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 םיגובה רוהיאת הוריכזמ
 ןגר םולפ

 םיסספק לגעפה>כ 939 PU ופוסב עבובה *ל6 הביהכה רפסדה לע לצגבתהל 997 ם*8אר
 ןפז ןיא זתו הלאכ הברה םירבפצ> ןפזה שעו ,ם"גפק ם"רבד לע בוהכל ןפז ןיא
 לכה ךסבו ,האלה ךכר ןפצ הברה םיבירצו ,הולורג רבכ תוינבה יב בותכל
"29319 

VASS 27 PNaLva ax 7277 Tea Panosהתעפהש חוטב *2א .ףוס ףופ ,הקורג"פ לש  
 תויצבל הבפתפהו ץפז רמוי תצק םה*"דקהלו ,תרדופש רפו* הרוצב דובעל לבוא
 .הויבוביאה

 וירב בו

 0... בע ףוה*בב הלודג הכובה הביס. ₪ע ,הפי הרוצב הדליעפה הבה ה: 130990
 רפספב הבועב הביקה ךא ,ובזכא הצק םירפספה ..*.לברכ ם*ללוס 29714 הוגתפו

DISTAתרביהבל םיראאבגה םיל"גה לכב ,םיריכלת ל.  DINAב"הס .עועזכ 2008  
 ף>קיה הא ם*יפקבמ םביא םלההב ףל*א םירפסמ USP 28-ו םיפרצ 42 ואבי
 .ם*תופיר ןיידג יל ןיא תובירפה ר;5 *בבל .ןאכ 147  הדובעה

 תלזוגו הלה אל הכאלכמ ?FIO 79737 099 UDN ך"אבמ ןיירע *בא ,ף"בפה תביהבפה
 רבדה הארג םויה .ףגעב םי;קסועה םירוה רפשמ הדובעל ומתרב ילופל .ןעז הברה
 םישרגפה "ריחהמ: ךכ ,ורטפה 1943 היגב תלבגה VIH ךי.כע אג*ו תויה די הוספב

777º DUוגיכרצל םגתהב רוילע הובבלר םיאתב םרבכ שוכרל יריפא *ל הארבו ,ם*>ל8 . 

 םהש ,ויר- םיר.יה É .הרוחש ₪88 הברפתה %שאבה הגכב הרובעל היצההה הביהבה
 ריכומה לש ,ילב םייריב ₪80י האעמל ףיגבסהו ,הרפכה תבבל םיאבוי ,םיליעפ
 תוגיחב ללגב רהא רפספיס רדובפה םמיס-םש apra ךכ לכ אל הומ"בנתמ תבובקר "תחכובה
 -אצכב ףיגספה ריכזפמ פע Nº ,וז הצובק ךוהמ םוליפפה תחא .הטסיטרביבו>ל הסיגכה
 םשו ןטלדר"פ סקצ וקש .עגמב בת"א סבכהל אג .רו:-הוב ץובקב וופתה הרובקב ם*
 .ןובמ יגימב ףההשהל התוא עבככל ךי6פמהל ךרוצ ₪י  .ןולובצ "לאוס הרעגה

 % הרקכה :1 .תברובפ

 סגכא אלא ךכ את"בראה הגהבההמ םתלבק *"ארווב הצובקה לע םיקייו%> םיפתס
 .םיסשפל

 רתהו* התרא הואעלו והכפב רבכב ם*יבפי ם"כרע לא רוזחל איה םויה העוגהב הפגפבה
 םיכיגה רפ:הב ,הרנצב הבכס הל ₪* וז הפגפש רורב .י רבא ןודרעוה הוהפו העוגת
 eds הבפר ןוכהל העוגתה ירסעו. ןיב היצבקלפסה א. וג םג הלע רז הפכבכמ ךופמ   .ןבוהו הועהשפ העוגהב הרובעל DINDA ,תיבויה הא*ג *ארווב וצ ךא ,םיילאיבנטרפ
 :ןשט*אבה םיגוירטרקה "פל היצקלס
 ילםיביפ *בויער 909730 ןעפמ =
 .העובהב הדמהמ הדובע -
 (יטפופיה (Vias העוגהב הרוגעל הרזה תוריפא =
 תייאר ךוהפ ,ןוכמב הצובקה לבל הופסוקכ רסוההט ןוכגה הצובק הפילה ,רהוי רחואפ
 לע ראוול שיש ,הלצופ הרשכה הַב5 עובבל ם"גובה רוהיאבו ץראב ורגוגפ םיאבאה
 רדגנבנפה הרגלא וטרו>:ו הפיסר קר  .ההא ה*"ג.תל רוירהי ךלה הצובקה 7.07 ןוכפה

 םייופמה גיצבלב הגהגהה הםילהה ןאכ .ןוכפל וכל* םהיגיצבא ךכ לע ורפעו
 הבל הבובקה לכ CS הכלל 173397 109397 71207 הכלל ורפפא* אל הרגל,-וטרופמ
 .םי;דוי יאדווב תא הארא ,הלודגה ה"עבה הרגוג ךכ .הרשכה
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 רתוב אל ההטלחה לע ףקרהב הרפע הגהפגההש ןוויכו ,םירגדה רותפתה םייהביב
 יבביא ןיירע רדיהו,בוהפ ,יגולר.*60פ טסטל ,הראפל םיכסהל אלא הרגלא ופרופל
 םשלו .וירב ףיגפה לאו ,ת*ביא *לא רבע הפ;תהה ד12וש ,הז 1ל2ב ךא .ערוי
 םלועמ םהטר גו יפה א.וב הא *היתבכה *1ב25 "לע םיטערהב DA ,היצרסטרוליא
 םהפ *טיבפה ןוהיעב בותכל םיזיפב םה רציכ םיפערתהפ םה ןכו .ךכ לע ובשה אל
 עורי ריקה היה ויר ף*בס ירהש ,ם*י*קקו הפררת לש הכורא הפוקה רחאטל הילעב
 .הצפטל

 לכובש הווק>כ *גא .היגוכרהב דובעל הורפפא רקוה לב ב%צס םויה בצמה 993
 ותוהכוג לאב רק*עפב ,הצ שרוהל 19-ב םייקת הגהבה תביטיב תוזורה תא ע"גרהל
 .ם"יצרגה םילעפ5כה אא לערפה לא איצוהל לכובו ,הקורביפ לש

 4% 09320 uvas הזיאב ףהה:הלמ ר*ירס רילה רבהה הא הגהבהה הלספ ם""הביב
 הצובקל ןכוספו *ל*לש רותב אוהא ,העוגהתל PINS םייהבפ רבכ אוהש הבעסב העובתה
 הסטלחהה הובשל *הלרתשה *גא .הערבתב הרובעל דכרזתל ריזהע םוש ןיאס רק*עבו
 .התיא ההדרצט תיש"א יבגש תורפל

Pa RIM is WBאל וא עפי םא ןוידב עגרכ וכבפ םגש רלואפ.ס8 לקבוס *כפ רבתה  
PRA6 וילע ה*בויה הער היביא 99 .הגורה;ה הגב העובהב ה"לי*ל:ה והוגהבהה  

 % .םופטל *ל השק רה*א דבוע *"8"31א%4 ןוויבכ ךא

 הא הריקפה רבכ הצובקה בר .זצוהא התאמב טעפכ םיהופב םה 657 ורסכבב2 םומ.בה בור
 היפבצמ טלחהב וז הדבוע .הולעל רפוע םוכסהה תר2כ8 קי "כ ,האיביל ףלא 16-ה
 .ה"הרעמ4ב אל היהיה ,היהיה א הריפבהב ךכ לפ

 םתאש הכוויהל ראה *תהפשו ,ליזרב ץועיי תדעו לש הבישיה לוקוטורפ 2: יתלבק
 הבורה>ל ורגובה הויגבה בקע בגא .הבוט היבבה עיובבל הוגיצרב םיבגוכהפ רבב
 .רהוישב הלצוכ הרגכה הג- ןגראל ,העובהל *ניגר רגהא והצ רחוישב הבאה

 .ורצי הפיסרו הרגלא ופרופ םייבובקהש השפוהמה לכל פבובהה הרו,ב יהוצ "ה:רעהל

 ןראב םגמא .היצתה הצובק םע רוהיאה תגובק הא דחאל אל םבכעצה הגובב ןכ ופכ
 ןאכ ךא ,ןוגראב קר *ולה לבהו הויעב ילב םתוא דתאל ךהדגש ?quo בופ לכה הארב
 ש* .ןפואו םיבפ DIGA ךכל תאובכוא אל הוצובקה יהש .5ןיסולהל הגוש הראיצפה

DNA DID PIPAרעפה דותיאפ ןוגר וא ןיאר ,היב>כב . 

 : רצ

 %- לכס ןייצל *לע היפאר .רעוגה היזתל הרצע אבוגב םיבר םיבהבכפכ םכט *םלבק
 55 ןפצב וב ,ךכל הובפתההל ם"בפ םושב "תלוכי אל ,ליצרבב *ריה* הילבכ *תייה
 בופ ןגרואכ אוהו ,וירב הישילבה ךהבפ יהוזש ריעצה רפצ.ה הילפל הוריפ* הפיה
 ,רבל תובוצרתאה תייעבה לכ לומ יהדפע ,ףיבס CLIO VIRE הצב רקיעב ,יבסכפ רפוי
 .םייזכרפה תוגחמה יגפל 137 יהדפכע ןכ 1059

 הרחידלב תא ם*ייספסמה ,רפרשה תילש דוע לכ ךא ,לק אל אוה רוירב תיזהה לש הבגמ

 .הבוכהל ץוהמ ראבפא *1א ,םהל רוזעל לכו* סרפב

 הימלרג הויעב
 הפיסבהבכ ה*יסלועה הריעוב העובהה יגיצב "בש לש םאופההשה הורשפא לע םהבתב
 :הוביס *השמ ריבס *ל הארב אל הב.ה .5רגבוקה *גיצב הועצקאב איה

RB2*אצבה םיפילתמה םיגוהל ברוקה ק*יפסב אל ץכלו וירב אב01 *3א  [ROSולואפ . 
E 

eaרוחוכ ה*ילע בקע  TI57PA Pa9-ה ךותפ םביריצ הוחפ וא 4 הרובעל ריה* הארבכ . 
 דואס הליעפ א*הע ,םיריעצ לש הבהר התיזה הפקוה .הבק םהילע הורתההו

 בוצייב וגתנבא ג הכזגפ ריבס *ל? הארגב אלק ךכ ,ארגבוקב תוגיצנלההוב% לע הפהולו
 העיסב טיסטרכ ןפפ* יכלועה 09313A רוהיא DRA ,רוריגב הערל ₪220 "גא ,ןכ לע
 .הפוהדה םכתבושפה ,תבא אל וא

 דחא ש8%8ל לגופה שלההב אוהב ,רוא-הובב ,סקז ,ויר 4940 ריכזפ NEI BRIGA] יהעדל

 .הריעוב העובהה "גיגה
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 :ןרלטו. הירא .הריר רבע

 םיבובה דותי'א ,ויפל הובבוסה םע םכ6הה לע *ל םהרפפכ ץראה הא יההיבי יבפל
 רע היהש *אתבאת ךכ .היבגה תיגחמב אשס*תה םובכופסהו היצתמ םלב" "םלופה

 םלשל הבייתתה תדרבכדספהש היבחמהש רבהשה ₪008 רבלש ם*פרכה הא קררבל ה"פשפהש
 תהתובבופה PP *יכ *היגעבג ,יאלאהל .רותיאה ןובבת לע רבר ל וגרפב האב"
 ,סיבובה דוהיא הילש לע היה רבדרכר תריהד ,והשי- ןובשת לע האצרה לכ ףו,+ל
 ,הז א.וגב הובכופה הורבזגל *יבתכפ קהעה ץאכל FL 9537 .וגביכ,ת הביירח
 .ךכ לע הבופכת םפמ שקבכ יבגאו

  

 untada םיקדרי 600 לפ םכס וגל הלב *כ בהוכ לארש* , 7300207 26=הש םכבפבכסב
 600-ה לש םלרוגב הלע ?AD ART 9313713 ₪78 ןרפ דע 7] רבופ וא םשיקדול
 .םבהבושה אבא .7]7 רבופקוא TP Ti VITOR ם*שרותפ 1ל 2יעיגפה שטירתאש

 Em 73520 .םיריעצ םיהילב לע יתער לאוש התא דב ךבפכפ הא *םלבק ,לבייל
 ,יפ'אה דבויִכב 95 PY ןבושכ ,הז אפוגב תובכמב לש הרפש *לצא םתפ הפאב

q?וז וגםרוהב אל ןבופכו ,רפאל הש הברה "ל . 

 םהפ דלבקתו ,ץראב םיאצפגה העובהה *רבח שע רש;ה הא דרצימב הווקת "ג.
 .ןאכ הקעבהה ם>כר.6רהה תא הריבי הרוצב

 ,ה כ ר ג ב

 םורגליה בד

 לייה רורב -הערבהה :קהפה
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