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םישדח םירפס

לבוי והימרי
טנאק

הקיסיפאטױכה שודיחו
ש דחמ םינחבנ רפסב .ונמצע תא ונתנבה לש קלח םויה איה טנאק תנבה
וסיו—תיתרוקיב הקיסיפאטימ ןכתית םאה—טנאק לש תירקיעה הלאשה
תה תרוקיב לש הדותימה תלאשל רפסב שדקומ דחוימ ןויד .ותבושת תוד
.םיילאמרופו םייריפמא םיעדמ לש תודותימה ןיבל הניב לידבמש המו הנוב

י״ל 30.— ׳מע 371

*

>ר»ש לכ
ןדמל קחצ»

, ןדמל קחצי לש ותריש תשרומ לכ וז הפוסאב תנתינ הנושארה םעפב
 ףרוצ רפסל .הערכהו הסמ ימיב תידוהיה ונתייווה לכל עבמ השמישש

.ןיקלה .ש ׳פורפ תאמ אובמ
י״ל 30.— ׳מע 448

ליירפ לאירבג
ףונו ןמז ךותמ

ם יטלובה ןמ ,ליירפ לאירבג לש תירישה ותריצי ללכל םייניב־םוכיס
.ולשמ דוחיי לעבו וניררושמב

י״ל 18.— ימע 235

ק ילאיב דסומ לש הצפהה רודמבו םירפסל רחסמה־יתבב גישהל

םילשורי 92 .ד.ת



םישדח םירפס

םילילאה תעיקש
השטינ ךירדירפ תאמ
ת א ללוכה השטמ יבתכמ ישימח ןרכ
, רנגאו תשרפ ,םילילאה תעיקש םיבתכה
.תורגאו טסירכיטנא ,שיאה הנה

תאזה הארונה חורב
יחימע הדוהי תאמ
ם היניבו ררושמה תאמ םירופיס ףסוא
ש ולש היצנו ,הכופה הבהא ,התיכה תשיגפ
.היגרואהו םימעפ

הכרבה תללק
תבט יתבש תאמ
ת נכדועמו תבחרומ השדח הרודהמ
 ןיב םירשקה תכרעמ לע 1973 תנש דע

עמה הדגה יבשות ןיבו ילארשיה לשמימה
ה שולש הז רכמ־ברל ףיסוה רבחמה .תיבר
ם יסחיה תוחתפתה ךשמהב םינדה םיקרפ
ת לאש לע תונושה תועדבו םיחטשה םע
.םחופיס

העיסנ
הדש סחנפ תאמ
הינש הרודהמ

ה ישנאו היפונ ,הירעב ,הפוריאב העיסנ
ת ימינפ העיסנ—תינוציחה העיסנה ךותבו

ם ייחה תולאשו םולחה םלוע ,ינאה ךות לא
.תויתוהמה
7 1 םע ״לשמכ םייחה״ חורב בותכה רפס
.רבחמה תאמ טע ימושיר

י קרפו םירופיס
תוננובתה
אקפאק ץנרפ תאמ
תיעיבר הרודהמ
׳ "ןידה רזג" ,"לוגלגה" םהיניבו םירופיס
.דועו "ירפכ אפור" ,"ןישנועה תבשומב"

x x t ןקוש תאצוה /
w ביבא־לתו םילשורי

תושדח תורודהמ
דבוע םעב
םיבר םימי ריע
ןכא-רה תימלוש
ורי לש העקר לע קתרמ יתלילע ןמור
ם ינווגהו םיחתמה תבר ,ריעה םילש
י״ל 4.— םעל הירפס

תודידב לש םינש האמ
סקראמ .ק לאירבג
.תיתורפסה ותמרב רידנ רפס
מולוקב תידגא הרייעב החפשמ תורוק
ה לוכ תושונאה לש הקינורכב היב
י״ל 6.50 םעל הירפס

תולוגנרתה לולב לעושה
ןושיק םירפא
־ והה ריחב לש תבקונ תיטילופ הריטאס
לארשי לש םינטסירומ
י״ל 4.— םעל הירפס

ול׳גנאלכימ ייח
ןוטס גניוריא
י לודגמ דחא לש ויתובהאו וייח תליגמ
םלועה עדיש םינואגה
ולוכ םלועב רכמ־בר ךפהש רפס
י״ל 8.50 םעל הירפס

םיבחרמה ןורכש
דרא שאוי
ו מצעל שפחמה ילארשי ריעצ לש וייח
, ץוביקה — ולודיג ישרש עקר לע יוטיב
ו דפקנש םייח — ל״הצו רעונה־תעונת
םביאב
י מ לע הלעמב־הנושאר תישונא הדועת
םהל לוכיו תוומהו הלחמה םע הרשש

י״ל 9 —

םירפסה תויונח לככ
דבוע םע :תישאר הצפה
611526 .לט ,22 ה״אזמ ׳חר ,א״ת
הממיה תועש לכ



״רפסה ובע״
בורקב וע>פו»

ורוד ירפוסו קילאיב
רלפרגנוא .מ : סופדל איבמה
ם הירבדו ורוד־ינב םירפוס םינומש לע קילאיב ירבד ללוכ רפסה
.קילאיב לע

רירגשל תורגיא
ןתנ־ןב רשא תאמ
ע יפוהל דמועו תינמרגב רוא האר רשא ,רפסה לש תירבע הרודהמ
.תיתפרצב םג בורקב

ןילרבמ טבמ
רגנירפש לסקא תאמ
 הרודהמב וללכנ אלש םירמאמ ללוכ .קלוק ידט תאמ אובמ ירבד
.םימוליצ תורשע .ןמרדפ .י תאמ רבד־תירחא .רפסה לש תינמרגה

םייפמילואה םיקחשמה
ליג לאונמע תאמ

ןוכיתה״חרזמב תירבה-תוצרא
רהזי לאכימ ר״ד תאמ

מ״עב הדסמ תאצוה

יתפרצ-ירבע ןוליס
(אדא) רדה ףסוי תאמ
. הספדהב ינש ךרכ ;(מ—א) ןושאר ךרכ עיפוה .םיכרכ ינשב
.םירפסה תויונח לכב גישהל ןתינ ןושאר ךרכ
 תומוקמו םישנא לש םייטרפ תומש ,יתפרצה קודקדה רוציק תא םג ללוכ ןולימה
.םילשחנה םילעפה חתפמו

לפואה תפוקת
 ל״ז תור ׳ב ׳פורפ ךרע
. "לארשי םע לש הירוטסיהה" הרדיסב ,םייניבה־ימי תפוקת לש ינש ךרכ
—1096 םינשה ןיב תירצונה הפוריאב םידוהיה תודלותב קסוע ךרכה 711.

BETH SHE'ARIM
REPORT on THE EXCAVATIONS DURING 1936-1940 
by Benjamin Mazar (Maisler) 
VOLUME I :  CATACOMBS 1—4



םילשורי ןויצ ץרא
ץומאדב ןדו אבש המלש

ל ש םהיניעב 20־ה האמה תליחתו 19־ה האמה ףוסב לארשי ץרא לש התומד
הינבו היאנותע
, םתומד ,םעקר ךותב םישיא לש ,הפוקתה לש ימו־ימה לכ לש האלפומ הירלג

, ץמשומה י״בא־ןב רמתיא ,םרחומה הדוהי־ןב רזעילא-םהיכוסכס ,םהיתונויגש
, קחוצ ,געול ,קעוז םלוקש םעה ינב לשו—ןפתשה ןירג דוד ,תינצרקה תינברה
תורושה ךותמ הלועו ביגמ

םילשורי ןוסלוקינו דלפנדייו
ביבא־לת ,3 רטנ לרק ׳הר ,םילע תיב :תישאר הצפה

ופי-ביבא־לת תיריע
ביבא־תמר "ץראה ןואיזומ" תירק

תיכוכזה ןואיזומ
תועבטמל ןמדק ןואיזומ
הקימרקה ןואיזומ
רולקלופלו היפרגונתאל ןואיזומ
הליסק־לת תוריפח
ענמת תוריפח יאצמימ—ןתשוחנ ןתיב
בתכה ןואיזומ
היגולונכטהו עדמה ןואיזומ
; 14 דע 10 ו 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
ל ע רורב ךא יללכ טבמ דל זתי ,ויתוחולש לע ,ביבא־לת—ץראה ןואיזומב רוקיב

ל ש היתודלות לע ,ןוכיתה־הרזמהו לארשי־ץרא לש תוברתו הירוטסיה תונש 4000
ת ניינעמ המגדהו ,הלא ונימיל דעו ופי לש םימודקה הימימ לחה ,ופי—ביבא־לת ריעה
.םייח ונא וב םלועה לע וניגשומ תאו ונייח תא ונישש עדמה יגשיה לע

תישפח הסינכה תבשכ



ם ע הנמנ ךניא ןיידע םע
ו נילא חלשו זרדזה ,"תשק" ייונמ

ל ע תיתנש המיתח ימד י״ל 20
ל ש התעפוה תארקל ןועברה

א יה ,(1973 ץיק) ס תרבוח
ה נש 15 ןויצל תיגיגחה תרבוחה

לש הפוצרה ,העובקה ותעפוהל

,א״ת
עב םילעופ תירפס

1431 .לט,73 יבנלא ׳חר

תשק

ךמוס ןושש |

। רפרפ רהנ
בטיממ השימח לש םתרישמ רחבמ

I םויכ ןונבלו הירוסב םיריעצה םיררושמה.
B ם תיבו םשודיחב ,םתזעהב םיעיתפמ םיריש
? םגריתו ךרע .בבוסה םלועה לא ישיאה ■
ךמוס ןושש ר״ד |

I
לטרס השמ ■
םילחג יבג לע רשב |
। םירחא םירישו

יוטיב־תזע ,הלולצ הריש

■« n ■ס■ ■■■ ■■■ ■■■

"רפסה םע״ב םישדח םירפס
ארקמה ימיב לארשי־ץראב סוי״םוי ייח
. ימע 75 לש היפרגוילביב ללוכ .םיכרכ ינש .וו־הד ןלוד תאמ
רימא ןרהא :םוגרת

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

תוצעומה-תירב תודהי לש תורוחשה םינשה
עובלג .א עשוהי תאמ

גארפ ןירעשב
.רמוז תילגרמ :םימושיר .םוחנ־ןב לאינד תאמ המיאופ

:תונמזהל
53040 .לט ,א״ת 9 קילאיב ׳חר /׳רפסה םע״
612026 .לט ,א״ת 4 רופלב ׳חר ,ינומרע תונכוס



מ״עב הישעתה חותפל

1956 תנשב דסונ
לפמאו םילעופה קנב י״ע

ןוילימ 19.3תונרקו תוינמה ןוה

ןוילימ 13.12.1972 285.7 םויל ןזאמה

הקירמא לארשי קנב



בלח ינדעמ
הקומ ,שמשימ ,תות ימעטב

םימרק
הפקו דלוקוש ימעטב

תרצות

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

PLYMOUTH VALIANT
:ןורחאה שודיחה םע

ELECTRONIC IGNITION

ה בוט תינוכמ
ב וט תיבמ

y העונת ■רישבמ-רלזיירק ת״ב n u z



לבמ

. ..הלועהיחמהרקױ
ת ינכת םע לבא

ד  > ת ע
ן ינב־ ל דג מ לש

ם ולשתמ תונהל לכות
ן טקומ הימרפ

ח וטיבה םוכסמ תיחפהל י
165 ליג דע|

r a nןינב-•! ־

אצמת
ה רידה תא
ךלש

תובוחר ןויצל־ןושאר םי־תב



וכ״עב חוטבל הרבח

חוטיב יקסע לכ

 הפיח ,םילשורי ,ביבא־לת
היתובשומו ץראה ירע לכבו

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



 םירבחה יחוור ויה תונורחאה םינשה שולש ךשמב
.תדמתמ הילעב“רמת” תפוקב

יקנ חוור 13.9% ־ 1970/71 תנשב

יקנ חוור 19.5% ־1971/72 תנשב

3 תנשב יקנ חוור 70-1972/7322 
.העבש יפ הפוקה יסכנ ולדג וז הפוקת ךשמב

 רמתב םירבחה 63,000־ל ףרטצהל לכות התא םג
.תורחא תובטהמו איש יחוורמ תונהלו

דיל תיזכרמ םילומגת תפוק 1*111

טנזקשי־ז קנב
I מ’עג לארשיל I



□■דבוע ןוכיש

מ״עב םידבוע ןוכיש
תיללכה םידבועה תורדתסה לש הדוסימ

־ יתלבה ןוכישה תורבח ןיב הלודגהו הקיתוה »
ןוכיתה חרזמבו לארשיב תויתלשממ

e 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





הינבב ׳ג לוכשא חכה תנחת

לארשיל למשחה תרבח
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