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ICHUD  HABONIMםינובה דוחא  
 בר רב א הל הה22921/.6| ,249272 11827046 31171 ןוקריה .בוחה ₪ תימלועה "תורוכוקה

WORLD SECRETARIAT e 111 REHOV HAYARKON e TEL. 249211, 249212 O TEL-AVIV 

Cable Address: Habonim Tel-Aviv, Israel P.O.B. 3214 3214 ד.ת א"ת םינובה : יפרגלט ןעמ. 

VANS 
 .15.11.70 םוימ ל"וח יכירדמל ןוכעהו הרשכה תונש יגיצנ שגפמ

 (הניטנגרא,הרשכה תנשס)דימשרפיק יזוע (דנליז-וינ,ןוכמ)ןמרדל דרו :םיפתוושמ
 (יאוגורוא,הרטכה תנש)יקסנוט ריאמ (הילרטסוא,הרשכה תנש)בוקסלא הרטע
 (הילגנא,הרשכה תנש)ןוסה לסר (הילרטסוא,ןוכמ)ץיבודוי ןתיא

 (הילגנא,הרטכה תנט)ץטסוש לאג (הילרטסוא,ןוכמ)רזומ ילתפנ \
 (וקיטכמ,הרשכה תנט)ריפס דוד (ב"הרא,פושקרוו)ןמגרה ירל
 (וץיטכמ,הרטכה תנט)יקסנופו םירמ (ב"הרא,פוסקרוו)רזייק ןורהא
 (וקיסכמ,הרשכה תנט)הצוגי בד (ב"הרא,עושקרוו)ץדול הביבא
 (הניטנגרא ,הרטכה תנש)יקסבוקטנס רוטקא (ב"הרא,ןוכמ)ץיביוציא תנע
 (וקיסכמ,הרטכה תנסמ)לגנץ ישצ (ב"הרא,פוסקרוו)גניבג ןועמש
 6 (וקיסכמ,הרשכה תנט)ןמדירע לארטי (ליזרב,ןוכמ)סמימ ןושמש
 יכדרמ,ויא,ידיפס,בייל:הליעפה תוריכזמה ירבח (ליזרב,הרשכה תנש)רומ יגרס

 ,ירוא,ןועמט,ןבואר

 :ןלוג בייל

 :סגפמל תורטמ רפסמ .עובק ןפואב הלא תושיגפ םייקל הוקמו ןוטארה ןוסנה לע ךרבמ
 Es דוחא לש תרגסמל םירבחה תא סינכהל ןויסנ;תוצראה לכמ הלא תא הלא ןוכמה לשו ץראב הנסה ירבח לש תורכה-

 .תימלועה םלנובה <
 .ץראב תויתנסה תוינכותה לע החיט- .

 .העונתה יקסממ דחאב עובש ףוסב הרשכה תונש יפתתשמ לש תילגנא ירבודו תידרפס ירבוד לש םיסגפמל העצה-
 .תידרפסה *רבודל םירצחו תילגנאה ירבודל ויזה רסג:טויה תודמועה תועצהה

 :(ידיפט)קביפס ואיל

 ץועיה תודעו .ץועיה תודעו לט ןבכרה :אוה הז םורופ סונכ לש ןויער חמצ טהמ תודוסיה דחא
 הכרדהה תא םילבקמש שיטנא וב טורופ םויכ העונתב ןיא .םכיתויעבב ןודל טהילעשט ם*רגובמ םיסנאב תושיואמ
 לט תורשעא תמייק דימת ירה ץראו ץרא לכ יבגל תוהז ןיא יכ שאוינט םרוג ;%לבגל ר*'עהלו וב תבסל לכול
 .e טע העונתב דובעל תובייחתהנומכ םיפתוסמ טירגתא סי ןכ .הצובקל הצובקמ םיבוטה טלרבדה תרבעהו דומל
 ינכות טבגל ותרטמ ,רכזומה שגפמה ומכ תכתא דחי טבגל וננוצרבט תוינכות :יטילש םרוג ,יתנשה לולסמה
 .האבה הנסב העונתה לט תימלועה הדיעוה תארקל

 :ךלוג בייל

 ?הר,כהה תנש תוינכותמ שיפצמ טתא המל:ןצשארה ןוידה אשונל תוסהייתה טקבמ ,
  

 .הלא תוינכותב םיפתתטמ 200 לאמ ץר:ב התע םיאצמנ .הרטכהה תנש לע דחוימ טגד עמישב ונלחתה הנשה
 ךונהב תפסונ הבכשל ץראב יתנקה לולסמה תא ךופהלו,ץראב םכנחל ,שיכירדמ איבהלו ףיסוחל איה הנווכה
 .יתעונתה

 :(ב"הרא,פוטקרוו)הביבא
E 

 וראקי טירבחה תיצחמש יל הארנ יחכונה עוטקרווב .העונתב דובעל ב"הראל רוזחל טיחרכומ יתעדל .
 ּ םייקתי ןקץהס שיצור GR .פוטקרווב 7 ונחנאו חילש ןוא,טיליטעמ ןיא,טיכירדמ ןיא,ילש ריעב .ץראב
 תוירחאה תא ה:יגדמה ץראל פוטקרווה אוב ינפל הנכה תלועע תשרדנ .ב"הראב הדובעל רוזחל םיכיפצ טלכש

 !הרזחבט

 :(הילרטסוא,ןוכמ)ןתיא
e . 
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  aלולטמ םויקל דגנתמ  navןוכמה ומכ םייתעונת םניא יתנטה לולסמה ירבח ,הילרטסואב הרטכהה . 
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 תוליעפל טיכלנחה תא בייחל טוקמ טי ןוכמב .םיקלנצובק תויהל עקר תינכותה יפתתטמל תתל הנווכה

 לק איה ה*לעבה ,ורזחי שלוכט ךרוצ ןיא םילדג אלימב םיפתתטמה ירפסמו רחאמ .הרטפה תנשב אל לבא

 .םיליעפ םנ*או ם"רזוחש הלא

 :(הניטנגרא,הרשכה תנט)יזוע

 ,םס וטע* םה המ ועדיש ילבמ הניטנגראל טירזוח mata *פתתטמט בצמ רצונ,לטוב ןוכמהשט רחאל

 ידכ בוט אוה ןיא ךא תיטיא הניחבמ בוט היה לרב תיבב רנימסה .לודג זוחא ץראב ןאכ ראטנש דוע המ

 .ךירדהל

 :(יאוגורוא,הרטכה תנט)ריאמ

 ךוניהב ףטונ בלט היהת הרוכהה תנ,ט םיצור ונחנא,ןכל .דבלב דחא שוקמ ונל וביצקה ןוכמב

 םייתנשל ורזחיו םיכירדמ רנימס הפ ורבעי םירבחט בושח ,ךירדהלו רוזחל םיפתתטמה תא ב*יחמה יתעונתה

 .ןיערגכ הילעו ל"וחב הדובעל תובייחתה ךות הבכשכ הרשכהה תנש תא םיבייחמ ונחנא .העונתב תוליעפ

 :(וקלטכמ,הרשכה תנט )בד
ge 

 ינפל קר ונעגה ונחנא ,חלסנ אוה ךכ טטל יכ העונתב דובעל רוזחל בייח וזכ תינכותב ףתתשמ לכ

 הנווכ(א:תונוופ יתס הב ןיחבמ - תינכותה יבגל .ץראב תוראטיה לסט היעב ונלצא ןיידע ןיאו םיישדוח

 תפוקת .לארטלב וא ץובקב שייח ריכהל ידכ וז תינכותב יד ןיא תישיא הניחבמ .תיתעונת הנווכ (ב תישיא

 .ףסונ ריעצ ץובק דוע אלא דחא ץובק קר אל ריכהל טינינועמ ונחנאט דוע המ הרצק א*ה ץובקב תוהשה

 רבד.טרופסל טרוק ונל רטחש יל הארנ .היהי הז ךיא שיעדוי ונא ןיא ןיידע- הכרדחה תינכות יבגל

 :ונאובב היה ךכ אלו,ץראל הצובקה אוב עגרמ הנכומ תויהל הכירצ תינכותה - ףסונ

 :(הניסנגרא ,הרטכה תנט )רוטקח

 ,ןכל ונפדעה .וקקזנ הל המרה תא לבקל וכז אל ןוכמה יפתתשמש םושטמ?ןוכמה תא ונלטב עודמ

 ונייה .רח ה תלייאב המיאתמ הרטכ ה ונלבק אל .הנכומ תינכות ונלבק אל ונאוב םע .ץראב הנשה תא

 תנס תורגסמב שירגוב ועיגהס תעדל יתחכונ איטנה רפכב סייקתהט שטגפמב .טירחאה טיבדנתמה לכ ומכ

 .העונתב דובעל הלא כ םירבח בייחל תורטפא לכ ןיאש רורב.םיאב םה המ תארקל ללכ ועדצלס זלבמ הרשכהה

 םג ןכלו ץראהו ץובקה תא ריכהל ןוצר םע,יגולואידיא ןעטמ טע םיעיגמ אל.םינכומ טלאב אל םירבחה

 .סיסב קר הויה רנימסה .הלד איה רנימסה ןמזב תואצרהב תופזותטהה

 3(ליזרב,הרטכה תנט)יגרס
e. 

 עק רע ואובי הצרא םיאבש הנטה יפתתשמל ךירצ .ל"וחב אלא ץראב תינכותה הע הניא היעבה

 לתייה הז רט;הב.העונתצ הדובע לע םיבשוח ןיאו הרזח dy voavam םניא,םיעיגמ םה תרחא םדוק יתעונת

 ביהרהל ךרוצ ןיא :וז איה יתעצה ?םתס טיבדנתמ ןיבל ץובקב פוטקרווה *רבח ןיב לצבהה המ תעדל הצור

 .היאב םה המ תארקל שירבחה תא ןיכהל טיפתתטמה תא רוחבל תעצל שי אלא תירפסמ הניחבמ תרגטמה תא

 ריעצ ץובקל תכלל טיכירצ הרשכה תונט יפתתטמ .תטז ש*עדוי טהו תוירחא ינפב ם*דמוע ןוכמה *פתתטמ

 .ןוכמה תא לטבל ןיא,יתעדל ,םיקיפאכ,בחרו לודג ץובקל אלו הליעפה םתופתתשה רשפאיש

  

 :(הילרטסוא,הרטכה תנט)הרטע 1

 םנ*או םט*יתעונת שנ*א הנשח יפתתטמט ןתיא UP המיכסמ "ניא .תחלצומ התיה הרשכהה NI הכ דע

 רוזחל הלוכי ינאש שויכ השיגרמ יניא .הכרדהל רנימס רדעה אוה תינכותבש ןורסחה ,םייניצר יד

 יפתתסמ טע דחי תועיהל הלוכי קטמב הרשכהה תעוקץת ;ףסונ רבד ,הבוט הכירדמ תויהלו הילרטסואל

 \ .(העונתב הנש תוחפל)העונת ירגוב ויהי הרטכהה תנש יפתתטמ לכ ם*וקמ ונא .ןוכמה

 :(ב"הרא,ןוכמותנע
ְּ 

 הכרדה הברה שי .תוירחא ל* ןוכמב .אשבוש םע העונתב הדובכע לט ןויערה ילב ץראל טלאב ;ירבח

g&היכירדמ תרטפה תניהבמ בוט ןוכמה ,תירבה תוצראב העונתהמ עירחמ םירבח סע שטגפמה רסחה לבא . 
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PM -םיליפעמ לט תובכלל דע ךכ רבדה ,הילעב סגד יד ןיאו וניצר וניא הילרטסואב ךוניחז . 
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 טיכירצ ןוכמל אובל טיצורו שירבח ,הכרדהל רוזחל טיכירצ ל"וח יכירדמל ןוכמה יפתתטמ,יתעד
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 תואטיסרבינואב סויכ םידמוט ונלט סירבחה בור .ץובקה יבגל ךוניחב םייוניטש סינכהל ךירצ

 הניא ריעל הילע םג -ואל URI ,עוצקמ ילעבל ג Dipo םיצובקב טיש ם*רבחה ינפב שטיגדהל םיכירצו

 ןוכמהו הרשכה תנט תוינכותב וליפא ,ריעצ ליגמ רבכ הילעל ךנחל ךירצ בצמה תא תונשל ידכ ,תיארונ

 ,תוימטיטנא ןיא.םיבוט עה הילרטסואב םי*חה יאנת :הילרטסווב תפסונ היעב .הללע לע טגד קיפסמ היה אל

 ,הילעל דחוימ ףתד ןיאו,דייהטרפא ןיא

 , וקיסכמ ,הרטכה תנט)דוד

 ידכ ריעצ רתוי ץובקל תכלל שי .בג ןיע תא קר אלו,טירחא םיצובק םג ריכהל תורשפא תתל ךירצ

 םיניערג סע תולועפ ונל ןיא,לודג ןיערג ונחנאו רחאמ ,טהלט הבטחמה ינווכ תאו םיצובקה ללכ תא ריכהל

 ם*רחא םלנ*ערג םע םג תוסיגפ הנייהתסט בבטח .דבל שה ונלט טינוירנימסה לכ .ץראב טיאצמנה םירחא

 .ע"דנגל טרוקב ךרוצ שיט יל הארנ האלמ רתוי היהת תינכתט ידכ .ץובקב םידדובמ סיגרנ אלט ידכ

 :(ידיפס)קביפס ואיל

 .הרטכתה תנש וא ןוכמה המ לע ףידע המ איהו עוקמ הל סיט בסוח יניאס חוכ*ול המינ הסנכנ

 ותרטמ/ ןופמה לש לולסמ המייק ןכו ץובקץל הילע התיה התרטמט הרשכה העונת לכ הלה*נ הנש 20 יפנל דע

 & .ל"וחב הרטכהב "ץוב; קחשל"אלו "ץובק תויחל" ליחתהל טלחוה םויהש דע ,העונתל טיכירדמ תנכה איה

 הכורא היהש ופסוה ןוכמלט העט ןוכמה לש יפוא הלבק איה טויהו הכרדהל DA רתויו רתוי הרבע הרשכה תנס

 .ןטק אוה ןוכמו הרשכה תנס ןיב סויה לדבהה השעמל ,ץובקב רתוי

 ם*רמואסט ם*רבח :הצרא טירבהה אוב סע תונכוט ןניא תוינכותהט" הנעטה (א :ם*רבחה תונעטל סחייתהגו

 .רבכ ןויסנ תונש 19 טי פושקרווב .עקר היהיט ךירע תונכומ הנייהת תוינכותהש ידכ ךא,םיקדוצ תאז

 %טיא 20 לט הצובק תוחעל:טיכירצ ןגרואמו יניצר והטמ תושעל ידכו,ןוטארה פוטקרווה הז הילרטסואב

 לבקל וצר אל >*רחא (יקשמ ןכק הנשה הרומח האיגט התיה םי;יפאו רחשה תלייא);טיאתמ ץובק שפחל ךירצ

 בוט היה רבדה ,ריעצ popa ץלחו דעיה קשמב הפוקתהמ ץלח רובעל םיצור וקץיספממ ם*רבח (ב .(םירבחה תא

URהרקכה תתל לגוטמ אל ריעצ ץשמ *כ תיתייעב - ריעצ קסמם הרטכה (ג ,תוחעל יצחו הנס לש היה לולסמה  

 .דועו הכרדהל םדא חכ,יכוניח חכ,הדובעב ץוביס לש היעב שי .הבוט

 :רלושטש ןועמש

 :תודוקנ יתטל סחייתהל הצור

 ינט לש הרטמה ול הרורב תויהל הכירצ הרטכה תנטל וא ןוכמל אב" רבחס רורב יל - ץובקו הילע (א

 ונלאי רבדב ליחתהל אלו תמייקט הפיאט קזחל איה ונתרסמו הזל העיאט זא,המסגה אל קא .הלא טיגטומ

 .םייק

 תודבוע ריכהל רטפא קשמל ץסממ רבעמ ידי לע .תחא קר שי תיצובץ הבסחמ - םיצובק לש תובטחמ תרכה (ב

 .םלמכל ההז סיסבה ךא ץובק לכ לש

 .הפוקתה רוציק םיתעל שישרוד טמצע טירבח,העוקתה ךרואל רשאבו

 אל ןכ טא סילחי הנטל אבש ימ לכט ןויערה תא לב,ל הלוכי אל הרשכה תנס ץר תמייקמש העונת 4

 תווהל אלא הכרדהל ;ר אל תובייחתה תויחל החרכומ .הזכ ןויער תוסרהל רספא יא .0ל וא רוזחל

 טילרבחה לע יכו ןוכמה תא םייקל שלש ונייצ הילרטסואמ ןוכמהמ ןתיאו ילתענ ,העונתב תדחוימ הבכט

 הבכט טהל ן*א טא טידדובמ שיראטנ ךירדהל 0ירזוחט טיץינוכמהט רמוא ינא .העונתב ךירדהלו רוזחל

 םלטנא סרגל שלט רמוא אל .הרירבה ןתמב הנכס טי .לועפל שילגוסמ םניאו םיקתונמ טה .םהלשמ תיליג

 םיליעפ שטיכירדמל ץר אלו דחא לכל החותפ תויהל הכירצ הרשכה תנט.העונתהמ רוזחל סםלצור םניאש

 .טילחהל ספוח הרשכה תנטל תתל ןיא,לבא ,טיכירדמל קר היהי ןוכמהש דועב

 :ןלוג בייל

 ןורסחהט ןיבמ ינא.הרטכה תנשו ןוכמ:םילולסמה ינש תא דיתעב שייקל טינווכתמ ונתנא

 ךירצ הרטכהה תנש יפתתטמל .,דיתעב הפרדה תארקל ןיכתט ןוכמב העוקת רדע*ה אוה הרסכהה תנס לט

 םוקמ .העונתה לש טיגיהנמ שבוסב תויהל ידכ הרטכה לבקל ואכ םהט הלחתהמ רש*י רורב תויהל

 יפתתסמ ןיב הלועפ ףותיעל ךרוצו טוקמ האור ינא םג .תובוטח םכיתורעהו בוסח אטונ אוה הרטכהה

 ,תרחא תינפותל תינכות לכב בוטה Civ אוה רתויב בוטחה .הרטפהה תנק יפתתסמ ןיבל ןוכמה

 .ןוכמ/הר-כה גתונ. יפתתשמ לש שגעמ :ינסה אוונל סחייתהל שקבמ

 :(ב"הרא,פוזץרוו)הביבא

 היהי רתוי ץינעמו זחי דימת אלימב טיאקלרמאה .,תופס יפל שגפמה תקולחב 00 האור יניא

 .תירבעב תויהל לכוי אוה ראוני ףוסב סגעמ לע רבודמ UNO TIP המ .תורחא תוצראמ םיכינח uy שגפהל
E , 

  .תירבעה יעדוי םיכינחה לכל ףתוחמ ינטחו תילגנא ירבודל ויזה רשגב דחא!םיטגפמ ינש ויהיס וא



 :(ידיפס)קביעס ואיל

 ם*רבח יכ וניצרש המ תוטעל ונחלצה אל ןוטארה ברעב ,הט/ב התיה ותייעב איסנה רפכב טגפמה

 שלט ונבטח תאז ןקתל ידכ,ןכל .ואטבתה 10 קרו םיכינח 200 ויש .תירבעב אטבתהל ולכי אל טיבר

 .תופט dm dy ןויד תוצובק םייקל

 :(וץיסכמ,הרטכה תנט)בד

 .ךפיהלו ימורדה סנכל וכלי עושקץרווה ברקב תידרפסה יעדויט ע*לצמ ?טגפמה תרטמ המ

 :ידיפס

 .תימלועה הדיעוה תנכה

 :(ָקניסנגרא,הרטכה תנט)רוטקה

 תורטמ תא רידגהל ךירצ .םיסדוח 6 דע 7 ךוראלו המלטהה ץובקב תויהל הכירצ הרטכהה תפוקת

 .העונתב דחי דובעשת הצובק רוציל ידכ םג הרשפה תנט ילולסמב ךישסמהל ךירצ ,הניטנגראב דוע הרשכהה תנס

 (הניטנגרא הרשכה תנט)יזוע

 ,העונתב דובעל שירבחה תרזח :תורטמ יתש תגסהל טיגולואידיא םיגוח רישכמה קטמב טיקהל עיצמ

 .הצרא םירבחה תילע

 :ולעוה: שגטמב טינוידל טיא.ונל תועצה
  

 תימואלניב תרגטמ-

 ?העונתב ורבע אלט הטיסרבינואב טיטנדוססל עיגהל ךיא -

 םיסופמקל םיחילס-

 טרובע םידחוימ םילולסמ תמקה וא,הרשכה תנו ?לולסמל העונת ירבח טניא"ל םירבח ףורצ-

 .העונתה ץוזיחו לודיג,ת*תעונת תוירחא-

 :ידלעס

 םייקל סילחנ שא .םכיתוצובק לו םיגיצנכ אלא שידדובכ טכתוא םיאור אל ונא םויה הס"גפב

 לע טארמ עלדונ .ןויד טהילע ךרעייו הצובקל ורסמייו הדימב םכיתונויער לבקל טינכומ היהנ ןויד

 .תלעוע הזמ ץיטנ ךכ ץר ןמ הצובקה תדמע תא טבגל ולכותט ידכ םיאשונה

  

 לכונל הוקמ ינא .העונתב תונוטה תודעוה לאו םיחילטה לא ןכו טפל חלשיי הביטיהמ לכיטרפ
 ל

 .טיבר :לחטש תוסכל שויה ונחלצה אל ןכט םכל\ תונויע ר לע ןודל לכונ הב תפסונ הטיגע םייקל

 


