
  

  

  

 ןטק רסכ
 יי

 ווב
 נואה רדח

  

 הדעסמל עלקינ םרטבו ,תורוקמל ונבש ,םעפה

 רדח ימעטמ תא קודבל ונכלה ,הנוכנ אלה

 םגו ,ןשוימ תצק הנבמה .רימש לש לכואה

 לבא ,הנורחאה הלימה קוידב אל אוה חב טמה

 קרמהמ דבלו ,הבוטל עיתפה אקווד לכואה

 .וננטבב ונתוואת לכו ונאצי ,םתוימ ראשנש

 ףאל תחתמ אצמנ רשואהש ,חיכומש המ

 ןוילעה לילגב תוברת יעוריא חול
 ,החראה תיב םלואב - רתנספל לטיסר - 93

 21.30 העש - םירשוגה ץוביק

 תלוטמב +30 ןודעומ - 83

 - הצעומה םלואב - תוברת יזכר סנכ - 93
 09.00 העש .ע.ג.א.מ

 - תוברתה לכיהב ןויצל ןושאר תרומזת - 93
 20.30 העשב ש"קב

 םיינחמ ץוביקב תרזמ-ברעמ - ז'ג טרצנוק - 3
 21.00 העש

 22.30 העש יח-לתב לילגה יריעצ שגפמ - 93

 רימע ץוביקב ילקיסומ רעונ הנחמ - 3

 21.00 העש - הרנמ ץוביקב רמז ןודעומ - 3

 דחוימ טרצנוק - הקיסומה לוק עובש תהיתפ - 3
 .ש"קב תוברתה לכיהב
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 יניילב טוטישמ ונשפנ הפייעשמ ,הת
 ןמזה הז ,ויר'צנרגרובבו לילגה תודעסמב
 םיבש ,ןכבו .שפנ ןובשח טעמל ןוכנה
 לכוא-רדחב ער המ םצעבו .תורוקמל
 ?יצוביקה

 ובצמ לע דומעל ךנוצר" ,םעפ רמא םכח דחא יניס
 תחוראב לכואה רדחב רקבל אנ ?ץוביקה לש יתימאה
 אלמתי דציכ יל רומא" ,שידייל םוגרתב וא ."ברעה
 ."ץוביקה האריי דציכ ךל רמואו ,ברעב לכואה ררח
 רשדיפ ,ויתולגרמל וקבאתהש וירוגו ןירדנמה ידימלת
 תחמש ,ותוביצי ,ילכלכהו יתרבחה ובצמ :ךכ תאז
 לש הסופתב יוטיב ידיל םיאב הלא לכ ,'וכו ובש םייחה
 םגש יפכ ,ןבומכ לוח םויב) ברעה תחוראב לכואה רדח
 .(םלוצ

 תויהל לוכי ונניא ,המוה לכואה ררח וב ץוביק ןכש
 ,הרטיינוקכ לכואה רדח הארנ וב ץוביק וליאו ,ער
 הברה חורטל ךרטצי ,הרגאה יצוביק לע רבדל אלש
 ,וז תיערמ העיבק בגא .יחכונה ובצמ תא ריבסהלו
 ,ונבתכ חראתי וב ןיטולחל ירקמה ץוביקה םג עבקנ
 !אדירג תוירקחמ תוביסמ ,רימש לע אקווד לפנ רופהו

 תובהל ןיב ךררה יצחב קוידב תאצמנ רימש .א
 .רלאס רפכל ןשבה

 ?זכר סרוק
 טרופס

 ןוילעה לילגה תירוזיא הצעומה לש טרופסט תקלחמ

 לע העידומ

 םרופס יזכר סרוק
 לוהינל רושקה לכב יסיסב עדי םיפתתשמל ריבעהל סרוקה תרטמ
 .טרפב יממע טרופסו ללכב טרופס

       .סרוקה תולעמ ח"ש 400"ב תפתתשמ הצעומה א

 רקובה תחוראב סקלפנרוק םהל שי לבא ,יביסמו םשוגמ רימשב לכואה רדח
    

  

 ,ינשרד רמואה רבד ,'מ 250 םיה ינפ לעמ והבוג .ב
 ,רתויב דושח רמול אלש

 הצעומה יליעפ רפסמל קוידב הווש וליג .ג
 .תירוזאה

 יקשמ תמועל) ריד ןו'גה יצוביקל ךייש רימש .ד
 : .(שאנרטניאה

 זא ,םיינפוא םאו ,הגיהנה ןוישר תא יל וללש .ה
 .אישנה רפכ אל חטב

 הנועה תחיתפ
 ,יל השרוי םאו ,יביסמו םשוגמ רימשב לכואה ררת

 דחיבו ,םוירטא רפתנ ירוטסיהה הנבמה לא .ןח רסה םג

 ךא ,יאכרא חבטמה םג .'וכו המאתה יא םילמסמ םה

 לגרה ךלוהל רבתסמ רשאכ תלפונ תיתימאה הצצפה
 והשמ שי .םיתוריש רדענ הנבמה יכ ,(םיינפוא) ףחה
 תוכזל תנמ לע ךא ,הכררמה ךשמהב םש יא ירוביצ
 תא ענכשתש ,הרימל ןווכתש ,הוחל תונפל שי ,ב"לקב
 ןאכ דעו .תונטק המכל ןקתמה חתפמ תא ררחשל הליג

 .קזבמה
 ץפושי ,קוחר אלה דיתעב :הבחרהב תושדחה לאו

 רברה .לאוג רימשל אבו (!!!םיתוריש) ולוכ הנכמה
 לדח ונניא רבזגה וב ץוכיקל הימפסאב םולח ונניא
 לע) רקובה תחורא לשמל ןחבית רשאכ .קוחצל עגרל

 ברעה תדועס תעב עפומה לש ואישל עיגהל תנמ
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 ,םירהצבו רקובב תובכלה תא רישכהל שי ,תפתושמה
 .םכח יניס ותוא סיוגי בוש ,(םילכ יוסינ :רמאנש
 בורה" .קסופ אוה ,"םיקלח ינשל תקלחתמ תושונאה"
 סקלפנרוק סהל שיש ,םיצוביקה ותמועלו ,ללמואה
 הוולש םג שי ?ונרמא סקלפנרוק קר ."רקוב תחוראב
 .האופ סוד .לדבהה לכ הזו .םיצופצפו

 ויטביה לע בטיה בצמה קדביי ,םירהצה תחוראב
 11.30 העשב :הככ ךלוה הזו .םייתרכחהו םיירנילוקה
 תא חתופ םיקיתווה רוביצו ,תלדה תרעפנ קוירב
 לכואה רדח לש ןשיה וקלחב ומקמתי םירבחה .הנועה
 םג םתומכו םיעובק טעמכ תומוקמה ,(?המ אלא)
 לכב בוט תכלוהש העיבקה .םייתרבחה םיפוריצה
 "חתפה לא םינפה םע רימת םישנה" - רחא םוקמ
 תא שובלל תבייח איה המל ,אצוי ימ ,סנכנ ימ תוארל)
 ןחבמב תדמוע הנניא - ('וכו דחיב בוש םה יתממ ,הז
 רסוחו הנבמה לש ותוירוטדנמ לשב ילוא .רימשב
 .ץוחל םינפה ןיב הנחבהה

 תועשב אדוות ,לכואה רדח תודבועמ ,לשמל הורח
 ןיינע ,תירבע תרבוד תושיגמה ןמ תחא תוחפלש הלא
 ,ךל תרמוא ינא ינוחמצ") עפומה ךשמהב חינזל .ךפוהה
 םיעגשמ המל ,למיהנסטוג ?שלוג ייס וי טאו .ינוחמצ
 הפ יל ביג וי ואנ ?הלאה םיבדנתמה םע דימת ונתוא
 .("?הפיא לכימ הפיא .רבד הזיא

 העיס לכ .תואיכ לכואה רדח הפוממ ,חיתפה רחאל
 םיעור ,לשמל ,םיריעצה .הלש ףגאה וא ןחלושהו
 עספי ,"הליגר"ב הכזי יכ לייח .ברעמ ןופצ יתכריב
 ול יואו .אוהה ףגאה לא רשייה ,וריב ושגמ ,תוששואמ
 הנושארה תונחלושה תללוסב תחלצל בורק עקתיי םא
 ישנא וקהבי ,לשמל םש .השגהה תלגעל ךומסב
 םרוגה אוה"אוהש ,גשגשמה ימוקמה לעפמה ,ג"אלשה
 .םיבדנתמה םיעורש ,לשמל ןימימ .יטסירומוה רבזגל
 תונחלושה תרוסמ רדציכ רבדה בשחיי אלפל
 ןיינע .סנֶהל סנֶהמו רורל רודמ תרבוע םיינידנולבה
 ץר ץא ירטה ברנתמה .םירופיצה תדידנכ ירותסמ
 ,םש רלונ וליאכ שממ ,המימי םימימכ ותניפל
 תא תיבשי לבל םהה תונחלושה לא שממ תייבתיו
 ש"רגה ידבוע .ךרדב םיבצינה עטמה ידבוע תחונמ
 תונחלושב ,ברעמ םורדב םמוקמו ,ףשנב ורחאי
 ,הלא תופי תועשבו .רבכמ הז ונקורתהש םיקיתווה
 תויגוזה .םייתחפשמ תונחלוש ואצמיי אלו טעמכ
 .ברע תעל החרית

 טעמכ יתרבחה דובירהו הלחנה תקולחש ןוויכמו
 הז םיינפואה בכור המתי ,רחא ץוביקמ םינוש םניאו
 ךיראנ המל ,רוציקב .ןטקה לדבהל ,אב בורקמ

 ףודרה ןרע :םליצ ץעמ גצימ ,ינבא רואמ

 .החוראו החרוא בגא ןותיע םיארוק רימשב ,םירבדב
 .תושעל המ .הז הככ

 1 <טשלוגה אוב*ו הלע*
 ןכ ומשכש ,(יקריע אל) וירמ אוה יצוביקה ףשה

 רדחל תיארחאה ,לכימ לש הלעב ,לשמל אוהו ,אוה
 ,תיעובש תונמ תמישר ,רומדת רגוב ,וירמל .לכואה
 .'ו םויב תויראשה רעצמל רעו 'א םוי לש גרב לחה

 שלוגה אוביו הלעי ,'ב םויב ונא םידמועש ןוויכמו
 ךיא ,הארנ שלוגה הזו .עובש ירמ דבכב ףלחתמה
 ןאכו .תינוחמצה הנמה קרבית ןכ לע ,ררסב יד ,רמול
 הז המ) םוש בטורב תומחמחשו תוכר תוירטפ .העתפה
 והשמ .םימכח המדא יחופתב (!םושה לש אמאה ,םוש
 לא ץורל ךרוצ ןיא בוש ,תאזכש ארפוש ירחאו .יקוקיל
 ונבתכל שי ,ךכל ףסונב .תוילילגה ראפה תודעסמ

  

 הז אשונ לע תויצאירו יתשו ףועל תנבומ השלוח
 .השגהה תלגע תא תורמנמ

 הצומ הז ןיינע יכ המוד ךא ,ךלמה דיכ - תופסותה
 אקוור .הפי םיצר םיטלסה םג .םיצוביקה תיברמב רבכ
 שגר רסח בורכ קרמ .ונכהא ךכ לכ אל קרמה תא
 םג יכ רבתסמ .לעמ ותוא תומטוא ןמש תויחוצחצו
 החוראה םותב .וז הכרעהל םיפתוש ץוביקה ירבח
 שרוג ןיידע קרמה וליאו ,םלוכ השגהה ילכ םינקורמ
 הלעי רזוחה רודישהו .תוחוקלל הפצמ ,ןואגב וריס תא
 .ברעב ,םירבדה עבטמ ,אוביו

 הפשא חפמ באשנ יתרוסמה םיקסרפאה טופמוק
 יווה תא הריכזמ וביבס תשחורה תוליעפה .יטסלפ
 תשטונ ,ךרעל 12.00 העשב .םיקוחר םימימ ראבה
 םילוחל לכוא איבהל תאצויו ,השגהה תרמע תא הורח
 .(ירועיסה תיבה ,"ןויבס" ינכוש םניאש הלא) םירירע
 תאזו ,ןותיעהו תוריפה ,בלחה םג ועיגי ןוזמה םִע
 :רימשמ הבוטה שפנה .איה התמזויב הודח השוע

 ,רפסה תיב ידלי עיגהל םיליחתמ 13.00 תוביבסב
 הרבשנ אל התע דעש האילפב ומצעל ןייצמ ונבתכו
 הניסרחמ םה ןאכ םילכה יכ רוכזל שי .תחא סוכ וליפא
 ,לכה ךסב .בהזב םלקשמו והשמ םימשוגמ .תימלוג
 ןיאו ,שיא 500"מ הלעמל םירהצב לכואה רדחב ורבע
 שיא 800"כ ודעסי תבש תולילב .אתובר ךכב
 .(ןבומכ תורמשמב)

 תיבב ומכ ןיא
 .לודגה םלענה והז ?ברעה תחוראב הרוק המ ךא

 .ברע םע ונבתכ עיתפמ םיינפואכו םייפקשמב שומח
 דכ .דואמ בוט יכ ?בוט יכ הז המ .בוט יכ האורו עיתפמ
 שחור קסעהו ,היסולכואה תובכש לכמ םידעוס 0
 בוש ןייצל רקש ותוא ולוכ רסמה םצעב והזו .םייח
 יכ ןחבאל רהממה יניס הז ,ןכאו .שישי יניס ותוא
 חוכ ידיב םהיתורידל םיבאשנ םירדענה םידעוסה
 .("קוחר בורק") ןוילע

 המרל רבעמ ףא ילוא ,ןווגמו רישע רחבמה
 תוירטיא ,תיב השעמ תוביר .םירהצב ןאכ הנגפוהש
 האיכ (יתפצ והשמ םתס אלו) לבק'צק ,ןומניקבו בטורב
 תלובישב הלולב הקותמ הניבג ,ינמור"ירגלוב ץוביקל
 לכ אולמל םיטלסו םיגד ,ל"נכ ירירווא ןֶּבָל ,לעוש
 ןמ לותב רתונש שיובמ בורכ קרמ ותואו ןיעה
 טלחהב .דמחנ .בל תמושת טעמל ןנחתמ ,םירהצה
 .דמחנ

 ךילשהל ילילגה רוכיצל ארוק הז ינשגר קרפ ןיא

 םרטב ךא .הווצמ תדועסל הרימש סוטלו וידימ לכה
 ,הנוכנ אלה הדעסמב הכיבמה היצאוטיסל עלקינ
 אצמיי רשואה .תיבבש הדעסמה ומכ ןיא יכ רוכזנ
 קוחצב ץרפו יניסה רמא ,ףאל תחתמ שממ דימת
 .ףרוטמ

  

 הסופת תקידב
 ירדח תסופת תא קודבל ונאצי
 ברעה תחוראב רוזיאב לכואה

 :ונאצמש המ חזו ,לוח ימיב
 ;רוגס לכואה רדח - רחשה תלייא
 < :'אלמ - אסאס
 :..אלמ - תורג

 .םירדובו םיברנתמ סבור ,םידעוס 50כ - ה |
 < 7 .רוגס = הנפד |
 .היסולכואהמ זוחא 50-כ ,אלמ טעמכ - ןנוג
 ה זוחא 20-כ ,קיר טעמב = היכלמ

   

  

 אלמ -הרעמ
 לו ו 05 - - םירדק

  
  
  

  

  

  

  

 ףלוג ינימ *
 תוינוכמ *
 ןותלעפ *

 חפנתמ

 לדפ ינימ

 ע וא
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 לילגה ל

 דנלילג/םולבירפכ יקאייק
 הנועה תחיתפ לע עידוהל םיחמש
 :תובר תויצקרטא הנשה ונפסוה

 :ןופלטל רשקתהל תונמזהל

 הנד תא שקבל 5
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