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 רורד םינובה 1
 תיצולח רעונ תעונת

 ד"משת א רדאב ו"ס

 1984 ראורבפב 1

 .בר םולש םירבחה ראשו הלעפש ,לבוי ,ודרקר לא

 ףא לע ,םמורמ חור בצמ םעו בוט יכב םכלוכ תא אצמ* הז בתכמ יכ הווקמ

 ת"וד בותכל המ ןמז ינפל םכל יתחטבה .תונותעב ףקתשטמ אוהש יפכ ,ץראב בצמה

 .תאז השוע ינירה ,ץיקה תונהמ םויס םע העיגר תפוקתב תעכו ,ולואפ ןאס ףינס לע

 יתווצו ךונחה תכרעמ ,תונושה תודעוה ןוגראל השדקוה רטסמסה תליהת

 םוהתב הבזכא יתלחג ךרדה ךשמהב םלוא ,לועפל ולחהו ורהבנ תודעוה .םיכרדמה

 םישדוחה ךלהמב :תחא הביסמ עבונ רבדה .רידס ןפואב ולעפ אל ןקלחש ינגפמ ,הז

 םיליטמ אל ןאכ העונתבש תרמואה "ה*גולואדיא" ףאו הריוא הררתשה יאובל ומדקש

 תינכת ןגראל הצורש "מ ,רמולכ ,תועדופו ןוצר *פ לע םידבוע אלא ,תויוביחתה

 .תאז השע* ףינסה תא טשקל וא ןותע איצוהל ,טרופס

 בצקב אל םנמוא ,ועצובו ושענ םירבד .הזכ ןפואב דבע ןכה הז אלפה הברמל

 הדובעה רקע הז הטשב .הרושכ תעפכ ולעפ םירבדה ךונהה םוחתב .*תצפח ינאש

 תובכשמ םיכנה 100 דע 80כ לש תומכב לפטל לגוסמה הכרדה תווצ תבכרה אוה

 םתרשכהש וא ם*יוצמ דימת אלש םיכרדמ 15 כ ןאכ םישורצ .םיללוסהו םיפוצה

 עובטל תהא תועיבקב וסנכתה הלא ךונה יגוה ינש ,רטסמסה ךלהמב .תקפסמ הניא

 תוקוחר םיתעל ףסאתה תורגובה תובכשה לש םיכרדמה גוח .תוליעפ תנכהלו םינוידל

 .םיוקלמ הלבס הלא תובכש לש הכרדההו ,רתוי

 .םיכנח 80 כ לש הכרדהב תותבשב דבע תוריעצה תובכשה לש םיכרדמה תווצ

 .םיבורק תומוקמל םילויט םג ומייקתה תינכותה יפ לע הליגרה תוליעפה דבלמ

 .תותבשב איה ףא המייקתה םינובה תבכש לש תוליעפה

 םיכירצ םניא וב םויה הז .ןושאר *יםיב תולועפ ולבק הורגובה תובכשה

 דחא רנימס ,םילויט םג ומייקתה םיעובק תעמכה םישגפמה דבלמ ןאכ .ךירדהל

 .םוקמה ותואב םיתרבח םישגפמ רפסמ דועו ונלש הרשכהב

 םעפ לכ הניכמ תינכותה תא רשאכ ,תבש תלבק המייקתה יששה יברע לכב תעמכ

 ןירקהל תנמ לע ואדיוה אהאחההח רישכמ תא םג ונלצנ ישש ימיב .תרחא הצובק

 .ןכמ רהאל םהילע החושלו ןודלו םירחבנ םיסרס

 ,הריעצה הקהלל רקובה תועשב ,דחאה .דוקר יגוח ומייקתה ןושאר םוי לכב

 ,ףינסה ירבה ויה םידוקרה יכירדמ .תרגובה הקהלל םיירהצה רחא תועשב ינשהו

 .רכסב םיעוצקמ "םינדיקרמ" םיקסעומ ןהב ,ןאכ תורחא תועונתו תודסופל דוגנב

 P "להל פ"צאל) ,םימיסרמ ויה תוקהלה יתש לש ם*גשיהה תאז תורמל
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 רורד םינובה

 תיצולח רעונ תעונת

 םוי יאצומ דע ישש ברעמ תופיצרב לעפ ףינסה יכ ררבתמ ליעל רומאה ןמ

 םג עובשה תומ* ראשב .םירבח 150-כב םלכואמ אוה א*שה תועשב רשאכ ,ןושאר

antaםאו לגרודכ קחשל םיאבה םיריעצה םיכינתה תופמדב םא :העונתב הרע העונת  

 .תבשב תולעצל רעוה ןיכהל ,ןותע איצנהל ,הבישיל םיאבה רתוי םירגובמה תומדב

 םויס ןויצל הלודג הביסמ םייקל ונטלחה רבוטקוא שדוה לש הינשה תיצחמב

 האלפג הביסמ ןגראל ונחלצה ,םוי 259 ךשמנגש ,רצק ןמז קרפב .תוליעפה תנש

 ינפב רבמבונב 15 ב העצוב רשאו ,םיריעצ 100-כ לש הפנע תוליעפ הביבס הזכירש

 .ףינסה ירבח לש םתלוכי יוטבל המב ושמש הביסמל תונכהה .לודג להק

 רבעב הובזעש םירבה הילא ורזח ,העונתה לש הםשבו הנגרקב הדח הכ הילע תובקעב

 | הביסמה רחאל המייקתה רשא הנושארה תבשה תלבקב .םישדח םירבח ופרתצה ףאו

 .םירבח ! 90 ופתתשה ,תורגובה תובכשה *רבחל הדעוגו

 תוליעפ ללכ רשא ,העונתה שדוח תא ונמייק רבמבונ שדוח ךלהמב ,ןכ 155

 רבעמה סקט התיה ולש תרתוכה תלוג רשאו תוריעצה תובכשה םע רקיעב ,תרבגופ

 .םירבח 200 כ תופתתשהב ,ריעב ירובצ ןגב ךרענש ,תובכשה לש

 םירבח לש בר רפסמ דועו ףינסה לש תוקהלה יתש ועסנ רבמבונ תליתתב

 ופוסב ךרענ אל הז םנכ ברה ירעצל .ויר ריעב םילארשי םידוקר לביטספב ףתתשהל

 .וירב תיזחה תעובת לש םירבח םע שחרתהש ןוסא בקע ,רבד לש

 ךסמנ רשאו ,רבמצד טדוהב ולואפ ןאסב ם*יקתהש ףסונ םידוקר לביטספב ,םלוא

 .רתויב הובג תיתונמוא המר תגצה ךות תרגובה הקהלה ירבח ופתתשה ,םיימוי

 התלע רשאו תופילחו תולמש 30 הללכש השדח םידגב תכרעמ ונשדיח וז תונמדזהב

 .בר ץמאמבו ףסכב ונל

 e .ץיקה תונהמ תארקל םיכירדמ לש הנכה רנימס ונמייק רבמצד תיצחמב

 ןבומכ ויה תוינכותה .רבמצדב 28 - 21 םיכיראתב םייקתה םיללוס-םסיפוצ הנחמ

 םיכינה 89 ופתתשה הז הנחמב .ףתושמ םוקמה םלוא ,ליגה תוצובק יתשל תודרפנ

 .תונייוצמ ויה םהירוהו םיכינהה תובוגת .הנינח תאו יתוא ללוכ םיכירדמ 1[ ו

 .תורגובה תובכשה לש םייצראה תונחמל תונורחאה תונכהה ולחה ראוניל 10 ב

 הרשכהב ,ליבקמב תומוקמ השולשב הלא תונחמ וכרענ ראוניל 22 - 15 םיכיראתב

 .ךולב יאתבש םגו םיכינח ל תופתתשהב ,תויפוצ אשונב ,ולואפ ןאס זוחמב ונלש

 הטנוזירוה ולב תברקבו ,רוטיו םע םיכינה 50 ,תונמואו םירוענ אסונב ,ויר תברקב

 .הנינת םע יתפתתשה הז הנחהמב .תוכפהמ :אשונה ,םיכינת 57 ,םיליפעמ תבכש הנחמ
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 סמ ויהו דאמ בוס היה םיכירדפה תווצ

VERםיכיבחה . 

 י?תרזח תונחמה תפוקת םויס םע

 רותפלו ,הרשכהה תנשו ןוכמה תוצובק

 לא 21.2.84 המ העיסנה תמדקה ללגב

 ירבד ינשמ יתבזכא תא ןייצל ילע ןאכ

 ב ינשה .84 הרשכה תנש תצובק תא סולקל

 !'תה תופתתשהל רוטיו לשו ילש תונסנו

 םהיתוחפשמ רשא םירבחל עויסב ךורכה

 יקתה ,העונתב םיעוראה ךשמהב

 ןאכ יורקה רנימס תרגסמב ךרענ אוה

 15.2.84 - 3.2.84 םיכיראתב םיכינח

 ימסל דומצ היה רוטיו .העונתה ירגוב

 תא ת*"פוס "תלשל" תנמ לע וירל יתעגה

 מסה סויס דע הז ךיראתמ ותוא יתפלחה

 5ש לש ירקעה ביכרמה .ולואפ ןאסו ויר

 ?הי'ללכ ךותב ןוטה תא ם"נתונש םיכיגה

 מסבו ,הצובקה לש םיתואנ הנכהו סשובגל

 .הז גוסמ םישגפמ דוע ומייקתי

 םיצוקעו םיפוזש ולואפ ןאסל ונרזח

 1 תואצותל תמרוג ותציקעש יזבנ שותי

 .םידרגתמ ןיידע ונלוכ לויסהמ עובש

 תביתכ ינפל םינורחאה םיפיה

 רקעה יפסכה לעפמה אוהש ,הספל ןייה

 ובד ,רתויו םייתנשל קיפסיש ןיי* לש

 רבוס תובכר םינש הז רנלש יתרוספה

 וגובה עיגהל ולחה הלא םימיב :

 ש םוי ,לומתא . תושיגפב תושגרתהו

 העונתה לש בורקה דיתעה לע ונרבדו

 הברה םג ש* ,םדיצמ תונוכנ תמייק

 ש תווקתה םא רמואי דיתעה קר םלוא

 .תכל ינוצרב וילע ףסונ אשונ
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 רורד םינובה
 תיצולח רעונ תעונת

 םישדוחה ךלהמב .ולואפ ןאס תברקב הדש ירע רבעל העונתה תוליעפ תא ביחרהל

 לכונ וז הנש ךלהמב יכ םיוכס םימייק .הז ןינעב םישגפמ ונמ*יק םינורחאה

 היליזרבמ םיריעצ םע םיעגמ להנמ ינא צב ומכ .סוטנס ריעב העונתה לש ףינס חותפל

 .םש המוד תורשפא קודבל תנמ לע

 לע היונבה תיחכונה הגהנהה .השדה תיצרא הגהנה תבכרה אוה ,ןורחא אשונו

“aaaהלועפ ףותש םייק הז ןינעב .הלש היצנדקה תא בורקב םייסל הכירצ ויר  

 םוקיפו בכרה יבגל תועצה ןיא ןיידע לבא ,תיחכונה הגהנההו רוטיו ןיבל יניב

 .האבה תיצראה הגהנהה

 .*תעונת רמוח לש ר"דס חולשמ לע םכל הדופ

 םמא

 םירבח תכרבב

 . רטסוה בקַעי

Rua Tocantins, 108 - Tel. (011) 220-7220 São Paulo - SP  


