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"ה ל ונ ש ה־
" םליפארשי״ו ןמאנ (דא׳ג) הדוהי לש שדחה םטרס
י בצ םיילארשיה םיטרסה ינרצי לש 1968 תנשל יעיברה םטרס אוה
ר תויב הליעפה הרבחה לש הילהנמו הילעב — סיטמ סכלאו ןמליפש
:תא תחא הנשב הקיפהש ,םיילארשיה םיטרסה תיישעתב

תילארשי־תינאפי היצקודורפוק—"דליהו למגה" *
תינמרג־ברעמה היזיבלטל אלמ ךרואב טרס-״יח םדאל שידק" *

ה יזיבלטל אלמ ךרואב טרס—"םילשוריב האבה הנשל"¥
תינמרג־ברעמה

ילארשי טרס—"הלמשה" *

י לארשיה טרסה ימוליצב 1969 ראוני תישארב ליחתת "םליפארשי"
ארה םידיקפתב ףורימאט םיקאו ןייד יסא םע "ידוהיה תומ" םיעבצב
•רלוד 600,000 לש העקשהבו היילטפ־הל־הד סינד לש ויומיבב ,םייש

מ ״עב עונלוק יטרס תקפהל םיתורש-םליפארשי
448217־8 •לט ,45 ןמצייו ׳חר ,ביבא־לת

51ז1 0  01 1̂1.1



וניתוכרב

ןועברל

"תשק"

תעפוהל

תרבוח

עונלוקה

עונלוק יטרסל תויאקירמאה תורבחה תדוגא

ופי-ביבא־לת תיריע
ביבא־לת ןואיזומ

תועשב ה—א םימיב — להקל חותפ .57760 ןופלט ,18 דלישטור תורדש ,ףוגנזיד .מ ש״ע
.13 דע 10 העשמ תבשבו ו םויב ,19 דע 16 העשמו 13 דע 10
ם רמיב —להקל חותפ .247196 ןופלט ,ט״סרת תורדש ,ןייטשניבור הנלה ש״ע ןתיב
ת בש־יאצומב ,13 דע 10 העשמ —ו םויב ,19 דע 16 העשמו 13 דע 10 העשמ ה—א
.22 דע 18 העשמ

"ץראה ןואיזומ" תירק
.412059-—415248 ןופלט ,ביבא־תמר .תיכוכזה ןואיזומ
.415244 ןופלט ,ביבא־תמר .תועכטמל ןמדק ןואיזומ
, הפועת :םיפגא 3 בכרומ .415245 ןופלט ,ביבא־תמר .הקינכטלו עדמל ןואיזומ
.הרובחתו היגרנא ,הקיטמיתמ
.415246 ןופלט ,ביבא-תמר .הקימרקה ןואיזומ׳

.415247 ןופלט ,ביבא-תמר .רולקלופלו היפרגונתאל ןואיזומ
. עובשה תומי לכב להקל םיחותפ ביבא־תמרב "ץראה ןואיזומ" תירק ינתיב
ה עשמ תבשו ו ימיב ,10—20 העשמ —ד ,א םימיב ,17 דע 10 העשמ —ה ,ג ,ב םימיב

.13 דע 10
הליסק-לת תוריפח
לכ להקל חותפ .תיברעה הפוקתל דע םיכלמה ימימ תילארשי ריע תוריפח .ביבא־תמר
.רוגס ישש םויב ,13 דע 10 העשמ—תבשב ,15 דע 8 העשמ םוי

ופי-א״ת תוקיתעל ןואיזומה
10 העשמ—ה ,ג ,ב ,א :םימיב להקל חותפ .825375 ןופלט ,10 המלש ץרפמ בוחר
.13 דע 10 העשמ—תבשו ו ימיב ,20 דע 10 העשמ—ד םויב ,17 דע
ביכא-לת תודלותל ירוטסיהה ןואיזומה
? ד ,א םימיב .14 דע 9 העשמ—םוי לכ להקל חותפ .615901 ןופלט ,25 קילאיב בוחר
.רוגס םיגחבו תותבשב .13 דע 9 העשמ—ו ימיב ,19 דע 17 העשמ םג

בתכה ןואיזומ
ן העשמו 14 דע 9 העשמ—ד ,א :םימיב להקל חותפ .625707 ןופלט ,26 קילאיב בוחר

| .רוגס תבש םויב .13 דע 9 העשמ—ו ,14 דע 9 העשמ—ה ,ג ,ב ,19 דע 17



ת שק" לע םימותחה להקל הנורחאב ופסותהש םיברה לא
-םיניינועמה רתי לכ לאן
ץראל ושדקוהש תומדוק תורבוח תמישר
,םיוסמ םלוע־לבח וא
:םיוסמ יללכ אשונל וא

(ט) הקירפא
(י) תיניטלה הקירמא
(אי) ןיס
(בי) הילטיא
(גי) היסא חרזמ־םורד
(די) היסור
(הלוכ תרכוחה ♦הל) (וט) הינמרג
(הי) ןילופ
(טי) היבנידנקס
(כ) ןאפי

(הלוכ תרבוחה ♦אכ) ןוכיתה חרזמה
(גכ) תירבה־תוצרא
(הכ) תפרצ
(זכ) דנלוה
(אל) 1 םולשה ירחא המ :לאשמ
(לזא •הלוכ תרבוחה ♦בל) ןורטאית
(גל) ןונגע י״ש
(ול) המחלמה רחאל
(חל) ז המחלמה ירחא המ :לאשמ

:תאמ ,תרבוחה י״ל 4 תרומת ,גישהל ,תלבגומ תומכב ,ןתלוזו ולא תורבוח לש םיספט
ביבא־לת ,6וו244 לט ׳9 קילאיב ׳חר ,״תשק״



ה&םה

םישדה םירפס

תינרדומה המרדה :דגמ יתמ
תנקותמו תבחרומ השדח הרודהמ

ם לוע־תומחלמ יתש ןיב םיימואלניב םיסחי :ראק •ה •א
השדח הרודהמ

םילשורי ירעש :לוקטס ןומולוס
תילגנאו תירבע תורודהמ •םובלא

1969 ראוניב רואל ואציי

ארקמה תפוקתב םוי־םוי ייח :וו-הד באה
ם ייחרזא תודסומ ; החפשמה תודסומ ;הימושירו תודוונה : א ךרכ
המחלמו אבצ
רימא ןרהא :םוגרת

"רקד" תללוצה :ררוש ןרע

תוומל םיפושח :בל-רה ןתיא
המיחלה תודלותב רתויב תזעונה ץחמה־תדיחי לש הרופיס

א*ת ,4 רופלב ׳חר ,ינומרע •א :תישאר הצפח



םישדח םירפס

סביל .ג ףסוי
ןוטלפא

ותוישיאו וייח
י חה רשקה ראומ הז רפסב
ל ש ותוישיאו ותוגה ןיבש
ל לכ ךרדבש הייגוס ,ףוסוליפה
־ פיסב טעומ םוקמ הל בצקומ
.ןוטלפאב תקסועה תור
ך שמה ,ךכ ךותמ ,הווהמ רפסה
והש ןוטלפא יבתכ לכל יעבט
ל ש ירבעה ומוגריתב ועיפ
.ונתאצוהב רבחמה

י״ל 4.80 ריחמה ,םידומע 128

יחימע הדוהי
ם ינומעפ
תובכרו

תוזחמו םיתיכסת
כרו םינומעפ תא ללוכ רפסה
 ןיטרמ רבקנ ובש םויה ,תוב
ע סמ ,רקפה לש חטש ,רבוב
.הונינל
ה םיררושמה דחא ,רבחמה
ה רישה ירצוי ברקב םיטלוב
.השדחה תירבעה

י״ל 4.80 ריחמה ,םידומע 158

ביבא־לתו םילשורי / ןקוש תאצוה



וענ סופ חודה
רזל ׳פ ור פ תבירעב

ר אופמו שדח לעפמ

חרסמ תאצוה לש

ליבוא ןי׳גוי
תוזחמ ינש

 הרוגאט תאנארדניבאר
ה עבראב רופיס

םיקרפ

 סטיי רלטב םאיליו
תוזחמ השש

גנילפיק דראידור
הבכש רואה

ל בונ סרפ ינתח לש םהיתוריצימ םירפס תעברא
ס קטב ומואנ ,ותריציו רפוסה לע אובמ רפס לכב

תטרופמ היפרגוילביב ןכו סרפה תקנעה

ר אפ תרודהמ
ה ספוקב
ם ידפסה 4 ריחמ

י״ל 40

הדסמ■ תאצוה דובכל
ג״ר ,21 יקסניטובד ךרד

 הזב ףרצמ ינאו לבונ־סרפ תרדס תא שוכרל ינוצרב
תוריל 40 ךס לע האחמה

~ תבותכ החפשמו יטרפ םש

־־ המיתח תוהז תדועת .םמי



םירישי
ןמסוז ארזע ן
ו ב ןמסוז ארזע לש ותריש לש ףיקמ רזןב' 1
। ה יוטיב לע ,ותריש תומד תוריחבב תנמתסמ

לרוגה יוטיבו ,ודוחייב קהבומה ,ירילה ישיאך
.רודה לש יטמרדה י

ו פיצ הרישה יבבוחמ םיברש ,תונמדזה י4,
י בוטמ דחא תא זכורמב ריכהל ,רבכמ 'הל 1

•וניררוצ
דחוימ ריינ • דב תכירכ • םידומע 388 • לודג ךדכ

יניס יעסמ■
לארה השנמ ר״ד

ת ירוקמה ותשיגב ןייטצמה׳ עדונ רקוחו ףרגואיג 1
תועסמב התנקנש תישעמו תינויע תואיקבבו

 ירוטסיה רואית רפסב שיגמ ,יניסב רופסךיא |
। ףיקמ יפרגואיגו.

םימולצת ידומע 34ד םימישרתו׳ תופמ 42 רפסב
1

ך״נתה ידומע תעבש .
בירק םהרבא
תואידיאו םישיא ,תויומד לש השדח הסיפת

 יאסמו ררושמ תאמ טויפו תוגה רפס .ארקמב
ש דוקה יבתכ לא שגינה ,םילועמה ןמ ירבע י

.רנרוד־ןב לש תימינפ־תידוהי השיג
םידומע 264

סיראפ ןמוין
רוצ בקעי

 הנומת ארוקל תנתינ הנושארה םעפה ויז |
ה פוקתב לארשי תורירגש תולועפ לש הנמיהמ

, תפרצ-לארשי יסחיב תובישח־תברו תרעוס .
.1956 יניס תכרעמב האישל העיגהש

3 1 6 םידומע 1

רבנ ישנא•
רינשוק ןועמש 1

 בוטה אל םא—רתויב םיבוטה םירפסה דחא והז"
"הינשה הילעה לע וישכע דע ובתכנש—רתויב

( ןוירוג־ןב דוד)
23 8 םידומע 1

האצוהה תיבבו םירפסה תויונחב םגישהל
611526 ׳לט ,470 ד״ת ,22 ה״אזמ ׳חר ,ביבא־לת |

דבוע םע תאצוה(

ץ וביקה תאצוה
דחואמה

םישדח םירפס
/  דנס רדנסכלאו תנוי

ףסונה ןויסנה
רופיס

/ ירוג םייח
םיימלשורי םיפד

ת ומישר" ,"?םירמוא ,דמ" ךותמ רחבמ
ם ובלא" ,"תירוס החיש" ,"עובשה ףוס
" תשומחתה תעבג״ו "םינומלאה

רקינ ל צ קחצי :םימושיר

1 םילעופ תירפס
1 םיבר ןושאר ףוג :םחש .נ י
। החפשמ ינב ,רפוסה לש שדחה ןמורה ירוביג

.קיתו ץוביק ייח לש עקר לע תרעסנ1

1 םידייצ :טסילדא ןר
1 לעב ,ןיע־דח ,ריעצ רפסמ לש ןושאר רפס ן

ן שאה-תווכמ :םאוג .א1
ן  ,"םמוהיהדויבצק" לש התודע .היהשדהשעמ

־אושמ אללו תיטנתוא תוינויחב ןאכ תרסמנה ן

, :גרבדלוג האל1
1־ה האמב תיסורה תורפסה י 9
י  רהוזה־תפוקת- לע גרבדלוג האל לש תוסמ רפס .
־תורפסבש תוריהזמה ןמ—תיסורה תורפסה לש ן ן .היתורודל םלועה 1



מ״עב ןייטשפא ןיול .א תאצוה
864181 .לט ,27 דלישטור ׳חר ,םי-תב

בורקב ועיפויש םירפס
דומלמ דרנרב תאמ - ןידה־םוי

ו ז התיה *הנושארה םלועה-תמחלמ ברע תירצה היסורב הללוחתה סילייב תשרפ
 ינויצקאירה ןוטלשה י״ע המיובש ,טושפ יניארקוא ידוהי לע הכושח םד־תלילע
*תיסורה הירפמיאב הרואנה להקה-תעד תאו םידוהיה ינומה תא העזעיזו
ת א ךפה ,60*ה תונשב םידוהיה״סיאקירמאה םירפוסב םיטלובה ןמ ,דומלמ דרנרב
*הארשה־ברו בלה־לא־עגונ ,קתרמ הלילעךמור לש העיריל סילייב תשרפ

ןיול ריאמ תאמ - רצבמה
- תמחלמ יהלשב ,הפוריאב דדוב רצבמב האולכ םייטילופ םיריסא לש הצובק
, ידוהי ריסא ומעו .ס .ס דקפמ עיפומ עתפל .רורחישל הפצמו ,הינשה םלועה
ת א לטלטמ םיינשה לש םאוב .הפוריאב הנידמ לש רבעשל הלשממ-שאר
.םמויסל דע ארוקה תא םיפחוסה םיעוריא תחלקל רצבמה יבשוי

ם יינשש הכז ,לארשיב םינש המכ הז ררוגתמה יאקירמא־ידוהי רפוס ,ןיול ריאמ
*תורחא תוצראבו ב״הראב רכמ־יברל ויהי ("הווא״ו "הייפכ") וירפסמ

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

"הנבי" תאצוה
61 •לט ,4 ה״אזמ ׳חר ,ביבא־לת 1 8 5 62 •לט ,80 יבנלא ׳חר / 6 50 98

םישדח םירפס
םוחנ־ןב השמ תאמ תוסמ רואה ביתנב
ם ייניבה ימימ תירבעה תורפסה ילודג לש םהיתוריצי תא ורפסב חתנמ רבחמה
*השדחה תעהו

רוגאט תנארדניבר תאמ העיקשה רואל
ןמגרב •ה •ש ׳פורפ תאמ רבד־חתפ •ןרות־ולש העופ המגרית
ר מוחה־םלוע תעיקש אוה יזכרמה םאשונ רשא ,ןוחטבו הנומא םירודחה םיריש
*חורה־םלוע תחירזו

ןמסרפ ♦א תאמ םיריש רחמל לומת ןיב
הלוגבש תיסלקה תירבעה הרישה ןיב תרשקמ הילוח הווהמה ,םעט־תנידע הריש
*השדחה תילארשיצראה הרישה ןיבל

רומילא •ג תכירעב ,ןמסייו קחצי תאמ עשרה ינתיא לומ
רנוקטרט •א ׳פורפ תאמ אובמ
ת פוקתב ,םייצאנה עשרה־ינתיא לומ הרובגו חור־זועב דמעש ,דיחי לש ורופיס
*הינשה םלועה־תמחלמ



תאצוהב
 ארקמה רקחל הרבחה

לארשיב

רואל אצי

םילאה תולילע
 ןיר יבצ ׳םורפ שריפו ךרע
הינבליסנפ תטיסרבינואמ

• א •מ חיר הרפש תופתתשהב
ל כ תירבעב הנושארה םעפב

ת וריפחמ םייתורפסה םיטסקטה
תירגוא

, ארקמה ירחוש לכל דוסי רפס
ת וינומדק רקחו תירבעה ןושלה

ןענכ

דומע 519

, 3340 ד״ת ,״לבנע״ ידיב הצפהה
םילשורי

תויאטיסרבינואה םירפסה תויונחב רכמנ

ם ישדח םירפס
ריבד תאצוהב

ורוקמ
תונמאה השעמ לש
רגדייה ןיטרמ :תאמ
ל ש הבושח הסמ ,תירבעב הנושארה םעפב
ת נשמ לא חתפ תחתופה ,עדונה ףוסוליפה
המלשה רגדייה

י״ל 50*6

םישוחה ןמ הלעמל
קזב בקעי :תאמ
ת וידוהי תורוסמב תוישוח לע תועפות
ם ירקחמהו םייוסינה םוכיס "ונימי ירקחמבו
, תויטונפיה תועפות ,היגולוכיספרפה םוחתב
ת דגה ,תונחלוש דיל םיסנאיס ,תומולח
"רכו תודיתע

י״ל 20*5
םירפסה תומנה לכב

םירפס תאצוה ,"ךוניחו תוברת" 1

_ עיפוהן

י םדאה >כ.
1 הדשה ץע*
ן רירפצ דודו חרטא הרובד תאמ |

। תעבראל רשקב יתורפס רצוא זכרמ רפסה -
ן  תרוסמבו תורוקמב םינימה תעבשו םינימה |

1 ״םיינטובה םהינותנו
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