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.(24411 םילשוריב) ראודה קנב תלהנה תא

רניתדובע תא לעייל אבש תורש רהז .ךילע לקהל דעונש תורש .תורש והז

םילשורי 24411
ביבא־לת 621008

הפיח 522207

 לוזו רתוי ריהמ ׳רתוי בוט תורש לבקל רל רוזעלו

 :ויתורש תא ךתושרל דימעמ ראודה קנב •רתוי

 "תיממע- ןוכסח תינכת ׳ןיקוליס תונובשח

 ׳םיפסונ םיטרפ רבדב ."הליגר" ןוכסח תינכתו

 דחא לכ לא הנפ וא ׳תורישי ונמע רשקתה

 :תבותכה יפל וא ׳ענ ראוד ,ראודה יפינסמ

.םילשורי ראודה קנב

ראודה קנב
אצתנ .רתא וב םוקתלכב ןתורשל

ןורוא רוסא תיתלשממה 01סרפה הקלחמ



ב יבא־לת "הנב»" תאצוה
 ,םידממ־ברו ףיקמ לעפמ

 בל-ביהרמ ,םייניע־ריאמ
יתוברת סכנ ,חור־םמורמו
לארשיב תיב לב ראפי רשא

ם יאיבנ הרות
ם יבותכ
םיכרב 15־ב

 תואובמ • םישוריפ •
 םיירוקמ םימוליצ • תופמ •

םיעבצ ללשב
 םוטרח .ש .א ׳םורפ ידיב שרופמ
 וטוטאק .ד .מ ׳פורפ תטיש יפ־לע
, ףלאמו הצממ יעדמ־יממע שוריפ
ם ירקחמהו הרוסמה לע ססובמה
גתה לע ןכו ,וננמז לש םישידחה
ן כותבו ,תויגולואיכראה תויל
ת וציפמה ,"תוזונגה תוליגמה"
. ארקמב תומותס המכ לע רוא
ם ימידקמה ,םירצקה תואובמה
שונה תנבה לע םיליקמ ,קרפ לכ
. םהלש ירוטסיהה עקרהו םיא
/ ,ארקמה םלוע ינפ" לש תופמו םימוליצ
ם ינכדועמ ,םקוידבו םתוירוקמב םיעיתפמ
ם ינורחאה םייעדמה םייוליגה ךמס לע
חמה .רקחמה־יפנע רתיבו היגולואיכראב
־ עפמה ,ארקמה לש הנמאנ תיתוזח הש
ועל תושדח תוביתנ תחתופ ,תונופצ תחנ
ומ ,םיאיבנהו םיטפושה ,תובאה לש םמל
 ןוימדה םוחתמ ך״נתה תוארמ תא האיצ
, קיתעה םלועה לע תורקי־רוא תכפושו

- רפס ירוביג ומחלו וזח ,ולעפ ,ויח ובש
.םירפסה

 יארמ וספדנ ד״נתה ירפס לש םיילושב
 תוסחייתמה תופמהו תונומתה לש תומוקמ
.ססקטבש םיקוספל
, ומורכו חבושמ ריינ לע וספדנ םירפסה
 .תרדוהמ הכירכ םיכרוכמו ,הלודג תינבתב
ת ולודג תויתואב ,דקונמ ולוכ שוריפה
.הלועמו םלשומ עוציבב ,תואנו
!לזומ ריחמ לירפא־ץרמ ישדחב
שרוד לכל םניח טקפסורפ
 ,א״ת "הנבי" תאצוהב תולבקתמ תומיתח
, 80 יבנלא ׳חר ;611856 .לט ,4 ה״אזמ ׳חר
הו םירפסה ירכומ לכ לצאו 625098 .לט
ץראב םינכוס

P " מ״עב םילעופ תירפס)
I 611431 .לט ,73 יבנלא ,ביבא־לת

I ןליא רוצימע:
I םינקורתמ םיתב
I )3 תוזחמ)

־ה״ו "רטראס אל" ,"ןנאש־הונמ קובידה"1
 ןאלא הגצהל תוזחמ קר םניא "רזודלפוש■
I קובידה" .סיסתמו ררועמ האירק־רמוח םג 
 ןורטאיתב החלצהב גצוה "ןנאש־הונמ •
.1968—1967־ב "תיוז" ן

I I בוקאילופ ןואיל :
תוימשיטנאל תונויציטנאמ .
I ־ל הווסמ אלא הניא תונויצ־יטנאה םאה.
I השדח תוימשיטנא ? I
 י ־ה תא רבחמה חתנמ וז הלאשל ותבושתב .
I ותא םיניזמה םינושה םילוקישהו םיסרטניא 
I הו םירוזאה יפל תוינויצ־יטנאה תוכרעמה
.םירטשמ י

1 :רצנ ילא ן
I י םירחא םיריש רחא ןמז
 הקיריל .ררושמה לש םישדח םיריש ץבוק •
ן  הלילצ ,שגר לש ןכ יוטיבב תניוצמה תישיא ■
I םישדח םיקפא1 לא הגירחו היווחה יכסנ לא.
I הרישה בבוחל הכרבו ררושמל גשיה.

ל ש םירפסה תאצוה
דחואמה ץוב»ן7ה

246194 .לט ,ביבא־לה ,27 ןיטוס ׳הר

עיפוה

תונוע / זול יבצ
׳םע 200 .ץוביקהו ץראה ייחמ םיריפיס 9

 הליפא החירפ / תירוצ הדיא
 .דשא לש תרחואמה התחירפ לע הליבונ

 םיינוימדה היסחי הדימעה׳ ליג תישארב
.תוככדזהו רבשמ׳ לש הפיקתב

השדח הרודהמ

 םינאמור / בוכ׳צ .פ.א
םירופיסו םירצק
יקסבופלו .ז .מ תיסירס■



u״ 11אג« ס  n n בי“1  i
>1גנותו

 םישדח םירפס
ם יברעה יניעב

יקחצי ןועמש תאמ
ת וחתפתהבו םימיה תשש תמחלמל ואיבהש תויוחתפתהב ןדה ןינע־בר רפס
ה לבחה ינוגראב רפסה ןד ןכ ."האלה המ" הלאשבו המחלמה רחאלש
.םינושה
ת יברעה הסיפתה תא ,ברע יטילש לש םהירבד דוסי לע ,וב טרפמ רבחמה
ל ש הלוסיחל םיברעל תוארנה םיכרדה ןה המ ןכו לארשי יפלכ תיסיסבה
י״ל 7M :רפסה ריחמ .לארשי תנידמ

ה ילתה דומע דע
 קאריעב תרתחמה תולילע

סלטא הדוהי תאמ
ו עיבצהב ,הרטשמה למס־ברל שלבה רמא ,"הלאה םיפוצרפה תא ריכמ ינא"
..״שופיח םלצא תושעל ךירצ״ ,ילולפאה ןורקב ובשיש םיריעצה ינש לע
ת א וילא ףחדו ,םיריעצה דחא ותוא עסיש ״! שפח — שפחל הצור התא״
״..?!הכחמ התא המל — שפחו חתפ ונ״ ,(קשנ תואלמה) תודווזמה

י״ל 12,40 רפשה ריחמ

 לייחה תיב ,ם״קש ,םירפסה תויוגחב גישהל
 ןוחטבה דרשמ לש רואל־האגחהבו ,ביבא־לת

רואיו האצוהה ־ ןוז11בבח ידרשמ

ח>דחי- תאצוה

םעל ונתורפס רחבמ

ומה םייממע סיכ־רפס תרדיס
־ פוסה־תדוגא םע ףותישב העיפ
ו טע ירפמ רחבמ רפס לכב .םיר
ת ועד־הגוה וא ררושמ ,רפוס לש
ישרו םירואיב ,תורעה הוולמה

.תיפרגוילביב המ

. נ .א ,ינועמש .ד :יטוקלי ועיפוה הכ דע
, חמצ .ש ,גרבנייטש בקעי ,ינרק .י ,ןיסנג
, יקסנולש .א ,עבשילא ,ןוראב .ד ,ןמפוש .ג
ה דוהי ,רהנש .י ,בולוקוס .נ ,ןיקצלק .י

.בונאיררד ־א ,םולש .ש )גרבנייטש

 "וידחי" תאצוהבו םירפסה תויונחב גישהל
ביבא״לת ,264191 .לט ,29 ךבילרק ׳חר

םיצלמומ םירפס

תוגונעתה רפס
ןניק סומע תאמ

ןידה םוי
דומלמ דרנרב תאמ

ישילשה רפסה
ץיבוקיבר הילד תאמ

יניצר אל לבא רומח בצמה
יסונמ ידיד תאמ

תאצוה
מ״עב ןייטשפא־ןיול .א

, 9 הנבי ,רבצ ירפס :תישאר הצפה
א״ת ,623206 ילט



 ביבש הלוכ היהת (1970 יאמ .ז״מ) ״תשק״ לש ביבאה־תרבוח
אשונה

67 ירחא
י נוי־תמחלמ רחאל םיברע לש תוגהו הזורפ ,הריש ימוגרת הרקיעו
.םירפס־תורקבו חותינו םוכיס תוסמ תיוולב

 הלוכ היהת (1970 טסוגוא .ח״מ) ״תשק״ לש ץיקח־תרבוח
אשונה ביבש

לארשי־ןירא תונורכז
ם ניינעש םינויעו תוסמ םע תועסמו יווה ,תונורכז יקרפ לש ינוגסס ספיספ
םייטירבה םיביצנה ימי דע ילע םיהארבא ימימ תאזה ץראה ייחב

לא תונפל אנ תומדקומ תונמזהב

א״ת ,9 קילאיב ׳חר ,״ת ש ק״

דונלוס
>01)00•

ת נוועמב
 תדמתמה

ירעפמ 34 דש!
ZB1■־

9 9 הדוהיףב ׳חר ,א״תב
הגוצתב

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

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

WJUJL ומלוס

n לע דחיזבת h iE J־!!
ם יקתוממ םיצימ
ם ירדהמ לק הקשמ
תחיפ ירומיש



לש דחוימה יפואה ללגב

תובורקה וניתורבוח

( םדוקה דומעב העדוה ׳ר)

ע נמיהל וניפתתשמ םישקבתמ

רמוח לכ ונילא חולשלמ

.טסוגוא שדוח דע

"תשק"





ןויצ

מ״עב חוטבל הרבח

חוטיב יקסע לכ

הפיח ,םילשורי ,ביבא־לת

היתובשומו ץראה ירע לכבו

:ישארה דרשמה

א״ת ,614711 .לט ,120 יבנלא ׳חר



 דל םג יאדכ תעכ
 לא ףרטצהל

מ״ע□ םילומגת
 םילומגתל תיזכרמ ןרע

 י״ע םייוציפו
L  םילעופה סגב מ״עב

ת ונהילו
:היתונורתימ

תננכותמ הריבצ
 רכינ ןוכסח
הסנכה־סמב
םייח חוטיב
 הסנכה־סממ רוטפ
.םיחוורה לכ לע



?הפוריאב םיבייטמ
.םככרדב איה הביו

, תיתכלממה הרפואה ,הניו לש םיטרצנוקה ימלוא
.תנווגמו האלפנ תינכת םכתריחבל םיעיצמ תוארטאיתה
:ונילא תונפל אנ םיטרפ תלבקל
.A. U. A - םיירטסוא ריווא יביתנ



דחא לכ
. .חייח־חןחיבב דחוימ רבד שפחמ
p oun ״הנסה״כ םייח־תוםיב ךא
.דחאכ םלוכ תא

דב”טכ ודוטיביד n׳h1H-1KJ׳ ה־וב־ח
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