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Ref... DE e Mot 

 05 דובכל
 םינובה דוח*א
 תימלועה תוריכזמה

 ----ביבא לת

 !בר םולש םירק* םירבח

 אוהו רהאמ .ןפוס דע הַצ בהכמ אורקל םכל דומפעת םכתונלבסש הוקמ ינא
 ולבקתנש תוטלהה רפסמ ינשבו ,ם*נורהאה ם*לעפמה "םוכס ןושארה וקלחב ללוכ
 .טממל טיצורו ם*בשוה ונאש,םינוש ט*מרופב

 TER תובכשה תוגתמ
 תומוקמה רה* יבגל .ולואפ .סב הטענהמ ץר רוסמל לוכי ינא טרופמ הוד

 .היצראה הגהנהה תב*שיב םיפ"נסה יגיצנ *צי לע רספנש הווד הז היה*
 םירגוב םיפוצ ,םיריעצ םיעוא ;תובכטל הוגתמ הטעולש ומ"קתה ולואפ .םב

 ינביא .םיכיגה 229 ה"ס ופהתסה תונהמה תטולשב (9 - 13 יאליג) .ם*ללוסו
 ,דאמ הלודג התיה החלצההש טנכסל קר דיגאו ,רתי טורפל סנכהל יאדכש בשוה

 .םהדובע ךשפהל דודעו ץרמ םיכירדפל ןתנס רבד
 הפ"סרבש הורמל דאמ טיתלצומ תונחמה ן*ה ם"פיגסה *תווד יפל םיפינסה רת"ב

onהנהמה ה*ה וב רוזאל ם*כרדה תא ף*צה םשגפו רחאמ םיפסונ ם"*מו* ועקתב . 

 .םיללוסו םיפוצ , רמולכ דהי תהורלעצה תובכשל תונהמה וכרענ ם*פינסה לכב

 םיכינח 5לל ופהתשה הפ"סרב
 א: ייפ "  רודולסב
 ₪ | "- 100-כ " וירב

 " 25 " הביטירוקב
 " 90 |" הרגלא .גב
 \םיתווצה אלל) םיכ'גה 400-כ ופתתשה ולואפ .0 םע ךח* לכה ךסב

 .תורגובה תובכשה תוגתמ
 ליזרב לכל םייזכרמ ו"הו ולואפ .ס רוצ>ב ומי"קתה תורגובה תובכשה תונחמ

 הרופריפ הריעב םייקההש \(14 — 15 "אליג) םיריעצה ם"נובה הבכש הנחמב

 תויוליעפה .וירמ רעונה התיזה העונת ירבה 50 םכותמ ,םיכינה 115 ופתהשה
 ,טרופס ,ם*ילארשי ם"דוק*רו םיריט ,תוכפהמה *אשונ לע תולועפ וללכ הנחמב

 שרוהב הנהמל ץוהמ הל*לו נוי לש ןונחמ ה"ה הנהמה רמסמש תויפוצו ד" הכאלמ

 .הנהמה םוקמל הכילהו ט"ש ללכש לויט רחאל םיכינמה ומיקהש םיריס *להאב

 םנמא ל"התה ךוהיאה man ןיבל ו"רמ רעונה תיזה "כינה ןיב הלועפה ףתיש

 ךכל איבה manda nv Pr תהחלצומ הול"עפ לבא הלדבהמו הרגתסמ העונת לכשכ

 .ליעומ וליפאו בוט בולסת ה*ה ומ'סבש

 ,וגלש "הרשכה'ב ט**קתה (16 - 19 יאליג) טירגובה םינובה תבכט הנחמ

 ,רצהבו הדשב הדובע ויה תויוללקעפהו ץוביק ה*ה הגהמה ם*כ*נה 67 ןב ופהתשהו

 םינויד ,םינוס םיגוה,'וכו לעופו יונב אוה דציכ ץובקה תוהמ לע הוה"ש

 ."וכו , הבכסה ,הנהמה לש תויעב לע ץוביק תפיסאב ומכ

 הרשכה הנשל האיציה תויעב ןובלל דעוימ היה \,הש*גפ) ם*ליפעמה תבכט הנחמ

 .הלכלכו ןוהטב הרבח avisa לארט* לש הוילאוטקא תויעב ןכו הגשה ןכותו *פוא

 .הבכשהמ קלתח קר םהש םיכינה 22-כ וב ופוחתסהו וס*א ךיעה 49% ם*יקתה הנחמה
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 - ך שט מ ה -
 ונלבא הורגבל המוד והשמ הז וזה הללקה ,רלוביטסוו ,איה וז הבכשב ה"*עבה
 תזש ,ןבופכ .הזה בלשה תא רובעל ך*רצ הטיטרבינואל סגכנש "נפל ךהא לכו
 o“ .םגכהל לכוי הציאל רקיעבו הסיטרבינואל דךימלתה םנכ** םא עבוקה בלש
 הלא .ם*הובג םינויצ אי'צוהל ךירצ ל"כש ם*מלשמ אל םש ת"תֶלשממה .ינואל
 רמוהה לע רוגצל וכישמה כא 95 ןילא וע'גת אל הנהמה דע ךכ לכ וחילצה אלש
 .ם"א התו* ה*לצהל *לוא ,*דכ

 12- 19 ואצייש יוכפ שלש *ל הארנ ,תגש "בגל םו*ה הבכשב ןמהסמש הממ
 ןוכמל תכלל ם*צור ונאש טלחוה ץראב הגסה *פנא *בגל ט"יקתהס רורבב .,ם*רבח
 םיגטק םיפיגסב םייזכרמ טישנא םה ם*ידמעומה לכ טעמכ .א erro המכמ תאזו
 אמגודל) ץראהמ טבוש רחאל טש תוללעפה תמר תא תצק תולעהל דפ תונמדצה וזו
 ףוסב הולעל ןנוכתפ ,ולינד ur ונטיש רגובה ,רודוולס ה*אבמ ט'דפעומ 2 ש*
 םיטיגרמ ונא ,ב .,(ף'נסה תא םה"פתכ לע תאשל וכרטציי םירוחב םהואש ךכ 8
 ר;עבו ם*ידוהיה םייכוניהה טיאשונב תלוכ*ו עדי םהל שלש םירבה ןאכ ם*רסהש
 לע ףידע היהי םכ"*רדמ ןוכמש םיבשוה ןגאו רמוחה הא ריבעהל ם*'לכ טהל ןיא

namהשק ה*ה*ש ש*בשוה וגא ץויסנה רואלו הגטק הצובקה ונרעצל ,ג .ל"גר  
uaי קלח םתוא קלהל ןהינ אל צחוימבו ליגר הנש תרגסמב 8ש הצובק "יח סבגל  

 ופוסבו ןוכמל הכלל הכירצ הצובקה לכש ס"בשוה ונא ןכל ,תגשל קלחו ןוכמל
 תויעבל םיעדומ ונא (é Cava qo TF הרשכהה ץוב'קב ם"שדוה הפכ תויהל
 % ונא לבא )/ביצקת) ןוכמב הזכ לדוגב הצובק םע ץראב %יה*ש ןכת*ש תוינוגראה

 .םיכירדמל ןוכמב םלוכ ויאי םהק *"גו*הו בושה "אדכ לכה הורפלש םיבשוח
 תניחבמ ךיהא אל אוהש ,ןאכ הלוכ הבכשה לש בכרהה רואל ונל הארַג ןכ ומכ
 אלשהצובקהמ ץלחש (ם*רוה) *ללכ ןפואב ןאכ ש"ש תורהא תולעב רואלו ליגה
 ם"בשוה וגא .םיזופתל ,הֶָנהַּפְל םא*צוהל תוסגל ךירא ,ץראל הנטל הנשה אעיי
 .הגשל האבה הנסב תאצל ט"רוהה לע ץוהלל הוכה םלצא רבג* ץראהמ םבוש רחאלש
 ףיגס לבל עיגנ ,םיהילשה .ונאש ינויה ךרוצ שיש אוה םציה רבכ רורבק המ
 בוט יוכט שט" ,עאבה* הַצ רבד םא ,הע'סַגנה "נפל ם*רוהה כע רבדל תגמ לע
 .לדב* ןוליפא ילואו E טנמא *תבקנש ם*כינהה רפסמש

notasהמפייקתה ,ם*רגובה  me?תחלצומ התיה *תעדלו "הרשכה!ב הונגתמה  
 .םיאשוג המכ לע בטג ןו"דהו םט*רגוב 21- כ ופהתשה ,דאמ

 ןיערגכ הולעל הצורש הצובק ש"ש טלחוה ה*הש ןוידב ,ה*לע ןזערג ,א
 .הצובקכ ךח* תולעל טיצורא םינכופש םירבה !1- מ תוחפ אל הנופ איהו

jon”דוע וערטצי* הצובץלש  nosרורב אל הז לבא,הש*גפב ופהתשה אלש ם'רךבה  
 סלרט; תלעב הצובק שלש ,אוה הצובקה תסלההל א*בהש ןורקעה .המכו "מ ןידע
 ,ומכ םירבד רפסמ לע הצובקלו ינשל דחא רתול תנמ לע ם*בוט קיפסמ ם*יתרבה
 ןילאש דחא קשמו ,הצובקה לכל דחא ךופ*ל םוקפ טואת ,הילעה ךיראת םואת
 % תמלשהה ץובק לע הטלההה רשאכ ם*דומ*:ה הפוקה ךטמב הרושטק הצובקה ה*הת
 עצמאב היה* ה*לעה ך*ראתש א*ה הטלהחהה ,ת*שעמ .ס'דומ"לה רמג *רהא קר היהה
 .ליה רורב היה* רשקה קשמו ביבא לת תטיסרב*נוא ה*ה* ךומ*לה םוקפ ,6
 ירודטב רוסקה לכ תא ןלכהל תגמ לע הילעה הקלחמ םע םל"עגפכב הלהה רבכ הצובקה
 העצהל ל*ה רורב תמכפה הָצ שממה*ש טיוקמ ונאש םירבדה ךתאש ןבומכ ,הילעה
 טוממב העונתהה הרזע וז ול טיפצמ ונאש ףסונ רבד (רשק ;שמ) הלעה ןלערגהש "פפכ
 םידומ*לה ןמצב העונהל רשקו דה* ם*רוגמ ומפכ ם*רבדב ,ביבא להב דומלל ןופרה

 א בלשל ס*צור וגא ללכ ץראב ויה אלש ט*רגוב רפסמ שיש רחאמ ,"ץופה" .ב
 .ץראב הרצק הפוקה ?Vento nino ם*ל*"פעמה לש הצובקה םע דה" םתוא

 "זופה" ןינעל סנגכהל תנשב רבכ ןויהש א*רגובה ן"ב המכסה שט" ןכ ומכ
 ךשאכ .ןאכ ונגרואיש תוצאובקה תא ךירדהלו 7.7.79 םָנימ בהכמב ונעאהש יפכ
 תצובק א*ה הינט הצובק העונהה לש ם?רגובהו ם*ל"פעמה לש א*ה תחא הצובק
 .תויהעונה אל תופסונ הוצובק ןכו בתכמ ותואב ן"וצש *יפכ ט"רגובה ם'נובה

 , .% יח

 לכמ טינינועמ םירבה 40 כ דועו ם*ריא 42 ופתהתשהו "הרשכה"ב םט"יקתה
 יגולוא*דיאה "כוניהה וקה הויעב וב ונודגו ם*מי 2 ךשמנ סונכה .םיפי'גסה
 יבוניתה וקל ןתמאתהו הכרדהה תהויגכת ,הובכשה *אל*ג בכרה ,העונתה לש *ללכה
 םונכה תא המיסו החתפש הא"לממ ,ה*גכט ,"ונב היה סוגכה .דועו ,העוגתה לש
 םיפוצה הבכשל .םי*גוה הטולש ןית .האילמב ולעוהש ם"אשונב ןוידל םיגוהו
 םאתהב רתוי תונטק תודעול לצפתה גוה לכ .תורגובה הובכסלו טיללוסה תבכשל
    ESP הכסמ ןוידל וסגכתה אטונה ןתואב גוה לכ לש תודעוה .ןוידה *אסונל



 - ך ש מ ה -

 "פוס רוסאל וןאבוה הועאהה לכ .ם*רגובה ךע ט'פוצה תבכעמ ןורתפה ףצר הא רצ'ש

 : .האילמב

 תכנחמ העונתה .א פה וטלהוהש ם*רבדה רקע ,הרופו הלצומ סונגכ הלה הד םוכסל

 .ץובקל הילעלו הונויצל תודהיל
«aהכירצו ידוהית רפסה היבב ךוגיהה לש ם*לשמ קלתכ המצע התא תאור העונתה  

 .רפסה *תב םע ףותשבו םואתב דובעל

 הירוטסה לש טי'לודג ם'קלה הָנללוכה תויכונמ תוינכת ומאתוה הלא ם*ןקל םאתהב

 אשונב ק"טעהל מ"ע ידוה* ןויבצ הולעב תופסוג הוינכת ןכו תובכקה לכב תידוה*

 ינמוה *ללכ קלח םג ראשפכש ןבומכ .רתו* תצק הז
 הזש הוקקכ *98% רוא הארתט עגרב טכל חלשנ סונכה םצכס תא לולכהש תרבותה תא

 .רחמ היהי

 רבדב טיעגונה םימרוגה לכ תער לע ולבקת* ולעוהש תועצההש תוקמ *נא םוכסל
 תויסעמו הויבויה הובוטהל היכהמ וגאו .ןאכ העונתה קוציהב ןינע סהל ש"סו

 ,םינגושה םיאטונב
tauתושיגפו הונהמ םהואב ןימשר תא אוה פג בוהכ* רלטוק היראש הוקמ  

 היגפרופניא עיגתש תנמ לע הטעג הז לכ .הלש הודה הא תלשת תל*עפה תוריכזמה ןכו
 טורטבש ןכת* ירה ם*יתוהמ תועד "קולה ן*יה אלו ןיאש תצרמל .טבמ תֶו'וז המכמ

 .ללוכ טבמ הוארל יוצר ןכלו תצקמב םינוט םיסנאוינ ועיפות ם*ירבדה

 הכרבב

 puma nao רימ *רוג ;קתעה
 . הונ ןועמש
 ליה רורב העונה ,ו
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