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הנועה לש רכמ־בדה לש
י״ל 25.־־ ריחמה

 ןוסלוקינ—דלפנדיו—"בירעמ תירפס" ,צוה
:תורישי וא םירפסה תויונחב גישהל

האחמה ףורצב ,א״ת ,20208 .ד.ת ״בירעמ תירפס״



"םיפשר" תאצוהב
תירבעב הנושארל

ל ש םיקירבמה ויחותינ
ן ילרב והיעשי ׳םורפ

ונימיב טרפה־תוריח תויעבב

ת וסמ עברא
תודמו לע

ם ייטילופ תונויער :רפסה יקרפמ
ם יגשומ ינש ;ירוטסיה חרוכ ;20־ה האמב

םייחה תורטמו לימ .ם ןו׳ג ;תוריח לש

ל ש רפס דוע
םירומ דנומפד

* שונאה תויחה־ןג
ת ובקעב

םוריעה ףוקה

ם יפשוח ,םילג תוכהל םיפיסומה םירפסה ינש
ו נייחב םיטלושה םיפחדה תא תוירזכאב

םדאה לש ויקבאמ תאו

ב ורקכ ועיפוי
ת וגותו תוחמש

ם ירוהרה
סלאזק ולבאפל

¥

ן הכ דרנואיל
םיריש רחבמ

, 3 רטנ לרק ,״םילע תיב״ :תישאר הצפה
623959 .לט ,א״ת

  םילארשיה
  ןוליא סומע תאמ

ר פס ליטהש לע ןוליא םומעל חבשה"
̂ שמ הקירותר לש רקע ןומישיל קדוצו
ן ! רבדב האלפנ הלילע רופיס והז
ן  ."שיערמ ,קימעמ ,ינרדוח ...הרובגו

1̂ קרוי וינ)
1  ןואזכ תוריהבב הכ דע ראת אל שיא״

£ יכ הבצמ תאו לארשיל עקרה תא עונכש
9 £ רשוכבו רפוס לש ןיעב ןחינ ןוליא
^>רט וגקיש) ."ןוירוטסיה לש
!©עז׳ ברו ענכשמ קירבמ ...שיערמ רפס"

£0> ןוטגנישוו)
ט אה הנקויד — לארשיל בושח תורש״
ד ת הלומעתה לש תואשילקל דעבמ עיפומ
ולג ןוטסוב) ."הדודרה תימ

,א־לתו םילשורי/ ןקוש תאצוה

 קמ םילעופ תירפס
11431 .לט ,73 יבנלא ׳הר ,א״ת

1
ת וומ דע :זוע סומע ן
| יא ורוביג דחאה — רפסב םירופיס ינש -
! רובח — ינשה ,ונימי לש ביבא־לתב ידוהי ■
ו יהש" םילשורי רבעל בלצ־עסמב םיריבא ■
ו טאה ךא — ״םוקמ הנניאו הפורצ הבהא ■
ו מי א איה ,םירופיסה ינש לש "םרוביג" £

קשמ ,תילאנויצאר־יא המיא ."ביוא" ינפמ
ה מויא תודידבל ,ףוריטל תכפוהה ,המ ]
ת ורפס גשיה אוה "תוומ דע" .ימצע־ןוילכל _ ג ילועמה םירצויה ןמ ,זוע סומע לש ןייוצמ 1
। הריעצה תירבעה תרופיסה לש.

ם אה לש םיירוקמ ץע־יכותיח הוולמ רפסה
.סניפ .י |



מ״עב הדסמ תאצוה

זומת וימינב- בקע*

ה לשבהו הפיקמה ותריצי אוה "בקעי" ןמורה
ש גפומ ילארשיה ארוקה .זומת ןימינב לש רתויב
, תרעסנ הלילע לש תורוד ינש ךרואל ,ומצע םע ןאכ
.המיהדמו הכיבמ תויהל היושע השיגפהו

, רומוה םה הז ילטנמונומ ןמור לש הביתכה ינממס
.טויפו ,הריטס

ת דוגא םע ףותשב רוקמ תירפסב עיפוה רפסה
.םירפוסה

?ךוסחל םיחרכומ.
ןוכנ,
םוגרתו רוקמ םירפסה בטיממ שוכרל רשפא לבא !

:לוזה ליזב
"םעל הירפס״ה לע םימתוחל 1
। י״ל 1.75 רפס לכ ריחמ

י״ל 2.80 רפס לכ ריחמ "םיקפא תירפס״ לע םימתוחל ן

( הפי תורפסל) "םעל הירפס״ה לש םייונמה יפלאל ףרטצה 1
(תינויע תורפסל) "םיקפא תירפס״ו ן
,לארשיבו םלועב םיעיפומה ,םירפסה רחבממ הנהתו "

.וב דומעל השק אל םויכ םגש ריחמב
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טרופסו רעונ ,תוברתל ףגא - ופי־.א.ת.ע
תוינוריעה תוירפסה

תוינוריעה תוירפסב תורשה תועש
 להקל תורשה תועש

הלאשהה ירדחכהירפסה םש
׳ו םויב |׳ה־׳א םימיב

12.00— 9.00 21.00—11.00
ל ואש ׳דש ,"ןויצ רעש" תיזכרמה תינוריעה הירפסה
251719, 265385 .לט ,25 ךלמה
9.00 —12.00׳א 52 ןוקריה ׳הר ,ףסוי הכימ תיב 19.00—13.00

— —10 ןיקתיו ׳הר ,ץיבולטייפ תירפס

14.00—10.00 18.00—12.00
, 23 הידראג־הל ׳חר ,רימט .י ש״ע רעונל הירפסה
32311 .לט

— —י-58320 .לט ,32 הדוהי־ןב ׳חר ,לאירא תירפס

החיתפלהנכהב1 עוקת ׳חר ,רזעילא-הונב רעונה תיב תירפס

14.00—11.00 19.00—13.00
, ימ׳גע ,3 הניפסה ׳חר ,האל לחר תיב ,רעונל הירפס
823624 .לט
רוגס14.00—18.00הדיקעה־לעב ׳הר ,אריפש ׳בש תירפס'

—
 ,ה ׳א

16.00—20.00ופי ,82 םילשורי ׳דש ,תימלסומה הירפסה
החיתפל הנכהב51165 .לט ,םולש־לדגמב הירפסה

14.00—10.00

14.00—10.00

ר עונל
1 8.00—12.00

ם ירגובמל
20.00—14.00

 ,המוקתה ,הר תניפ היחתה ׳חר ,ופי זכרמ תירפס
820419 .לט

— —621192 .לט ,22 ה״אזמ ׳חר ,ם״במרה ש״ע הירפסה

13.00— 9.00
 ,ד ׳א

1 9.00—12.00
׳ ה ,ג ׳ב

15.00— 8.00

, תוברתה־לכיה ןינב ,ןמרבוה ׳הר ,הקיזומל הירפסה
224425 .לט

— —612896 .לט ,22 קילאיב ׳הר ,קילאיב תיב תירפס
— —240337 .לט ,15 סקנפ ׳חר ,״םינבל די״ תירפס
— —251719 .לט ,25 ךלמה לואש 'דש ,"םעה־דחא" תירפס

 הנמתנ—ןלוגה תמר תוברק דקפמ—ודד
!ל״הצ לש שדחה ל״כטמרכ

המיה ׳ונע ינשמ
יריאמה לאקזחי תאמ

ם ע ןתוא שיגפמו ןלוגה תמר שובכ תוברק תא ריזחמ רפסה
, רזעלא דוד ףולאה — ל״הצ לש םיללוהמה םידקפמה דחא
.ל״הצ לש יעישתה ל״כטמרכ רבכמ אל חנמתנש

מ״עב ןייטשפא־ןיול .א תאצוה <
623959 .לט ,3 רטנ לרק ׳חר ,א״ת — ״םילע תיב״ :תישאר הצפה



!6דח
דבג1
רעישל םוק

 תקורסתה לע רמוש
 קרב אלל ,תויעבטכ
 ליכמו תוינונמשו
.לילק ירכנ םשוכ

ג  *סג
1? ^

±16 ■דנעו דיימגי ך 1־וד1וו
ם יקתוממ םיצימ
ם ירדהמ לק הקשמ
תוריפ ירומיש

ה קירמא לארשי קנב

מ״עב הישעתה חותפל

1956 תנשב דסונ

לפמאו םילעופה קנב י״ע

י״ל ןוילימ 31.12.1970 215.6 םויל ןזאמה
י״ל ןוילימ 17.3 תונרקו תוינמה ןוה



. ..הלוע היחמה רקוי
ת ינכת ובע לבא

ד  > ת ע
ן  ינב־ל דג מ לש

ם ולשתמ תונתל לכות
 ןטקומ הימרפ

ח וטיבה םוכטמ תיחפהל ילבמ
165 ליג דע1

ןיבב-*1־1גמ

מ* ׳£? //כ7<־

 תוליעפ תונש רשע
י לארשי 4״ד ■עצבמו

יטנלטאה טוניקואב

ק יטנלטא
מ׳11ב גיידל הרבח



טעב חוטבל הרבח

חוטיב יקסע לכ

 הפיח ,םילשורי ,ביבא־לת
היתובשומו ץראה ירע לכבו

:ישארה דרשמה
א״ת ,614711 .לט ,120 יבנלא ׳הר



ימואל חוטיבל דסומה

...ךיתויוכז תא הצמתש וול תפכיא

 ימואל חוטיבל דסומה יבלכ ךיתובוח יולימ
:תואבה תויוכזה תא ךל חיטבמ

.הביא תולועפ

ם ידלי חוטיבב
 תוחפשמה לכל הבציק
.םידליה־תובורמ
 רובע םג — ריכש דבועל
.םינושארה וידלי תשולש

ת והמיא חוטיבב
.תדלויל קנעמ
.הדיל ימד — תדבועה םאל

ה דובע־יעגפנ חוטיבב
 .יאופר לופיטו םוקיש
 .יעוצקמ םוקיש
.העיגפ ימד
 .תוכנ תואלמיג
.םייולת תואלמיג

םימולשתםילומגת םיריאשחוטיב הנקיז חוטיבב
םייתייבג־אלםיתרשמל הנמלאלהבציק תישדוח הנקיז תבציק
תוחפשמל הבציקםיאולימב חטובמ לשםימותיו ליגל חטובמ עיגהב

.אבצ־יאצוי 100% רועישב לומגת
תורקייתה יקנעמ אצויה לש ותסנכהמ
רכש ילעבל תופסותו םוכסל דע םיאולימל
.ךומנ 1,500 לש ילמיסקמ
יעגפנל םימולשת.י״ל

.רטפנש תחטובמלו 70—65
—65 ליגל העיגהב 60.



□■דבוע ןוביוע

ם״עב םידבוע ןוכיש
תיללכה םידבועה תורדתסה לש הדוסימ

־ יתלבה ןוכישה תורבח ןיב הלודגהו הקיתוה
ןוכיתה חרזמבו לארשיב תויתלשממ

רפכבו ריעב הנוב

, םידיקפו םילעופ ,םילועו םיקיתו תנכשמ
־ וצקמ־ילעבו עבקה־אבצ ישנא ,םיריעצ תוגוז
םייאמדקא תוע

תוריד 85,000 הכ דע התנב

םיבשות 450,000 הכ דע הנכיש

ת ונוכש 100־ו םידבוע תוירק 12 המיקה
םילעופ

*

:ישארה דרשמה
ן ופלט ,21 י׳צניו־הד ודרנואיל בוחר ,ב י ב א ־ ל ת

250211

:םיפינס
דודשא ,עבש־ראב ,ביבא־לת ,הפיח ,םילשורי





ןראפ לחנב היבג חתמ דימע

לארשיל למשחה תרבח
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