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תשק

:םידחוימ םיאשונל וניתורבוח
(תיקלח) הקירפא :(1960 ויתס) ט
(תיקלח) תיניטלה הקירמא :(1961 ףרוח) י
(תיקלח) היסא חרזמ־םורד :(1961 ויתס) גי
(תיקלח) תוצעומה־תירב :(1962 ףרוח) די

(תיקלח) הינמרג :(1962 ביבא) וט
(תיקלח) ןילופ :(1963 ףרוח) חי
(תיקלח) היבנידנקס :(1963 ביבא) טי
ןאפי :(1963 ץיק) כ
לזא .(המלש) ןוכיתה חרזמה :(1963 ויתס) אכ
(תיקלח) תירבה־תוצרא :(1964 ביבאן^כ
(תיקלח) תפרצ :(1964 ויתס) הכ
(תיקלח) דנלוה :(1965 ביבא) זכ
(תיקלח) ?םולשה ירחא המ :(1966 ביבא) אל
לזא .(המלש) ןורטאית :(1966 ץיק) בל
(המלש) השדח תינמרג תורפס :(1967 ביבא) הל
—1958 רושע :(1968 ץיק) מ 1968
(המלש) עונלוק :(1968 ויתס) אמ
(תיקלח) היסורב ירמ תורפס :(1969 ביבא) גמ
(תיקלח) היקבולסוכ׳צ :(1969 ץיק) דמ
(המלש) השדח תירטסוא תורפס :(1970 ףרוח) ומ
ל זא .(המלש) 67 ירחא תיברעה תורפסה :(1970 ביבא) זמ
—1830 לארשי־ץרא תונורכז :(1970 ץיק) המ ( המלש) 1930
(המלש) תיאקירמאה היווחב םיקרפ :(1971 ץיק) בנ
(המלש) ןיס :(1972 ףרוח) דנ
(תיקלח) תיתפרצה הדנק תורפס :(1972 ויתס) זנ

א״ת ,53040 .לט ,9 קילאיב ׳חר :תינמזה



עיפוה התע הז
תילגנא היגולותנא

ה ריש טקל
ם ירשעה האמה ןמ

םויה דע

ק בדנז ןועמש תכירעב
ומוגרתבו

ה רישה ןמ רחבמ ףסאנ הז רפסב
ם יררושמ םיעבש ףיקמה ,תילגנאה

ר ישב לחה :הריש תונש ףלאו
0 1־ה האמה ןמ "דדונה" ימינונאה

. 1930 דילי ,זוי דט ררושמב הלכו
ת ומדקה ןכו יללכ אובמ היגולותנאל

.םיררושמה ןמ דחא לכ לע תורצק

4 4  /ןקוש תאצוה 4
ביבא־לתו םילשורי

מ״עב םילעופ תירפס ז?^4 י
611431 .לט ,73 יבגלא ׳חר ,א״ת |

רטראסלופןא׳ז ■
םירחבנ םיבתכ י

םיכרכ ינשכ ■
• הקיטתסא • היפוסוליפ י
הרבח • היגולוכיספ 1
רקנירב םחנמ תכירעב ■

ןצינ המלש |
הבונג העש י
רימש הליצ 1
וצר םה םא התיה שמשה ■
ותולשבב עיתפמ .ןושאר םיריש רפס 1
ודוחייב שבוכו ■

ןימינב םהרבא |
עייסמה ןויארה ■
1 דחאכ בבוחהו עוצקמה־לעבל |

■ 0  0 ■ 0■ ■■יי ■0   0■ *

החלצה לש םינש 14
 לש תרחבומה םירפסה תינכתל הבורע ןה
"םעל הירפס״ה

ן םחש ןתנ — בושו ךולה 1
(םיקלח 2) ןוטס גניוריא — ול׳גנאלכימ ייח ■
ן ןושיק םירפא — תולוגנרתה לולב לעושה |
םנסכאל רודלאה — םוטאה תנחת ■
| סנרול .ה .ד — ילרט׳צ ידייל לש הבהאמ |
הטבאואק יראנוסי — םיריעצה םיבהאנה1
1 הרדנוק ןלימ — החידבה |
י ןבא רה תימלוש — םיבר םימי ריע ■

| י״ל 25.80 הנשל המיתח ריחמ |

।. לט ,א״ת2 2 ה״אזמ ׳הר ,דבוע םע תאצוה ן  611526
0  0 0  ^ 0י ■0 ■י 00 0י ■*י 00   0  0 0 ■ 0■



הדסמ תאצגה
ןג״תמר 21 יקסניטוב׳ז ךרד

יולה באוי / ריהב םיירהצ רחא
ם וקמ ,ץוביקה ,בורק םלוע—אסיג דחמ .תומלוע ינש םיפשוחה םירופס ץבוק
ו ילאש ,באכל דע רזו קוחר םלוע—אסיג ךדיאמ , רבחמה לש וכוניחו ולודיג
.וידודנב רבחמה עלקנ

.םירפוסה תדוגא םע ףותישב רוקמ תירפסב עיפוה רפסה

ןמרבה .מ.א / הרישהו טויפה תודלות
ת ידרפסה הרישה תוחולשו דרפס ,לבב ,לארשי ץרא—א ךרכ
הילגנאו תפרצ ,זנכשא ,סנאבורפ ,הילטיא—ב ךרכ
.היגולותנא ןיעמ םג ןאכ שי ,היתורודל ונתורפס תודלותב םיקרפ דבלמ
.הרישהו טויפה תוחתפתה לע םישדח תונויער םג םיעבומ רפסב

לש לודגה ולעפמ םלשוה
ןוראב םולש ׳פורפ

לארשי םע לש תיתדו תיתורבח הירוטסיה
םינורחאה םיקלחה ינש ועיפוה
םינושארה םייניבה־ימי לש
ברעמו חרזמ ןיב שגפמה •
תוקולחמו תויתד ןוטלש תויוכמס •

היבמולוק תטיסרבינוא ידי־לע םג העיפוה הרדסה

.םירחאה לכב וניאש רפס ונינפל ירה"
 .ותוא םיחינמ ןיא בושו האירקב םיעקוש ,ותוא םיחתופ
.םייחה םה הלא ;ןמור הז ןיא
.הקעז יהוז ,הריצי וז ןיא
."הז רפס אורקל שי

( סיטארביל לוקא׳ל)
תא אורקל שי

יתיב־ינב לכ םשב
תאמ
יירג ןיטרמ

(רימא ןרהא : םוגרת) ולאג סקמ ידיב םשרנ
א למו טבצנ בלב תארקנה הפי הריצי ,עזעזמ ישונא ךמסמ והז

ם ימיה זאמ ,ענכיהל בריס רשא םדא ,םינפ זעה רשא םדאל הצרעה
ן ורנאטב הפורשה ותליוחל דעו ףוריטב העוקשה ןילופב םידירחמה
ו תשא לש םהיתויוג לומל ,ןכמ־רחאל הנש םישולשכ תפרצבש
.ודילי תעבראו
םילשורי ןוסלוקינו דלפנדייו

"תונורחא תועידי" תרודהמ



רפסה םע

תראופמה הרדסה

םוי־םוי ייח
קיתעה םלועב

םירצמב םוי־םוי ייח : הטנומ רייפ
לבבו רושאב םוי־םוי ייח :ונטנוק ׳זרו׳ז
ת שדח־תרקב םוי־םוי ייח : ראקיפ־לראש .קו ?ז
ןוויב םוי־םוי ייח : ריילסאלפ רבור
א מורב םוי־םוי ייח :וניפוקראק םורי׳ז
םיקסורטאה לצא םוי־םוי ייח :ןוגרא ק׳ז

*

הרדסה

םוי־םוי ייח
לארשי־ץראב .

לארשיב םוי־םוי ייח :וו־הד ןאלור באה
(ב ,א) ארקמה ימיב

ל ארשי־ץראב םוי־םוי ייח : רוציבא לאומש
ט״יה האמב



רפסה םע

םישדח םירפס

םידוהיהו תינוויה הקיטלתאה
(דרופסקוא) סיראה דלורה ׳פורפ
.ירבעה ארוקל בר ןיכע וב שיש רפס .תונוויתהה תעונת לע שדח רוא קרוזה רקחמ

י״ל 8 .׳טע 144

םיכויחו םינויד .תסנכה
(תסנכה לש םיירטנמלרפה םיבתכה יקיתוומ) ןהכ הנוי
...תחאכ תעשעשמו תפלאמ ,תכשומ האירקל םיענו לק רפס...

(והיעשי .י רמ תסנכה ר״וי לש אובמ ירבד ךותמ)
י״ל 8 .םירויא ימע 16 + ימע 160

ט״יה האמב לארשי ץראב םוי־םוי ייח
רוציבא לאומש ר״ד
 המויס ,תידוהיה הילעה ,תויתרבחו תוילכלכ תורומת ,רוצייו הדובע ,םייח תוחרא
.הפוקת לש

י״ל 18 .םירויא ימע 8 + ימע 376

מ״הרב תודהי לש תורוחשה םינשה
עובלג עשוהי
ם ידהל הכזו םיימואלה ונייח זכרמב התע תדמועה ,ט״הירב ידוהי תייעבב ןד רפסה
.םויה דע םסרופש הז אשונ לע רתויב הצממה רפסה .. . .ל״וחבו ץראב םיבר

י״ל 20 .םירויא ׳טע 12 + ׳טע 328

השישרת החירבה
לאירבג־ןב .י .מ
 הכובמה .הירטסוא תודהי לש תירוטסיה המארונאפ .קתרמ יפרגויבוטוא ןמור
־ תמחלמ ימיב םילשורי רואית .(םילשורי) "השישרת החירב״ל האיבהש תינויערה
.הנושארה םלועה

.י״ל 15 .׳טע 422

א״ת 4 רופלב ׳חר ינומרע .א :הצפהל תישאר תונכוס



ופי—ביבא־לת תיריע
ופי—ביבא־לתב תינוריעה ןיעידומה תוכשל

ר וביצה תודסומ ,הלשממה ידרשמ ,היריעה יתורש לכ לע רייתלו חרזאל היצמרופניא תוקפסמ
.ץראבו ריעב םילויטו םירויס יניינעב הכרדה ,ריעב
י נמז ,ופי—ביבא־לתב תובוחרה תומוקמו תומש ,תובותכ תאיצמב הרזע תושיגמ תוכשלה
, תחקרמ־יתב תוינרות ,ןולמ־יתב ׳וכו תוינא ,םינוריוא ,תובכר ,םיסובוטואב העיסנה יוקו
ן וכישל םושיר ,"תלחג״ל המשרה רדסל םג ןתינ ןיעידומה תוכשלב .דועו תויחא ,םיאפור
.דועו ינשל דחא רפס־תיבמ םידלי תורבעה ,םיריעצ תוגוז לש
ת ולקת לע תונולת שיגהל ,םיסממ החנהל השקב יספוט אלמלו לבקל ןתינ ןיעידומה תוכשלב
.׳וכו םיריחמ תעקפה ; םייללכו םייתלשממ םיינוריע םיעגפמו
, תונוכשה יבשותל םידחוימ םיטרצנוקו ןורטאית תוגצהל םילזומ םיסיטרכ םירכמנ תוכשלב
.דועו היריעה םעטמ םילויטל םיסיטרכ

להק תלבק תועש
גח יכרעו ד ימיכה—א ימיכתכדתכה
8.00—14.30 ןמשירפ בוחר 20.00—8.00 223692 42
7.30—14.00 וק 243311(היריעה תיב) לארשי יכלמ רככ 20.00—7.30 690
7.30—14.00 םילשורי תורדש ,ופי 19.30—7.30 876631 45

7.30—14.00 הנגהה ךרד ,הוקתה תנוכש 19.30—7.30 32845 75
7.30—14.00 המלש ךרד ,אריפש תנוכש 19.30—7.30 826776 138
7.30—14.00 יקצדורב בוחר ,ביבא־תמר 19.30—7.30 415176 19
7.30—14.00הרהנמה—תובשומה רככ 19.30-7 .30 625715
7.30—14.00רוביצה תונולתל הכשלה 12.30—7.30 225257

תשק

ם כתמיתח ושדח
15.1.1973 דע
י״ל 18 :ןשיה המיתחה ריחמב

הז ךיראת רחאל
ת יתנש המיתח ריחמ היהי

י״ל 20

 התעמ רבכ הלע תדדובה תרבוחה ריחמ
י״ל 7־ל



הינח שוגמ תכפוה ריע|
םיקחשמ ישוגמ ורתווי םאו

7 םינש ושע דו1נ5

. םוי ידמ םירבוג ריעב םייחה יישק
. םהדזמ ריואה .תקנחנ הרובחתה
ם לועב םישענה תונויסנה .רבוג שערה
ם ניא םירעה "תולחמ" לע רבגתהל
ל ש לודיגה בצק תא םיקיבדמ
י דכ .העונתהו םיקסעה ,היסולכואה
ת וטיש תושורד תונורתפ עיצהל
.ינוריע ןונכתל

 .מ.ב.י לש רקחמה זכרמב םינעדמ
ב שחמ תינכות וחתיפ ,ב״הרא ,ויהואב
. ינוריע ןונכת לש תוביטנרטלא תקידבל
ת ומרגורפ בשחמב חסנל לוכי ןנכתמה
, םירשגו םישיבכ תשרל ,הנוכש תינבל
ם יקחשמ ישרגמל ,רפס־יתב תכרעמל
ן ורתפל ויהיש תוכלשהה המ קודבלו ׳וכו

ם יאנתב ,תורחא תויעב לע עצומה
ם ינשב תוחתפתהה חווטבו םינתשמ
ע דימו רקחמל ילארשיה ןוכמה .תואבה
ן ונכת תוטיש םשיי ,מ״עב ינברוא
 .מ.ב.י תוינכת תועצמאב תויטמתמ
ן ונכת ימוחתב ,םילשורי חרזמ־םורדב
, א"ת לש ינטילופורטמה בחרמב ינברוא
׳ ט הנוכש תיינבל המרגורפ חוסינב
ל ש תוביטנרטלא חותינב ,עבש־רא^
, םדרטור ריעב הרובחתו עקרק ישומיש
ל ש םיטקייורפבו תומרגורפ בוציעב
, דנלטוקסב ינוריע חותפו םוקיש
.דועו לגוטרופב ,גרובמאהב

.םוקמ לכל םוקמ לכמ

 .תימואל־בר הרכח .מ.ב.י
.עדי הציפמ .עדי תרצוי

171 ל



רלזיירק לט תוינקירמאה
'¥41.141* X!ס1̂ד■|-| 1 6000 ס4מ1־ • ̂כ¥|1_ 6

ק׳מס >700 רדניליצ 6 עוגס
סייטמוסוא םיכוליה

ןכרע לע תורמושש תוינוכמה
תרחא תיאקירמא תמיכס לכס רתי"

בוט תיבמ (36115 .לט) ביבא־לת ,74 הוקת-חתפ ךרד ,טרמ העונת ירישכמ רלזיירק תיב

ע "
ם ילעופה

מעב
יתוא רוכזל יאדכש םש

הסינכמו הבוס העקשה לע בשוח התא רשאכ



ןטקומ הימרפ

165 ליג דע1

הלוע היחמה רקוי
תינכת םע לבא

ןינכ-•! ־זגמ
 םיקתוממ םיצימ
םירדהמ לק הקשמ
תחיפ ירומיש

ה קירמא לארשי קנב

מ״עב הישעתה חותפל

1956 תנשב דסונ

לפמאו □ילעופה קנב י״ע

י״ל ןוילימ 31.12.1971 9 269 םויל ןזאמה

יי׳ל ןוילימ 18.2 תונרקו תוינמה ןוה



וויצ

מ״עב חוטבל הרבח

חוטיב יקסע לכ

 הפיח ,םילשורי ,ביבא־לת
היתובשומו ץראה ירע לכבו

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



י ״ל 40,000 דע הלופכ אתנכשמ
 הדמצה אלל הנשל 9%־ב

, הנש 18 דע הפוקתל
,:הריד ןורתי" תינכתב

ל בקל ךנוצרב םא

. ךתיבל הרבסה ןולע

ה ז שולת אנ אלוכ

ראודב וחלשו

.ביבא־לת 1836 ד .ת דובכל
.נ .א

ן ולע ראודב ילא חולשל שקבא
ה ריד ןורתי תינכתה לע הרבסה
..................................................םש
.............................................תבותכ
................................ ןופלט

,הדובעה תועש רחאל .רשקתהל םג לכות

׳ןופוסנוקסיד׳־ל

.רקובב תרחמל הנעיתו טלקות ךתעדוה

;532650־ םילשורי :54572־ביבא־לת : גייח

.521285 ־ הפיח

...םייתנש ינפל קר ואשינ יבגו תירונ
.םהירוה עויסבו םהיתונוכסחב השכרנ רשא םירדח ינש תב העונצ הריד םתושרל

.החפשמה תא ביחרהל םתנווכב םא ,קיפסת אל וז הרידו םויה קוחר אל ,ךא

ד ס שדוח ידמ -הריד־זורתי" ןוכסחה תינכתב וכסחי םאש ,ואצמו ובשיח יבגו תירונ
* ייל 48,245.13 לש םיעצמא ךס םתוכזל דומעי ,םינש שמח ךשמב ,ייל 250.־ לש
.םידחוימ םיאנתב האוולהו תיביר ,ןרקמ בכרומה

ךשמב ערפת האוולהה
יתלב תיבירב םינש 9

9% לש הדומצ
.דבלב

ת א ופיסוי םא
ר שא םיעצמאה
ם תושרל ודמעי
ם תריד תריכמ םע
ו לכוי ,תיחכונה
ה ריד שוכרל טלחהב
.רתוי תחוורמו האנ
ןוכסחה תינבת
 איה ."הריד ןורתי"
 תינוג ברה תינכתה
 ןוכסחל תמאגיומה
 ,החפשמ לעבלו קוורל
.םידכנלו םידליל
 דיתעלו ךדיתעל גאד
 * .ךל םירקיה
ףרסצה
 -ןוכסחה תינכתל
הדיד ןורתי"

>  טלחהב יושע הז םוכס *
•  לשב רתוי הובג תויהל

דדמל הדמצהה

־זבב

0 "טנוקסיז סילקר! ק!! לארשיל טווקסיד קוב ©



□ידבוע ןוכיש

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



י ■ןתורשל קלד

60א, 11

ה צלמה
ת ימואלניג

ן משל

ילארשיתוגימעבי
_ דג^וממ ירומישל



בגנב למשח דומע

לארשיל למשחה תרבח
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