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 ןלוג םורמ לש םירקובה תדעסמ .לוגנרתה תאירק סע םש יא תרגסנו םוי לש וברעב תחתפנ

 ךא ,ץראב בורל תורוזפ םירקוב תודעסמ

 יתימאה רבדל הוושת אל תחא ףא

 ,הליל דע ברעמ חותפ .ןלוג םורמ ץוביקב

 תירנילוק הצצפב הלעמו ומכשמ טלובו

 .םיקוריהנאת ילעב ןשועמ קייטס לש

 ,האלה בכרלו ,ןלוגה תונייב חנקל רשפא

 יתלזבה חרזמהוברעמה תוברוע בללא

 ה

 תדלוה ימיל והשמ .ידילוס והשמ ,םעפה
 ,םירוסא םישגפמ ,הנותח ימי ,םייתחפשמ
 והשמ .הלילה ךות לא הדובע תודועס
 והשמה רחא םירתל ,םיבהואלו םיריעצל

 רבדה לא ברעה ליפענ ,ןכ לע .הרתיה המשנה ,דחוימה
 .ןלוג םורמב םירקובה תדעסמ ,יתימאה

 היזטע השמל

 ְךרחּבַה םע תוכרב

 תורייתל התומעה לוהינל

 ןוילעה לילגב

( 
 הדב ומ 250

 יסנלו ןורהא    
 הצעומה שאר

 הרעסמה יחבשב הרפיסש המישרה תא םירכוז
 ותרעסמ ,ןלוג םורמב הדעסמה ,ןככו ?םדוקה ןוילגב

 יהוז .ךפיהל קר ,רבדה ותוא קוידב איה ,ןשב השמ לש

 וברעב ,18.00 העשב תחתפנש ,הלילו ברע תדעסמ
 חולשמב לוגנרתה תאירק םע םשדיא תרגסנו ,םוי לש
 .('א םוי טעמל) תופועה

 תורוזפ םירקוב תודעסמ ירה ?התוברה המ ,ורמאת
 יכאלמ תירקמ ,םשגה רחאל תוירטפכ ץראה יבחרב

 ההובג המרב

    

 ןופצב םייונפו תויונפ

 "השדח הלחתה" ונל שי ףוס ףוס

 ןיאושינ תורטמל תויורכה דרשמ

 רפסבו ץוביקב - רפכבו ריעב לעפנ

 לילגה עבצא יבשותל תוחנה

 הירבט 1835 .ד.ת/,067725572 :לט

 סויה רבכ גייח ,רחמל רשקה תא החדת לא

 םירקורבה .ביציו תמא .א"לבי ,והימרי בוחר דעו
 תעבגמ .ברעב רקוב .ברע םע םירקובל וכפהי הסרובב
 ללשב תצצונ הרוגחו ראווצל תחפטמ ,םייובואק
 רקובל עוציב רב דגא גהנ לכ וכפהי ,ףסכה ירמסמ
 .תח אלל יושע

 תדעסמ תמאב יהוז ,ןלוג םורמב ,ןאכש אלא
 .ולוכ לילגב ףא ילואו ,ץראב הגוסמ הדיחיה ,םירקוב
 ,ןלוג םורמ ירקוב ובשי .1990 יתכריב חתפנ השעמהו
 םהילע המוש ,תישארו .השעמ תושעל תעש וטילחהו
 תכרב תלבק לש םסרופמה םירוסיה ביתנ תא רובעל
 ולחה ,רופה לפנש עגרמ ךא .תימוקמ המזויל ץוביקה
 היתוביבסו הדעסמה ,תעדל תאז יכ .הדובעב םירבחה
 .תימצעה הרובעה תרהט לע ונבנ

 ,אוצמ תעל רגנ ךפה ,םיבשחמ שיא ,לשמל ןנחלא
 ישאר ,םיחותיפהו תונולחה ,טוהירה לע רשא אוהו
 ,לאיחי .רוהט ץעמ לכהו ,בכור ירזיבאו םיסוס
 הדעסמה .היצקורטסנוקה לע דקש ,ימוקמה גולוסוסה
 ,קשמה ירקוב לש םיסוסה תוורוא רוזיאב תמקוממ
 .תכרעמה שיבכ לע ,ץוביקה לש יחרזמה ודיצב
 תלק תורסנממ חקלנ וקלחבש ,ץע הלוכ"לכ ,רומאכ
 .םיקיפא

 הרפ רמוא לכה

 תומצעמה תשולש ילגד םיססונתמ הרקתה לע
 ,הרנק ,ב"הרא ןה אלה ,רקבה םוחתב םלועב תוליבומה
 לע .ןשיה םלועב םירקובה זכרמ ,לארשי ,ןבומכו

   :ודיקפת

  

  

 ,בורל תוסרפ ,םייסוס ץע יחותיפ ,ביבס תוריקה

 יקלח ,תורוע ,םיינרק ,םירוצלפ ,ןימוי יקיתע םירוסמ
 ,קפלדה ביבס .הרפ רמוא לכהו ,תומתרו םיפכוא
 םיפכוא חסונב רוצלפ יבונע םיהבגומ םיבשומ
 האילפב המינפ ץיצהל םייושע תונולחה ןמו ,םיטהול
 ,ףונה תא רישעהל תנמ לע .ץוביקה לש םירקובה יסוס
 וא ינופמ םג ,תונולח םתואב שממ םשרתהל ןתינ
 .רחא םלועמ חגש למגמו ,םיינש

 םימתבו תמאב קינעמו ,םימחו .חוורמ םוקמה
 תקיסומ .תרחא הריווא םישקבמל תייובואק השוחת
 םג ,ינש רוהרהבו) ירטנאק תומיענ ,תידילוס עקר
 .םירחאו לארשי ץרא יריש ,(ירטנאק איה היכרות
 אל ,םילבסנ יתלב םילביצד וא תיבאפ םילעוש תלליי

 .םיחרואה ליפורפ םג אוה הזכו .ןאכ אצמת

 ,ןזואל הפמ ורבעוה םוקמה לש ותראפתו ועמש

 םיקינמ"וא ןאכ אוצמל ןתינ .רבזגל רבזגמו םאל באמ
 םיקינמיאולימו ל"הצ תרמצ ,תילגתה םצועמ םימעפנ
 ,ן"ח יערוי םיקינצוביק ,רוזיאה יזרב םיאיקבה םיקיתו
 םה זאמו םיטופש וכפה ,ועגפנ ,וציצהש םימ"חא
 .םוקמה לש ומסקב םייובש

 יכ רכזנ ,קפלרה ירוחאמש ונלש שיאה ,ןשב השמ
 קוו ןמרה יאקירמאה רפוסה היה הדעסמה יאבמ דחא

 קוו .(דועו ,"רטסגנינרומ ירו'גרמ" ,"המחלמ תוחור")
 לש הבחרה םתלכשהמ ותולעפתה תא ריתסה אל
 םירמוש ןיירע ינויזיוולטה ןדיעב םגש ,םילארשיה
 .הצרעהב םהיניע תא וכ םילותו הפיה תורפסל םינומא

 םולב-רפכב ןוקלג לעפמל

 רוציי להנמ שורד

 :םילעפמה ינשב רוצייל יארחא -
 .הקיטסלפהו הקינורטקלאה םוחתב םירצומ לש הבכרה לעפמ .א
 .למשח תוחול רוצייל לעפמ .ב

 .הריכמה בלש דע שכרה בלשמ ,רוצייה לע חוקיפ -
 .שכרו רוציי ןונכת -
 .ל"נה ךרוצל תובשחוממ עדימ תוכרעמב שומישו הקזחא ,המקה -

 948514"06 :'לט ,יליזר ירשל תונפסל
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 וחראמש הרבועב ץוענ סיפורגה לש םדוס ,השעמל
 ,בגא ,לופר ותואו ,לופר ונערוימ היה דומצה וולמו
 ותלעפה תישארב זא יא םוקמה תואלפנ תא הליג
 הליפאה ךותמ םעפל םעפמ חיגמ אוה םויה דעו זאמו

 ןיינעה .יאניטנגרא קייטס וא רַשְּכְר הזיא עוצבל
 "תמוצ" גיהנמל רשקב תפסונ תוסחייתה בייחמ
 .ירו'צימי'צה ןיינעב ונחנאש אלא ,ןלוג"םורמ ץוביקלו

 יבויח - םזיבונסה

 רייסל םיאבה םיל רבעמ םיחרואו םירחא םימ"חא
 רזגמה ןמ רוזיאה יליעפב ללכ ךרדב םיוּולמ ,ןלוגב
 רבעל םיכשומ םתסה ןמ ,םינורחאה הלא לכא ,יתרה

 .ןירדהמל תורשכה תודעסמה
 ןאכ .םיכרד תדעסמ וז ןיא .עוריא איה ןאכ החורא

 םלועלו הלילה ךות לא קומע ךשמנה ברע םילבמ
 רהזנ השמ .המיענו תימיטניא הריוואה ראשית
 תונמזה החוד אוה תובר םימעפ .םוקמה תא שודגלמ
 יפואהו בחרמה ,תומימחה תא ריתוהל תנמ לע קר
 ךא ,רבזגה לש וביל תניגמל ,ילוא ,תאזו .ימוקמה
 .םוקמה לש בוטה ומש תונימאו תראפת תפסותל
 םזיבונס" חנומה לש תילילשה היצטונוקה אלמלאו
 .שומיש וב תושעל ,ילוא היה ןתינ ,"יבויח

 הדעסמה רוזיאב םיננכותמ ,קוחר אלה דיתעב
 םיסוס לע הביכרל תורשפא ףאו ,הליל תנילל םירמיצ
 "לת לש (רדסב הז ,היובכה) תישעגה הגספל םירויסו
 ךא .לטיבא-לת לש עונצהו ינופצה ויחא ,לטנבא
 םירקובה תדעסמב ץוביקה ישנא םיזכרתמ ,םייתניב
 יכ חוכשל אל אנ .בטימה תא םיעיקשמ הבו ,רבלב
 ,רוזיאה ישנא ,ונל השק ןכלו ,הליל תדעסמ יהוז
 הדעסמה ,בגא .הדועס םרט לויט ילולסמב הבלשל
 .םיכנל םג םימיאתמ םיתורישהו

 -תודחוימ תודעסמב עפושמ ונרוזא ןיא ,עודיכ

 ןמ םיגלרמ ןירדהמהו ,המודכו תוימיטניא"תויגיגח
 / .תדלוה ימיב םימירדמו יוצמה טעמה לע םתסה
 םויס / םידומיל רמג / רורחש / סויג / ןיאושינ
 לש הירבט וז .הירכטל ,'וכו ביצקתב תפסות / דיקפת
 האב ןאכו .םיששגהו םיקלטיאה ,םידוהה ,םיניסה
 ולוכ ברעהו ,רעוסל לקש 45-35 :ןלוג םורממ הרושבה
 לקש 30 לע תדמוע תוחפ תיגיגח הדועס .םכלש
 לללוכ אל" ,טירפתה ילושב הכיבמה תפסותה .בוריקב
 ןיב תבכוסה ,היסורמ הליפעמה לע תזמרמ ,"תוריש
 .תונחלושה

 תוחלצב םיטלס יגוס 1078-ב תוחתפנ תוגיגחה

 ו

 ברעה

 .שארמ תומוקמ ןימזהל אנ

 תויתיב תוגוע *

 :תונמזהל .לט
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 23.00 העשב 25.5.93 ,תועובש ברע ,ברעה

 הרטיגהו ינב םע דחיב רישנ
 | הלילה ךות לא ביבא יריש"
 (ןיי תיסוכ ללוכ) ח"ש 10 :הסינכ

  

 טלס תא לשמל םש אצמנ .ז"עלב ,םיטזאמ ,תונטק
 ךיאו ,ילובטו לוגרוב םע יברע תוקרי טלס ,תיבה
 תוירטפ יטלס ,בורכ טלס ?יכרותה טלסה ילב רשפא
 טלס ,תוירטפו לופ םע סומוח ,תולשוכמו תויח
 .דועו םיצומח ,קושיטרא תובבל ,יקלטיא

 ןמוציעב תוגיגחה
 20"ב הלורגה וז .םינגוטמה תטלפ אובתו הלעת זאו

 וז הטלפ .לקש 15-ב רתוי העונצה התוערו ,לקש
 ךסב וערי הב .ברעה תא ינודאל רדסל הלוכי ,לשמל
 ,תירקוב תובירנב ספי'צ ,לצב תועבט ,םירגיס ,הבוק
 םעטמ זמר יפ לע ,אל וא תופירח תויקינקנו סירמלק

 הירליסראה ,ןכומכ ךא .ןווגמה רוביצה תחמשל דכלב
 .ורוחייו ומש תא םוקמל הקינעמה איה איה הדבכה

 ןמ לודג ,יאניטנגראה קייטסה תא ,לשמל וחק

 ומ =
 הלוטמ 7

 !ביבא

         
 םימעטמה

 םיליגרה
 !ונלש םיבוטהו

  

     םוקמה לש ומסקב םייובש םה זאמו ,ועגפנ ,וציצהש ,םינמדזמ םיקינמיאולימו ל"הצ תרמצ
 .רבדל המ ןיא הדובע לע .דבלב תידרפס רבודו ליגרה
 רבד ,טעמ ץמצמח ירו'צימי'צ בטורב ץחור קייטסה
 חבטמה יבהואלו .הצמואה לש הביל ישק תא ךכרמה
 ףשה תמולהמו .ויקיברב בטורב ססקט קייטס ,ףירחה
 קייטס - (רשב לבד ןושלמ) רשבדה ,(המ אלא ,יזורדה)
 .ץע תטלפ לע שגומה ,וליקה תיצחמ לש םירידא

 ןשועמ לרופ וא ,ליגר לרופ םג ןימזהל ןבומכ ןתינ
 ידמל רדוסמ רבכ הז ןיינעש אלא ,האמחו םוש םע
 ךא .םדוקה ןויליגב הניק ונאשנ רבכ ךכ לעו ונרוזאב
 וא ןבלה ןייה םאתוי ,תונמה ראשלכ ,םיגדל םג
 .ראפתהל ןלוגה תוניימ ,םודאה

 הצצפה תפישחל םיאתמה עגרה הז ילואו
 קייטס והז :ןשועמה קייטסה ,תימוקמה תירנילוקה
 םיאקסרובה גוא וא /ו םיקורי הנאת ילע ןשעב ןשועמה
 תהימתל .(תיחרדה התיפה לע לחנתמה קמוסה)
 וא ףרוחב םיירט הנאת ילע ואצמיי רציכ ,ונבתכ
 תריגא לע רפסמו השמ קחטצמ ,ביבאה תישארב

 עמה דוסי

  

 תועובע גח

 הקיסומ

 נ'בג םע

 םיחרוא םינגנו

     תודייתה דושמ
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 "תילאושיה ה'עיבוה" תופתתטהב

 תילאושיה תינומוהליפה תוומזתה
 ת"ש 85 :םיטרצנוק 3 6 דליל ח"ש 10 8 רגובמל ח"ש 35 6 :סיטרכה ריחמ

 !ישפוח - ןי*ו תוניבג ןונזמו הזוחאה לש רצויה תיבמ סרח סוכ ללוכ סיטרכה

 06-937471 ,937371 םינופלט :םיטרפל

 תונמאו תוברת )) טנוקסיד תולעבמ
 .לארשיב תיתונמאהו תיתוכרתה תוליעפה חופיטלו דודיעל

 יאלמ שי ,םשה ךורבו ,תכלש םרטב םרומישו םילעה
 לש הבורדרגה תייעב םג הרתפנ ךכב ילואו .ןלוגב
 רשבה ןושיעש ירה ,ןניקסע םייובואקב םאו .הוחו םדא
 רקובה ול בכור ךכ .םהלש קסעה הז ,ורמשל המגמב
 ,יתלזבה חרזמל רעו עורפה ברעמה תוברעמ ,רשו
 .ופכואל תחתמ םינשועמ רשב יחתנו

 תונוש תונמ ןימזהל יארכ תיתחפשמ הגיגחב
 הדועס יכ ודיצמ ןעוט ,לשמל השמ .תוושהלו
 יאניטנגרא קייטס וא/ו ןשועמ קייטס אלל תיתחפשמ
 .תיתחפשמ הנניאו .הדועס הנניא -

 ותנרסמ קנעה תואסכב רוחאל בסהל ןמזה התעו

 לע רברל אלש ,םיינש וא רותפכ חותפל ,ןנחלא לש
 .ןסכורה רבעל ןחלושל תחתמ בנוגמב די תחילש
 וא ,טרזידה ,יתונמאה קלחה לא םירבוע ןאכמ
 הלא ,םירכומה תואקשמל רבעמ .ז"עלב םיחוניקה
 הלעי ,תיבחה ןמ הריבה ןבומכו ,םירקה הלאו םימחה
 .ירטו יתוכיא והשמ ,תוריפ קיישקלימ אוביו ,לשמל
 ףיזשה" אוה אלה ,הדוקפ םויל ןיתממ רבכ וערו

 תמאב רוכיש אוה ףיזשה ןכאו ."הדילגב רוכישה

 תיצחמ לש הירש רחאל ,ילגנא בדנתמ ומכ ,םימתבו
 ןתינ ,לוטסמה רחאל .רקילב וא בוטה ידנרבב םויה
 םרק םע השמ אבשמו ,תיבה תרצות סומל סחייתהל
 זורא רצומב ףוס ףוס שוגפל ונבתכ חמש ,היראוובה
 .איה אלו .טקרמרפוסה ףדממ ףטקנש

 .ףחה םרקב רשחה ןמ ותמשנ קמוע דע עגפנ השמ
 יהוז .היראוובה םרק תא תחקורה איה ,יתשא ,הָלא"
 ."םוי ידמ ךכו ,תיתשא תונמוימ

 רצוי תיבמ ,התעקוב תרצות איה ,לשמל הוואלקבה
 בתוכלש ןוויכמו ."ןומרח יקתממ" םשב רדגתמה
 ןיינעה קרבנ ,אשונל תדחוימ תושיגר שי הלא תורוש
 אל ,ילנויצנוונוק ןיינעה ,ןכבו .התעקובב תישיא
 תייוולכ תרכומה תיטויפה תפסותה תא רסחו ביהלמ
 .םייתימאה הוואלקבה יפשא לצא ןח

 דוס םיקיתממ םיקינמיאולימה רשאכ ,ךכ רחאו
 ,רישב םיעוג םיקינמ"ואהו ,הריגמ תוינכות ןיינעב
 סוכב וניע ןתונו ,התוער לע לגר לארשי םע בסמ
 דאליו ןלוג ,אלמג ,קנלב הנרבק הזיא .ןלוגה תוניימ
 תארקהלו תונתמה תפילשל עגרה הזו ,לילג ןיי וא
 .ןועשה ןוויכ דגנו הבישיה רדס יפ לע תוכרבה

 העמישו םויה קחרי אל יכ ,בל ןובאדל ,חינהל שי
 ילוא .קוחרמל אציי ןלוג םורמב םירקובה תדעסמ לש
 סומכ דוסכ ,העש יפל ךא .לבחו ,המסק גופי זא
 ,רחבנה םוקמה איה ,םירחבנל

        ל %..2 הל
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