשה

םינוכישל תואתנכשמ
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׳דכ תישארב
 םרא ךליו וינודא ילמגמ םילמג הרשע דבעה חקיו...

ר אב לא ריעל ץוחמ םילמגה ךרביו :רוחנ ריע לא םירהנ
ת אצוי הקבר הנהו ...תובאושה תאצ תעל ברע תעל םימה
א נ יניאימגה רמאיו התארקל דבעה ץריו ...המכש לע הדכו
ר מאתו ותוקשהל לכתו ...ינודא התש רמאתו :ךדכמ םימ טעמ
ת א קחצי חקיו ...תותשל ולכ םא דע באשא ךילמגל םג
.השאל ול היהתו הקבר

ת וללוהמה תוהמאה עבראמ תחאל הקבר התשענ ךכו
.התובידאו בוטה התורש תוכזב הירוטסיהב רתויב

ךא ונתשה בכרה ילכ .םיבר תורוד ופלח זאמ

.ודצב ורכש םויה םג בידאהו בוטה תורשה
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תליאב םי־ימ תקתמהל ןקתמ םע תבלושמה חכה תנחת

מ־׳עב לארשיל למשחה תרבח
312
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