
תרבוחב םיפתתשמה

 ,השדחה התפוסאב ללכוי ,תררושמו תמגרתמ ,תרקבמכ העודיה ,ןרוא םירמ לש הריש
 תרגוב ,כוליכיא תירוא .םילעופ־תיירפסב םיבורקה םימיב העיפומה ,"דעומ םדא"
 הצרמ התע איה ,ריעה־קרוי־וינ לש הטיסרבינואה תכמסומו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
 דוסימ יכילהת" אשונב רוטקוד־תדובע לע תדקושו קרוי־וינב ׳"גלוק־רטנאה״ב היגולויצוסל
 רשא "רומא יריש" ךותמ םה וז תרבוחב ןתיא ןתיא לש ווריש ."תויתרבח תועונת לש
 םש ,הילגנאב תומלתשהב התע תאצמנ ,דורח־ןיע תב ,םייח־ ן ב הילט .םיבותכב ומע
 המגרית ףא ,"הנבלה הלאה" ,לודגה ורוביח תאש ,סביירג טרבור לש ותנשמב תקמעתמ איה
 ,ילארשיה ץוחה־תוריש יקיתוומ אוה ,הילטיא דילי ,יטיר־רב לאוי ר״ד .תירבעל
 לע הנוממ אוה םויכ .דועו יטיאהב ריצ .ם״ואב לארשי תחלשמ שאר ןגס שמיש רביעשלו
 ידמל רכומ ,ךנחמו ררושמ ,איג ךונח .םילשוריב ץוחה־דרשמב תוברת־ירשקל הקלחמה
 הירישמ הנורחאל המסריפ ר ם ו ג י ג הדרו .ב״הראכ תומלתשהב התע השוע אוה .וניארוקל
 תב איה .םיברה־תושר לא הנושאר םעפ וז הירישב ןאכ תאצוי ק י ל ג הצינ .דמ "תשק״כ
 הנורחאל םסריפ ,ערז־תיכ שיא ,י ו ל ה ןימינב •הינתנמ "תיטסינימש" ,הדוהי־ןבא הבשומה
 "תשק״ב תשדוחמ העפיה ול אוה וז תרבוחב ללה .ע לש וריש .המ תרבוחב "תשק״ב וירישמ
 קזח לאיחי .ר ל ק נ י ו דרפנמ לש וירישכ םג ןידה אוהו ,תכשוממ הקספה רחאל
 .(וז תרבוחב הריקס ׳ר)■ "דקע" תאצוהכ ,"הבוזע הריהב" ,ףסונ םיריש־ץבזק רבכמ אל איצוה
 ןוזנטכיל באז לש וריש .ויתומישרמ המכ איגש־ןהכ לאינד םסריפ המ "תשק״ב
 ינפל .אבצב ותוריש תא םייס הז־התע ,21 ןב ,לט י מ ללה .ורבחמל הרוכב־םוסריפ אוה
 ודי חולשל קיפסהו "םיננר" יתונסאה־ןוכיתה ם״היבב ביבא־לתב וידומיל םילשה תורישה
 םירגובמל םא) רפסמכו םחול יאנותעכ בטיה עודיה ,ל ד א נ ךורב .הטרסהו יומיב ,תואזחמב
 רכומה ,טקרמיונ לואפ ר״ד .ירישה יוטיבה לא הנורחאב רתוח ,(םירוענה־ינבל םאו
 גרוססטיפ תטיסרבינואב "תינמרגה הליבונה" לע חרוא־הצרמ התע שמשמ ,וניארוקל בטיה
.דועו "תיזג״ב ,תימויה תונותעה יפסומב וירישמ םסריפ ,19 ןב ,קמוס ינוד .ב״הראבש



 התע תמלתשמה ,ביבא״לת תב איה .הירישמ הנושארל ןאכ תמסרפמ רגגיטס המלת
 שמשמ יוגנועבר יכרועמ רבעשל ,רקבמהו יאסמה ,ן ו ר ב ע זעוב .ןודנולב הרוטקטיכראב
 קרס איה וז תרבוחב תספדנה ותסמ .ןג־תמרב המיבה תונמאל ס״היב לש לעופבליהגמ םויכ
 לש ורופיס ."יביטרגטניא ןורקעכ תוריחה גשומ" לע םיבותכב ותא אצמנה ףיקמ רוביחמ
 םיבורקה םימיב רוא הארי ,(המ "תשק") "תוומ דע" ,ולשמ םדוק רופיס םע דחי ,זוע םומע
 תטיסרבינואב םיטפשמל־טבדוטס אוה ןמדלפ רודגיבא .םילעופדויירפסב עיפומה ורפסב
 רכומ טיבש בקעי ."ץראה" לש יתורפסה ףסומב םג וירופיסמ םסריס .22 ןב ,ביבא^לת
 רבעשל ,תירבעה הטיסרבינואה רגוב ,ץ י ש דוד .ררושמו יאסמ ,רקבמו רפסמכ וניארוקל
 ןכנימ תטיסרבינואב רוטקוד־תדובע לע התע דקוש ,יאטיסרבינוא יתורפס ןואטב ,"זוגא" יכרועמ
 ןמ ׳רטכש הקבר ר״ד לש תמדיק הסמ .טל "תשק״ב ספדנ ולשמ םדוק רופיס .הינמרגב
 ־רפכ תדיליו םילשורי תבשות .בהנש היח .זל "תשק״כ הספדנ ,תירבעה הטיסרבינואה
 םידליל דפס המסריפ רבכמ אל .תירבעה הטיסרבינואה ןמ עבטה״יעדמל תכמסומ איה ,עשוהי
 הזילע ."ץראה״בו "םיינזאמ״ב וספדנ הירישמ המכ ."דביע םע" תאצוהב ("לטפ ץימ")

 םויכו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה תכמסומ ,הפיח תכינח ,הגיפ-שאר תדילי איה רהנש
 םיפסומב הירישמ תמסרפמ .(תיממע תורפס ,הדגא ,שרדמ) הפיחב יאטיסרבינואה ןוכמב הצרמ
."תשק״ב הנושאר םעפ הל וזו ,םייתורפסה

.א״ת ,זנ״עב ךוגגס" סופדב הספדנש ,הפיטעה תא בציע ןמלוא דג

םיסוב1טואה תורש
"ןד" לש

השדחה תבנוה תנהת לא
םורד א״ת

* Ip ע ונלוק דיל) תיזכרמה הנחתה ךרד םי־תבמ 41 
.השדחה תבכרה תנחת דע ("זכרמ"

• Ip ןימינב־תלחנ ,הדוהי־ןב ךרד ,ףוגנזיד ׳חרמ 1 ׳סמ ,
."םורד-ביבא-לת" השדחה תבכרה תנחת דעו ,המלש ךרד

ת 1בכרה תאיצי - םינמזה חול
”םורד □■□א״לת״ תנחתמ

הנומידו עבש-ראבל םילשוריל

גח יברעו ר׳ה—׳אגח יברעו ׳וה—׳א
06.30 07.14 עבש״ראבדע 06.30 עבש־ראב דע07.14
09.15 10.04 הנומידדע 09.15 הנומיד דע10.04

הנומיד דע 12.50 עבש־ראב דע
הנומיד דע

15.18
18.00

12.00 
1J.55

14.10
16.48

runs םינחנאל - םניח הינח
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