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 31 / 3 / 1967 הרגלא וטרופ

 הליעפה תוריכזמו הצלפל

 בר םולש

vpad 23xךבהכמ הלבק םַע דימ יהינע אלש לע ,ךההחילס הא . 

 ."םעפ ףא רשאמ רחואמ בוט רהוי :םירמוא הידרפסב "

 e .א .פ ןקב השענה לע הועידי ךל ןיאש בתוכ החא המל ןיבמ ינניא

 הינכהו הולועפה לצ טרופמ ח"וד םע םיבהכמ ינֶט ךליא -הלואלשש יל עודי

 6 הזו ,םרפסמב .בק המכ ולדג ,זאמש ןייצל יל שי ,הוצובקה לכ לש תוחישה

 .(הוצובקה סרפאטכ ןיבח לבא !!חחובמ ץמשנ הז ),הכובמל ונחוא איבמ

 :תוצובקה
 םיפוצ לש ,בק 3 :ןמקלדכ הוקלוחמ ,בק 6 ןקב םויה חימייק ל הייר

 ךיסמהל היוכיסו םירבח 25 םע ,םיריעצ םיללוס לס 1 ,א/כ םירכח 10 םע

 םיללוס לש 1 | (התחוא קלחל ידכ רחא ךירדמ ונל ןיא ,היעבה ןאכ ) לודגל

 השולש וא םיינטש דוע ונל ויה וליא can 6 םע םינוב לט תחאו can 10 םע "ב

 .םיזגהל ילב .בח האממ רהויל ןושארה רטסמסה דע סיעגמ ונייה , םיכירדמ

 םיליג םע דובעל רובעלו םיפוצ לט הוצובק םיבזוע אל המל ,הנעת "אדווב

 e רעונש תינשו ,םירשכמ םיכירדמ רסוה :םייחט ןה הוביסה .םהובג רהוי

 םיכירצ ונחנא הז יִנפָמ .רלוג הצונהת וחוא ךטשומ אלו ןינעהמ אל רגובמ

 הבכט רצוות הואבה םינשבש תווקלו ךנחל ,םיריעצ רךחוי םיליג םע דוכעל

 .העונהב הרגובמ

  

 ונל ןיא לבא ,הביטירוקמ םירבחה ואוביט םיצור דואמ ונייה

 ןהאהיפסכה וניבצמ ןיבתש ידכ ,ךרדה תואצוה םרובע םלטל היפסכ הורשפא

 הלפכה תנוכמ ןוקיח :וטכע דע ונל ויהט תואצוהה ןמ המכ לע המגד ךל

Quoםיריחא םירמוחו םימ למשטח , .דח .רק 30.00 החואסכ ןוקה םישדח .בק . 

 ידכו ,ונישרגמ לש תשרה הערקו םידומעה הרבש ,הפוט התיה םייטדוחכ יגפל

 תא גישנ הפיא .םינשי .רק ןויליממ רהויב ךרוצ ונל שי שדחמ לכה רדסל

 .רתוי ףיסוהל ךירצ ינניאש ןיבמ ינא . גשומ יל ןיא טייחניב ,הזה ףסכה

     
q mera ו epa o ep mçt 

 א טוסאזפפ =
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 .םישולק םייתניב םה םיוכיסה .הזל רשקב ןינעההל יהלההה

  

 רבכ וב םיפחהסמ ,םיבוס םה םיוכיסהו ,והוא ןגרהל יהלחהה

 בוטיה לכל םָדרופ תביסמ ןוגראב הליחהה םהא הנוטארה הלועפה ,םירוה שש

 לע חחושל ונלההה ןכ ומכ ,הסילארסי לאיסוס ולוקריסב ,לירפאל ןוטארב

 היהיטס עגרב ,הורשפאה המ העדל הצור יתייה ,טדח ןודעומ הינבל ךרד שופיח

 e .ןקנדג הרבג לש הרגלא ,פל האוב דעוה ןגרואמ רהוי

2 he 

O וק;ב הולועפל ה לכה השעט ינממ שקבמ הוא. 

 םירבחה יפלכ ותוגהנההשו ,הזל הונוכנ הלגמ אל ינשה דצהסכ ,דואמ הטק

 ,דואמ הפי םידבועו הוניצרב הדובעה הא וחקל בגה ךרדו ) ,םיליעפה םויהש

 .לוזליז לש אוה ,(םינובל ןוכהמ

  

 המכ ותא יתהחוט , ה]לועפה הלחהה ינפל ,דואמ יחבזכהה ונממ - הוא

 ןמזה לכו (ומצע לע לבק אוהט ) תודובע המכ ול יהעצה,םימעפ

 .יודומילב עירפיס ילב םתוא עצבל לכויט ידכ ךרד שופיחב

 :רבסה םוט ןתנ אלו ,ע*פוה אל ללכב לבא ,בייחהה אוה

 e .החילסה ךהא והשמ יתככטש םא ,םייהנ"ב הז

 םירבח הכרבו , הודידיב

 הירא

,2 
EE 

 .הבּבְפמה הנכהל הדוכע לש ומוצעב ונחנא .החא לגר לע הז בהכמ יהבהכ .ב .ג

Pimוילסנוקה לש ןכ םג ונלש הביסמהמ .  


