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ICHUD HABONIMם"נובה דוחא - -  
Do DR TD MID DT Dnד ה ב1 יח חס ₪  PAS Lpפיל רט ו  Da GP Apeבכ בקו ל תשוב 2:49.2 זי  

WORLD SECRETARIAT € 111 REHOV HAYARKON O TEL. 249211,2492120 TEL-AVIYV 

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

 ח"כשת לולאב 'ה
8 29 

 דובכל
 םיבובה דוחא
 תיצרא תוריכזמ
 ולואפ - ןס

 ל ג

 יתושרב תעכ ןיאש ןויכ לבא ,תירבעב יתביתכ לע לצנתהל "נוצרב לכ םדוק
 .,תירבעב םכל בתוכ "בא ,ןמז דיספהל אל תהבנמ לעו ,תידרפסב *ל גותכיש "ימ

 רתילטבביטבוק הבשל

 דוחא תכשלל יארחאכ תילגרמ בקע* אלממס יארחאה דיקפתה לע םכל סיגדהל ינוצרב
 ,תיאליזרבה העובתהמ תויעבב ותוא ופתשתש םכמ שקבמ יבא .ובלש תשביב םיגובה
 Da? s0DP רוזעל לכוי אוהש ןוכנל םיאור םתאט תויעב לע ובממ תוצע ושקבתו
 .בושח הזש שיגדהל יגבוצרב ץפכלצא העונתה לע תוח"וד ול ורסמת
 הרשכה תנש לש הלרודגה תינכתה בקע וישכע רקעב בושח רתוי םעפ לכ הזה דיקפתה
 הקירמאב תואבה םיבשב םילודגה םייתעונתה םילעפמה דחא היהתו ראורבפב ליחתתש
 .תיביפלה

 ןוכמ יכירדמ

 ינגבשרה NT nado בקע תילגרמל רובתכת םכדי לע שקבתיש יעיברה םוקמה יבגל
 .ותא רידסהל םכסקבא ןכל(הופב אל ןידע) תוחפ תומוקמ 2 חלשת הניטנגראש
 ןוכמב ,םיכירדמל ןוכמ ש₪ויס רחאל ,םיפסוב סםישדח 6 רשפאל הבשחמ הבגשי
 תדועת םע ןרוכמ ךירדמ רוזהל לכוי ךכ .הארוה תדועת תונקהל ם"ע גרבנירג
 .העונתב הדובעו עוצקמ רשפאמ רבדה :רמולכ ,הרומו ךירדמ
 .רבמבוב שדרדח דע ךורב ןיעמב םיאצמב בקפי ,סולרק ,םהרבא :םירבהה תשולש
 ןוכמה להבמ לש תפמואתפה ותעדוה בקע.טייגבניו תא ורבעי םלוכש תורשפא הבשי
 :םהו ,םיכיראת ונגפלחה ,םייונישה לע
 ."לעפא"ב 14 .%2 .68-ה דע 8.12.68-המ - ףתושמ רגימס
 ."לרב תיב"ב 28.12.68-ה דע 15.12.68-המ -  יתעונה רנימס
 , 29.12.68-ב - ןוכמב םוכס
 . 16.1.69-ה דע 1.1.68-המ - דחוימ סרוק

vom20.1.69%% דע 17.1.69-המ -  . 
 . 20.1.69-ב - (לצרה רודואית)הגלפה
 לטבמו (13,1.69-ב ןד היבאב ןאכמ האיצי) הפוריאב לייטל הלוכי לפבמ הז

 25.10-ה ןיב תליאו יניסל לויט םיקשמה תפוקתב םםיקל ובתעפצה .,תליאל לויפטה

 . 30,10-ל
 םשמ 20.2.69 ךידאתב הסישב אובי הקירמא םורדמ אבה רוזחמאש רמאב ףסוב רבד
 . 25.2.69-ב ליהתי רוזחפהו

 'ב רוזחמ הרשכה תנש

 .הבזע היסרמ
 תלכוא אל ל עשוהיש תנעוט ,ףקות לכב תדמוע .רוצחל הצור ןידע :הבגרוד

 '/0 .לופפל הרבע .התעדמ אצת ךכ ךישמת OR .ליזרבל רוזחל הצור קר
 תלחתהב .(בתכב הלכשה) בלשמב תירבעב םלתשמ דופלל אציש דע :יקסבוטניפ 99729

 .(ךרדומ שפוח) ןלוג ץובקל אצוי רבוטקוא
 .בתכב Da המלפשמ 1% ָ תוסבל הצור ליח רורב הצדר אל !:ץיבוקצי הנא

 71904 y 9ןא הצור ןכל םדוק לבא ריעב םג הצור :הדירפ
רשגב ראשיהל הצור ,ליח רורב הצור אל !:!הרו
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 ףתתשמ אוה ןכ ומכ .ליח רורבל רבוע כ"חאו ןלוג ץובקל טדוהל רבוע :סלרצ

 .ןוכמה לש טירבימסב

 םירצנימסב ףתתשמו ל"ח רורבל רבוע כ"האו ןלותכ שדוחל רבוע :ןמטוטש ואיל

 .ליה רורבל רזוח םויסכ .ןוכמה לש

 .וירבד יפל הצורמ דאמו םישדוחה 5/2 לש םיגיהבמ רבימסב אצמב !:יול דבנומיר

 .וירבדא יפל הצדרמ דאמו םישדה 3/2 לט םיגיהבמ רנגימסב אצמב :ויצירואמ

 ליזרב [ועי תדעו

 .קסמה ןודעומב 21.00-ב ליח רורבב ץועי תדעו וצנמיק 8 ךיראתב

 ,םימוסרפה תקלחמ הזכרמ הנשוש ,רבפצד דע דבועה רזעילא:רודמה ירבח וחכוב

 .ןמאבנה םכדבעו רודיבא לארשי םוקמ אלממ ןרוג והילא

 :םיפיעסה

 בצמ ,סיפינס ,ללוכ) הנורחאה הפוקתב ליזרבב השענה לע היצמרופניא תריסמ

 .ידי לע רטמב ,('וכו תודיעו ,תובחמ ,םיכינח ,םיחילש

 .(הרגלא ופרופ לש הרומחה היעבה ללוכ) םיחילשה תפמ

 ותופתתשהב יבשה רוזחמה לע ח"וד .םיחקלהו ץושארה רוזחמה לע ח"וד תריסמ

 תוינכתהו תונכהה לע היצמרופניא .םיטלפממ רסוודלוג היראו יול 719%( 091 90

 .םוכיס ,ישילשה רוזחמה תארקל

 ולואפ ןסו וירב הריוהילש

 שיצור דאמ ונייה רבכ py .ץרמ דע ולואפ ןסב עטוהי לט תוחילש תכראה רשרא

 .ךכל דגְנתה ליה רורב .תיטילש הבש םייסיש

 דירוה וקימי'ג .שארמ יופצ יתלב (ר'צנפ) רקת הרק וירב הקודניפ יבגל

 וגל ןיאש ןויכמ .,תיפוס איה ותשלחה ,הז יתעונת דיקפתל תאצל ותונוכנ

 .העתפהכ הז רבד ונלבק הברזר

 הרגלא ופרופ

 .יפילהמכ םישדח 10 יבפל ובל רסמנ בשא דלוונירג יבצ לש םשה תא בוש ונלעה

 דיתעב וררחשל התונוכב ןיא וגרפצל *ליזרבל דימו םיהילש סרוקל עציש ונעצה

 ונשקבו ונשאונ אל לבא ,ליה רורב תולובגל ץוחמ שפחל וגלחתה 13% ןכל בורקה

 .וררחשטל ליח רורבמ בוש

 ןויכמ .ולהה םיחילשה יגש לע וז הפוקתב ונלש םיישקה הא םכל שיגדהל ינוצרב

 הקירמאל תאצל םיגינועמ םביא םיחילשה סרו"""ירהא ןובשהב םיאגה ץראה ידיליש

 לע דאמ לבח .הֶד שופחב ךיטמבנ רובא .תיזגוטרופ וא תידרפס דופללו תיניפלה

 לכו טדחמ ליחתהל ךירצ וישכעו הברזר התיה אלש ןויכמ הזה לודגה ר'צגפה

 םיפינסה לידגהל ונתוינכת תורמל ,דובאל ךלת וירב הקודביפ לש ותדובע

 תויהל הלוכי התיה הפלההה םא 'וכו רודולס-ןלב ,הטנוזירוא-ולב ומכ םיבוסיּב

 וירל דימ עסי ,עטוהי לש ףילחפה ,רדינש ןורהאש םכוס םייתניב.הרידס רתּוי

 םייתניב .תוטקהל אל מ"ע רישי ןפואב םירבדה תא הקודניפ ידימ לבקל מ"ע

 רדינש ןורהאש הוקמ יב (םיקשמב ללכבו ליח רורבב ללוכ) סויגב ךיטמנ ונא

 .רבמטפס תהיצחמב םש תויהל לכו"
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 ES .ולצגל ועדתש הוקמ ינאו תוכוסה גחל Drop לילצ ארס טכל חלס:ההעה

 פטרס ןיכהל םיצור ונא יכ ובל vamo וגממ ונהתו םכיגיעב ןה אצמי רבדה \
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