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  Eeםוימ הקירשא םורד ינינעל הבישי לכיטרפ ]26.9.7.

EE(.א וירמ)לאגי ;(רנה רוא)ג וירמ ן(סע רינ)ץיבוקלז וסימ ;(םיטלפמ)ןרוג ןהילא רש  

o oל*ה רורב)רימצ בד ;(םיפלפמ)רטסוש הדוהי ;(ליח רורב)יקצובולג עשוה* ((רנה רוא \/ paso 

 emas s(ormen)anarida רזעילא !(פירצח)ק;ינוט יבצ ;(םיסלעמ)ןיול והילא)(פיטלפמ)רוג

 ן(םיטלפמ)רימז לארשי ;(רנה רוא)ְריפוא mon )(פירצח)בולאומס סיאול ;(םירצח) ן*יטטלדא /

 .הליעפ תוריכזמ - רלוטס ןועמט,ץבלפס ןאיל,גלפ תדוהי

  

 תפתושמ ה"עב :אור תאז לכב ךא,ץרא לכ לע דרפנ ןויד שייקץל העצה חתיה :(יגומ) גלמ הדוהי

 ,םינובה דוחא תא אלצוהְל רוחאל תורושקה תונוש תורגסמ תולעופ הקירמא םורד תשב"ב ,אטונה לכל

 םינויד רפסמ ףמייקתה הגורחאל .ל"וח ינלנעב לופיטל ךרד טפתמ אוהו ("רעונל תיזח","בתרמל")

 בוש ןוחבל שלו תקדוצ הניא ב"הראב "םינובה"ל הרוקב תוכז ןתמ- :סה ט*רבדה *רקלעו דוחאב

 Eis .טיחילשה תאצקה] ם*ב?צץתה תקולח

 הדובע תשגדה :תורחא תורגפמב תינויצה העונתה תויעב תא רותפל ןויסנ- 0

 | ."ריעצה הדוהי"ב,תיביטברטנוקה העונהב,תימרופרה העונתב ,הליהקב

 :ןיכומיסו,תימורדה הקירמא לכ לש אלא ב"הרא לש ץר הניא היעבהט,רמאנ,המצע הביש* התואב

 תולעפתה תררועמ "בתרמל";טיקסמ תסלשהלו ם*צובקל הילעל יגיצר ףרוע םויה הוהמ "רעונל תיזח"

 דטנא טיעלבצמ תונכוסב םג,הלא םלדה טיעמשנ דוהאה תיבב קר אלו ,הביצקתל סחייתהב התוליעפב <

 רכומה םשה יכו ריעצה רפושה ישנא ידי לע תשייואמ הז רוזאב היונפ הרשמ-ללש הדבועה לע הקלחפה

 5 : .הקפסהה תבר "ץיבלינא תכ*טח" אוה םויכ םט רתויב

 לכב .העונת ש* וילש שיש םוקפב הָקוְנת שי,שיכירדמ שיש טוקמב .העונהב תויעב םג שי,ןבומב

 Ce אלה ץאל תעדוי צלמת אל המצע העונתה .העונתה תויעבל הנעמ אלל םיראשנ ונתְנא תילש ןיאש טוקמ.|

 \'וצר םאהן)ע*גתל ךיא/תיכוניחה העונתהו הבלשחה ןיב תויושגנהה :םיעיבצמ טחילע תויעב.תכלוה |

 a לש הבכשלשצעל ץמאת העונתהש ךכל עגגהל יאדכ םאה ןןוכיתה טויס םע רמגיה אל העונתהש ךכל

 וגל ןיא םויכ ,ת ון ה י ל ש ה תיעב :תפסונ ה"עבו ,העונהה לש ילרגטגיא קלח תווהתש טירתוב

 ְי ,הקירמא טורד תוצראמ תחא ףאל תוהילשל טידמעומ

 טינובה לש קדצומ אלה יתרוסמה הפוקמ לע.םירוערע םילעמ דוחאה תיבבש אוה סויה בצמת

novaםינובה" תלכי יבגל תוקפס םילעמ ךולחהו רעוגה תקץלחמב ןטיביצקתה ינינעבו תוחילטה " 

 לש הריעאה תרטשמב וליפאש הדבועה לע םיעירתמ תדובעה תגלפסב ןנטשעמצ ;רעונגה תויעבל תונעל

 תוידייס תויעב רותעל סילגוסמ אל היקשמו העונתה -ךףיאמו - הריכב הדמע לכ השפת >ל העונתה

 ,הז בצמ חכונ ,םינכהו תורגספ העיב;,העונתה הנבמו ךוניחה ץכותל תובוטת ונל ןיאו תותילש לש

 לש היעבה לפל :הייתהל םירכתהמ שקבא. הפ םיבשויש םירבחמ תורצק םילימ עומשל ם"צור ונייהי

 .תויעב רותפל קאןגתלו תוריכזמל רוזעל תולוכיש תוישעמ תועצה המכ טבגל .ןויטנ ךות %/ירמא שורד 1

z 

 .(הביטח ןתוחילש ,העונתה יפוא ןדוחאה סחי :ךכ ןמכסל- ןתינש תויעב רפסמ הלעה יגופ (ריעצ בד

 < ,ףתושמ הנכמ ש"ל םא תוארל ידב דרענב ץרא לכב העונתה יפוא לע ח"וד עיצמ *תי*ה ןתובשיהתה

dsהניטנגר>ל טיתילל תתילשב טעט ש* טא הנש יצח ינפל יתוא םילאוש ויה טא :פסמלק רזעילא , 

 .רבדל םעפ היהי אל בוש,ןכ אל םאש ת'דיימ תאצ בייחמ ינא סויה .ןויערה תא לטבמ יתליח 08

 תניחב< םגו ת*רעסמ הניחבמ סג .םינוכנ םיספ לע םינורחאה טישדוחב התלע הניטנגראב העונתה

 הלב 0%ד*ב הראשנ איהו םירגובה התוא וכזע 1967 תנשבשכ העונתב ורדרדתה ם*רגדה .הדובע

 | | ףורצו העונהה ליג תאלעה לע טלחוה העונתה לש תימלועה הדיעוב םדוק הגטשש תאז,תוסונמ

 ןֶבוככ עיטקה רכדחו וז הטישפב דוכעל הלכי אל הרתונש תרגובה הבכשה ,םייאטיטרבינוא ט"דומיל

 ךקמב,תוללעפ אלל תונרבד .התיה אל הגהנהְבו שינקב תישממ הדובע.העוגתב תוריעצה תובכשה לע טג

 <  הבדה,העונתהמ המלש תבכש קוליס לש השקו תיטלא הלועמ ינאו (var ונישע עלגורהאה יצחו הנשה

 הל תהל הסנעו המלש הצובק לומ דמוע ותויה חכונו ץוחבמ ליעפ חתילשה תו*ה חַכונ דחוימב השק

 סו'גה גשומ .העוגהב תודמעה לכ תא סופת* 1970-ב םייסש ןוכשכההש וגטלחה ,תרחא תוליעפ

 םוקממ םישג+ הזזה ןיא,דועו תאז .אל ותו הגהנה תוביסי ללוכ אוהו םויה הנתשה העונתב

 ,  ש*גיהנמ תוצובק טיחתמפ םא ןורסח קזב ןיא .(םיאטיסרבינוא טלדומלל רוש"אה ללגב)פוקמל

 םיללעפ ןטיכ*ַנִח 60-50 פרייא טזנאוב ןמיכינת 120 -הטלפ הל :םירפסמ ןתונ)טוץמו םָוקמ לכב

 .הילצנ התוא חפשנ םא קרש תוגיהנמ לש הצובץ תזכרתמ סויכ ,(40-25 ם*רזועמ טירגוב

riamןז תרגסמ טייקל הלכויט הדיחתיה העונהה .ןוכשכהה אוה תיתעונת תוליעעל סויה *רקלעה  

 ינעל "םינובה" לש רבשמ ותוא םויה תרבוע "רורד",וז תרגסמ הלטיב "בחרמל" .םינובה דוח: איה

 לע םז*ה טל*רבדמ העונתב.תוגיהנמ רואיל לכונ באמה תא תוולל לכונש הדימב,םויה ,טינ: שולש

 .  [*ערג שבגל קצוה ןכ,העונתב ךוננת תנש לע טלחוה ולימאו ךוניח תוינכות לע,תיתעונה תוליעפ

 | . ,םייבויח םינוויכ לע םיעיבצמ הלא לכ.ןופטכהל הרבחה אוב ינפל עלשדוה 2 הרשכה

  
 הרדשכמ הרשפהה תנש ל  תיחכונה תנוכתמה טאה - :ם*אשונ רעסמ *בגל הרהב; שקבמ ורימצ בד

a1תוגיהנמ  a: , 

 ?ןוכמ יפירדמ הרישכמ תיחכונה תנוכתטה האח -

 ?העונתהמ תנגרואמ הילע סויה שי םאה - |

 TeWA aPIDA niyoRo  המ - ב |

 ' .השונהה תרגסמב ומייקל רשעאש דיחיה לבא דחוימב חילצמ לעפמ אל :ןוכטכתה :ססמלק רזעילא

 רבע לעב ץופש ה טישבגמ םא."*תַעונת רבע אלל טניה 50 *כ הנשה לש רוזחמב תווקת ם*לות אל

 ראש ,הז יבויח לעטמ תעטלו ךישמהל שי,תובר טורתל יושע אוה ץראב הפ ותוא םיוולמו יתעונת

 . | שי  .טלרגוב ןהל ןיא יכ ומייקל תולגוסמ ןניא תועונתה
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 טשולשב תבייחמ תרגסמכ וש רבדל ןיאו םיכראה לכ לע סויה הנגוע זניא ןופמה- abr יבגל

  

 ..הרשכהה תנשל Dar ןוכעל שג םירגוב הצובק קלחל םויה חכ ן*א העונתל ,תואמת םינשה עברא דע |
Pêטנמא .ןוכשכהה  “namoובושב העונתה ךינח אוה ןוכשפה רבח .יוכיט שי ותוא טלתטשמ סא ךא בייחמ  

 .םהלש תוליעפה אובת זאו טייתנשל הבושב הצובק דכלל ךירצ חילשו

 .הילעב הגש לש ה;טפה היהת .סישדוה 3 יִנפל החתלע הקיגהש הנורחא הצוגק - הגגרואמ ה*לע |

 אקוד הזש רורב אלו :ףתושמ לעפמ תארקל תונקגראתה היה הלקוחפ יזכרמה אשונה eram um רניטסב

 0 .ץובק
 םיביצקתש הנורהאל בצמ'ה*ה ,הָנתשה אל םיביצקהה גשומש העש הנתשה וש - טויגה גטומ

 3ףל ןיא - אלמ ליעפ ונ*א רבח טא הגשה .הרוזש התיה הקולחהו העונתב הדובע אלש ט"סייוגמ ןיב וקלוח

 ' תונוערג ןֶומיִפל ןרק ונמקה וז חרוצב ונכסהש ף(כמ ,(580-כ שדוחל תוזפ “40.000 'אוח טוכטה)ביצקת

 םינקלו הדובע תתמוקמל םיליעפ לש העיסנ םינמממ ונחנא;הגהנהל שדח תיב ןנ*נפ !ףרוהה רנימס

 םלגובה לע "בתרמל" תַעְוָנת הלוע תירפסמ)רוירטניאב םיפינס ם*ץזחמה םירימ*ה ונחנא ,תבש ישישל

oo ojimiaa 

 לולעמה שירבח . 10-ל רמול תלגופמ איה אה ,ףסכ no van s םויה ₪ ovas ג ד

nem a2mobp 2? =ןיא .העונתה יכרצל יד וב ן** תלבקץמ העונתהש  ovaisסויג ביצקה,לשמל,  

Aeומוקמב דכועש ליעפל , voלעפת אל העוגתב תוליעפ תרופת ףסכ תקולח,לבקי וסויגל ףסכ ךרפציש רבח . 

 ץק,סרייא סונאובב םיחילש 7 מיעצה רמושל :ריקצה רמושה !תורחאה תועוגתה לע הרצק תריקס ןתונ

 הדיח* איה "ץיבלינא תביטח" .(םיכמתנ םלוכ 8%חילשה).טיכינח 40-ו סינש 8 יגעל סקותש דחא ראופמ

 .הערל.הילע העיעשמו העונההמ רתוי תינאלמש הכפה הביפחה,םיזוכר 6 וא 5-ב הלערפה ,טיטנדוטס לש תיטילופ

 ,הרוחא לגלגהת תא ר'זחהל ופינ םיחילשה ,(הסעטמ םידבועה םיכינח 4 שי סרפיא םונאוכב שלרומ תשדמב)

Eסםרייא טונאובב פירגוב 100-ל בורק הנומ הב*טחה ,דחא ץק טע דבל וראשנ .ץכלו תיתיזח הרוצב וכלהו  

“AS mess? Reaהלב .םלחלצופ םג*א הילעה יניערג ךא,תחלצומ איה הבפטחה .םוקמב ת*חוהיה הליהקה - 

 וגירבהט חנווכב הפתושמ הלוקפל םתיא תכלל םי:נמ ונהנא טסו ץיבלינא לש הג%טת ןיעמ שי הטלפ

 תויהל הריבב לבק.טיילארשי-'טנא םיספל תשלוג ץיבלינא הביסח .הז ףותיש לש .תודעפה יזכר ויהי

 העונה אובת אל וז הביטחמש חוטב ינא.דסימפה דגנ רבדל רשפאש טושמ טינובה רבא אלו ץיִבליִנא רבח

 .סרייא טונאובב םיפינס 9-10 טהל ש* ,דבלב תיכוניח הדובעל תרטמתמ וז העוגת - ”Tendo .תיכוניח |

 .(ישממה יגולואידיאמ דצב רוסץ וניאש רבד לכ,דוקר,הריש)רפט תיב ינודקומ טע רקיעב טידבוע םה

 ןינעב ולקתי רמולכ,ונלש תו'עב ןתואל וטנכי טייתגש דועבש חינמ ינא.םיבוט שיתילש 2 םהל שי

  Oאוה החלש רתויב רגובה ליגה)סייאטיסר ינָוא םידומ*לל רוזמל ןוכמה רחאל םיבשוטש טיכינח לש 17(,.
 םתואל הש*לגל טתוא איבתל היושע הלא תויעב יתש סע תידיימ תודדומהה יא .העונהה %%ג תאלעהב ןכו

 תמלעתמ ךא רתויב תחלגופה תיסלקה העונתה איה בחרמל .(16/17 nim mama הילעה ליג)ונלש םימפ

aרתויב האירבה איה ונלש העונתה וז תניב סע תודדומההמ . 

e SNךטטוש ג הדוהי : Px» 93xתויעבה *יפ הניטנגרא תויעבב קר זכרתהל  qmהלועפט דוע הפ.תורחא תצק  

 ,תורחא .תוצרא 7 ללמ vma לא הניטנגראב %

mama mem יטטפל 2 רז proa 

 ₪ : 2 eba to תנית "בחרמ"ל עודפ sax גד ה

 דוחאל .(םירגוב To םכותמ 500-400 ןיב אוה םרפסמו 17-9 ןיב טיעג העונתה יאל'ג :סספל ץ רזעילא

 go ירפטמ "פל תיתעונת תוליעפ דודמל השק תאז .טע דחי .טיכפ)ח pai ותוא סע םיי9נס 11% טינובה -:-

 רזטמל וץיסכמב ותותילש טייסש arma 5 pa רשפאלו תויעב ida» זכרווהל עיצמ וג תדוהי-

 ' .רצק תוויד

 תוגש 2 ךוה סםיגובהל תוסחייתה .אל וא תומייק הועונתל םתייתהל תורשעא וגל שי : :רש שוש הדוהי

 ןתה העְוגהש םיצור ונייה המ וא העונהה תא תוארל םיצּור ונייה ךיא :לע ןודל עלצמ .אל וא הפויק

 םפפור וגא המ העדל וַנילע תיטאר.רתויב בופת אוה ונלש ןורתפהש הרימאהמ רהזהתל עלצמ ינא .ונל

 .וניצרש ופכ התוא ונינב םאה,התוא תונבל ם*צור ונא ךיא בושחל ּןניִלְע ךכל טאתהבן;רעונ תעונתמ

 הרקש הפ הרקיש יתבטת אל,הדומ ינא?דיתעב התונשל לכונ םאהו תרחא תוכבל ונלכ* שאה,וניעטש וא

 הניטנגראב העוגההש יתבשה.תובר ם*נש ךשמב תויטסרה תודיריו תוילע ויה אל העונתל .הניטנגראב

 טיתוכ*וב ץלח *תחקל אל הכורא יד הפוקהב .תיטסרד הילע התלע אל םעפ ףא *כ ת"טסדש הדירימ לצנת

25ºהרשכה ךרד 8 ליגב הארא הילע תוכינחה ליג רמג םע ;תיסלק העוגת:הככ תוסנל רשפא *לוא:יתרמא  

 ..השדח הטיש הסננ לשכנ םידומילו הילע תפוקת,ליג לש ןונגנמה לכ םא .םידומילב תוקסעהת יאו ץראב

 (גסלא קצה רטססססול טנגו ) ישסונכ IO טכנו רטסקסוצ ,הילקידר היזיבר השצצנש בעמל ונעגה
 .ךגהת- תלצולה העונת םויק טויה רשפאת אל הניטנגרא *אנתב טייאטיסרב*נוא םלדָומללב תוקסעתהה

 .ץובקל הילע ם*יקתת אל טייאטיסרבינוא םידצמילב ימשר ןפואב ץוסעת העונתה םא ,ץובקל םיניערג -

 pe vo ץובקל םיעיגמ ויהש ש*רוריפה *זא ההובג תיסתי ה*לע הל התיהו שלודג הת*ה העוגתה םא

 י,הלכשה דגנ ךנתל אל איה הרטמה .ךכ טידמוע םניא םירבדה םלוא ,הנטק העונתמ ם*אבה הלא לע

 = לגוספ התאש אא.ימוימוי םייח ךלהמ רובשל ךרגפה עיגמש טייוסמ קברב רמול אלא תועידיו

 תיצולח העונתל ךייש ינאש עדוי ינא זאו,הלוגב a ימצע ךנתל ךישממ אל - "תרמג - רמול םייוסמ

 | ; a RD .תינכפהמ

>  
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 תלעב ה"הה אל תוינכפהמ הדעונה טע וָנְלְש תורחתהה,*העדל ,תורחא תויגפפהמ תועוגהל התווסהל ילבמ]

 תיצולה העדנת ן*ב םייניב ךרז אוצמל תוסגל ם"בייח .(תמאב טלינכפהמ ט*רגתא ךימעְג סא אלא םייוביש

  

 vamo שפיה רשפא לבא,ל"והב הרשכה לש הבשחמל רוזחל רמוא אל *נא .ךטזה תותוא ןיבל תינוציק 0% &

 :הרורפ תויחל תבייח תחא הדוקג .ל"וחב הרשכהה סוקמ אלמלא ונל רטטאתש ץראב הרשעה לש תינכות

 אל ךמולש טדא .ללכ ןמז הל שידקי אל הרחא העונתל ונמז לכ תא שידקהל ביימ םייןפמ ליגב ךינה

 םיכינהב םיצור םא ?אל לא וז הצובק בוזעל םאה הלאשה האב זאו העונתב תוניצרב ;וסעל לגוסמ היחי |

 קזחנ :תרהא הלאשה יזא,םתיא תושעל המ איה הלאשה םא .הלצהה תא איבת אל וז הבכש - העונתל הלא -

 .ךא - ץכ ,הילעל תיתעונת תוליעפ,תי:טיסרביגוא הככשב תוללעפ לע רבדל ם*צור מא .םיגובק תביִטח

 יגטשפ הארנ הז .יגולונורכ רורב רגתא דימע : אלא הרירב ןיא ת"צולח העונתל [אל -- תיצולח העונתל

 וניא העונהב יחכוגה בצטהש ונל רורב .תורחא הועונתמ תונקסמ ק"סהל ךירצש הארנ אל,ת"טמוטוא .רזומו

 0929307 ba nt 39301 ץובקל הילע ינ"ערג ונגראת* הב העוגה ם*צור םא .ותוא ם*אור ונייהש ומע

 לכ :רמול אלא הרירכ ןיא יזא (דומלל תרשפאמו םייופע ליגב המשגה תשרוד הג*אש העוגת אלו)םירתא

 י ELES 1הז אל הז לבא,דובכה

eיתמשרתה ,ןופמל םישנא הולשל רשפא יאש הנעטה תא תיטמוטוא לבקמ אל - הדשכה תגשל רטקב  

 הרשכהה לולפמב .ץובקל יצולח ןיערגכ ןגראתה הצובקה םא ינויגה הז qu הכה ונל ןיאש ץןמיגהמ קר

 תויגולוכלטש-ו"צוס תוביט ללגב רשפא יא םאו .ןוכמה תא םילטבמ ox םילולסמ ינש לש תורשכא אוצמל ךירע

 רבשמ תא .,ץראב תיזיפ הדובע לע רשאמ ךירדמת לש הרסכהה לע רתוי הכרה שגד םישל ףלרצע ןכתי זא

 .העונתב שיליקפל תותפתהל ךרד אוצמל ךירצ .עצמאב ץוידב םה .ץראב טלכינחה ורבע אל תיזיקה הדוכעה

 דאמ ןכת* .יתרשכהה עסקה לע רתוי הברה תויהל ךירצ - ץריב תויהל ךירצ אוה ם6 - ןוכחכהה יפוא

Oאלה םלדומ*ל הרשפאמש העונתט עדנ טא.בוט היהיס תוכתל,הז יונישב הגק תוכמל םיכירצ ונחנאש  BA 

 ךותחל ךירצ ןכל,ירשעא יתלב אוה הז רבדש הארנ ךא.בוט הז תונגרואמ תוצובקב הילע תר;טאמש העונת

aa O300 ,שייופמ  | Be e é ai | 

 9 .העונהב פייונישה תאו םירוססהה טינותנה תא הנוכנ הארנ םא היזיבר תוטעל ךירצ 4 r יעשלדא טהרבא |

 ךינההש ת"טילופה העפשההפ סלעתהל ןיא ךא,הילע התמגמו היפוניח תויהל הבירצ העופתק ךע שע טיבפמ .

 אוה ךא תואיצמה תעידי יא טושמ *לוא רכזוה אל הז ןותנ.היוצְר הגידמ הנ*א לארק"ש איהו <גפומ

 6 תמחלפ - תוריהפ תונקסמל עיגהל ןיא וללגבו - אוה ףסונ ךילהת .העוגתמ ל*ג האלעתל איבתש

 ליג תאלעה רחאלש חינש הגש התיה וז),תיתוגיהנמה הבכשה לכ תא תיתעונת תוליעהא ק-*גוהש םימ*ת

 הבלאהמ הלחגה רטדח לש בצמב הראשנ העונתה,ָהז ךילהת רומגיו הניטנגראב ראשלש +2 הלת אל .(העוגתה

 לע לעפג Gi 14-9 םיאליגב הריעצ תונץיר העונתל איבנ זנחנא .תויוחתפההה לכ 88 בכ*ע הז ךלהפו

 הזו ט"ח*לש ידי לע החנומ תויהל ךירצ היה הילעה ל*ג תאלקה ךילחת .עיצמ רטסדשש 2יגוירשירקה ֶפ <

 "בחרמל"כ העונתל ע*גהל ףואשל ךירצש בשות *'גניא .העונתה יכרצ יבגל,ןאכ תואר ראוק מג הנשי,השענ אל

 ..יטפלופ יצח וא *ט"לופ יוביג לבקל ךירצו יגולואידיא Voos wo ונתעונתפ,היסילופ הרדגה ןיא "בחרמל"ל

 *דכ ְךְות העוגהב דובעל ךינהפ טורדל טלחחב יעבט תזש בטוח *גא ,טירגוב לש הבכש םיכירצ הל

 לש תולחנה ךות ם*הובג םידומיל לש ךילהת ךישמהל שי .(םיידוהי סיטנדוטס 15,000 שי) .םידומיל

 .תויהרבהה תַולוטתרתהב קלח לפ ןיא ץובקל: םושמ רגתאכ ץובקב האור וניא ךינת :נ*טנגראב .טיחילש

 ,הדובא הניא העו)תה .קופיס יאו תתמל טרוגו דאמ Vita םויה תוחילשה לוע .תיאגיְטְגגראה תואיצמה לש

 tdi à \ .םימיאתט ₪*010 חולשל ךירצ

 םיגשומ *5 לע הלעבל תשגל רשפא *א םו*כ ,רטפושל תוגעל הגומתה תא םילשהל הצור !ץיברקלז וטימ |

 || ץימאמ .(25-]12 טיליגב רעונ ינב 000.000 םויכ שי).טיגשוכ לש ילטוט יוניש שי שניה .וגנמז לש

 היה* ַשליט,16-12 דע בולקרדניק; הניה "בחרמל" .תיטילופ תיכוניח העוגה לש תודדוממה :תח" ךרדב

Aץובקל הילע *רטטמ *פ לע תוליעפ םידדומ ןיא .רשפאה לככ סירגוב סע דובעל ליחתהל ש*,"ךוהי םוקמב . 

 רעוג טע קסעתהל שיו יטילופ יפוא העונתל תהל שי ,םהידומיל ץיספהל םיליעפל רמול תוכז ונל ןיא

 .רגובמ רתוי -

 םאה ?רעוג העונת לש הז גוסל הקוקז הלוגה סאה :תולאש רפסמ וגסצע לואשל טיקירא ונחנאנריפצ בד

 ץיכאהל השק ?רעונ תעונה לש הש גוטל םיכינת גיהנמ ץובקה םאה /תכנהחְמ אמגוד הווהמ לארשי תנידמ

 הכרעה לע הפסובמה היגולואידיאב רעונה לא םירבדמ ונחנא.רתאכ ץובקב ואר* חרשכה תנש *כינתש

  תעדל *לבמ תילאדטיה הרבחה לש תויקב חתנל סויה םיסנמ וגחנא .לארשי ץרא תואלצמ לש ת"תואיצמ יתלב

 .טלועב רעונל רגתא היהתש העצה עיצהל ידכ תינויער הניחבפ םילשב קלפסמ אל ןנמנא.רמול המ

 ילב ,6וק תוכז הל ןיא הזב קוסעת אלש תיכוגיה העוגת .הלא תויעבב דדוהההל תביית העונתה

 .םידוהזה ברקב ץועע יגולויצוס יוניש טי.רעונה תויעב שע דדומתנ אל תינ*צר ת*נויער תודדומתה

 םלועה לכג רעונל ףקת הז ךילהת.פומינימה אוה םויה יאטיטרבינוא ךונימו תונגרבתה לש ךילהת שי

oקוגגרובה לכ לש ילרגפניא ץלח הוהמ ץראב םויח הסיסרבינוא .תמייק הדבועכ תאז לבקל שי .םויה  

 ךירג תוא'געפה תגבה ךות !הילצנ אל- תמייק הגיא תוא'צמה לכ וליאכ ךיגה דוטעהל הופגל.תילעופה

 עונעל םילגוסמ אל)ה*נויער דדומתהל םילגוטמ אלגתזכ באמ לש פ"סב לע קר תויעבה םע דדומתהל

 הלוכ* יתכוגה הבצמפב העונתה .הלוגב ידוהיה רעונה תויעב תתנל ךירש .תלוגבו ץראב תואיצמ

 ןורהא אצפנ שרט דוקו יתרכה רבשעב תאצמנ הנ*טנגראב העונתה .ם*צור ונא הזב ₪9 ףךא טייקתהל

aro)הנממ לבעל הש ה*הי הטיסרבינואל ךלוהש רגובמ ךינחל-:הב העונתל איבת וז הדוקנמ הא*צ*,הז . 

Ed ft peתויעב 6 דדומתהל הטיסרבינואה ךותמ ןכופ היהי ךינחש- ו  

 הביט אצמל אל רעונה טאש תעדל טיביית .יאטיסרבינוא רעונ לע ופקוה תויצולחה תועונתה לכ.העונתה

 הכלקמ יא ותסינכ עונמל קיעסמ חכ וגל ןיא ,התוא בוזעי אל אוה,השיטרב*גצאה תא בוזעל תקפטמ

 | .?תביזעל 0ורגל ה,'עסמ תיגתור

  
 



  

 ינניא)תיצובק העונת הפיי; דוע לכ םייק בעמ תכשמה (א!העונת טויקל תויורשפא סולט ךנשי

 ןאסב העונהל הפודב וא)"בחרעל" הרוצב העונה לש ךילהת a E a) 0 7 0"בארמל"מ בהלחמ -

 .םיכירדמ לש תונעצ,כ.ם"לוע אל םשמש א% הנפטא(ליזר-ב ולואפ
BOTO) עעמא תצתבמא :םויה ומכ;העונהה לש חיצזילקידר (a 4 RE à 

 .לודג קלח .וז הלאש לואָשְל ימיסיגל,ץובקל ךלא םא עדו' אל ינא:רמול י;שר ךינחה.טפיאטיפרבינוא

 .הטדה תוגיהנמ תריציל תודדופתה לש ךילהתב ךרוצ שיל העש,םרא חכמ רתוי הברה הוהמ אל הרשכה .תנשמ |

 םיחטשב תיתיטא תינויקר תודדומתה 6 :םיכרד יתשב הזל תשגל ךירצ היצזילקידר לש ף9לחתב טיצור םא

 םייקלו הניטגגראל עוסנל לוכי אל רטפוש עודמ .הטדח תוגיהנמ תרשכה לע תודדומתה + ;:,טירתנפ:ומכ

po éלש  vinte Todo prinתדשכהה הנש ,הפ השקעייש ךירצ ירקיעה ץלחה *ִּכ םא,סש תודדומתהל  

 הנופהב ץובקה תא ול ריבטהל םיתילצמ אלו ץובקה לש ילילש דצ האור רוחב,הק*ז% תימכוגה תנוכתמב

 ובוסב תודדומתהל *עצמא ש*'רבהל ונתנ םא היה ץפסה.תיגיהנמל הרשכחל אלש הצובק איִבהל ןיא .תלללכ | 4

 וא 3 לש טרוק עיצמ .ולשמ הנירטקוד תונבל לגוסמ אל ךינת,הסשפהב ץוסעל לגצסש אוח טאה,ליזרבל

 םידומללב ךרוצ שי.תיא;ורמא פורדה העונתב םייזכרפ םיטנא לע טסובמ היהיש הז ךרזנל ץר םיטדוח 4 -

 nosotão הדעו טלקהל ם*בייח .העונה ירבה לע קלחו עוצקמ ילעב סיצרמ טע קלה םייביטנטני*,םייסיטב

 לע ,ץוכפ,פש הרשבה,תוגיהנמ :ןינעב תימלועה תוריכזמל הז רטוח .שיגהל הביטנרמלא מסנל הסגתש

 .םירוינס לש רוגפ טורופב םתולעהל עיצמ יתייה תובטייתה לש היעבהו דדתשה םע ם*פת* לש םיאשונה -

 15-10 טי לית רורבב,םיקשמב vis no לש רקס השעתש תמצמוצמ הדעו םיקהל עיצע - תוחילשל רשקהב

 (םירצמ,רגה רוא)טיקשמ יגיצנמ תו*הל הכירצ םיחילש תדעו.תגייוצמ הדובע תושעל םילגופמה םישכא

 תולעהל םי;שפה לע תויליכה הופסאה לכב תבאל ךרוצ שי ,תדחילשל ואצל - ץחל תאוג/ תיחהש ע>רב

 יאדכ ילוא)תידומי הפלשה ול תתל ךרוצ שי,תונכוטה לש שיתולשה רנימס ץודבל שי ןכו,הז ןינע

 /.(גרובזניג תיטחנ תא תז ךרוצל םייגל

 9 תפוקה איה רתויב םושחה, *תעְדל .ץשמה תפוקת אלל ןובמ הינכומ איה prá בדש המ :קביפס איל

 תינָכְותהְש איזה ןולשכל הביסה .הינכותה ןויער לש אלו ונלש אות ןולשכה הזב ונחלצה אל םא .ץשמה

 ךיא איה תלאשה .ךינחה לש תוילסנמה *פ לע התוא תונשל סיו *אקץורפא טורדה סופלשל תכדוכמ הָניא

 אלא הטיטרבינואל תכלל שא ונָגיא ל"וחב חוכיוה אויה .הטיסרבינואה ינפל הילעב ך*מאמ ינניא %ךגתל

 .דומלל תאצל לבוא *הע,ץובקל רבעוי חוכיוה חילעה ינפל ודמלי אל םא ",א,ם" וא ,א4ב"-ב רזפגל סא

 דחא חילש היה* תנ*טנגרא לפב .הרועת איה תוחילשה תיעב ,םידוטילה םע ןיערגב תולסמ בלקל ךירצ

 ,םיחרלט תתל ןלכוי דיהעב קרו השק ובגפש חהע ריבסמ קשמ לכ,"אקירמא שורד אלו *לרשי אקוודו

 לפשל JN MOU, FOGO Se“ סכממנ רצקטנוא לעונה .גכטקו וא כנפו תצצתא + ג-ד ו ג רזעילא
 ןיב יתיית אל - קידופילה pray .םיתילש 2 תוחפל טישרדנ.תותילשל (גוז)םירצחמ םדא תאצוהכ דימ

 תתיה ץא תפלעה .תויגכומה תא שביש טימ*ה 6 תפחלס ןינע .הניסנגראב ה*לעה ל*2 תאלעה ינגכתמ

drתובושת ונל ןיה אל יכ טאו הנוכנת ךרדב היה םידומילה ךילהת .והוטכ-ץיאמ ץעא יכוניה סא  

 אל אוה 18 ליג ,סםידומילה ןיבל העונתב תוליעפה ןיב הבָוט תובלתשה היהתש ?ֶרה תולאשה לכל .תורו רב

 תיטיא תולגתסה ןע ןיאו תואפטיספ תולץב םשרתע רענה הז ליגב .וריתע לע טילתתל ל.ןסמ רענש ליב

 pisos אלל - הרשכהה תגשל רטקהב .תוליע: לכ ו;יסגי םיכינתה בור,16 ליג לע טילמצ םא .תואיצמל

 .הפוקתה תא וניטקה שאל טאל,דומיל ישדוח 3,5 היה דוסיה.תינכות תונבל ןסיגש הלא ןיב יתייה,םדוק

 םילוקלש טנמאו,םישדוה 8 ךשמב ה"*הת אל הצובץה הגש לש העוקתמש תיקשטה העבה טלעתמ יגניא

 םילודג ףניא ונניב םילדבהה."בתחרמל" סע דוחאל תכלל רשפאש בשוח .תויערה תא ולטק טוילכלב-םייקשמ

 האגו "םיזילע םירפיא"כ םיצוב/ה ירבת תא שירידגמ ל"וחב:תינויערה היעבל רשקב :עיגוס ול 1

 ץ*מקעמ אל עדיה ילוא,רישי עדי אלל םיטגא ה ז םירמוא אל,בצמה לש הק*יודמ הרצבה יהוזש *ל

 ץובקץב הרצק תוהש,בד ירבד טע ההדזמ יִכִא .ןוכשבההמ םירזוחש םיכינח לאא לבקתשש םשורה ןתז ךא

 תורס;את לכ תא ם*כינחל שט גתוג ונתנאו >דירג היץשמ איה םהילא תופחייתהָהש םושמ,הליעומ יתלב איה

 לועפְל אלא הרירב לכ ןיא .השץ איה רגתאכ ץוכקה הא דימעהל םיתילסה תורדקפא,*לילש טשוה לכקל

 טלכירצש טירבד שי)היעדמ-היטקס תינכווו| םע ןאציש םיחילש לש םצמוצמ MZ תפפרה:םינוויכ 3-ב

 תינכפהמ העונת רבח טנדוסט תויהל םויה.טינוכנ טיעצמאו תובוס תולועפ םע Try שלו טתיא דדופמתהל

 םיעצמא לדי לע םג טישנא ךושפל רעפא.ם*טנא ךטוכ הזו אלכל תכלל,תועצע קורזל ןעוריט,םתס אל הז

 OT up ההצץמ ץוכשכהה השיטת ןינע תא תונשל | ,תידוהי הנבתל הג'לה תמגוד םייתוכאלמ םייטקט

 .ךרדומ רויס ץובקב םהל ךורעלו בוט ץובקל םאיההל תוסנל טי,הרצק תויהל המירצ ץובקִמ תוהשה.בד

 הלוכ* תלמוקמ תוגיהנמש הפל ץותמ סומצע יוביג הז סירניפסל תורצק תופוקתל ם*ח*לש חולטל שי
       

 םידדוב,םלהילש תוצ אלֶצְוִת אל םירצח פלוא,מילש תחל הכירצ םירצהש קפ ,"ל ןיא ,הזמ דומ

 , איה טדא תאצוה .יתרבח-יקשמ בצפב תולת שי ןכופכ ךא תוחילשל תאצל הבוחהמ טמצע .ם*ררחשמ קשמב

 םילכה סע ואגי,תיטקס תינכות םע ואצייש םישנא 2 ל. תופפל הוע תונבל ךירצ ךא טוצק יטשוק

 רמאיא םא ,רתויב הבדעה הלועפ איה ךורא תווטל עדא חכ ןוגכה .שיא חולשל ןיא -ואל םא ,םימיאתמה

 | | | .תרחא תאז לכעל ללוא תוחילשל תאצל ךרטצא םייתנש דועבש יל

  

 ,רימצ בד לש וליגב הטיסרבינואה ליגל עיגהל העונת יכינחמ שץבל ךלרע אל 1גןרב טעניבא
 . רויס םהל ךורענ - ע*צפ ול'צש תיסיבוסה הטישל דגנתמ.בוט התוא וטעי םא הבוס ה*תת הרשכה תַנש

 8ו*ה ךרענ הבש הרוצה .תואיצמ הנניאס תואיצמ רייצנ םא,.ךכ השענ םא טהל אטחנ - ץובקב ךרדומ

 הזש יגכ אלו,התאצ דעו דולל האוב םוימ הצובקל דומצ תויהל בייח ךירדמ .הלוסכ א*ה ןוכשכהה

 .היכינהה לש היעבו הלאש טושל תונעל תלגופמ הנניא ךא תרוסמ תלפטמ םהל שלש,לשמל בג ןיעב,התע

 .לכה תא תוארל ךינהל ןתינש ךכ ידי לע ץובקה לש המלש הגופת רייציל תורשפא ץ*א וןיגומ ּול'צ

 היה* ולש רגתאהשכ וזכ הצובק לבקי קשמש יוכיט ן א .השולש - םייטדוהב ץובק שופתל רשפא %
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 5215 .ד .ת ,125 ןוקריה 'חר ,ביבא"לת
ma9 242341--4 : ןופלמ :  

 ביבא"לת--םוקיא :םיקרבמל

 -....הרצץ הפוקת ולקיש עיצמ ינא .ם*רקש םהל רפסל עיצפ יניא ןכל.הצובקל הרשכה תתל
 -בוס אל הז ץובקשו ץובק םיסשיגרמ Dão תיעפומ השגרה םהל ה*תת אלש .ץובקב

 םאוב פוימ הכ*רדמ + ךנממ ךירדמ םע הוולמ הצובקה - יאץירקאה עושץרווה יבבל :ידיעמ

 המור וויל היה םא.ם*יעובק םיפנעב הדובע תשרוד העונהה = .הצרא

 .החילצמ התיה וינכותה mpi aro םקכינה לצא

 סיריכמ סת ןיא הגש רחאלש טיגדהלו ריבסהל שי -ףנעב תועיבקב map תובישת תאור xa םעגיבא |

 à Fo 00 aa תא

gem Emprםושמ.תלמש העצה התיה וליפאו האוב םוימ הצובקה תא תוולי ו טדאט העגה התיה  

 .לעמ אל ןינעה המ

 .תופתושמ תויווח אלא תעתושפ הָיגולואידיא אל הז העונהב דחי ה"רבה ץיזחטש אש ב םעגיבא

 ץובקל ;*גי אוהש םתוח ינניא.קדייחה תא ףטוח ץראב nome “O .ץראב הנשל םלוכ לכ חולשל עלצמ ןכל *

 0% עיגי אוהש חוטב טעמכ לבא

 וירה.לו בצמה תא תישאר ןיבהל שי.ססמלק וזעילא רייצ% הנומתהמ עורג העונתה בצמ ה וירמ

 הצרא *היילע טרש .הריהמ הבוגת *הוז.כיחילש לש תוצ היה עצוהש תונורתפה דח- .תוגור)פ שעתל

 nova לניא םו"ה .םיכיגתע לש תויעב רותתל לוכי אל חילט sm הניטנגראב הילשב ךרוצ ן*אש יתבשמח

 .הרשכהה תנש *כ*נת תא הכובמב דיטעט םיקשעה *נב לש רורב *תלבה עבצט - ןוכשכהה ןיגעב .ךכב

 ושטע ץובקל ןיא .ןכפעהעכו ידוהיכ זול הבועת אוה ץובקה תמאב םא ועצע VAIO העוגה ך'גת

 תבלוה הנג*א הנבהה .הניסנגראמ העונה ירבחל הבו:ה תתל לוכי אל ץובקהשהפלסו הרורב הבופ

ko quaיטרקגוק רבד ץיצפ .רתוי ךורא חוופל הבשחמ חותפל םיכירצ א : 
 הרשכה םוקמבש ןכתי,אל וא ם"חילש תאיצעכ=ומ ןורתפה שא בוסשחל *לבמ טש הרו/ קש ן*בהל תוסנל

 המ הנבהל ע*בהל של,בצעה הא ןיבהל שי ןורתפ לכ ינפל לבא.הנש יגתל תוצובק 2 הולשל *אדכ הגשל

 שגפס ןגראל עלצמ ,רעונל הבושת תנתונ א*ה םאה,העונתב ךרוצ שי טאה,העונהבו הרבחב הרוק וומאב |

va eהרוק המ ןיבהל םוסנל היהה ותרטטשו םימי רךפטמל הניטנגראמ ץראב אצמנשו העונתב היאש רבקה  

 . nyם*חכונה בורש הושב ?גא .תעונתה  tuaתאש ירבח ללוכ)ורוטאל בצעה תא םיעדוי אל 9%

 ליג תא תולעהל וא .רבד סוש יבגל .תוינידמ וא רק זיא .תימלועה תוריכזמפב ג ועמ סיאול

 .18 ליגל העונה ריזתהל פויח רוסא הז הע דח' .ץהל ךותמ ךכל וגעגהו,תועט anta 2(-ל העונתה

 , םיצור הָפ טלעדוי אַל.תימלועה תוריכזמה ללוכ תימ. רומא וגהעונת.ט"הילש יבגל וירב *רבדב דךדצמ

 % תא .ךלרדהל ףךירצ ינויער חכ.ץוכקה תא םיכינחל תוארהל ךירצ.לודג גטיה אוה ןוכשכהה,העונוההמ

 תובושת ההלו הק"רשא 6ורדל םג תונעל הכירצ תימלועה הוריכו תיבת תא ורתפל אל טיפל. הצובקה 9

azar 

 ם"בילהה quim הניטנגראב עונתה תא דקופש ךילהתה :רפאנש תא טכסל תוסגל הצור EUA ו

 .הוסמלמתהל רמוח קפסיו דלמ*'ה היהי וירבדבש עדי רטסוש הדוהי ,תורהא תוצראב העוגתב םיליבקמ
 ךניא ךקלא יגב עגכשל חילצפ ךניא רעאכ.טינש תורשע ינפל העונתה בצפל רותחל שו"ת תורשעא ןיא

 ן גייתממ יגא - בד יתוא טידקהו - ינש דגמ.ל"וחב איריעצ םיגב לש הויוכז ח קלו שורדל לוכי
 תודקופה תולקבל תיניצר,תרגוב הבושת ןיא םויכו ה.ק בצמב םויה הנידמה - וילע רבגתהל וגתלוביפ

 .תצלעו ה*הת ראוניב רשאכ הרשי המ העדל ץרקש ינא .תגייופמ ךא,הבושת תתל לכונ .הע ונתוא
 תומיאתמה תוברשתה הא אצמכנ אל 1972-ב .תתל הצור התיהש יפכ תובוטת המצעל אצמת אל הונתה
 הלכ* רסוה טושמ הארנכ תאזו הקונתל ת*טסילרולפ השיג שינכה ןהשימ .1964-ב הדיעוב ונאצמש
 ואיג* םלרלהמ תונורתפ קרש טסמלק רזעילא תואטבתה דאמ הער,ןכל.תויהעוגת תויעב 6ע תודדומתהל

 .ב"הראב ןבל טדוק הגש 20 הליחתה היכיטסה .הנוש הדידמל manda ןוכמו ןדכשכהה תלאש ג .הלואג
 העוגתה לש הרא הניתבמ ךא,ינויח ומצעלקכ הז .ילארשי-ץראה תדייחה סיסב לע תלעופ תרשכהה תנש
 המלעה לע טלרבדמ םא .בושח יכוניח ןורת* תויהל ךירצ היהש לושכמ לע רבגתהל לכונ אל תיכוגיחה
 DP tora לדגמב םיכינהה תרימשו ל"וחב הרשכהל רוזחל ךשפא יזא - טיכיגמ ינלעמ ץובקה

 הרטפהאה ונשק עלצהל יתבשמ .ןאכל עיגהל ידכ העונת ךירצ אל רענהו וןמצמטצה ova םייפרגואיגה

ep nemילבפ,רתו*  axo»סמל תתל טלצור ונתנא המ הפ זירכנש יד אל ,סיקדייחב וז הפוקה  

 הניא טיהילש לש תוצ ביכרה: לכוג תוליהב אלל ץמל קרפבש הנעטה ,טיינוגרא bo ₪ג טיסרדנ

 ץיזחנ ,ושחרהה as" תודירי,ויה תוילע ,יחכונה הבצמב העונהב ץיזחהל .ררטצג ,ןכל .לומשגהל תנהינ
 mova קרפ ל*תתמ הפ .ט"לתילש לש םומינימ תחטבה "די לע תיתיתה לש ןותחהה שללשב טש יא םתוא

 הדמצהה ץור;ע הדוס*ב תללוש העונההש תורפל :אוה ע"צהל לכואש לדיח*ה רבדה .טלשולק ו"תונורתפש

 5 49 .ךרד התואל רוזח" םיקרכומ וגתנא,תיכוניחה העונההו *תעוגת לעממ לש
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 5215 .ד .ת ,125 ןוקריה *חר ,ביבא-לת

 242541--4 :ןופלמ

 ביבאלת--םוקיא :םי קרב מל ְ ==

 יה קידידחזלדקהדשהרח יתד ta NO <> 20 O MOTO uy העונתה תא ריזחהל רשפא יא :גרבגזייא וירמ

 / לז רהוי הובג הילע ליג,רתוי התוהפ העונה תארקל טויה ם*יצלו> .רחא אוה ץו'כת.הנש

 טיקהל םא ,לא"צנטופה תא ןוכנ אטבמ אלו הכרה אל הז העונתב םיכינח 350-400 .לֶלַכְב "ת*סלק"

 ףךרז אאטנש הוקץמ יגאו וז ךרדב תכלל ונילע הפוכ תואיצמה .תיטסילרולע העונה קר צא חעונת

 טישנא תולעהל תפאושו ךכ תלעותש הינויצ הלונת שיש וא תיניצר העונת םיקהל רשפש טא ,תחלצומ

 העונתה לבא ,בוט (לארשי תנידמו תידוהי איה ה"עבה,וב זחאיהל רשפאש רבד אל אצה ץובק)הצרא

 הניטנגראב ש*נובה דוחא .תינויצה תורדתסהב בלתשהל םזלוכי אל ונחנאו הרצו השקט תיגויצה

 וניתויעְּב ונרהפ אל דוע לע הטיסרבינו*ב דובעל לָכונט בשוח אל ינא.ול ה'הש םיטבה תא דביא

 -ץראב 0*גובה "בגל .ןוכשכהה תא תונשל ךיא בוטחל םוקמה הזש בשוח ינא .תינויצה תורדתסהה שע

 תויתילכת =ןיה אל ה*>לוע העונה לש תוטלחה ללכ ךרדב .וז הביסימ תילכת רסוח לש ₪*ר ןאכ ףדונ

 תיפלועה הור"כזבה דיקעת זא,והשמ תושעל סא .בוטח רבד הז םיתיל; תווצ.תויגרא תועונת יכגל

 .טנוע לאו טפסגק אל:טאצוה לש הטישה 9939059 טיטיאתמ טיחילק טריִגְב אווה

 ךינה.וגהדמע גציימ אוה . .חזכ* ל םיאשונ לש uvas אוה ל - םלחילשל סטחיב LEE בד

 גולא"ד דעפא* ת*לאוסקלטניא תוישיאכ חילש ,יתימא גולאידל uno תורטפא mr ad תא גצייפ

 + הקרוצ אלה הרטפה התנגשו ץובקה תא תוארהל תתוועמ הרוצ ש* - ץוכקה תגכצאה .םלכיגמה ןיבל וניב |

  .התיל;דטקלטנ*ש םב אלא תיטרקנוק קר אל תואיצמה הא תוארהל דעב ינא .ותוא תוארהל תתוועמ

 הלעמ ינא,*הועד תא ולבקת אלש *העדיס םכל רורכ :יגולואידיאה הובירל רשקב :רטפוש תדוהי

 הילע ליג הולעהל,אל וא הטיסרכינואב דומלל שא  .םתולעהל םע: לכב ךישכאו םיגש רפסמ רבכ ןתוא

 דומלל ךירצ אלש בשוח ינאש טושמ אל היל הז וז הלאש יתילעהשכ.תינכט הלאש *הוז אל וא

 טירבהחה לכ תנעט.ם*נש שמח אל חמל%א םייתנש םידמול םא.ךשוממ ךילהה הזש םושמ אלא,הטיטרבינואב

 ליגו ךכשמי ם*דומ?לת,ךכ ראש" הזט חינמ ינא.חתי% דדומתהל רשפא "או תואלצמ לצש החלה ןאכ

 בושחנ הלא שי:נתכש עיצמ.תפסוג אלו חאג היהת בעשל וגתמאתהש עיצע ינא .21/22 יהל הקילעה

 סינוכ ךיא ץוחכנש עלצע ינא.יזכרמ ןינעכ וא תויורשפאה תחאב המינפ ץובקה תא טלסינכמ ךיא

 mana ךוניחמ הילעה דמעמ ה*ה* המ ?העונתב עז ףךוניתב ץובקה דפעמ היהי המ Qu im העונת

 לכונ טא קודבל ךכ רחאו שיצור ונחנא המ ונמצעל שכסל ךירצ.תוחפל ףסונ ןֶניִש קרוד הז אטונ

 ,תירטפא הָנְג*א תיִטלְק תינכפתמ תינו*צ הלצולת העונה םא ןוחבל שי הז דוסי לע (ב .הזב ו

 .םיצור ונחעאש המב יולת הזו,העונת ןגראל תונוש ו

po Oדוכעל ךיא איה הדוקנה.רתויב הלודג הנכס תויהל בייח אל םיהחילש רסוח :םיהילשל  

 בד תשיי לבקמ יננ*א .הרשכהה תנשל ןוגרא תד ו םיקהל שי (ג (תושעל ת*לש ךירצ המו העונתב

 תיעבו הדיתעה תוגיהנמה תיקב הא רותפל תבייח הרשכהה תנש ,סייניב ךרד אוצמל של .תז ןיגעב

 ךירצ.ערה תא קר האזור ץובקב אאמנש יִמש תויהל לוכ" אל,ץדוצ םעניבא,תינורקע .הצרא ם"לועה

 ₪ הל היהתש הרשכהה תנש תא ןגראל ךרד אוצמל שי .יבויחה וריצב ץובקה תא תוארהל ךרד אוצמל

 .יטרקנו[ םוכיסו םיִנותנ ןתמ,ףוסב "ת 3-% הלחתהב 'ח 3 ia םויטר הלחתה

umתוישפפה ןכתד .הדלעוב יוטיב אצמיסש הוקמ ינאו בחר וגדלואידיא ןוידל טוקמ שי :גלפ  

 לכ תא טיגצייפה ם*רבִה לש וש הביסי ךותמש ץ"צמ ינא,תישעמ .הכובמב ונתוא א*בה והילו

aךורא חוומל ןונכת :תותילש (א):ב קקסעתש קשמ לכמ גיצג סע תמצמוצמ-ושדעו םיקנ הער נגוה !. 

 ת'גולואיד*א הדעו (ב) !(םירעוב םינינעל)תוידיימ dad da תורצק תויוחילש

 תא שדחמ ןוחבל הדעו (ג)

 ו .העונתל םיכירדע תרשכהו ל"וה יכירדמל ןוכמ ,הרשכהה תנש לעפמ לש masai ּונכות

 it .םישוק הפ בט*ה ןוחבל ןמזה

sorteץובק מ  qn pn?תנש *גיגעל הדעולו תוחילשה תדעול תומש ינש םימי עובש  

 o emana de“ פיְרו ינטהמ בכרות תיגולואידיאה הדערה .הדעכהה

  

 


