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 11.11.76 | ולואפ ןס

 דובכל
 דלפנרב ה"רא
 םינובה דוחיא

 .ביבא לה

 !םולש לבילל

 םלרבד המכ רלחבהל ןוכנל אצומ "נא (סרגנוקה ת"הד) תונדרחאה הויוחתפתהה רואל
 77 הנשל ץראב םפילעפמה אשונב ה"צמרופנפיא ןכו .וב םיקושק ויהש

 םלוא .העונהה תדיעו םילקהה סרגנוקה תא תוהדל הטלחהה רואל םע םיעדוי ונניא
 | .ןינעב הרושקה הקיטמלבורפה תא ן*יצל הצור "נא הרקמ לבב

 ליזרבבש אוהו .םסהב ןודאש םיפיעסהמ דחא לכב ה"הת והעיגנש ןינעמ טרפ ןייצל בושח-"
 הז רבד .תיביר אלל הנש ךשמל .ורק 12.000 ד"קפהל ך*רצ ץראה תא תאצל הצורש "מ לכ
 nam) הרצ גלכל ומכ הזל ולגרהיס דע) עוסנל דלכוי םישנא דאמ טעמש סרוג

 תרגסמבש רחאמ ונלש רבה הב לילכהל לכונס ונבשח סרגנוקל תחלשמה לע רבוד רשאכ
 האצות ויה הדובעה nabo? canina 50 % ש 72 ונחלצהו דאמ םיליעפ ונילה תורבהה לעפמ
 הדובעה הגלפמ לש תימלוע הד"עו תננכותמ התיה הזל ףסונ .דוהיאה "רבח לש הדובע לש
 ונלש תויורשפאש אצוי הז לכמ .אבה סרגנוקה תברקל ךע החדת וזש ח"נהל שיו ,תינויצה
 ךירדמכ בלתשל ונלש ס"רגובהמ דחאש .החאל טרפ ,ןלוכ ולפנ ם"לעפמה דחא לע פמרט תולעל
 תא םייקל טלה*ו הדמב ךוציקב DK טרפאו .העדל םדקרמ ןיידע הז לבא ."זורפת"ה תוצובקב
 לש ךסב אטבתמ הז .ןאכמ דחא ג"צנ הולשמל הרזע ם"שקבמ וגא ,ןנכותש "פכ העונתה תדיעו
 .הדקפאהו םיסימה תא ךאכ םלשל ראשי דמעדמלש ךכ | / 700.- כ וא .ורק 11.000.-

 ?עודמו .תובורקה םינשב טגש הוקמ ינאו,הנשה היהת אל "זופת"ל הצובק
 ל"אה תא דיקפהל ךירצ ךאכמ תאצלש ןויכמו ,ןוכמ וא הרשכה הנש א"ה ונלש הפדעההו רחאמ
 ןכל .םייתנש ךות (הדקפהה) םפימעפ תאז תדשעל טיכסהש תחא החפשמ ףא ךאכ ריכמ ינניא
 ם*ירגוב םע קר וב בלתשהל הוסנלו ,הז לעפמב ונכרד תא שדחמ ץודבל ךרוצ שיש בשוה "נא
 תקירז טםהל התל ך"רצו ץךאכ ןיידע תנשה "רחא םי"תנשש הלאכ וא ,תנשל המ םושמ ועסנ אלש
 .דודע

 היעב ת"ארנ אל ץאכ תואי"צמה רואל . ם"רבה 10 הנומ הנשה אצתש הצובקה [ןוכמ - תנש
 .ץוכמל רסי ראורבכפ תליהחתב ועיגי םה ,רמדלכ .ל"וח אא יכירדמל ךוכמב פםהופהתשהל
 Tum) 103 םאה) 129º puD הזיאל .ןוכמה ירחא ,ךשמהל תדינכתה המ העדל םיצור ונא

quaםללויטהו ,םירנימסה תוינכהת . 
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