
הרבס חפס ווובממ
םידלילו םירגובמל

ןמעג -ץופישובואר

ת״ולומל תילארשי ־תיאקירמא הרבחה תאצוהב שדח רפס

11mתירבעב
,ןיבור ןבואר עדונה ילארשיה רייצה ידיב בתכנ רפסה

ן תחכ רתכוהש ,ןמאל הנש 80 תואלמ לגרל רואל אצויו

. הנידמה תמקהל 25-ה תנשב תונמאל לארשי סרפ

ליכמו ,מ״ס 31 לע 22 לדוגב םידומע 232 רפסב

(ןוטאוד) ןבל רוחשב םימושירו תונומת 68

. תראופמו השק הכירכבו חבושמ רינ לע ,תוינועבצ תונומת 48

םירפסה תויונחב גישהל .י״ל 80 ריחמה

.ביבא-לת 15 ךבילרק ׳חר ,האצוהה תיב דרשמב וא

םויה דוע הנפ
ה רבס ירפס לש אלמ גולטק תלבקל
OOKS :לס ,ביבא־לת 15 ךבילרק חר 2 8 0 2 5 1^



ן דבוע םעב ועיפוהן
। ןתיא לחר — תודישו הדיש ן
। י .תילארשיה הרבחב" ץצונה גוחה" לש יתרוקיבו ינפשוח ,יטנטואו ןכ רואית
ן ."םעל הירפסה" תרגסמב עיפוה |
ן ןומלט בקעי — תומילאה ןדיעב ן
I ־ןמיסכ תומילאהי יוליג תא םיקפא־תבחר היארב ןחוב עדונה ןוירוטסיהה י Iםייח ונא ובש ןדיעה לש רכיהה.| ."םיקפא" תירפס תרגסמב עיפוה י

I ןוירוג־ןב דוד — (׳ד ךרכ) תונורכז I
וויתונורכזת א ףיקמ, ומצע ןוירוג־ןב דוד לש ותדובע ירפ אוהש ןורחאה ךרכה | .1937 תנשמ י

I טצנל .מ ר"ד — השא ייח I
ן .75 דע 15 ליגמ השאל םיאתמה רפסה .הבישל תורענמ השא ייח |

מ״עב הדסמ תאצוה
21 יקסניטוב׳ז ךרד ,ןג־תמר

לארשיב ירוביצה להנימה
ינבואר בקעי ר״ד :תאמ
ה דובעל □תלבק ךרד ,יתלשממה תורישה לש ףעוסמה ןונגנמה לע טרופמ עדימ
ל ש התוחתפתה תומגמ לע תוכרעהו ,םמודיק יאנתו הנידמה ידבוע לש
.תיתלשממה היטרקורויבה

סבראמ לרק לש ינחורה ומלוע
ראואב ונורבו סכראמ
ןזור יבצ :תאמ
ם ישרשה תא הלגמ הז ןויד .תילגיהה הטישה לש םייזכרמ םיטקפסאב ןד רפסה
ל ש ויתונויער םיכוז הז רשקהב .”ריעצה םזינאילגיהה" לש הקיניה תורוקמו

ן יב םיסחיה לע שדח רוא ךסונ רפסהו ,תדחוימ בל־תמושתל ראואב ונורב
.םירקוחלו םירומל ,םיטנדוטסל בושח .סכראמו ראואב



׳רידחי" תאצוה
ביבא־לת ,284191 ׳לט ,29 ךבילרק ׳חר

םעל ונתורפס רחבמ
ויה הרדסב 20־ה רפסה עיפוי רבמצדב
 תדוגאו "וידחי" תאצוה י״ע רואל תאצ
.םירבעה םירפוסה

ן!כש>רפ דוד
תוסמ טוקלי

ם יבתכמ ,תויתורפס תוסמ וסנוכ ץבוקב
ם ירקבמ לע תרוקב ,תורפסה רבד לע
ם ירבע םירפוס לע תוכרעהו םייתורפס
י לדנמ :םהיניב ,םלועה תומוא ינבו

.דלייו רקסואו ץרפ .ל.י ,ס״ומ
־ תסמו םירמאמל היפרגוילביבו םירבסה
ן משירפ לש וכרד לע הפיקמ אובמ
.רמרק םולש בתכ תרוקבב

ה כר הכירכ + םידומע 221
71x11 מ״ס

ם ייונמו םיארוק
ר בכמ אל ךאש

ן ועברה לא ועדוותה
םיניינועמ םהו

ו רבע םינשמ תורבוחב
" תודחוימ" ןיב)

( "תוליגר" ןיבו
ת להנימ לא תונפל וליאוי

" תשק"
ב יבא־לת ,9 קילאיב ׳חר

םיטרפ תלבקל

ה קירמא-לארשי קנב

מ״עב הישעתה חותפל

1956 תנשב דסונ

לפמאו םילעופה קנב י״ע

רפסה םע

ורוד ירפוסו קילאיב
ת ירבעה תורפסה לש הירלקפסא
קילאיב לש ורודב
.דלפרגנוא השמ ידי־לע שגומ
זזה םייח : אובמ
וילע הרמג תרוקבהש רפס
ללהה תא

י״ל 50

י״ל ןוילימ 31.12.1973 303.9 םויל ןזאמה

י״ל ןוילימ 19.9 תונרקו תוינמה ןוה
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I םילעופ תירפס תאצוה
1 :םישדח םירפס

גניר לארשי
ן  (תוברקתה) ה נ ו ל י א

I .תקולחמ ררועל היושעו תזעונ הריצי
ם ירואית תירבעב ובתכנ םרט יכ ,המוד
 רבג יסחי לש בויחל־םישיגרו םיישחומ הכ
 ורבח ,רבחמה לש יעיבשה ורפס .השאו

ה זורפה רופיס אוה ,ץרפמה־ןיע ץוביק
.ולש ןושארה

| ץכ לאומש

।  יניסל רבעמ
I  םימושירו םירויצ םובלא
ו ןשוג ץראמ
אובמ ירבד םע
ל ״את ,ל״הצכ ישאר ךוניח ןיצק תאמ
I י ל ו ע כ ג ל ו א ש
| םיריש :ןתנוי ןתנ
■ הינש הספדה
ו שדוח ךות הלזא הנושארה הרודהמה
םימי

I  יבהוא לכל הנטק היצסנס
םידלילו לחר תריש

 | ץוחבו תיבב
ו ל ח ר תררושמה תאמ םידלי יריש
ץ כ לאומש :םירויצ
। ק פ ו א לאירוא :רבד תירחא

KMM UM■■■ M M ■  ■BUSBI ■■M■■■ ■

װיצ

וכ עב חוטבל הרבח

חוטיב יקסע לכ

ה פיח ,םילשורי ,ביבא־לת
היתובשומו ץראה ירע לכבו

:ישארה דרשמה

א״ת ,614711 .לט ,120 יבנלא ׳חר



ופי—ביבא-לת תיריע

ופי—ביבא־לתב םיינוריע םינואיזומ
ביבא־תמר "ץראה ןואיזומ" תירק
415248—415244 :םינופלט

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 ה ,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

הלוע היחמה רקוי
תינכת םע לבא

דיתע
ו  י גב־ל דג מ לש

ם ולשתמ תוגהל לכות
ן טקומ הימרפ

 חוטיבה םוכסמ תיחפהל ילבמ
165 ליג דע)

ינב-לדגמ



בלח ינדעמ
הקומ ,שמשימ ,תות ימעטב

םימרק
הפקו דלוקוש ימעטב

תרצות

הגנ־אנט
תלוכמה תויונחו לסרפוש ,םיטקרמרפוסב םוי־םוי גישהל
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ן ייטשניבור הנלה לש ריעסמהו ססותה ,שדחה המלוע
תופי םישנ :טושפ ןורקע לע ססובמ

.תואריהל תוצור ןה ךיא ,תוארנ ןה ךיא
.תויהל תוצור ןה המו ןה ימ

.(ןתוא םיבהוא ונא המכ דעו) תופי הכל וכפה ןה ךיא
.תופי תויהל ידכ ןהל שורד המ םיעדוי ונא .תופי םישנל םיחמומ ונא

.היפוי תא טילבהלו חפטל השא לכל םירשפאמה םירישכתה תא םירצימ ונא

הלועפב יפױהףײטשניבור הנלה



□■דבוע ןו3*ש

מ״עב םידבוע ןוכיוע
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 ,ביבא־לת

250211

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





ת ואתנכשמל תואמצע קנב
מ״עב חותיפלו
ב יבא־לת ,29600 .ד .ת ,39 ירויפיטנומ ׳חר

62190 : דוקימ 622776־7־8 .לט

הנושאר אתנכשמ דגנ תואוולה .ו
היינב ןומימ יכרצל םינלבקל .א

, םילשורי רוזאב ,הלוע וניא הכרעש הריד ישכורל .ב
—  ץראה יקלח ראשבו ,י״ל 180,000 ךס לע
י״ל 160,000 לע

םינש $ לש הפוקתל תונתינ תוריד *שכורל תואוולה .2



ן ושמש
חוטיב

/ ישיא סחי םע .

התעמ
יללכ חוטיב םג

ןושמשו
u S ודו 7 5225 0 ןופלט 27 ירויפיטנומ אדו .םייח חוטיבל םיחמומה ןושמש

12836 !ופל□ 27 ױױפיטנומ א״ת .יללכ חוטיבל םינכוס מ״עבטיבום

17214 !יפל״ 39/41 םיניגמה ,הפיח
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3 n׳13  m׳n תחא הסילו9ב
ה צירפב לחה ,רג התא וב הנבמל הגאדה תא ונמצע לע םילטונ ונא 4

.םירחא םיקזנו שאב הלכו

ל משח ירישכמב לחה ,הרידה תלוכת לכ תא ךנעמל םיחטבמ ונא +
.םידגבב הלכו

ק וזינה וא בנגנה ץפחה םא םג רמולכ .ץפחה ךרע תא םיחטבמ ונא
ם וכסה אולמ תא לבקת התא .יאלב ךל םידירומ ונא ןיאו ןשי

.ומוקמב שדח ץפח ותוא תינקל שורדה

.י״ל 1,200.— לש םוכסל דע ןתרידב ףסכ חטבנ *

.י״ל 400.— לש ךרעל דע ךתיבב תושמשה תא חטבנ

ה נואת הרקמ דגנכ הנטנאה תאו ךלש היזיבלטה רישכמ תא חטבנ
.ישילש דצב העיגפו רישכמל

ם ייתנואת קזנ וא ןדבוא דגנכ ךנב לש וא ךלש םיינפואה תא חטבנ
.םתבינגו םיינפואל

.םינוכיסה לכ דגנכ חוטיב ,ךלש ךרעה יצפחו םיטישכתה תא חטבנ *

.תוישיא תונואת חוטיבב ךתיב ינב תא חטבנ

.תוישיא תונואת חוטיבב תיבה תרזוע תא חטבנ >

v ךתיב קשמב םידבועה יפלכ ךתוירחא יבגל דיבעמכ ךתוא חטבנ.
ם דא ינבל) ישילש דצל םורגל לולע ךנהש קזנ יבגל ךתוא חטבנ >

.(שוכרו
ך לש םירחא תובוח וא ךתריד לעש אתנכשמה םולשת חיטבנו חטבנ *

.םדקומ תומ לש הרקמב

הנסה
ח״14ב חוטיביד בדי^א־ויעי הרבח







תישעתלחל
.תואלקחל חל

.םיתו־רשל
.הרובחתל חל
•ל;׳. > ;ל■םירוגמל חל
ומי ח תא ערמה חלה -למשח ה תיגרנא
.מ״עב לארשיל למשחה תרבח


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-065\99995025-065_101.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-065\99995025-065_102.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-065\99995025-065_103.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-065\99995025-065_104.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-065\99995025-065_105.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-065\99995025-065_106.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-065\99995025-065_107.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-065\99995025-065_108.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-065\99995025-065_109.tif

