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 ! הלתרואו ,הצעומה NR ,םפתא בושו

 םיפדב יוטב ידיל אב םינויד שודג לומתא םוי .

 ונל המוד .ורמאנ רטא טירברה עפט ההלצה אלל תצמתל \ניסנ טהב ,םלאבה

 םשל ,התיבה סכתרזחב הלא םיפד םכתא תאסל םפכי:פכ ץילמהל אלא לכונ אלש

 .םינוידה ?*אסונ ב*בס ףסונ רוהרהו ,ה*נש האירק

 א
 ףא חספ אל רסאו ,הצעומה יריא ןיב רבע טטר

 הגהנהה רבח ,המבה לע בציתה רשאכ ,המטרה ?עעוטמ ,תרוחטתה *נב לע

 ותא ואיבהב ,תיטיבוסה הלסורמ התע הו ע"גמה "הינודרוג" לש הנוילעה

 .ינויצ תויהל וטנוע הצלר הב ,יו"ביס לש םיגלטומה היפונמ

toyהיסור תודהי לש םליא רועיט ונלבק תפסונ  

 :תלנולצה התמוק אולמב הגג תבצינה

“TDתונטנא עפש :בושט ונל לכנתה ריוואה  

 םיטרמ "ינוחטב" עקר וויה טידמב ם'רטושו סרה רטוש ,רשק *רלטפמו

 התיה הרומא רשא ,הלטממה שאר לש האוב תארקל תונרקסו חתמ ופיסוהו

 .אלמ טינויד םו* ונתא תולבל

 קוסמ :הביצעמה הרושבה האב תצבב הפועתה הדטמ

 ורזח םהידיב םיחרע ירזו םידלי ...ריוואה בזמל ענכנ ,ריוואה ליח

 םויב ריאמ הדלוג לש התציומב אצמיהל היווחה תא ונצמהה ונאו ,םהיתבל

 :"רבחו הרטמ ןויד

 ,תירוטרה םתלוכי אולמב ולגתה הלוגהמ וניריעצ

 םרוביד טהלב וקלחתה רטשאכ הקיטקלאידו חתמ לש תוגסעל ןוידב וליבוהו

 וא רורב יגולואידיא עצמ ביבט תדחואמ תימלוע העונת לט הדוח*א לע

Po provo dyתולצרא תועונת . 

 ,טירבודה לש םהיתונושל דדלח רשא ינטה אטונה

 תינויצ הדובע ףידעהל שי םאה .יתעדנתה ח?לטה לש ותוהמב הלה רוטק

 יתעונתה חילשה תא ףידענ וא ,תידוהיה הליהקה תרגטמב ם"קפוא תבחר

 תובוטת ווהו ,תועד יקוליח ועלגתה quo ףא .ונחעונתל ןמאנה ,רדגומה

 .התופה לש תויביטקובורפה ויתולאטל תונינעמ

 הווקתב ,טםימכסמ םינויד לט 092% םיסוכנ ונא

 .וניניע דגגל הירופו הבוס הצעומ ןכאש הטגרהבו
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 11/4/72 , "ג טוי -  םויה רדט

 :אשונב ןוידה תחיתפ - 08:30 העש

 .העונתל תיכוניח הרטמכ- הנידמפב ץוביקה

 םרכ המ :םיחתופה

 .ןייטשלדא טהרבא

 .ןונזמב דוביכ - הקספה - 10:00 העט -

 : תויצרא ןויד תוצובק -- 32!10%  העט

 (טלואה) דנליז-וינו הילרטסוא,הקירפא שורד ,הילגנא ,א

 (תותיכ) תיניטל הקירמא .ב

 (ןונזמ) .ב"הרא .ג

 (האירק רדח) הפוריא .ד

 .טירהצ תחורא -- 0

 . הנידמב ץוביקה - ןוידה ךשמה - 0

 . ןורהא ןב ?pos רבחה,תורדתסהה ריכזמ תופתתטהב

 ) .ןונזמב דוביכ - הקספה -- 0

 .תואטגה ימחול ץוביקב הרובגלו האוטל ןורכיז תרצעל העיסנ - 17:00

 .ברע תחורא - (ךרעב) - 21:30 העט

 



 הלוגב רעונה תעונת לש הכרד : אסונה

 תועצה א*בתט הדיעול הנכהכ,תוצעיתה ךרוצל תסנכתמ תימלועה הצעומה : גלפ הדוהי - התופ
 2 ו

 םי*קל ם*יוסמ ןמז רובעכ לכונט ךכ,תולאט תגצה לש תורטפאל עיגהל שיצור ונחנא .תוטלחהל

 ,תוערכהו תוטלחה לבקנ הב תימלוע הדיעו

 ןיאו,לארט* תנידמבו הלוגב ללוכ רבשממ קלח הווהמט,ונלשמ ימצע רבטמב ונחנא,הטעמל

 .ונלשמ תונורתפ תולעהל תוסנלו תויעבל סחיתהל אלא,סונמ

 םלוא,החוור תוצראב העונת םימייקמ ונחנא .הכובמה תוכזבו תדמתמ תוטבלתה ךות םייח ונחנא

vaתידוהי הפידר תמייק טט,הקוצמ תוצראב העונת םימייקמ ונחנא .תינחור הקעומ הנק* םש , 

 .תוצראה לכל הדיחא הרוצב סחיתהל לכונ אלו

 < , תיטסילרולפ העונת ונחנא .תוידסממ לע עיבצהל הטק תאז עע דחיו,תורוד ףצר ונש* ונתעונתב

 ? רעונ ינוגריא לש העונתל ךופהל וננוצרב םאה םלוא

 אל Timm רעונהמ לודג קלח ,ל"וחב תודהיהו תונויצה תיעב,איה תפסונ הסקק הלעב

 .הז בצמ חכונ טישילדא ראטהל םילוכי ונחנא םאה,איה הלאטה .תודהי יהמו לארטי יהמ עדוי

 .תינויער תויביטקלוק לט העונתל עיגהל ונתועיאטב אלו ונלצא םייקה םזילרולפב *?לוא ונחוכ

 ןויערה תמטגהל ץראבו,תויצולחה רעונה תועונת לכ לט דוחיאל ל"וחב ףואשל ןמזה עיגהו ןכתי

 .תיצוביק העונה תירב לש

 (הקירפא פורד) ןיאול ץיימ ירבדמ

 אב רבדהו,תורחא תוצראב העונתה תדמעל דוגינבט רבתסמ,הקירפא טורדב העונתה תדמע

 .תיכוניחו תיטילופ הניחבמ תימונוטוא העונת לט הדמע איה,ינויצה סרגנוקב ךתוח יוטלב ידיל

 < תעונתל רטקה תא,הקירעא סורדב העונתה תללוט,תימונוטוא רעונ תעונת םייקלו ךידמהל ידכ

 .תינויצה הדובעה

 תרמסמ *"ע רקיעבו ךסמה רוד לע םירובידהו,רעונ תעונת תויהל הכירצ רעונ וועונת

 רצוי רוד אלא ךשמה רוד הנניא רעונ תעונת ןכט,אמלעב טירוביד סה,הדובעה תגלעמ לט הריעצ

  .םידרפנ תויהל םיבייח ונא ךכ טשלו



 וילט תנווכהב ןימאמ אל .תימלוע העונת תוחפו היצרדפ ןיעמ רתוי תויהל הכירצ םינובה דוחא

 דמוע הטארבס,היצרדפב תודגואמ דחי רטא,תויאמצע תועונת טויקב ןימאמ .ביבא-לתב זכרמהמ

 םיסנא ינטב ידו,םידיקפת ינשב האור,תישעמ .םינושה םלועה יקלח ןיב תולועפה תא םאתמט זכרמ

 : זכרמה תא להנל ידכ

 .טיבוט םיחילס סייגל ודיקפת- הלצרדפ זכר .א

 .ץראל תועיגמה תונוטה תוינכתה זכר .ב

 בלט אוה,היכינח י"ע להונה העונתהט,(חילט-רבימע ןנח) דנליז וינב הלעוהט ץויערה

 תואמצע רתוי תתל שי .ןנח י"ע הלעוהט בלטל איבי ילואש םייניב בלש עיצמ ?נא .תכל קיחרמ

 .תמייק איה דבעלדבש,םלועב םיזכרמל

 ("לעט" תצובק)תע ןב ירג ירבדמ

 .םויה העונתב לעופב רבכ טייקש בצמ אוה יל בקעי ע"צמ ותוא בצמה

 יטלכ תמייוסמ תודידב תטגרומ הילעה ירחא ךדיאמ,יתלחתה בלט אוה ונייתב הילעה בלש

 תויהל תכלוה הנידמהש ךכמ ,ץראב טייקש םייוסמ בצטמ עבונ רבדה .ל"וחב טהילע רבודש םיפרע

 טהילא םירוטק ונאט םינוגרא םתואס ךכמו התיהש הממ טיכרע לע תטסובמ תוחעפו תיגולואידיא תוחפ

 .תרגסמה התואב ונתועד עיבהל וניתושירד לעו תויגולואידיאה תושטירדה לע םינוע םניא

tá 

 E דדומתהל ידכט איה הנעטה .לארשי תנידמב תומייקה תויעבהמ םלקוהל ל"וחב העונתב המגמ של

 לע תוחיט הילע תארקל ךנחל ידכו,םייתרוקיב תויהל ונל רוסא הלוגב סירחתמה טימרוגה לכ טע

 העונתה ירגובל סחייתהל שי .תיביאנו הלוספ וז השיג .התרבגהל ואיבי אל איהש DD תואיצמה

 .לארשי תויעבל רוסקה לכב הרורב הרוצב
\ 

 רובס לבא ל"וחב הטעייט לע תועד הפמ ףיפתהל ףוסאש ילג בקעיו קיימ לע םילכטמ

 .תונושה תויעבב ל"וחל היתועד עיבהל תבייח ץראב הריעצה הבכשהט

 :(הניטנגרא)רוטקה

 הניחבמ ונלש תשטדוחמ הרדגה תבייחמ תיניטלה הקירמא תוצראב סולמויה *יח תואיצמ

 לטו תויטסיסאע תולטממ לש תואיצמ התוא םע תודדומתהל לכונט ידכ תאז .תיגולואידיא

 המצע רידגהל תבייח םינובה דוחא,וז תואיצמ חכונ .ץוציפ ינעב עגר לכ דמועש .בצמ

 ' *דיל ונתוא איבת העונתה ל; תיביטרדפ הרדגה .הרורב תיססילטימו" תילקלדר הרוצב

 היהיט ידכ תיגולואידיא הניחבמ המצע רידגהל הכירצ טינובה דוחא .תיטסילמינמ הרדגה

 רטק רוציל לכונש ידכו תויטסינומוקהו תויטסיאואמה תועונתה טע תודדומתהל סיסב ונל

 םייוניטה תאו תינויצה העונתל תופרטצהמ טלמיהל לכות אל העונתה .תורחאה תוצראה סע

 6 א .לולטתו ,קחרתת ךכ תשעת םע ןש> םויטילופ גוווטעב לוגדל   ו .תיטסילאיצוס-תינויצ העונת תריצי םיעיצמ ונחנא .טינפבמ הוצלל של? ונל טי רפה
fá bos .



 (םלרצח) קינוט ולא

 -  תרטלו ץראו ץרא לכב לועפל הכירצ העונתה ,ץראו ץרא לכב תועונתה תויעב ןיב יתוהמה לודג לדבה זיי

 . המטגהלו הילעל רעונה תאבה אלהש הרטמה תא
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 בצמ םייק םט . לארטי תנידמב הטענה תא תורחא תוצרא לש תוטדעב טופטלו תוארל תוסנל רפא יא

 לוכיט יטקלאיד וק ןיא .הנוש תועמטמ םילמל תונתונ םוקמ לכב תודבועה .הנוט בצמ םייק הפו |

 לפטלו ת*מוקמ תואיצמ ךותב לועפל ךישמהל הכירצ העונתה .ךרד התואב תועונתה לכ תא תוחנהל

 וא היצרדפ ונא םאה לע חוכיוה : תוארה תדוקנ תא םינשטמ ץראל םילועט *רחא ,תולמוקמ תויעבב

 יפכ לעפת העונת לכ .רורב עצמ טע תינויער העונת תויהל אלוכי אל ."טנמט חוכ*ו אוה העונת |

 םיניערגל הגאד ,טיחילשל תרדוסמ הגאד ,תוצראה ןיב רושיק אוה תימלועה תוריכזמה דיקפתו הלעפש ו
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 .םכרד תא טיאצומ רטא דע ץראל םיעיגמט

 עיגמט רעונ לש תמיוסמ תוטידא הנשי ךא תיתעונת תוליעפ לט תורשפא תמייק - המלגה רחאל

 =  .םיקחרתמ אלו טיברקתמ םה ילארשיה םגדמל םוגרת םילבקמ תונויערהשכ . וינינעב דורטו החפטמ םיקמו

 | (לאערז*) גרבלטימ דוד

 םיכינחה תא דמלל המ .דיתעב תוטעל ךלוה ינא המ איה היצרדפ אל וא היצרדפ לש הלאטה

 . ל"ותצ
É 

 .הבוטחה איה תיצולח הילעו הילע לט יסיסבה ןויערה תלאש

  ata.תודהי - ךוניהה ןכות =

 םיסופמק - תואטיסרבינואב הדובע .

 .לארשלב העונתה דיקעת

 - ומצעפ רורב רבדכ טילבקמ הז תא .םימאונה רתי ןכו תודהיה תלאטב עגנ אל טעמכ ןילדי ןרהא

 . הזב זכרתהל ךירצו הבושטח דאמ איה תודהיה תלאטש nata ריכהל ךירצ .ףתושמ הנכמ

 :איה ךכמ תררועתמה הלאשה

  aםיכנחמ *מ תא .

 .םיכנחמ ןכיה 2.

 .םידמלמ המ 3

 .תינוליח הנניאש תירצונה הרבחב *ב . םיטנדוטס לש שדח רוד שי םופה.א : ןה תובושתה

 .ידוהיה םעה לש תוילאיצוס תוימואל תויעבל ןורתפכ ץוביקל הילע תארקל .ג

 | תססובמ היהת ונלש תיצולח תיטסילאיצוסה היגולואידיאהש איה הבוטחה הדוקץנה

  .םיידוהיה םיכרעהו הירוטסהה לע תססובמכ התוא ויחיו התוא ואיי םיכינחהש םגו יטרואית ןפואב



 האצותכ הילע .ג ;תודהיה לש םייטסינמוהה םיכרעה .ב ; יאובנה ןוזחה .א ? תודהיה יהמ

 הרבה תונבל ידכ ךיבא תיב תביזע רמולכ . םירצמ תא*ציו "ךל ךל " לש םיירוטס*ה םיאשונמ

 Wap רבח תויהלו תוכהיה לע רתוול וטורפ ןיא ילארשי תויהלש זירכהל םיכירצ ונחנא . הבוט

 םיכירצ הצרא םיעיגמש םינובה תעונת ימישגמ . תקדוצה הרבחה לש היעבה לע רותוו וניא

 תונבל ידכ תילארטיה תואיצמב ונתעונת לש םיכרע רובע קבאמה תא ךישמהל תלתעונתה תרגסמב

 . תקדצומ הרבה ךכ תובקעב ת"דוהי הרבח

 לש נלודג הבכש ונל טיו םיסופמקב יתטיש ןפואב לוע"*" :יכירצ ונחנא הלוגב

 תיטילופ הכפהמ לכ ןכש טועימ ונחנאש גואדל ונל לע .םינש 6 ינפל ונל התיה אלש םיטנדוטס

 ?זרזמלו יגולואידיא דרגנוואכ ונמצע תוארל טיכ*רצ ונחנא טועלמ יד? לע תלטענ תירוטסה

 . ונתבושת טגו ונלש הלאשה יהוז . ידוהיה םעה לש המרגורפהו ןוזחה

 (םע רינ) יקסמולס

 תא ךירדהל ךירצ חילט ,תילכת הילעה רחאל ןיא לבא ץובקל הילעל תכנחמ העונתה

 ןוגכ תילארטיה הרבחה תויעב תא הריבטמ הניא העונתה . תיצובקה תואיצמה רואל םיכינחה

 ךנחל ךיא הלאשה לע הצעומב רבדל ךרוצ ןיא . םיברעהו םולשה ,םיריכש ם*לעופ ,טירתנפ

 .םימצמוצמ םיגוחב רבדל ךירצ ךכ לע הנוט ךונחה ץרא לכב יכ

 (םללאצ) םולש-רב השמ

 .תוידסממ לש חור הב שי ךא דסמימ הנניא םינובה תעונת .1

 הנלטנגרא ומכ תוצרא תרגסמ אלל רוחאמ ריאשתו םיילק רבצמ םע המלשהל איבת ה"צרדפל הכילה .2

 . וז היצרדעב טמצע ואצמי אלש תפרצו

 ימצעל השרמ ינא .ונלש היגולואידיאה תא הווהיש בותכ רפס איצוהל ךירצש בשוח ינניא 3

 . יפוטוא תויהל

 (קמעה תיב) רינ ירנה

 לש ףצר וא , הדיחא הבושת טויה תתל תורשפא שי םא תודהי יהמ לואשל רתומ

 ?quand abro“ תיתדה תידוהיה הבוטתה . הלוגב העונתו העונת לכ לע ולוחיש תובוטת

 לכב תרחא תאטבתמ תודהיהו ץרא לכב הנוש שטגדה , ץרא לכב תונוש תוענכטמה תובוטתה ךא

 . ץרא

 ץרא לכב ונכינח לש סיטגדההו תוטשיגה ןיב ןכלו תויולגה ןיב םילודג םילדבה ט* עויה .א

 יפלו ותוא שוכרל וא דומלל ךירצט,טוספו דיחא רבדכ "תודהי" לע רבדל ןיא,ןכל .ץראו

    .הלואגל טיעיגמ ךכ
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 (תיגולואידיא הניחבמ) ותודהי תבוטל תינוטאר הערכה עירכה רבכ ונתעונתל אבה ךינחה .ב
+ . 

 עונמל יושעה *טגרה דוסיה תא ןתונ הזו- ידוהיה יווהה חטשב תתל המ ונל שלש רמול השק

 .תוללובתה

 ?en שרפל תיפיצפס ךרד טפחמה,ינלבוסו ינוליח טרז :תודהיה ךותב םרז םיוהמ וגהחנא .ג

 לארלל תנידמב תיתוברתה הריציה זכרמ תא טיאור ונא,ןכ ומכ .טעה לש תיתוברתה תרוסמה תא

 .ונתוינויצ תאזבו-

 ותומלגתהו,םילעופה תעונתב רקיעב אצמנ תידוהיה תרוסמה לש ("יאובנ") ?כרעה טוריפה .ד

 םוקמב ם*מלגתמ סהו הדימבו-הלא םיכרעמ הלודג הדימב הקחרתה הנידמה ךא ,ללארקלה לעפמב

 .ץוביק הז ירה- הנלדמב ם*יוסמ

 -ץוביקב (תמייק איהו הדימב) תמייק וז םג- תחתפתמו תשדחתמ תידוהי תרוסמל רשא .ה

 .תיצוביקה תוברתה לש הלוקל לכ לע

 לעב טועלמ ןיב רשקה לט רתויב הטק הלאס תמייקו רצ תויהל לולע תודהי לש הז טוריפ .ו

 .(תידוהי וא תילארשי) תבבוסה הרבחה טלבו ט*"כרע

 תרוסמל הה*מכ בקע,טויה לבוקמ וניא,העונתה לט יזכרמה יתעונתה וקה אוהט,הז טורלפ .ז

 תססובמ תולהל הלוכיט) תיתוברת תודחא לש תורטפא ןתונ אוה ךא- הרורבו תטבוגמ תידוהי

 .דהא הנחמב םיינוליחו טייתד לש םויק-ודו תדמתמ תוטדחתה,(תילארק* תוברת לע ץר

 (השלמחה הלעמ) גרבנזור ץיימ ירבדמ

 .םזילאיצוסב קר אלו ידוהיה ןכותב אוה הילעל יטיסבה ךילהתה לש וזכרמ -

 תילאיצוס הנידמ תונבל המגמב ,יהטלכ הרבחב ןוצר תועיבט רסחמ תועבונ ץראל הילעל תוביסה -

 .תילאיצוס היפוטוא תיינב לע ץבאמב טוקמה תא אוצמל דאמ הטק טויה איהש ומכ,לארטיב

 תודה* לש עקר ול היהלש בוטשח ןכל,ואצומ טוקמב,יגולוכיספ ןפואב,רתוי לק היה ףלנתל

 לבא תויעב ןתוא ןורתפ ןעמל טחליהל תרמוא תאז ,היתויעבו הנידמה טע תוהדזה ול היהתט ידכ

 ם*כרד אוצמל םיכירצ ונחנאש הביסה יהוז .ךייש אוה וילא םעה לטו ולש quo השגרהה םע

 . לתעונתה יךוניחב ”tia ןכוה ןתמל

 תתל ש* ךא,טדח לאמט,טזילאיצוס-לבקל םיצור םהש המ טיכינחל םינתונ ידמ רתוי ונחנא -

 .תודהיב יסיסב ךוניח ךכל ףסונב םהל

 ו 0 : ו 4
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 ('ליח רורב)ןוארק עיליפ ירבדה
  

 ךירצט רמוא אל הז .תיאדיא הניחבמ ונילא הברק םהל שיש תויהל לוכי ,טועלמ- טדחה לאמשה -

 .תואטיסרבינואב paro ans להנל

 . תוירהאה .ה*לעה ירחא תוטלקיהב ול רוזעל ךירצו ךינח לכ לע תוירחא שי םינובה דוחיאל -הטילק-

 .םינובה דותלא לש הטילק תדעו עיצמ .ןהב טילקתנש תורחא תויעבו תואטיסרבינואב,םיצוביקב איה

 ףילחהל ולכויש ידכ הלא םירבח שלגפהל הרוצ טפחל ךירצ .,עילועה םירבחל יוט*ב םוקמ רסח -

 .םהיתולועפ ןגראלו תועד

 (םירוא)טטל המלש ירבדמ

 .רעונ סע קר אל םידבוע העונתה םגו חילשה םג -חילטה לש ומוקמ .ב"הראב תוא*צמל סחיתמ

 תוביטנרטלא הברהב חמוצ רעונה ,תידוהי תוברת לע רמוסשש ידוה* וטגב רומש ונ*לא תמוצט רודה

 םלרגתא טנשי תיאקירמאה הרבחב e» הלא תוביטנרטלא םע דדומתהל חוכה שי ונל םא רורב אלט

 .הלא םירגתא לע הנעת אלו הבוטת ןתת אל תידוהיה תוברתהו םייתרבחו שייעדמ

 םוטמ ךכל תלגוסמ הניא תיאקירמאה הרבחה ךא תוברת רוציל אלא תוברת ךורצל הלוכי אל הרבח |

 .תוברה הוביטנרטלאה

 עיגהל חילצנש תווקל טי ןאכמו .תודהי אלו טזילאיצוסה אוה הזה רעונה טע טגפמ לט הדוקנה

 הליהקה לע,תיאקירמאה הרבחה לע יתרוקיב תויהל ךירצ .תרוקיב אוה ירקלעה אטונה .תודהיל

 לע תדמתמ תרוקץיב ךות ןתיאו תוליהקה ךותימ דובעל ךירצ .ץוביקח לע וליפאו,םט תידוהיה

 .לארשי- וילא עיגהל ךירצ רעונהט טוקמה יבגל Da רומא .לכה

 (הניטנגרא) רוטקה

 אל אלה תודהיה תיעבל הבוטתה .הרבחב יתרוקיב היהי ימ םייתרוקיב ולהל אל ם*לריעצה טא

 םע אלא תרוסמו תד ומכ תויללכ ךכ לכ תויעב טע דדומתהל טיכירצ אל ונא .תמחול הבוטשת

 .תויתרבח תוללאוטקא תויעב

 .ותוא בבוסה יבגל טוקנל ךירצ אוה הדמע וזיאב בוטחל ךינחה תא האיבמש הט*ש אוה ךוניחה

 םיכירצ ונהנא .ונל טימיאתמה םירבדה תא איצוהלו הירוטסהה תורוקמל רוזחל (יכירצ ונחנא

 אל אוה,הירוטסהה תא תוארל ךינחל ןתינ אל טא תומייקה תוביסנב ,תללרגטנ*א הבושת תתל

  .לארשי ץרא לט תימואלה תודהיה תורוקמל רוזחל שי .אוהט ומכ טלועה תא הארי



 הינמרג- סקו השמ

 .טייה לוהנל עויסו ערזע ויה טיקוחה טימיה םתואב .ילאיצוס ץוה היה ורבע טימי לש קץוחה

 / תא תונסל היה רטפא ,טשרפל דציכו םיניד אלמל דצלכ ווגדו יאמט תיבו ללה תיב היה זא

 םיכינההש רמול ןתינ םאה ,תונשל םיצורו טויה טיט המ הז ,ןוילע ינבר ןיד תיב היה,ץוחה

 הרוק המ וניביט ידכ,עויסו הרזע םהל איבהל הלוכי הניאט תודהי םתוא דמלל םיצור ונאט

 הנטיט *מ ן*א .טויה הרוקטש המל תומוד ןניא ידוהיה ןידב תומייקש תוארוהה לכו סתיא

 .העונתל םעט יהי אל תרחא יכ,תאז תוטעל שלו טתוא

 אל םהט ןמז לכ טייתדה טע תויחל ןכומ ינא .לארטי יניד יפל תויחל םולה רטפא "א

 תוליהקל תכלל םיבייח ונחנא .רתויב הבוטה ךרדה וזו םהל עירפא אל ינאו יל ועירפי

 ודבעיט,הליהקה ךותב וראש* טידליהש םיצור OM ינט דצמו,תודהיה יכרב לע םידליה תא ךנחל

 תרבחב םלרבח טניא דחא דצמט בצמל ועיגי םידלישט תושרהל טילוכי אל ונחנא .הליהקה ןעמל

 ?דוהיה ךוניהה לס תולחתהה תא לצנל טיבייח ונחנא .םט תויחל וכיטמי ינש דצמו הלוגה

 .לארשיל תולעל איה םמצע טידליה ןעמל הדיחיה ךרדהש תוארהלו תוליהקה לש

 .הרבחהמ קלח אל ךא הלוגב םייחט היעבל ןורתיפ אוצמל טי

 .ץראל הילעל ךנחל טי ןכלו תודהי Op רשק הזל סיסכ דחוימב רתויב ןכוסמ רבד, תוללובתה

 הילרטסוא- גרבלט*מ דוד ירבדמ

 סע םיכסמ לננלא .תודהיל דבלב ילט ישורפ תא יתתנ,תיטסילרולפ הרבח ונחנאט רורב

 . ןויערה .ללכ תרוסמ ריבעהל אל בטומ תרוסמ יצח טולקל ידכט -ןאכ הררועתהט תיפיצפס הדוקנ

 .םולכ אל וא- לכה לס

 אל ונאטשכו הז רולקלופב ול ךישש המ תא רחוב דחא לכ,רולקלופ לש םלש ףוג- תודהיה

 .ידוהי תויהל בושח המל הלאטה ןכל- ונבגל תודהיה ךרע המ טילחהל ונילע הייתד

 וז יתוא גלאדמש המ .תיתוברת היבוברע יהוז ,תיתדו תינוליח תודהי שיט הרדגהל דגנתמ

 רבדהט רמול םילוכי .טיימואל םיכרעו תודהי לש הלאטל סחיב םידמוע ונא ןכ*ה הלאשה

 .שינובהל םימיאתמ טניא תודהיב םימייקש טיכרעה לכ לבא םליק וניא

 ידכ ךנחל ךירצ דציכו ונילא םיכייט הנממ םיקלח הזיאו תודהי לש תרוסמ ונל טי האה

 ? תועמטמ םיידוהיהו היימואלה םיכרעל היהיט

 טמוקתהל םיכירצ סינובה יתעדל .סחיתהל ךירצ הילאו הלאסה תאז ? אל וא ידוה* תויהל םאה

 תודה*ה תסיפה לכותא ךפה יתדה דסממה ,יתדה דסממה דגנ םוחלל םיכירצו תוינוליח התוא דגנ

 .הקיט*לופילק הרוצל

  ,ידגנ-אל םאו *תיא התא- הז םע טיכסמ התא שא .טיידוהיה טיכרעב לוגדת התא םאה א*ה הלאשה



 הלוגב תוחילט

 לנויצה גיהנמה וא הלוגב תינויצ תוגיהנמ טיצור ונחנא םאה : רודיבא לארשי

 תוינכתו םיגולואידיא םלגל ךירצש חילש .ץראהמ אצויה חילשה היהי ףולחה-רב

 וא ל"וחב תוגיהנמ ךנחל ידכ חילש טיחלוט ונחנא םאה .תויברימ תויכונלה תולביטרטסינימדא

 ם*ת*לסה תוכזב תמייק- העונתה סאה .ל"וחב םינובה דוחא לש ןק זכרל חילש םיחלוש ונחנא םאה

 .תמייקש העונתה תוכזב ם*חללש טלרגשמ ונאש וא

pau”םע .,הילש לש ותוחכונ תוכזב קר תומייקתמט תומיוסמ תוצראב םינובה דוחא לש תועונת  

 ווהה תועונה ש* ."קוטב תרכמנ הניאש הרוחס" םה םש םיחילשהש תועונת ןנסי .העונתה תררופתמ ובוש

 םושמ םילכטותמ םירזוח תחא אל םיחילש .העונתה ימוחתל רבעמ יהשלכ תוליעפל ןתודגנתהב חילט

 םלחילט רקילעב חולטל תיסרוקיפא איה יתעצה .טילוע לש "תלבוקמ" הסכמ תאבהב וחילצה אלט

 תונכוטה לש רנימסב ץר אל ונידי לע ורטכוי םיצובקהו תוצובקה דוחא *רבח ויהלש טייתללהק

 חילטהש וביו ,הסדה ,הילע :ןהב לפטל ךירצ חילשש תויוליעפה רתיב םגו ונתעונתב לפטל ולכוישו

 .הל דרח דאמ ינאש העונתב תואמצעב רוטק הז רבד .ותלועפ טוקמב תירובצ תיללכ תומד היהי

 הניא העונתה זאו המצעב ןתוא אלמל הכירצ העונתהש תויצקנופה לכ תא רתו* ול לטונ חילשה

 .תיאמצע תינולצ תוגיהנמ תלדגמ

 ךירדהלו ץעייל וילע ילארשי-ינחור ידוהי חככ שמשל ךירצ ,ץעוי תויהל ךירצ חילש

 .הדובעב םיאשונ טמצע םיכירדמהש העט תוגיהנמ לש רגר

 הבוט לבא הקירפא שורדל הבוט אל וז העצהכ טיחילש יבגל וז העצהב ןיחבהל בילה ינא

 .(תויתעונתה תויצקנופה לכ תא זכרמ חתילשה םט) ב"הראל ,תפרצל

 ףיכלרצ ונחנא .6 14,000 הלוע ל"וחב טויה חילש.תירובצ הנייגה לט טקפסא םג העצהל טי

 תא לצנל ידכב רקיעבו ההובגה תיפפכה האצוהה ללגב םג טיחילש רוגיטב Dar דאמ תויהל

 םינובה ילעפמבו דוחאב םייזכרמ םירבח .תוכיא הצור ינא .ונלצא םייקה לודגה לאיצנטופה

 לט הלועפב תויורשפא לידגא םא ? יתדובע טוחת והמ : םילאוש תוחילטל תאצל טילוכי רשא

 הלרבח רתו* אצמא (המצע העונתב יוצמה) םינובה דוחא לש ידוסיה ןכותה תא חונזל ילבמ חילשה

 .דבלב םיכינח 50-ב דחא חילש לש לופט ענמנ זא .תאצל וצריש םימיאתמ

 (ולזה רטג):רגנל לאכימ

 לכב .הפורת התוא רוזא לכל. אל העונת התואב וליפאו טיחילטל הפורת התוא העונת לכל אל

 ינכפהמ יוניטל רשוכ - :תודוסי ינש טייקל הכירצ העו.תה ,הרקמ

 לש יקמינימ ןיקת םויק רשפאלט םייוסמ רדסה -
 .העונת
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 ןורקעב ךמות ינא .הלש תויתיעבהמ קלח הזו יטמלבורפ אוה הלא תודוסי ינט ןיב ןוזיאה

 העונתה *רגוב ילואש םייטילופ םייונלשב הנתומ הז רבד לבא - יתעונת אלו יתללהק חילש לט

 לש איה תפלאמ אמגוד .םתוא ללוחל ל"וחב העונתה יכינחל השק .ללחל םילוכ* ץראב ןאכ

 ןיב הדרפהה לוסיחל ץחל ליעפהל ןאכ העונתה ירגוב לעש ב"הראב "ריעצה הדוהל"ו "םינובה"

 .תועונתה יתש

 .העונתל סנכיהל םיחילש טילוכי ,יתעצל ,דציכ

 םלוטמש ?בלטרטסינימדאו יפסכ ןונגנמ ,םינרק לט החימצל םידע ונחנא - יצראה רוקימה לע -

 י  העונת יכינת לש ןורמתה תלוכיל רבעמ םהט ,םייתונכוס תוצעומ לש יפסכה ןונגנמה טע

 .וכשמה תא עבות ומויק םצעט הז דסממ טע ןרמתל טללוכי םניאט

 שע ץקה לש תימיטניאה הריוואה ,ןברוק לפונ חילטה ןאכ .ןקה לש - ימוקמה רושימב -

 .תילשה לט וצוביק תא םג תנייפאמ הליהקה לא סחיל ףואקל ןוצרה רסוח

 ב"הראב העונתה יחילש לכ .העונתה חותנ י"פע תויהל ךירצ העונת לכב עוציבל םיסבה

 ןיב ראשנ םיכינחה רעסמ ,ופלחש םינשה 15 -ב תאז םע דחיו םיימיטפוא ,העונתהמ םיבהלתמ

 .העונתה לדוג לע עיפשמ אל יאץירמאה יווהה , 9000 - ל 0

 (לאערזי) ףוסיילא ן'וג

 י לכב עודמ - הלאשל סחייתנ טא ךא ,העונתה תואמצעל וירבדל סחייתהב לארשי םע םלכסמ

 לכויס סדא ךירצ רעונה תעונתבט הדבועב הבוטתה תא אוצמל לכונ - ח*לש םלחלוסט ונחנא תאז

 לוכל חילשש תילארטיה חורה יהוז . םילועט םינושה תונויערל הטעמל הכלה תובוות תתל

 הילטה דלקפת .ותוגיהנממ תעבונה תדחוימ השגרה יהוז PTD רתוי הנקמה הריווא ש* ,איבהל

 ורמואב לארשי לע קלוח ינא .תאז שרוד העונתה סרטניא וליפא .םיפוג דואמ הברה ףופחל לוכי

 םע העונתה התוא לש תדחוימה תוהדזהה תא דבאנ הזכ היהי חילש םא .יתליהק תולהל ך*רצ חילשט

 ינולער גוה ותואל ,החפעטמ התואל ךייט וניא חילטה DR .תתחופו תכלוה חילטה תעפטה זאו חילשה

 .הברה דבאנ העונתה לט

  (ליהארורב)ר*מצ בד

 תא ט*ררועמ רטאו רקובה ולעוהש םיאטונהמ הטסנט ידכמ ידמ תובוטח תולאש ןאכ ולעוה

 לע הז ןויד קיספהל עיצמ ינא .לוחב "םויה איהש יפכ העונתל שויק תוכז ש* םאה":הלאשה

 .סתוא לואשל קר אלו טייחה תולאטל םג תונעל ונדיקפת .ולעוהש תולאשה לע תונעלו תוחילש

 .הלוגב םעל לארשי תנידמ Pav רשקה ומכ ;תדדהיה לש המויק םצע :וחכ תויחצנ ןהט תולאש שי

 :רודיבא לארשל ירבדל סחייתמ

 המצע תאטל הלוכי אלש העונת רבדה טשוריט,םיכינח 50 לש ןקל חילש חלשנ אלט ןעט לארשי -

  .הדוסיב תירסומ הלאט יהוז .הטלח תולג טיריקפמ .םויק תוכז הל ןיא



vio 

 ?םויה העונתל םויק תוכז שי ללכב שאה הלאשה תעמתטמ "קושב תרכמנ אל ונלט הרוחס"וירבדב

 לצנל ה*עדויו תוחילשל עיגא םאש רמוא הז - "הליהקל ותוא ןתינ העונתל חילט תתל םוקמב ונחנא"-

 תויצקנוט תרבעה שי .ןינעה תא חינזא זא - יתוא לצנל הלוכי הניא העונתהו "טקלא" יטנא ית

 ,אל-אלו,בוט םינעב תבלתטמ העונתה סא ידוהיה טעב קץוסענ ואוב :רמוא התאס הזמ עמתטשמ ,הלוגב ונלס

 הזל םינכומ ונחנא םאה .ינחור גיהנמ לט דיקפת ומצע לע לבקל ךירצ חילשה -

a 

 ma) ןיעמ)ילג בקע

Romםינובה תא לסחל ןתינ  UR UAלארשי םע טיכסמ ינניא וז הדוקנבו,טיחילטש ןיא . 

 ,בלוטמ חללש תאר קל by וויכירצ ונחנא .לארטי לט וזמ תכל תקיחרמ תוחפ תותילט לש דיסח ינא

 תדובע רקיע)טינובה דוחאב הדובעה תדמוע וטארבע טלוטמ והז .ליגר עטוי םינובה דוחאב דובעיט

 י.תורחא תודובע הנדומעת טלוטשמה לט טירחאה טידדצה ינטבו,(51/ העונתב השעית חילשה

 .ץובקל הילע ןץעמל תוטעל בייח ץובק רבח * 3

 ולכויש המוק רועט ילעב שיחילט ךירצ הז ךרוצל .טיטנדוטס לש איה הרקיעבט הירפירפב דובעל א

 ודהיב הלועפל וניחילשמ תיצחמ םורתנ. ונלש "זמיאה תא לידגי םב הז רבד .וללה תורטמה שולש טע דדומת

na(הילגנא) ןמדירפ  
Pig 

 ונעגה .ןינעה חוסינל ונעגה הנורחאה טינובה תדיעוב .הינטירבב jota הנודנ תוחילשה תיעב

 העונתה תרגטמב דובעל לוכי וניא יתליהק חילט ,העונתה ךותב יזכרמ תויהל בייח חילשה דיקפתש הנק

 וילע הקזח העונתה םא .העונתב רוזס תויהל חילשה לע,הטלח וא הקזח העונתהש ןיב .החלצהב המייקלו

 תיטיא ןלנועמ היהיט חי לב ךרוצ טיט ,ןבומכ זא,רבטמ תפוקת תרבוע העונתה DE .ינהור גיהנמ תויהל

 . יחל vo תיביטרטטנימדא הדובעמ סונמ ןיא .הליהקב טג חילטה תדובעל תודגבתה ונל ןיחש ןבומכ .העונז

 .העונתה תריגט ושוריפ הז רבד

 חילטה תדובע :דחא רבד תוכזב טיל הז לבא תמייוסמ הדימב רבכ טייק הצור לארטיש המ ,השעמל

  ."עודי ועבצ"ו רדגומ אוה העונתל חילטה תוכייתטה בקע יכ ןכתי אל ךופה בצמ .הצוחה העונתהמ תיש

 רבדיו "עבצ" אלל,הרדגו אלל אב אוה םאש איה יתעד .ךלוה אוה המ תארקל עדוי ולצנל הצורס <

  .ותיא רבדל הצריט והשילמ אצמ*י אל - דחא לכ םע תרו



 (לאערזי)הפלוו ןד ירבדמ

 תניחבמ םגו םיקוס*ע הברה ךכ לכל הנפתי אל חילשע ךכ ךותמ טא,בלוטמ חילטב ןלמאמ אל

 .טיחילטה לש ם*יקה לאלצנטועה

 .ותויטיאו ותלכי יפל הביחרמו ותדובע תאו תוחילטב וכרד תא הוותמ חילש לכ

 המטגה ךרד יבגל,העונתל ופרטצהט םיכינחל תונעל המ היה דימת- רימצ בד לט תולאטה יבגל

 תואצות טיו הדובע הברה תעקטומו ךסוממ אוה הילעל ךוניחה לט ךילהתה ,ץראבו ץוביקב

 .םינש המכ רחאל קר

 0 רתולב תינויח איה תוחילטל עיאצוי םהש ינפל ץראב ל"וחמ רעונ סע ם*ח*לט תדובע

 תוחילשה .רעונה תרכהל םיחילטל םגו םרובע יד םלשוע אלט תועיגמש תוצובקה םע רטקל

 ,תועיגמה תוצובקה ךרע תא הלעמו ללכב הלוגה אטונל םסחי תא הנשמ ףא ל"וחל םירבצ לט

 .ץראבו הלוגב רעונה טע דימתמ רטק טייקל םיבייח .טרפב, טיחלשנה הירבצה יניעב
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 תוחילטל טרישכהל ,םתוא ןנסל,םיחילט טפחל איה העונתה תוריכזמ לש תירקיעה הדובעה

 עקרב אלא ותויסטיאש קר וניא חילש תחלצהל יאנתה .םתרזחו םתוחילט ןמזב םהלתויעבב לפטלו

 תונכוסה יהוז טיחילש ןיכמה דיחיה דסומה ,ואל וא וב ואגהי טא- ץוביק-וירוחאמ דמועט

 .םהידיב תתל טילכ וליאו םיחילט ןיכהל ךיא טבלתמ ינא . תידוהיה

 קופיס תוחפ הברה ול היהיו הרטמה תא קוידב גישי אל יללכ חילש : לארט* ירבדל סחיתמ

 .טחלוט טטב טמתטהל ץוביקה לש םיחילש לע ןכל .הדובעב

 



(aa) por vom o 
 תוינכותבו המצע תוחוכב דומעלו המצע להנל תבייח רעונ תעונתש לארשי ירבד םע םיכסמ

 חילטה גוס ןינעב םג nox םי*כסמ .הדובעה ךותב םירבדה תא ןווכל ךירצ חילט .הל הבלצמ איהש

  ח*לש *כ,וז הלאטב ישעמה דפה תא חוכשל ןיא לבא יניצר ןעטמ ילעב טיטנא חולשל po .ותבשחמו

 BR Papo ques דימת אלש ךכ והשלכ דסומב וא קסמב דיקפת לכב תויהל לובי ןעטמ לעב בוט

 רודד,טינובהל ףתוטמה םיחילשל רנימס שויק לש תורשפא לע בטוח .רתולב הלבוטה טלשנאה

 .הנווכהל הקוקז רעונה תעונתע בטוח הרקמ לכב.חילטה תא ריטעוול לדכ ינויצה רעונהו

 (הלרוא) טל המלט

 .םלטנדוטסו רעונ ברקב הדובע,הילע ןחלוש,העונת :הלועע י?מוחת הטולש ט"קסוע ם*הילשה

 אוהש הדובעהו תידוהיה הליהקה לש תותלד וינפב תחתופ הילע ןחלוטב דבוע הילטהש הדבועה

 לע חיל/ה תוטלתטהמ טטחה ןינעב .הליהקב תמייוסמ תוגהנתהל ותוא תרשוק הניא סםלנובה חילט

 הווהמ חילטה הב תי לארטי רעונ תעונתמ אציט ימכ - יפסכהו ינוגראה דצב וקוטיע בקע העונתה

 4 העונתה זכרממ םיח*לש לש תועצה םעפ אלו חוכיוב,אטונ לכב םינובה תעונתב יתלקתנ ?דעלב עבבץ

 Er ןיאט הלגרה תמייקש יתיאר טירזוח טיחילט םע יתמייקש תוחישב ,ולבקתה אל םירחא תודסוממו

 .םתדובעב ם*הילשטה לצא רבטצהט ןויסנהו עדיה תא ללכב טעמכ טילצנמ,דוחאה רתוי דועו העונתה

 (רנה רוא)ןיקצמ בד

 תויהל הכירצ וז אה .שיצור ונא העונת וזיאב איה הלאשה,דמעמ ץיזחת חילש אלל העונת

 הכירצ םלנובה דוחא .הקירמא םורדל בוט רבד םנלא טייתליהק טיחילש ?תיצובק תיצולח העונת

 ןעמל לכ םדוק לעופ טינובה חילט .הנוטארה ונתגאד תויהל הכירצ תאזו תיצובק העונת תויהל

 .טיבחרנ טימוחתל טלחילשה תדובע לוציפב ןימאמ 233% העונתה

 (שרוחה רפכ) ןורדק ןורהא

 הדובעב קטוע וניאט ץעיימה חילשה תומד .ץראל ץרא ןיב חילשה תדובע ןיב ןוימד ןיא

 “0308 - תיללב תוחילש ,ץפס אלל ילאידיא בצמ והז - דבלב ץעיימ אוהו תלמולמויה הרוחטה

 ,תוליהקה ידבוע תג טה תונכוטה *חילט םא,תיללכה תונויצה לע "לופונומ" תונכוסה ןיא

 .שילטוריב תעדה תא תתל ךירצ,ךכ לע .העונתה טע תוטגנתמל ם*תעל םיאיבמ

 רוקמ תווהל שיכירצט שיקטמה .הטלח ץראב העונתהש יתשגרה יתחחילע תפוקת ךטמב

 .העדותה הוויה ירי לע < וז הדוקנ קזחל דציכ הלאשה תולאשנו הטלוח שילגמ bond תאיצמב

 תוצובץה דוחאב ןהו טידמעומה ברקב ןה,ץובקב ןה,הלוגב תינויצ הדובע תוציחנ לט

  .היצובקהו



 (הילגנא) ןמדיד

éתויעב לע רבדל טיאבה םיחילש לט שגפמ אלו העונתה לט איה הצעומהט ךכ לע ןנולתמ  

 רעונל .שתנוופהו טתרזעל םיקוקז ןיאו,העונתב טוקמ סויכ הטעמל ןיא ם*רגובמל .תוחי

 .םיצובקהו תוצובקה דוחא לש ילכ הניא העונתהו ומצע לט ןווב +

 ל (םינובה ריכזמ,הערצ)גלפ הדוהי |

 איבהל אלו העונג ירבח סנכל םטו ןודנולב טינובה דוחא לט הצעומ לע זלרכהל טילופי ונייה |

Demaרוזעל לגוסמה דיתיהו שינובה דוחא תויעבל ברוץמ ולוכ אוהש הז רובצ דימעהל ןויסנה .הנה  

 הבשהמ ךרד לבקמ ינניא .תיצולח רעונ תעונת לש תויתימאה תויעבל הנבה רסוהמ עבונ טינובה דוחאל

 ונייה וליא ,ךירדהלו רוזעל,קלח תחקל ךרוצ האור ינא לבא םויה העונת רבח למצע האור ינניאו,וז

 תוחפסטמ םע שיחילט חולטל ו'יצובקל המל,םיבדנתמ ny קר רדתסהל םילוכ* ויה היצובק,ךכל טימיכסמ

 הנידמל רוזעל לכונ אל תאזב .תורודה ןיב עובק רשקב ךרוצ ןיא םא םהייח לרדס ,טדמעמ תא טבטלו

 .גירבדל תועמשמ שי יכ ונירבדב רהזיהל ךירצ .?דוהיה שעל אלו

 von) רורב)ןוארק פיליפ 9

 .השטק הלעב אלה םיחיל\ סויג -

 .ץועיל רוקמו תיב ושמשב בוטח ץובקל רעונה תעונת רשק —

 .תיצובקה העונתהמ אל ךא ןכ,טייתליהק טיחילט =

 (םיראה) ןייטסלדא םהרבא

 4 ל

 .הבתכה יפ לע הדובע תיגכת הנובה חיליה לש ןווכה רסוח איה עיחילשה תא תוולמה תויעבה תחא

 .תוליהקב תלבוקמ דימת הניא רעונה תעונת ןכש וז הדוקנמ גמלעתמ לארשי תעצה -

 היגולואידיא םיאטונ תרבעהל ץראל תונורחאה הינטב ועיגהט העונג ירגוב לש תונגראתה השורד 2

É 

 .(יאצוי שיחילטל

 .הדיעול עצמ ןיכהל הכירצ וזק הצובק .יגולואדיא לוטלבל תרגסמ הרסח -

 .םיתילש לש בחרנ סויגל ןומימ תורוקמ אוצמל טי .טיחילש הברהל הקוקז ה"ק בצמב העונת --

 .ץובץב תוילאיצוס תויעב רותפל ידכ םימיטתמ ילתלב ₪*חילט תחילט -

 .ךלוה אוה המ תארקל תעדל ךירצ חילש --

 םנלא,ץובקב הטענה לע םיעדוי שניא .הילעה ירחא הטענה לע הלצמרופנלא :יכינחל הרסח =

DST:תוטידאה האב ךכ תובקעצו ץובקב תובלתשה יהמ . 

  .תלעהט העצה לכ שע דדומתהלו תיגולואידיא ץבאיהל ןכומו ותבקחמב ריעצ תויהל ךירצ ל"וחב חילש =

 .תודהיו ₪זילאיצוסל רטקב טויה דמול המ ןיא ונל

  .םיחילטל הטקבה אובת םהמ ךכ רחאו ויניערגה וטבגתי םדוקש העצה ןכתית -



   
   

       

     

      
      

   
 .דובעל ותלוכיב עגופ ריהי תויהל רוסא רעוג תעונתב חילטו

    וא ל"וחב ללארשי דטוממ אובל הלוכי הלבגהה ;הליהקב תוליעעל חילש לט המזויל הלבגה ןיא |
 .המצע תולגה דסוו

 .הלוגב רעונה תעונת דוחי לע רומטל לוכי תיצובקה העונתה לט הכרדב הננמא רודחה חילש קר

 .תודהיה תאו הלוגב ידוהי רעונ ליצהל אוה רעונה תעונתב ותדובעל ףסונ חילשה דועי

 .העונהל הלואר היהת" תוגיהנמ ןיכהל חילטה דועי .טלועב הלודג תוללובתה תנפס טויה הנשי

 לנאו ידעלב רעונ תעונת םייקל לוכי אל אוהח תונל רמול לוכי ינא ץראב ם*ינט טולש רחאל    

 םוקל תבייח אלא הלוגב רעונ תעונת קר תויהל הכירצ הניא םינובה דוחא .וידעלב המייקל לוכי אל |
"
ל
 

    
        
    

 לט ל"והב העונתל תונגראתה ץראב אובל תבייח .ל"וחב וניאר? המ וניא ץובקה.ץראב םינובה תביטח |

 ןוידל תוחילשה א"ונ תא איבהל תדמתמה הדעוהמ שקבמב. הנוט ץרא לכ - תוחילט .ומלטגה םירגוב 0

Et 
 | ,טלמצמוצמ טיכו חב

  

    
      

  
   

 (םלרוא)ןיטייט ד

 .הז ןוויכל הרדרדתה החיטהט ךכ אשונה תא איצה לאר/י .תורקל היה בייזח חנ לש הרקמהט בשוח

 .וז הבוגת ןאכמו ןוכנ הגצוה אל היעבז

      
 ןאכ ם*נולדב .םתואמצע תא וניגעי ךכ ידי לעו יתגצהחי תוחילויה תיעבל וסחייתי טלכינחש יתיופק

 הבלטה וזט ןכתיו העונת יכינח !ץראל ןמזמ אל ועיגהש הלא ;םיסיימ :םיטנא לט תורוד השולש םיפ
     

     

     
   
     
       

      

      
    

Eי  
 (דבלב תויטיא יתועד):בד ירבדל טחייתמ .הטק ןוידו
   

 MERO היואר הניא תלאמצע הניאט העונת

E vo: ָ . 

 הילעה םלעבונ הזמו תודהיה איה םויה םיכירצ ונאס הדיחיה הרוחסה - nos“ הניאט הרוחס" <

    

 םלנותנב טיכינה דייצמ חילט.תידוהי אלא תינלאמש תיטקאולופא תויהל הכירצ אל הבוסשתה ייְּבק

   
 .תוחילט לש םירחא תונורתפל תכלל ךרטצנ זאו טוצמצל ןנוכתהל שי ,תיתלט

 םימייקמה םיגיהנמה רפסמ אלא תויעבה תא רותפי אל שיחילטה רעטמ .ןורתפ ונלא םלחילט יוביר

    תידוה* הכושת שתקוצמל תתל םיצורו תידוהיה הקוצמה תיעב תא םיניבמו התוא ם*רווהמ,העונתה
 .תוחילט לו  תורטפא היהת הזלט *?אדובו תינויצ

 E , :תוביס המכמ הטקץ הז רבד .הצרא ןמזמ אל ולעט טינובה ירגוב לש תרגסמ תמקהל דגנתמ אל לא

 ] העונג י;יתוט שיאורש םוטמ טינקיניצ שה א ;םיטיימ לש רוד אלו טימילטמ ל רוד שיוהמ ₪

 .וב התטילק בקע תונוטאר םינט 5-ב םתוא ררחטמ אל ץובץה 8;העונתב תויזכרמ תויצקנופ טיא

    

 .ץטמ לכמ דחא גיצנ טע הדעו שוקתש התלעוהט העצהה רחא הנעי ילואו תאז הטעיש דחא לכ ךרב
x0  

bi , | ' % 
        ו ראש 8 וו  o Pt ai RT 6- 2% PELAו


