
 רורב לכה אל דוע

 לע םייוציפה ןיינעב

 ןיד" עצבמ יקזנ

 תונקתהו ,"ןובשחו

 יד םוי ידמ תונתשמה

 ח*וד .תולבלבמ

 ,יול רב יחא לש םייניב

 תועיבתה תא זכרמה

 םיפיקע םיקזנל
 ולדח תושויטקה ,םדנ םיחתותה ןוא

 ,לילגה יבשות תחונמ תא עירפהל ש
 ,םיקזנה תא רומאל םינפתמ םיצוביקהו

 המכ ,יוציפ שורדל ךיא עדוי אל שיא :םוצע לובלבה
 ןוילע לילג יקשמ להנמ ,יול רב יחא .המלו ,שורדל
 הנענ ,םיצוביקל םיבוט םיאנת תגשהב החמתמה
 תא זכרל ,יסנלו ןורהא ,הצעומה שאר לש ותאירקל
 .םיפיקע םיקזנל תועיבתה אשונ

  

 םי'רוזאה םירעבלמב
  

 ול להד ג ךדמ::ל:יפדפיא

 חנסל
 רבד םושש ,איה םויהל ןוכנ ,תירקיעה היעבה" :יחא

 ךיא םימוכיסו תויפוס תוטלחה ןיא .רוגס אל דוע
 תוטלחה קר תומייק .םיפיקע םיקזנ ייוציפ םימלשמ
 ןהילע ,שוכר סמו הסנכה סמ תולהנה ועבקש תוינורקע
 הסנכתהש ,תסנכה לש םיפסכה תדעו תבישיב חווד
 דעו ןאכמ .הב ונפתתשה ונחנא םגו ,רבעש עובשב
 .הברה השענ אל ,חטשב עוציבל םירבדה תרבעה
 אלש השרח הארוה העיגמ םוי לכו ,לודג דוע לפרעה
 ,הנומתה תא רתוי תצק הריהבמ ילואש ,םדוק התיה
 .התוא תכבסמ םג םימעפל לבא

 סמ ישנא םע ונשגפנ ,רבעש יעיבר םויב ,םייתניב"
 רבכ תומדקמה אשונמ לורג קלחו ,שוכר סמו הסנכה
 םוסרפל רעש חינהל ריבס .םיקשמל רסמייו ונל רורב
 ."םיקשמל עיגי רבכ ןוכדעה ,הלא תורוש

 ףיקע קזנ רקיעב
 ?םיקזנה םיאטבתמ המב
 ץע םשו הפ .ויה אלו טעמכ םייניצרו םירישי םיקזנ"

 ,םיפיקעה םיקזנה .לכה הז ,ףוטפט יווק המכ ,םיינש וא
 :םימוחת השולשל םיקלחתמו םילודג יד ,תאז תמועל
 םא רורב היה אל ,הלחתהב .תורייתו היישעת ,תואלקח
 ,קוחה יפ לע יכ ,םיפיקע םיקזנ לע יוציפ לבקל לכונ
 אל אבצה .דובעל היה רוסאש אבצהמ רושיא ךירצ
 רשאל ןכומ היה אל םגו ,הזכ רושיא תתל םיכסה
 םלעתהל טלחוה ,רבד לש ופוסב .הרתוה הדובעהש
 םיפיקע םיקזנ לע ונתוא תוצפלו אבצה תוארוהמ

 ,31.7"ב  ,ופוסל דעו 25.7דמ  ,עצבמה תליחתמ
 יגוס ינש שי ,עגרכ .8.8-ה דע ,עובש ףסונ תורייתבו
 רכש רזחה ,דחאה :םהילע הצפמ הנידמהש םיקזנ

 םוליצל ןואיזומה

  

 יח-לת היישעתה ןגב

  

 :החיתפה תועש

 'ה-'א םוי

0 -09:00 

 :םיגחו תותבש

0 -10:00 

 ;יק תוכורעת
 :ילוי ףוסמ

 םיינוימד םיפונ :יטבילוא הרונואלא ₪
 תינקיסקמה הפוקתה :טורבנרוק לארשי 0
 (ףסוא) 19-ה האמהמ :י"א ימוליצ ₪

 הלוטמ

    
   

  
 צי *

  

   

  

 ייל הב

 יל ידי: לה

    
  

 הנומש תירק
 יח-לת

/ 

 ו
     ןומרחל היישעת ןג

 יקיזנ]

 קיסעמ ,רמולכ ,המחלמה ללגב ורבע אלש םידבועל
 גוס .הזה םוכסה תא ול ריזחת הנירמה - רכש םלישש
 ."םילעפמה תויחוורב םיקזנ ןיגב אוה יוציפ לש ינש

 +ותבשוהש םילעפמ ויה
 .דואמ תיקלח ורבעש וא ,ללכב ודבע אלש ויה .ןכ"
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 .םיטלקמב תבשל וצלאנ םירבועהש ינפמ רקיעב
 אוכל םינכומ םילעופשכ םגש ררבתה ,עצבמה ךלהמב
 היה אל יכ ,םתוא קיסעהל םידחופ םיקיסעמה ,דובעל
 האצותכ תיסיפ העיגפ לש הרקמל יחוטיב יוסיכ
 לע הזרכהב תרתפנ וזכ היעב ,ללכ ךרדב .המחלמהמ
 המיכסה אל הנידמה ךא ,םוריח תעשב קשמ לש בצמ
 ןכ איה יכ םא ,תומיעה וק רוזיאב ךכ לע זירכהל
 ."הדובע יא לע תוצפל המיכסה

 יול רב יחא ."דחא ןופלט קר םש שי"

 בוט ןוצר הברה

 ?םיקזנה רובע םולשתה השענ דציב
 קלחתמ םולשתה ,קזנ לע חוויר תלבק רחאל"

 רזגמ לכב הנוש הז .קזנל יפוס םולשתלו תומדקמל
 הבוטה הרוצב עגרכ לפוטמ יאלקחה אשונה .רזגמו
 תופוע תאצוהב ,ףיטקב רוחיא ומכ ,קזנ לכ .רתויב
 חוודמ תויהל רומא היה ,םיסוסיר עוציב יא וא ,לולהמ
 ואצי רבעש עובשב רבכו ,ירוזאה תואלקחה דרשמל
 וקרבו ,עבט יקזנל ןרקה יאמשו שוכר סמ לש םיתווצ
 תואלקחה דררשמ רשאכ ,ועיגהש תועדוהה לכ תא
 רבודמו תויה .טסוגוא ףוס דע היהי םולשתהש חיטבה
 .תומדקמ תתל םעט ןיא ,יפוס םולשתב

 ימי לוטיב לע םיצוביקל םולשת ןיא תואלקחב"
 םיריכש יבגלו ,ללוכ קזנ לע קר אלא ,םירבח תרובע
 םלשל התיה ונלש הצלמהה .עבקנש יפכ יוציפ ןתניי
 .הרזח תאז שורדלו םיריכשה לכל

 עובקל השק .ךבוסמ רתוי הברה ןיינעה ,היישעתב"
 תוריכמב הדירי .ותוא דודמל השקו ,קזנ םרגנ םא
 רוסחמ לשב ,רתוי רחואמ בלשב אטבתהל הלוכי
 דואמש הסנכה סמ לש העצה תמייק .לשמל ,יאלמב
 ףדועה תא וחקי היפ לעשו ,ןיינעה תא תטשפמ
 ,93 לש (קווישו רוצי תואצוה תוחפ תוריכמ) ילועפתה
 .וריזחי ותואש יעובשה חוורה לבקתי ךכו 52"ב וקלחי
 רזחההו בישחתהש קר ,ריבס ןורתיפ הארנ הז ונל
 ,תומדקמ לש היעב תמייק ןאכ .האבה הנשל החדיי
 יבגל .הרובע רכש רזחה רובע קר םויכ םינתונ ןתואש
 םישרוד ונא ,םירבחה יבגל .רדסב הז ,םיריכשה
 ,ודבע אל םירבחש םימי לע לעפמה תא בייחי קשמהש
 רבד .הסנכה סממ רזחה לבקיו םלשי לעפמה הז תאו
 .הסנכה סמ לע םג םכסומ ,םויהל ןוכנ ,הז

 לש רוזחמה שרפהכ רדגומ יפוסה קזנה ,תורייתב"
 ,הלאש תמייק .הליבקמה הפוקתב '93 תמועל '2
 דימצהל יתעצה ינא .'93-ל '92 תא תוושהל דציכ
 ויה םאש ןבומכ .רדמל תוושהל םיעיצמ םה .רלודל
 ,שרח קסע וא ,םיקאייק ,םירדח תפסות) םייוניש
 רותב ורדגוה תורייתב תומדקמה .המאתה השעת

 ,25.7788 ןיבל 10724.7 ןיבש תוסנכה רוזחמ ישרפה
 תמדקמכ ןתנית רוזחמה שרפהמ תיצחמ רשאכ
 .םייוציפ

 שוכר סמ חיטבה ,תועיבתה תשגה לע לקהל ירכב"
 ןתינ םש ,תפצבו הנומש תירקב תועיבתל דקומ םיקהל

  

 ירורד ןבואר ."םיפיקע םיקזנ רקיעב"

 ,לעופב .ףטוש לופיטו תובושת ,םיספט לבקל היהי
 םינטק םיקסע ילעבב קר וללה םידקומב םילפטמ
 תקלחמל םילשוריל םינפמ ונתואו ,הנומש תירקמ
 טעמכו ,דחא ןופלט קר שי םשש איה היעבה .םיקסע
 ונחנא .יניינע לופיט לבקלו םתוא גישהל ירשפא יתלב
 ישנא ,לכה ךסב .אשונב לופיטל רקומ חותפל םישרוד
 ןהש יפכ תועצההו בוט ןוצר הברה םילגמ שוכר סמ
 רע לבוקמ היהש הממ תובוט רתוי הברה ,עגרכ תוארנ
 ."וישכע

 הדובעה חא

 יא תאזה

 ק'פיהל רועמא
 םיירוזאה םילעפמה

 םג דקפתל וכישמה

 ,עצבמה תעב

 ועיגהש םידבועהו

 םוצמצל תובר ומרת

 ןבואר ,ל"כנמה .קזנה

 םכסמ ,ירורד
 םילעפמה תא ספת "ןובשחו ןיד" עצב
 לש םמוציעב ,הדובע םוי עצמאב םיירוזאה
 תטיחש ומכ ,קיספהל רשפא יאש םיכילהת

 תירק ירבועמ רכינ קלח .לילגה רדייסב רוצייו תופוע

  

  

  

 



  
  

 ךרוצ היה ןכלו ,הדובעה תא קיספהל וצלאנ הנומש

 תוטחשמ ומכ ,ץוח ימרוג תרזעב תודובעה תא םייסל

 רובעל וכישמה םילעפמה בור ,תאז םע .רוזיאל ץוחמ

 .תיסחי ךומנ םוילווב םא םג ,עצבמה ךלהמב

 ,וידרל םידומצ ויה ,עיגהל וכישמהש םירבועה

 םעפ אלו ,תוליפנהו תואיציה לוקל בטיה ובישקה

 ,תויחרכה תודובע קר ועצוב .ליגרהמ םדקומ וררחוש

 ויה הדובעה ךשמה ןיינעב תוארוהה .םיקזנ עונמל ידכ

 רשפאש ורמא ריעה ןיצק תרקפמב .תולבלבמו תורתוס

 לש ןוחטיבה ץורע םע רשקב תויהל םג ךא ,דובעל

 ורוה םש - תועדוהה תא אורקלו הנומש תירק

 שי םילעפמבו תויה .םיטלקמב ראשיהל םיבשותל

 .םילעפמה ילהנמ יריב ראשנ תערה לוקיש ,םיטלקמ

 אל .םיפיקע רקיעב םה םילעפמל ומרגנש םיקזנה

 תלוכי רסוחמ .יסיפ קזנ וא ,הרישי העיגפ םוש התיה

 תיקלח התבשה התיה ,ןאולמב תוכרעמה תא לעפתל

 ירבח .םיקזנה לע יוציפ תלבקב םילפטמ עגרכו

 המגוד ושמישו הדובעל אלמ ןפואב ובצייתה םיקשמה

 .ועיגהש םילעופל

 לכ ךרואלש ,לילגה רדייס תא ןייצל שי רקיעב

 ועגרכ .תורמשמב וליפא ,דובעל קיספה אל עצבמה

 םתוא תא יהשלכ ךרדב תוצפל תורשפא םיקדוב

 םג ,םלוכל ןתניי רכשה .הרובעל ועיגהש םידבוע

 תורמל עיגהש ימש הארנ לבא ,ועיגה אלש הלאל

 יואר - םילעפמל םילודג םיקזנ ךכב ענמו בצמה

 .ףסונ םולשתל

 םירייתה ןואוע
 תינלוז םדנ

 םיעגפנה ןיב
 םיירקיעה

 ירתא ויה תושויטקהמ

 ,ףנעה .תורייתה

 הסנרפ רוקמ הווהמה

 ,רוזיאב יתועמשמ

 .ששואתהל השקתמ

 רפכב בצמ תנְומת

 יבוד ונל חוורמ ,תושויטקל םדקש עובש

 ידעלג רפכו םולב

 לחה ,םולב רפכב החראה תיב להנמ ,יראנב

 הקיסומה ימי לש םינגנ חראל החראהה תיב ב

 םתוא םיוולמש לארשי לוק ישנא לש ןטק תווצו

 וקיזחה םהש ,רמאיי םינגנה לש םתוכזל .הזה עובשב

 םהל ונכה" ."ןובשחו ןיד'ה עובש לכ ךרואל דמעמ

 םהל ונרדיס" ,יראנב רפסמ ,"החראה תיבב םיטלקמ

 לכל ונגאדו ,שדחמ רקוב לכב םינרזמו תוטימ

 החראהה תיבש ךכל ואיבה הלאה םירודיסה .םרוסחמ

 .עצבמה עובש לכב זוחא 76 לש הסופתב ראשנ ונלש

 ךרדב .םילוטיב רפסמ ויהו ,ואלמתה אל םירדחה ראש

 לעמ לש הסופת לע םידמוע ונחנא וזה הפוקתב ,ללכ

 .זוחא 0

 בצמב ונייה ,רוזיאב םירחא החראה יתבל תיסחי"

 הלא קר ולטיב ונלצא .םילוטיב זוחא 100 ויה םש .בוט

 םימיה תשולשב .הקיסומה ימיל םירושק ויה אלש

 ,םינגנ לש תוחפשמ רפסמ ויה ,עצבמה לש םינורחאה

 ,םיטקש רתוי תומוקמב ןולל ושקיבש ,ל"וחמ רקיעב

 לכב .ןנוגו םיינחמ ,תודגב חוריא יררחל םתוא ונרבעהו

 ם'לעבמב

 ונשי םה הלילב .םישנא תוחפו תוחפ םשל ואצי הליל

 .ונילא ורזח רקובבו ,םש

 תווצה .יוניש םוש היה אל ,םדא חוכ תניחבמ"

 תא היהש םושמ ,ליגרכ רובעל ךישמה ונלש רבגותמה

 ונלחתה רבכ ,תושויטקה רחאלש עובשב .תרשל ימ

 התיה ,92 תנשל האוושהב .האלמ הסופתל רוזחל

 ."זוחא 25-כ לש העיגפ

 םיקייר סיקאייק

 תיניצר העיגפ התיה ,החראהה תיב תמועל

 איש :רתאה להנמ ,ןושש ינד .םולב רפכ לש םיקאייקב

 ילוי לש ןורחאה עובשכשכ ,טסוגואב אוה ונלש הנועה

 ,עצבמה תליחת םע ,ןושאר םויב .אישל רבכ םיברקתמ

 .םימל הסינכ תיסיפ וענמו לובגה רמשמ ישנא ועיגה

 תונמזה דואמ הברה ויה .םלש עובש ונדבע אל ,לעופב

 ונחנא הנשה לכ .ונרבע אלש עובשה ללגב ולטובש
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 20:30 העשב 17.8.93 'ג םןי

 "תיתונמאה הרישב רתנספה*

 רפופ-יתרפא תניע ,רתנספ-ק"ז ןתנול

 ירמאק טרצנוק

 20:30 העשב 21.8.93 שמ

 לקניפרוג לאכימ :טנירלק = = 'ןמדייו הר :רונמ

 לטיסרב קר - רתנספ

 ביבא-לת ,94 ףוגנזיד 'חר

 וקנרדנוב הנירמ ,יקסנילפק דבכוי , לדייפש דוארטנוז -רתנספ   03-9427434 - לעפמה 'לט

 רתנספה בוציעו שודיחל לארשיב דיחיה לעפמה

 03-5238587 .סקפ ,1 ,5229954.לט

 םינוקית -ןוויכ .הפלחה - הכרעה .הריכמ .הינק

 ם''רוזאה

 הברה הז תוחפ רחא עובשש ךכ ,טסוגוא-ילויל םיכחמ

 התיה ,עצבמה ירחא דימ ,ינשה עובשב .דואמ

 התיה דוע םינושארה םיימויב רשאכ ,הפי תוששואתה

 ונחנא - םידבועל םייוציפ ןתמל רשאב .הכומנ הסופת

 ."םימוכיסל םיכחמ

 הנושאר תעגפנ תורי:תה

 ךלהמב ירמגל תבשוה ידעלג רפכב החראהה תיב

 היה אל" :החראהה תיב להנמ ןגס ,ןמפירג ינמ .עצבמה

 םבור ,םיריכשה םידבועה לכ .ןולמב חרוא ףא ונל

 קלח .הדובעל ועיגה אל ,הנומש תירקמ תוחפשמ ילעב

 תא ובזע קלחו ,םיטלקמב םהיתוחפשמ םע וראשנ

 .וזה הפוקתה לכ לע רכש םהל ונמליש ונחנא .רוזיאה

 תויהל תורומא ויהש ,ץוח תוריית לש תוצובקה לכ"

 להקה לכש ןבומכו ,םירחא תונולמל ורבע ,הפ

 .תונמזהה תא לטיב ,עיגהל היה רומאש ילארשיה

 1 ִּס כ "רש
 % - ₪ ג

 תויונמואל ל ה ] ל

 חיל [888 13 |

[) 
 < תימואלניב ןמא תתיכ

 ןמדור שיע

 *הניר" תתומע

 הוו
 תוימואלניב ןמא תוחיכ

 רתנספ תניגנל רך ּת 1 פס 9 ל

, 1 

 לולאב 'י - באב 'חכ טסוגואב 5

 19:00-16:00 תועשב ןמא תותיכ

 בונינמזחר תורות 22.8* | יקסבוסרק לאונמע 15.8*

 יקסנילפק דבכוי 23.8* ן ?קסנילפק דבכו> 16.8*

 ןמצל%+ הנינפ 24.8* | לדייפש דוארוטנוז 17.8*

 הבונלטווס הנינ 25.8* | הבונלטווס הנינ 18.8*

 ןמצל+% הנינפ 26.8* ן ןמגו *לה* 19.8*

 ןמגו :לה* 27.8* | וקנאיברד רווטקיו 20.8*

 :םידחוימ םיטרצנוק

  

   

     
 בונינמחר ש"ע תורחת    

 19:00-16:00 - 12:30-9:00 העשב 22.8.93 א םןי

 םיסרפ תקולח

  

 9:00 העשנ 23.8.93 'נםוי

 "ףוגה ןרנונכ"

   

  

   

  

 םיחרוא םינמאו םידימלת ,םירומ לש םיטרצנוק

 20:30 העשב ברע ידמ יח-לת םוירוטדואב

 .חייש 10 :םוירוטדואל הסינכ ימד

 תוריית זוחא 60 לע ססבתמ ונלש ןולמהו תויה"

 רשאמ השק רתוי הברה העיגפה ,הנשה לכ ךרואל ץוח

 הליחתמ ץוח תוריית רשאכ .עצבמה עובשב קר

 איה ךכ ,שארמ םישדוח תנמזומ איהש םשכ ,לטבתהל

 רצונש םשורה .המידק םיבר םישדוחל תלטבתמ םג

 ,עגרכ .םילארשיל הארנש הממ השק רתוי הברה ל"וחב

 תיסחי .תונמזה םילבקמ בושו אלמתהל ליחתמ ןולמה

 .תוחפ תוניל 2,000-כ ונל ויה תמדוקה הנועל

 זוחא 100"ל וזה הנועב םיעיגמ ונחנא ,ללכ ךרדב"

 .זוחא 75-70-כ לע קר םיאצמנ ונחנא םויהו ,הסופת

 םעפ לכו ,קוחב עובק רדסה םוש ןיאש ונל באוכ

 תורייתה ,רדרדימ ינוחטבה בצמהו השויטק תלפונש

 אלשו ןיינעב קוח היהיש ךירצ .הנושאר תעגפנ לילגב

 וםיישקה לכ םע .שדחמ םעפ לכב ליחתהל ךרטצנ

 העקשהב םירדח תפסות םינוב ,םויה םיבחרתמ ונחנא

 ₪ = .בוטל םיווקמו ,לקש ןוילימ השישכ לש

     

  

 4 20:30 העשב 23.8.93 'נ םןל
7 
2
 

 "ןיחלמ לש ותומד'-ןיבאירקס רדנסכלא

 ב ריאמ ךורנו וקנאיברד רוטקיו
- 

 ו
\ 
/ 

  

 ד

 םירתנספ ינשל טרצנוק |

 20.30 העשב 258.93 'ד םול /

 רימת רדנסכלאו ןדע הכרב :ןאוד

 :םיטרצנוק

 06-943731 יח-לת תויונמואל ןוכמה :םיטרפ

   06-9425618 ע.ג.א.מ תוברתה תקלחמ
 19 ימעפ 3

  

  
  

  

  

  
  

  
  

 


