
רפסה םע

יחמק דוד ,ילבב ןד

שאה תפוס

 ,ולוד קירא ,ריטוקאל ןומיסו ןד
דלח סיסנרפ-ן׳ז

ב רע תוצראו לארשי
תישילשה הכרעמה

רנטנאג ׳זרס

תידרוכה תימואלה העונתה



רתכ האצוה־תיב
הכיתה חרזמה *אשמב םירפס

—1967 ילארשיה״יברעה תומיעה י״ל 18'מע 383ןרפס בדכ1948
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 ל״ומה ןמ רשמ תומנחה לכב גישהל

 מ״עב רתכ האצוה תיב
145 7 .ד.ת
םילשורי

 סמאמ ל״י ש״ע םירפס תאצוה
םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה

םישדח םירפס
רענש ׳פ ן ןולייא ׳ד
. תישימח הרודהמ .השדחה תיברעה ןושלל יברע־יברע ןולימ
, יתורפסה השומישב השדחה תיברעה ןושלה לש דוסיה רצוא תא ליכמ ןולימה
.י״ל 18 :וריחמ .ימע 448 .ינותיעהו יעדמה

ןמגרב ה״ש
.היינש הרודהמ .רודה יגוה
, רגניהניפ ,רריסק ,ןינל ,ןייטשנייא :לש םהיתונשמב םינדה םירמאמ וסנוכ רפסב
.ימע 256 .ןהכ ןמרה ,פרוטאנ ,גייווצנזור ,רבוב ,ןוסגרב ,רגדייה ,לרסוה
.י״ל 6.— :וריחמ

רברג־ןומלט הנמוי
.(םייגולויצוס םירקחמ) ץוביקב הרבחו דיחי
ה להינו המזי ותואש ץוביקב יגולויצוסה רקחמה תא ףקשל ידכ וב שי הז ץבוק
.י״ל 25 :וריחמ .ימע 350 .םינש 10־מ הלעמל ךשמב ל״ז תרבחמה
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.ביבא־לת ,4 ה״אזמ ׳חר /׳הנבי״ :תישארה הריכמה



סס11סס]<

ןוכיתה חרזמה יניינעכ ןוחרי
(1957־ב דסונ)

♦ןוכיתה חרזמה תויעבו ברע־לארשי יסחי רוריבל היולת־יתלב המב

 םישיא ללוכ ,ל״וחמו לארשימ הנידמו רקחמ ישנא תאמ רמוח םסרכמ
•םיעודי םייברע

, ביבא־לת ,8 ,רטנ לרק ׳חר ,״קולטוא וינ״ תכרעמבו םיקסויקב גישהל
612435 .לט

י״ל 12 : הנשל יונמ

מ״עב םילבחל לארשי ילעפמ

ןג־תמר

מ״עב לארשיל הטוי תוישעת

קרב־ינב

ר פס תיב
 םדא לכל
 םוקמ לכב
העש לכב

: ןוכמה תבותכ
ב יבא״לת 14 יראב ׳חר

229131 ןופלט 373 .ד .ת

בתנב הלכשהל ילארשי ןוכמ
ךוניחלו תוביתל זכרמה דילף

בלשתכ
 ךתריחבל תוקלחמ

 תורגב תוניחב •
 תירבעל ןפלוא •
 תופשו תודיקפ •
ת ואלקחה יעדמ •
 םיינכט םידומיל •
םיהובג םידומיל •



וכ״עב >נרק םירפס תאצוה

 ןוסנרהא ןרהא ןמו>
- ו$ו6

. תירבעה תוינידמה הדשב תוריעסמה תונורחאה ויתונש עברא
.י״לינ תרתחמ שארכ ןוזחה לעב

.יטרפה ונמוי לש אלמה חסונה

— ןמויה תא הוולמ םיידוסה םייטירבה םינויכראהמ בר רמוח
.יטמרדו קימעמ ,ףסונ דממ רפסל הוושמו

2 .הצקה־יפדב תופמו םימולצת 6

ירסיק ירוא :יתפרצה רוקמהמ םגרת
יתרפא םרוי :סופדל רפסה תא ךרע

םירפסה תויונח לכב

םירפסה תקלחמ- "תותרזרא תועידי" ילעפמ
::תרזוח יתלכ תוכייחתה” ן מיג,י יקוליח ןיא,;

,,תונורחא תועידי" דובכל 1 ■■■ן,י ביבא^י,141מ.י4י ירבעה 11 עונה
׳י ןולמה תא הזב ןימזמ יננה ."

אלמהו שדחה
?.ינמזה,ד םע ףרצמ ינמ <1 ן ןשוש־ןבא םהרבא תאמ :
26 ןמוזמב ןושאר םולשת י׳!

י ! !רתויב בוטה אוה
י...................ראד תיאחמתב ן ף
! 7 וז הנמזהל ףרצמ יננה (2 ■ בל־תמושתב ,וננושל תופוקת לכ תא ףיקמ ןולמה::

: :10 א״כ תורטש 7 וא םיק׳צ 1 ׳תונותעה ,תורפסה ןושל—ונימי ןושלל תדחוימ:
;  םיישדוח םימולשתב י״ל י לכל תנווכמו ,םיגנלס רחבמו תרבודמה ןושלה:
; םולשת לחהו םיפוצרו םיווש ארוקל ,שדחה הלועלו קיתוול ,לארשיב םדאל
ל .אבה שדוחמ ןושאר תורדגהה תוברל—ולוכ דקונמ .רעונלו ליכשמה ל
<2 תא ריבעהל שקבמ יננה (3 ; .תואבומהו :;

";;יי ; ןולימה תא ושכר רבכ 5 200-000
רה םע-י איצמהו ישילשה 1 םולשת יאנתבו לזומה ריחמב
:תשולש ליכש יל עודי .ותעפ ! •םיחונ

:ללוכ י״ל 96 םריחמ םיכרכה ףרוצמה שולתה לע םויה דוע םותח ל
•חולשמ । ךידלילו ךמצעל תשכרו

:יתבותכ ; —תירבעה ןושלה לש םלש רצוא

: ן !!ןשוש־ןבא ןולמ ל
1



1
। דבוע םע תאצוה לש שדח לעפמ
■ וננמז־תב הרבחה תויעבל הירפס

1 ,
שדוח לככ םיעיפומה םירפס 10 הרדיסכ

אמגוד אלל יתורפס לעפ!נ
םידקת אלל החלצה תונש !2

 תורפסה בטיממ םיבוטה םינמורה !2

תילארשיהו תימלןע!ו

| תעדו הלכשה םינקמה םירפס

।  תילארשיהו תימלועה תורפסה בטיממ

1 תנתינ "םיקפא תירפס״ לע םימתוחל

 לש השדחה הרדסב
"םעל הירפס״ה
| םילוע םירפסה 10־ו תדחוימ החנההנשל י״ל 18 ל״נה הרדסה לכל המיתח ימד

■ תדדוכ הריכמכ י״ל 50 םוקמכ דכלכ י״ל 24האצוהה תיבבו םיריפסה־ת׳ויונה לכב תלבקתמ המיתח,ו

י דב ו ע ם ע תאצו ה
■■■ ■■■ ■■■ ;ם1■■■■ ■■# ■■■■ ■■י■■ 0■■ >*■

םיברעה ונינכש
רפס־יתבל הארקמ
ןהכ ןרהא סופדל איבהו ךרע ,טקיל

וי
■ ארוקה תא סינכהל וב היהיש ,גציימהו ינייפאמ
1 .יברעה םלועה לש הריוואל ריעצה ילארשיה

4

לע םירפס 4
 ןוכיתה חרזמב יברעה םלועה
ןהכ ןרהא תאמ
4

יראכ רזעילא
יברעה םלועב ןוטלשהו הנוצקה

!עיפוה

"חתפ"
תאמ
ירעי דוהא

ף יקמו ןמיהמ ,ךמסומ רואית ףוס~ףוס
, םהיגיהנמ ,הלבחה־ינוגרא לע רתויב
.םהלש היגולואידיאהו םתוליעפ

ש חרתמה תא ףושחל חילצה רבחמה
ה לבחה ינוגרא לש םיעלקה ירוחאמ
.חבשל היואר תויביטקיבואב םתוא גיצהלו

.קתרמו אירק רפס



"םיפשר" םירפס תאצוה
םאלסאהו םיברעה תודלותב םיקרפ
הפי-סורצ> הוח תכירעב
□אלסאה םלועל ארוקה תא ברקמה ,תירבעב וגוסמ דיחיה רפסה
ויתודסומו ותוברת לע

השדחה תעב ןוכיתה חרזמב םיברעה תודלות
רימש ןועמש תאמ
1798 תנשמ יברעה םלועה לע רתויב הצממה רפסה
הנושארה םלועה־תמחלמ ףוס דעו

ינייסוח-לאןימא׳גאח
תליא והילא תאמ
םירשעה תונשב שיאה לש ותיילע יבלשו ותוישיא

(ויניינבו ויתורזג) יברעה לעופה
ןוריע בד תאמ

(לופכישה לעפמ םע ףותישב)
סופדב תבחרומו תשדוחמ הרודהמ
א״ת ,623206 .לט ,9 הנבי ׳חר ,מ״עב ״רבצ״ ירפס :תישאר הצפה

תרפסוממו תמצמוצמ הרודהמ העיפוה

םיכרדהו םיטקפסאה ,םינמזה שומיש
ימלשוריה יברעה גהלב
הטנמאיפ השמ תאמ
טיליטלומ תספדה .וילופ ידומע 600־מ הלעמל
י״ל 70 :ריחמה

א״ת ,4880 .ד.ת ,״םיפשר״ תאצוה לא תונפל תונמזהב

עיפוה התע הז
הדש סחנפ

םחישה רפס
1970-1947

ו ילע ,שדח חוסינב םהמ םידחא ,רפסמהו ררושמה לש ויריש לכ
ל ש ותביתכ" :(״ץראה״) ריעצה רודה ןב ילארשי רקבמ בתכ
א וה ןיא .םפוג םייחה לוק היה ומכ ,תיתועמשמ תישונא הדש
י תורפס םרז ,יהשלכ תידסומ היגולואידיא לש התורשל סייוגמ
ם תוטשפ אולממ ,םמצע םייחה ןמ חמוצ הדש .הנפוא וא
י תדה ,ןנובתמה םדאה ןמ הלועה ,תיתדה ותריש םג ןכ .עזעזמה
."ינושארה ןבומב

ביבא־לתו םילשורי/וקוש תאצוה ש
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קרלק ולא תאמ" תורעתסהה—הסורברב־עצבמב טכאמרווה חתפ ,רחש םע ,1941 ינויב 22־ב 0 א ל ךא ,מ״ק 450 םיינמרגה םירצנפה ומדקתה םימי עובש ךות *היסור לע 0

ז  ושבתשה הינמרגה אבצה לש ויתוינכתש ,הרק המ *הווקמה ןוחצנל ועיגה
השיש ךשמב םילייח ןוילימ ינש ודביאש רחאל ,םיסורה ידיב הלע דציכ 1 ששואתהלו רוזחל ,םישדוח 0
ת או תוביסנה תא ראתמ ,הלועמ רפוסו ריעצ יטירב ןוירוטסיה ,קרלק ןלא
הסנמו ,ויטבלב הדשב לייחה תאו םינוידה ןחלוש דיל םילרנגה תא ,םיעוריאה
תוקרבה לעב יביטיאוטניא גטרטסא—1 היה המ ,רלטיה לש ותומד לע תוהתל
י״ל 12/70 :ריחמ ו ףרוטמ וא ,והושקימ אבצה־ידקפמש
ברעמהו ןוכיתה ח ר ז מ ה *
סיאול דרנרב 'פורפ תאמ|

ת ויעבל אובמ ונינפל שרופ ,תירוטסיה הביתכ לש תונמא־השעמ ,הז רפס ימע לע תיברעמה היצזיליביצה תעפשה תא חתנמו ,ינרדומה ןוכיתה חרזמה 0
*םאלסיאה
ץילמהל שיו ,םייעדמה תעה-יבתכבו תונותעב תובהלנ תורוקיבל הכז רפסה *ןוכיתה חרזמב םיינידמה םיכילהתה תנבהל הבוח רפס לעכ וילע 9
ן וכיתהו בורקה חרזמה לש הירוטסיהל הצרמה ,סיאול דראנרב ׳פורפ ,רבחמה
ח רזמה ידומילל רפסה־תיבב הירוטסיהל הקלחמה שארו ןודנול תטיסרבינואב
*ונרודב םינחרזמה ילודגמ דחא אוה ,וז הטיסרבינואב הקירפאו

י״ל 7.30 :ריחמ■
כיכא-לתכ לייחה תיככ ,ם״קשב ,םירפס תויוגחכ :גישהל

ןוחטכה דרשמ לש רואל האצוהכו■

£דוא*1 האצסה-ןומטבה דדשמ , ■

י ״ל 6- ריחמה רימש השמ לש

נדי־דפ־ם

ךינכש תא רכה
םתפש תא דמל
םתבשחמ חרוא תא דמל
תיברע רבד:םיאבה םירפסב

ה טנמאיפ השמ ׳םורפ תאמ תרבודמ תיברעל דומיל רפס
י״ל 10 — ריתמה

יברע-ידבע סיב ןולימ
 דקונמ ירבע ביתכב תויברעה םילמה םג תועיפומ וב ,ישומיש ןולימ

י״ל 2.50 ריחמה הנד ףסוי תאמ

לאעמשי םע ייח
ב רע־לארשי יסחי תשרפ לכ תא ףיקמ תאז םע דחיו דאמ ישיא רפס

ו־תדוקבמ

םירפסה תויוגחכ גישהל

" בירעמ תירפס" :הרישי השיכרל
.האחמה ףורצב א״ת 20010 .ד .ת



ופי-ביבא־לת תיריע
ופי-ביבא־לזוב םיינוריע םינואיזומ

ביבא־לת ןואיזומ
 רויצב םיגצומ וב םיזכורמ .57760 ןופלט ,18 דלישטור תורדש ,ףוגנזיד .מ ש״ע
ת ועשב ,ה—א םימיב—להקל חותפ .תילארשיהו תימלועה תונמאה בטיממ ,לוסיפבו

.13 דע 10 העשמ תבשבו ו םויב ,19 דע 16 העשמו ,13 דע 10
ת ונמאל דעוימ ,247196 ןופלט ,ט״סרת תורדש ,ןייטשניבור הנלה ש״ע ןהיכ
, 19 דע 16 העשמו 13 דע 10 העשמ ה—א םימיב—להקל חותפ .לוסיפבו רויצב תינרדומ
.22 דע 18 העשמ תבש־יאצומב ,13 דע 10 העשמ—ו םויב

"ץראה ןואיזומ" תירק
ת פוקתמ—הקיתע תיכוכז תכורעת ,415244 ןופלט ,ביבא־תמר—תיכוכזה ןואיזומ
. (ב׳דז&סל 14דו האמה) תימלסומה הפוקתל דע (ב״הספל 14דז האמה) תרחואמה הזנורבה
ע בטמה תודלות לע הכורעת ,415244 ןופלט ,ביבא־תמר—תועכטמל ןמדק ןואיזומ
.ונימיל דע ותישארמ
, הפועת :םיפגא 3~מ בכרומ ,15244 ןופלט ,ביבא־תמר—הקינכטלו קרמל ןואיזומ
.הרובחתו היגרנא ,הקיטמתמ
, הקימרקה תודלות ,415244 ןופלט ,ביבא־תמר—םוירטנלפה—הקימרקה ןואיזומ
: דחוימ ףגאב .םייתוימאו םיישומיש ,םיירוטסיה םיטקפסא—,הירוטיעו התריצי תוטיש
.ונימי יגב םירדק תכורעת
י צפח תכורעת ,415244 ןופלט ,ביבא־תמר—רולקלופלו היפרגונתאל ןואיזומ
.לארשיב תודע ישובלו׳ תינוליחו תיתד תידוהי תובמא

0 1 העשמ ,עובשה תומי לכב להקל םיחותפ ,ביבא־תמרב ״ץראה ןואיזומ״ תירק ינתיב
.14 דע 10 העשמ תבשבו 13 דע 10 העשמ ו ימיב ,20׳ דע 10 העשמ—ד ימיב ; 17 דע

(8
 תוירוקמ תוריצי

ם יילארשי םינמא לש
ן ייוטיב תא תואצומ

ל ש םיפיה םירבדב
תיכשמ

; םיטישכת ;ןח יצפח
ת גיראב םיחיטשו םיגירא

; םיספדומ םידב ;די
 •קיטבבו די־תמקרב הנפא

םיכועמ



ו ־ותג
ה כורעת!
 ירעפמ 34 דט תדתתתה

־1111
9 9 הדרהי-ןב ׳חר ,א״תב

הגוצתב
 לחה רוכ ילעפמ ירצומ ראפ
 לע םלשומ היטבמא רדחמ
 ,למשח ירצומ דעו וירזיבא לכ
ינס הקימרק ,הקינורטקלא
ירצומ ,ץע ,תיתונמאו תירט

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

זמלזסםיג^יפממ
)01)00•

— ------------------------------ -
ך11ד5ו1±1 יד1-1 ־דיזבת

ם יקתוממ □יצימ
ם ירדהמ לק הקשמ
תחיפ ירומיש

!ורדנש וידוטס • ףחד



וויצ

■

מ״עב חוטבל הרבח

חוטיב יקסע לכ

 הפיח ,םילשורי ,ביבא־לת

היתובשומו ץראה ירע לכבו

:ישארה דרשמה

א״ת ,614711 .לט ,120 יבנלא ׳הר

ויגנא־טפיפ $11 קוו

םיימואלניבו םיימוקמ קוב יתחש לכ

־ ן■ 3 , "ש׳
1̂■ ייד " כ ץד? : (זז ז : * /; " ״2

מעג לארשיל
א ת ,2972— יולה הדוהי חר זכרמה

ץראה יבחרב םיפינס 116
;קרוירחב םיפינס 2

ח בא טפיפ 511
יוודורב 1350



ןבומכ
רתויב ץלמומה ןמשה - ותויב בוטה ןמשה

20־50 לוקלד'



ן ו > ס נ

ןוחטב

תוריש

תויחמומ

1 3 1 1
ןינב־לדגמ
*3  1 3*313 ■ 13 •יע 71 1*



תיתלעממח םוסייח



םיאולימב תרשמל
תוריל 1,200 םוקמב ...תוריל 1,500

:םיאולימב ךתורש םת
.תדרפנ תורשל םירבחהמו תרזחה תואנספאל דויצה תא
.םייחרזא םייחל רזוח התא
ם ג ולעוה ,חוטיב־ימד םולשתב תבייחה הסנכהה תלדגה םע
.הסנכהל תודומצה תואלמיגה
00 7 םוקמב) שדוחל י״ל 1,500 האלמה ךתרוכשמ תא לבקת התעמ
.(הכ דע י״ל
.ולעוה ימואלה חוטיבה ימד—הנשה לירפאמ
.ולדגוה ימואלה חוטיבה תואלמיג—הנשה לירפאמ

הדיל תשפוחב תדלויל
תוריל 17.50 םוקמב ...תוריל 37.50 דע
ר ובע הדיל ימדל תיאכז ,התדובעמ הדיל תשפוחב תאצמנה תדלוי

.השפוחה תפוקת
500, 1־ל י״ל 700־מ חוטיב־ימד םימלשמ הנממ הסנכהה תלדגה םע
.הסנכהל תודומצה תואלמיגה םג ולעוה ,שדוחל י״ל
ל בקת שדוחל י״ל 700 לעמ החיוורמה הדיל תשפוחב תדבוע התעמ
.םויל י״ל 37.50 לש םומיסקמ דע רתוי םילודג םיימוי הדיל ימד
.ולעוה ימואלה חוטיבה ימד—הנשה לירפאמ
.ולדגוה ימואלה חוטיבה תואלמיג—הנשה לירפאמ

הדובעב עגפנל
תוריל 17.50 םוקמב ...תוריל 37.50 דע
י אכז התא ,ךתדובע תא תינמז קיספהל תצלאנו הדובעב תעגפנ םא
ת בציקלו העיגפ ימדל ,יעוצקמ םוקישל ,יאופרה לופיטה תואצוהל
.תוכנ
ו לעוה ,י״ל 700־מ חוטיב ימד םימלשמ הנממ הסנכהה תלדגה םע
.הסכנהל תודומצה תואלמיגה םג

ה עיגפ ימד ,שדוחל י״ל 700 לעמ חיורהש ,הדובעב עגפנ לבקי התעמ
.םויל י״ל 37.50 לש םומיסקמ דע רתוי םיהובג

.ולעוה ימואלה חוטיבה ימד—הנשה לירפאמ
.ולדגוה ימואלה חוטיבה תואלמיג—הנשה לירפאמ

ימואל חוטיבל דסומה



ללכ

מ״עב לארשיב תועקשהל הרבח

62 יולה הדוהי בוחר ,ביבא־לת



היבג חתמ לש למשח דימע

מ ׳עב לארשיל למשחה תרבח
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