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רפסה םע
א״ת ,53040 .לט ,9 קילאיב ׳חר

ט״יה האמב לארשי־ץראב םוי־םוי ייח
רוציבא לאומש תאמ

ארקמה ימיב לארשיב םוי־םוי ייח
וו־הד ןלור תאמ
( רימא ןרהא םוגרת)

םיכרכ ינש

מ׳׳הרב תודהי לש תורוחשה םינשה
עובלג עשוהי תאמ

ן וסנו׳ג ןודניל
ע וצקמה שיא
ט ייו .ס .ו תאמ

(ןנוג המלש םוגרת)

םידוהיהו תינויה הקיטלתאה
סיראה דלורה תאמ

(רומדת הלקדו רוא־רב ןילרמ ,ףולא עשוהי םוגרת)

םיכויחו םינויד / תסנכה
ןהכ הנוי תאמ

( ןמור) השישרת החירבה
לאירבג־ןב .י .מ תאמ

(יגגז האל םוגרת)

( ירוטסיה ןמור) בחר
ןאבזיא לאומש תאמ

( המאופ) גארפ ךירעשב
ם וחנ־ןב לאינד תאמ
רמוז תילגרמ :םימושיר

לארשיב םיסקר׳צה
לדנטש ירוא תאמ

א״ת ,612026 .לט ,4 רופלב ׳חר ,ינומרע .א :תישאר הצפת
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!ןמזה קפודל בשקה
1973 םיקפא תירפס

 ונרודב הרבחהו םדאה תנבהל חתפמ-ירפס
 תויעב לש קתרמ רואתו קימעמ חותינ

:תורעובה הפוקתה
ר׳גניסטס .׳ג ׳םורפ—הלפאב תומוא
, ןיסו היסור ,תירבה־תוצרא :תומצעמה שולש ןיב םיסחיה לש ףירח חותינ

.םלועה לרוג תא הנעבקתש

(לופכ ךרכ) ירדנל לואפ—ינידמ קשנ—תוימשיטנאה
יטנאה עסמל ואיבה רשא םיימינפה םיקבאמה לש ענכשמו קתרמ רואית
ר צק ןמז ךות הכזש רפס .הפוריא חרזמב תויטסינומוקה תוצראב ימש
.הפוריאבו תירבה־תוצראב הבר החלצהל

ל1דוג־קיאא ןו ןיי׳ג—םיזנפמישהו ינא
ה קתפרה־רופיס .ירבע שובלב התע אבומ םלועב םילודגה רכמה־יברמ דחא
ם יבורקה םייחה־ילעב לש םהייח תוחרא תא התליגש תרקוח לש קתרמ
.םדאל רתויב

אריפש .ר ר״ד—?ילארשיה טנדוטסה התא ימ
ינויצע .ח ר״דו
ו יתועד ןה המו ,ילארשיה טנדוטסה לש ויתופיאשו תוישיאה ויתושיג ןה המ
, היגולויצוסב תוריכב־תוצרמ ןהש ,תורבחמה ?תויטילופהו תויתרבחה
ם יאמדקאה תבכש תא בורקה דיתעב ווהיש ימ לש םתומד תא ראתל תוסנמ
.לארשיב

הניטרמ לי׳ג—םזינומוקב םיכרד שמח
ם תורצוויהל םימרוגה תא חתנמ ,עדונה יאנותעהו רפוסה ,הניטרמ לי׳ג

ם ישחרתמה םיימינפה םיקבאמהו םיגושה םייטסינומוקה םירטשמה לש
.יטסינומוקה םלועה תרכהל רתויב בושח רפס .םהב

ןטול ארויג ר״ד—החורה תנידמל ךרדב
, ןנורתפל םיכרד תיוותהו לארשי לש תוירקיעה תויתרבחה היתויעב חותינ
.הילעה תטילקו ןוחטבה לש םיקחודה םיכרצה עקר לע

(לופכ ךרכ) ידנוב תור—ינרס וצנא
ה אלפומה וייח־תשרפ תא הלעמ ,העודיה תינורשכה תיאנותעה ,ידנוב תור
ם יליעפהמ ,רנרב־תעבג לש הינובו הידסיממ—ינרס וצנא לש תרעוסהו
ת פוקתב יטירבה ןיעידומה תורשב ,הינמרג ידוהי תלצהב םינושארה
ת ילרוגה ותמישמל דעו קאריעב תינויצה תרתחמה תמקהב ,המחלמה
.םינמרגה ידיב גרוהל ותאצוהו ביואה יוקל רבעמ ןחנצכ

ןאיג רבור—הצצפ אלל המצע—ןאפי
א לפ לע ויקוטב "דנומ הל" בתכ תאמ קתרמ רואיתו ריהזמ חותינ

ל ש הבושמ םלועה עפשוי דציכו ,םידקת ול ןיאש ןאפי לש התומצעתה
? לע־תמצעמ לש דמעמל ןאפי

דבלכ י״ל 40.— ל״נה םירפסה לכ דעב םייונמל ריחמה
. תילמינימ האלעהב ונקפתסה ,םירפסה רוציי תואצוהב הלודגה הילעה ףא לע
.האצוהה ןובשח לע חולשמה ימד
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יניס
 םימודקה־רבדמ לש ויתודלות

 ןולא הירזע :רואית
ןורוא רשא :בוציע
ת וינועבצ תונומת .ראופמ םובלא
ןיע־תוביהרמ

ןייה רפס
סוקרמ לאוי

ןמלוא דג :םירויא

םילגלג
ילייה רותרא
" הדש״ו ,,ןולמ" םיעדונה םירפסה רבחמ
ת יישעת לש המלועמ שדח ןמורב ,,הפועת
תוינוכמה

תע םרטב תומת לא
ןורקנייטט .׳ג ר״ד

תושדח תורודהמ
 תוכיא לש התמצע / יבקעי דג
םירוה : עוצקמה / ןוסדוד .פ ר״ד

בורקב ועיפוי

המחלמ תוחור;
קת ומרת

הינשה םלועה־תמחלמ לש לודגה סופאה

"חומ לעב חונ" תרדס

ם ירפס השש .תידוסי־םדק הרדס
לע
לוקה .3 / ףונמה .2 / לגלגה •1
סימ .6 / תוריהמ .5 / למשח .♦

הנומקש
הפיח ,מ״עכ רואל האצוהל הרפח
, 3 רטנ לרק ,מ״עב םילע תיב :תישאר הצפיי

א״ת ,623959 •ל״י

םיפשר
םישדח םירפס

תוגותו תוחמש
 סלאזאק ולבאפל םירוהרה
 ןהאק •א טרבלאל ורפוסש יפכ

ה וולמ .לוגדה ןמאה יפמ בתכנש ןושאר רפס
םימולצתו םיכמסמ תורשע

 תורח לע תוסמ עברא
ןילרב והיעשי ׳פורפ
ת ישפח הריחב ,תישונא תוירחאו תורח
הרבחו דיחי ,ירוטסיה חרוכו

 ףוגה ןושל
טסאפ סוילוי
ל ע ףוגה תועונת תונירקמש תונומתה
תוסומכה תובשחמה

תושדח תורודהמ

/ ןייטשנרב דרנואיל
הקיסומה תוודח

/ סירומ דנומסד
ישונאה תויחה־ןג

 בורקכ ועיפוי
 הוקתל שואי ןיב
טסו ןימינב
תוצעומה־תירבב ןויצ־יריסא לש םיבתכמ

 לעושהו דופיקה
 ןילרב והיעשי ׳פורפ
הירוטסיהה לע יוטסלוט תפקשה לע הסמ

 הקיסומה לש התוינוגבר
ןייטשנרב דרנואיל
. ,,הקיסומה תוודח" ,ןושארה ורפסל ךשמה
תועודי תוינופמיס לש םיריהזמ םיחותינ

 "ער" עסמ
לדרייה רות
ג ולופורתנאה לש רתויב זעונה ועסמ
"וקא וקא״ו "יקיט ןוק" רחאל ,יגוורונה

, 3 רטנ לרק ,מ״עב םילע תיב : תישאר הצפה

א״ת ,623959 .לט



 ארוקל םישיגמ "תונורחא תועידי" ילעפמ
ימלועה רכמ־ברה

■תיב־ינב לכ םשב
 יירג ןיטרמ תאמ
רימא ןורהא :םוגרת

:תונותעה תעד
ת וומהמ טלמהל ןוצרו חכ לש ורופיס אוה—יירג ןיטרמ לש ורופיס"
Gazette De Lausanne .״םיתמה ותיב־ינב לכ םשב רפסל ידכ
ו הירה הז רפס .תועמשמ אלל ,רשק אלל ךרע־ירסח םירפס םנשי"
."והחכשנ הרהמב אל ;שואייה לע רגת ארוקה הבהא לש טקא

La Croix
י״ל 17.50 :ריחמה

מ״עב םילשורי ןוסלוקינ תא דלפנדייו תאצוה
ר פסה תא לבקתו ,ביבא־לת 14125 .ד.תל ראוד־תאחמה וא ק׳צ חלש
ךתיבל

מ״עב הדסמ תאצוה
 ןומיר יבצ ףסוי / םיריש

ם ידחוימהו םיטלובה דחא לש ויריש ץבוק
השדחה תירבעה הרישב
ןומיר דוד ,זול יבצ ,בירק םהרבא :תוסמו תואובמ

יגלתה רודואת / ןורחאה דחפה
תואיצמל םייח ןיב תמקרנ םתלילעש םייטסילאירוס םירופיס ץבוק

ןאירא רשא / רחובה םעה
ג וחה שאר תאמ ,לארשיב העבצהה לש ןושאר יריפמא רקחמ
ביבא־לת תטיסרבינואב הנידמה־עדמל

ךוניח ירפס תרדיס
ל וק טרברה / החותפה התיכה
ה נאיבראב ס״יב / הרומל בתכמ
׳ ץיליא ןאוויא / רכסה תיב לוטיב
ר טיר לופו ןי׳ג / תישכחה החפשמה
ט לוה ןו׳ג / םידלי םילשכנ דציכ
דרנואיל ׳גרו׳ג / הזטסקאו ךוניח



ך תבו ךנב ידיב ןתו — התא ארק  הבי־ומ תמדא
ל ארשי״ץרא3 ןוימדו תואיצמ

ת אמ
 ץכ לאומש

 הנושארה םעפב
. תיברעה המואהו לארשי םע ןיב תומיעה ישרש חותינ
ל עו ,לארשי־ץראל תוקיזה לע תוירוטסיהה תודבועה זוכיר
. וצראמ ולשנל ונימיב לארשי יביוא לש םיינשקעה תונויסנה

 ,קימעמ רואת
ם יינידמו םיירוטסיה תורוקמ עפש תרזעב ,םיהדמו קתרמ
.הנושארל םימסרפתמה

ר גתא
ת ורובו ץוחמ ףוליס לש רוכעה לגה תא רוצעל ןינועמה לכל
. תיבב ימצע-לוטיבו ץוח יפלכ תעד־תשלוחל םימרותה תיבמ

היפרגוילביבו תופמ הוולמ רפסה
 :ל״וחב הבירמ תמדאל ןושאר דה
 ...תולובגה יכוסכסב לארשי תדמע לע הקימעמ הירוגינס"
 (ילקיו סרשילבכ) ."הירוטסיהבו רקחמב יבוד אלל קויד

י״ל 9.50 ריחמה םירפסה תויונח לכב

מ״עב ינרק םירפס תאצוה

אתראהדיס
הסה ןמרה תאמ

ע יפוה "הברעה־באז" רפסה תחלצה ירח^
.הסה לש הז ףסונ רפס תירבעב הזז®

ד רומ ,רפסה רוביג ריעצה ,אתראהדי^
ו תיב תא בזוע ,ינימהארבה ןהכה ויב^
ם ישפחמה םידדונ םיריזנל ףרטצמו רישע^

. ףוגה תתמה ידכ ךות שפנה תוולש
ר שוע גישמ ,ןילוח-ייחל רזוח אוה ךכ־־רחא
ה בהאה תודוס תא הלגמו חילצמ רחוסכ בר
. הפיה הלאמאק לש היתועורזב תינשוחל
, תוגונעתהו םיקופיסה לכמ הוורש ייח^

, תוננובתהו תוריזנ ייחל בשו לכה בזוע
י כ דמלש רחאל ,תיתימא שפנ־תוול^
א לא ךל הצוחמ תנכוש הניא תוהולאח
.ךכותג

למרכ םהרבא :סוגרמן

/ ןקוש תאצוה
ביבא־לתו םילשורי

שדח דפס

רידח*" תאצוהב

י קסנל םייח
םיריש טוקלי

" םעל ונתורפס רחבמ" תרדסב 19־ה רפסה
ם ירפוסה תדוגא םע ףותישב רואל־תאצויה
 טקל ונינפלש טוקליב .לארשיב םירבעה
לובה םירבעה םיררושמה דחא לש ותריצימ
ר וד רחאלש תירבעה הקירילב רתויב םיט
ת ירבב תירבעה הרישה ידירשמ ,קילאיב
" ןוועב" ריביסב םש-יא הפסנש תוצעומה
.תירבעה ותריצי

י״ל 3.50 * הכר הכירכ 4 ׳טע 144

" וידחי" תאצוהבו םירפסה תויונחב גישהל
ביבא־לת ,284191 .לט ,29 ךבילרק ׳חר



ופי—ביבא־לת תיריע
ופי-ביבא־לתב םיינוריע םינואיזומ

תיכוכזה ןואיזומ
257361 ןופלט ,27—29 ךלמה לואש ׳דש
ד ע 10 תועשב ׳ג םויב ; 19 דע 13, 16 דע 10 תועשב—ה ,ד ,ב ,א םימיב להקל הותפ

 —ץיק—ש״צומ ; 22 דע 18—ףרוח—ש״צומ ; 14 דע 10 תועשב ו םויב ; 22 דע 13, 16
.23 דע 19

"ץראה ןואיזומ" תירק
415248 — 415244 :םינופלט .ביבא־תמר

ביבא־לת ןואיזומ
תועכטמל ןמדק ןואיזומ
הקימרקה ןואיזומ
רולקלופלו היפרגונתאל ןואיזומ
הליסק-לת תוריפח
ענמת תוריפח יאצמימ—ןתשוחנ ןתיכ
כתכה*ןואיזומ
היגולונכטהו עדמה ןואיזומ
;  14 דע 10 ר םויב ; 20 דע 10 ד םויב ; 17 דע 10 ד ,ג ,ב ,א םימיב : רוקיבה תועש
.14 דע 10 םיגחבו תותבשב

יקסל ש״ע םוירטנלפה
.19.15־ב םג ,ג םויב ; םיגחלו תותבשל טרפ ,9, 10.30, 12 :תוימוי תוגצה
.20.15 העשב ,שדוח לכב ןורחאה ׳ג םויב עדמ־יטרס תנרקה

| תישפח הכינכה תפשכ |

א״ת תטיסרבינואב םיטנדוטסה תדוגא לש האצוהה תיב
39287 .ד.ת

:ועיפוה
ה רוצל רמוחה תוקקותשה
וטסירא תבשחמב
אדכל הדוהי ׳פורפ :«אמ
 תודוסי רוריבל שדקומה השדחה תירבעה ןושלב ןושאר רקחמ
.וטסירא לש עבטה תיפוסוליפ
י״ל 14.— ריחמה

םינחרזמה ןותנש לש ׳ב ךרכ
רטסיק .י ,פורפ תכירעב

Is ra e l O rien ta l S tud ies
 בורב םלועבו ץראב םירקוחה יבוט לשמ ןויעו רקחמ ירמאמ הז ךרכב
ת ודלות—־ותורפסו םלסאה תוברת :ןוגכ ,תונחרזמה לש ןויעה ימוחת
 תודהיב הקיטסימו היפוסוליפ—םלסאה תוצראב םידוהיה־םיברעה
ת ונשלבה—קיתעה חרזמה לש הירוטסיהה—הזינגב םירקחמ—םלסאבו

ה יפרגואילפ (תירהמא ,תיתירגיא ,תימרא ,תירבע) היפנעל תימשה
.דועו סרפ תוברתו תיסרפה—תימרא
י״ל 60.— ׳א ךרכל ריחמה
י״ל 75.— ׳ב ךרכל ריחמה

ם יטנדוטסל) א״תב לופכשה לעפמבו תורחבומה םירפסה תויונחב גישהל
(החנה 20% א״תב לופכשה לעפמב



מ״עב םילעופ תירפס
611431 .לט ,73 יבנלא ׳חר ,א״ת

ן גרבדלוג האל יבתכ ן
| :םיכרכ העברא רואל ואצי |
। הזורפ רפס ।
 ןררושמ םע השיגפ • םירופיס • רואה אוהו ן

I הריש ירפס השולש  I
_ האנ הספוקב האלמ דב־תכירכ _

 הקירמא לארשי קנב

מ״עב הישעתה חותפל

1956 תנשב דסונ
לפמאו םילעופה קנב י״ע

:קילדרבס דדוע .
I תעדונ אל ץרא
:רנקופ םאיליו |

g םעזהו לוקה

 מ״עב םילבחל לארשי ילעפמ
ןג־תמר

מ״עב לארשיל הטוי תוישעת
קרב־ינב

י״ל ןוילימ 13.12.1972 285.7 □ויל ןזאמה

י״ל ןוילימ 19.3 תונרקו תוינמה ןוה

1



PLYMOUTH VALIANT
:ןורחאה שודיחה םע

ELECTRONIC IGNITION

ה בוט תינוכמ
בוט תיבמ

jax 1«3 העונת ■רישבמ־דלו״דק תיב

I  לש החנה תלבקמה הדיחיה תינוכמה
1 5 ן  רתוי החוטב איה יכ־חוטיבב %

ו באאסב עס ססבל עס
la-ipaihi•  ̂1 -  - J G זכ״עב m• 29 □11 ךכי״יודת*.



בלח ינדעמ
הקומ ,שמשימ ,תות ימעטב

םימרק
הפקו דלוקוש ימעטב

תרצות

הע־אנט
תלוכמה תויונחו לסרפוש ,םיטקרמרפוסב םוי־םוי גישהל



ימואל חוטיבל דסומה

ונל תפכיא
...ך>תו>וכז תא הצמתש
ךיתובוח יולימ
ימואל חוטיבל דסומה יפלכ
:תואבה תויוכזה תא דל חיטבמ

הדובע״יעגפנ חוטיבב *
 .תוכנ תואלמיג .העיגפ ימד .יעוצקמ םוקיש .יאופר לופיטו םוקיש
.םייולת תואלמיג

תוהמיא חוטיבב *
.הדיל ימד—תדבועה םאל .תדלויל קנעמ

םידלי חוטיבב *
ת שולש רובע םג—ריכש דבועל .םידליה־תובורמ תוחפשמה לכל הבציק
.םינושארה וידלי

הנקיז חוטיבב *
ה עיגהב תחטובמלו 65—70 ליגל חטובמ עיגהב תישדוח הנקיז תבציק
.60—65 ליגל

סיריאש חוטיבב *
.רטפנש חטובמ לש םימותיו הנמלאל הבציק

הלטבא חוטיבב
.קשמב עצוממה רכשלו לטבומה לש ורכשל םייסחי הלטבא ימד

םיאולימב םיתרשמל םילומגת
ם וכסל דע םיאולימל אצויה לש ותסנכהמ 100% רועישב לומגת
.י״ל 1,500 לש ילמיסקמ

םייתייבג־אל םימולשת *
ר כש ילעבל תופסותו תורקייתה יקנעמ .אבצ־יאצוי תוחפשמל הבציק
.תונוזמ ימד םולשת .הביא תולועפ יעגפנל םימולשת .ךומנ



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



ח וטבה תרבח
ה נושארה תילארשיה
ידבלב םייח חוטבל

ם יריכשל ובגו םייאמצעל םג — ןווגמ תוינכת רחבמ
( ו72ו רבמטפסב הלזוהה רחאלו תוכומנ תוימרפ

י שיא תודש ,םיחונ םיאנת
״ןושמש־ לש םייח־חוטיבל ם>צעו»ל ונפ

9277 2 .ד.« 625225 .לט ,27 ירויפיטנומ ׳הר ,א״ה :יטארה דרטמה
22272,222271 2 .לט ,דג ןיגב ,2 גרוסה ׳הר — סילטורי : םיפינס

9407 6 .לט ,רדה ,22 לצרה ׳הר — הפיה
1382 7 .לט ,46 הסדה הר — עבט ראב
952416 .לט ,185 לצרה ׳הר — תובוחר



לארשיב רוקמא ילעפמ
ב יבא־לת מ״עב רוקמא

ר יוא גוזימו רוריק ירצומ
ב יבא־לת ץא מ א

מ ״עב יופיצו ליאמאל רוקמא ׳בח
ם ומיחל למשח ידוד ,תוכתמ יופיצ

, םייתריד הקסה ירונת ,םימ
ם וח ירגוא למשח ירונת

׳ ב הילצרה מ " ע ב ן ו ר מ א
, תוינוכמל וידר יטלקמ תישעת

ה קינורטקלאו היזיוולט

ן ולוח מ״עב םרוקמא
ם יקיודמ םיביכר רוציי

 תיטואנוריוא הישעתל

ן ויצל־ןושאר מ״עב רוא־מא
תושבי תוללוס רוציי

ן ולוח מ״עב זילפ
ה קיציו תכתמ ילעפמ

 ,קבא יבאוש ,םיררוואמ ,ןוזמ ילברעמ
רעיש יננגסמו םיצהגמ

מ״עב רוקמא דנומדר
םילשורי

, הישעתל םיריעז םיילמשח םיעונמ
םיילמשח םיידי ישביימ

ש מש תיב מ " ע ב ר ו נ מ א
ם ייתיב למשח ירצומ תישעת

ת ויונחל דויצו םיירחסמ םיררקמ
טקרמרפוס

ב יבא-לת מ " ע ב דהמא
ךוניחלו הארוהל דויצ ,השחמה יעצמא

םילשורי ,הפיח ,ביבא־לת ,מ״עב אפמא :ץראב םיציפמה

:ל״וחב םיציפמה
m g

ביבא-לת ,2850 .ד.ת- מ״עב טרופסקאל רוקמא תרבח

מ ־׳עב תינלבק הרבח ׳תושו ןייטשניבור
ביבא־לת ,622621 .לט ,8 לארשי הוקמ

ה הובג עוצב תמרב תוריד
םינוש םילדגב

םי־תב

ןולוח

םילשורי

ביבא־לת



□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

4

: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



אצמת
הרידה תא

תובוחרןויצל־ןושארםי־תב



NATIONAL 9  
S  NATIONAL 
NATIONAL 
9  NATIONAL 
NATIONAL^ 
^NATIONAL 
NATIONAL^

NATIONAL
1°יב רתויב הלודגה הקינורטקלאה תרבח ,לגוישנ

255464 ןוסלט ביבאלת 18לור״בבןבא בוחר הגוצתה זכרמ



דיחיה קנבה
לארשי־ץראש

הנש 44 יגפל ,ומויק תישארמ ומשב תרכזומ

מ־עב הינטירב-לארשי־ץרא קנב
ןודנול * הינתנ * הפיח * ופי * ביבא־לת * םילשורי



M IN 7 KI"Mאד□nz733®״ 3 • 7 7 *<»1

-ב רחבנה קנבה
1966

1967
1968

1969
1970
1971

1972
1973

ןמדה □ע דעוצה קנבה



םולשת? רת1’1 מתית1ה1 הח11ה ,המשבמ ןרדה
 תרבסה דסמ רחמל לבקל ךנוצרב סא :

J איס w רו שולח,
* ••■••■■•••••■••••*••••"•■•••••••**,ך

1 דובכל
V• י. }

J ביבא־ית
1 . י

J לע הרבסה ןולע יל חולשל או
t .*סולצח םעק יש• שדחה חולשה *
L   ..............—ס« ‘
[..........~.............................עכיתצ ־

ס פדות םהילעש םיקיש סקגפ טנוקסיד קנבב לבקל לכות וישכע
ם עפ יא ךל עצותש ותויב ישיאה םיקישה סקנפ והז .ךתנומת
.ץראב קנב י״ע
ם ותבו תלכת :םיעבצ יגשבבד רודיהב םיספדומ םיקיש דתריחבל
.תודחוימ תוכירב םע
ק ישה לעו םיפתושמ תונובשח ילעבל םג דעונ םולצת םע קיש
.גוזה ינב ינש תנומת ספדות
ל מס .רצומ .ןימזהל לבות .קסע ילעבל םג - םולצת םע קיש
.דועו דועו קסעה תיב לש םינפ וא תיזח םולצת .ירחסמ
ם יקיש סקנפ ןמזהו טנוקסיד קנב לש רתויב בורקה ףינסל סנכה
.םולצת םע
ן ובשח חותפל ךל יאדב עודמ הבוס תביס דוע - םולצת םע קיש
\ .טנוקסיד קנבב םיקיש
לש ידעלב שדח תורש — םולצת םע קיש טנו־ק־טיחז !דנב

k J k in ץר pd  k /n -p jQ ׳?׳?



קנב
חותפל

ה ישעת ה
לארשיב

טיעב

ביבא־לת ,9 םעה דחא ׳חר





למשחה יטוח לע םירפיצ

לארשיל למשחה תרבח
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