
  

  
 יזנכשא הירא לש ולמזיאמ ןבא ילספ ,ולוכ ץוביקה יבחרמב ומכ ,החראהה תיב הנבמל ץוחמ

 :םליצ
 זעוב
 רינל

 םירתוימ םילביצד לוהוכלא ידא םוקמב

 לתנלשוקיפאבט "שוג-באפ"בונאצמ ,םיעונפואו

 םינאת,םירומק םירשג המכ ,םירשוגהב ןרוק

 ונמעט .םימ לש טקש ךופכפו,הוולע תוריבכ

 ה'ובתל רפסלונצרו,םיגדהו תוניבגהמ

 הו

 לתב הזכ םוקמ יל אצמת ,רשע שממ ,רשע
 לשמל ונחנא ,הנה .ךתוא הארנ ,בינא / /

 ?ךלנ ןאל זא  ,עבטו 'טקש םיבהוא
 הפ שי ,הזמ ץוחו ?'שחרב'ל ?'ץנרגרובל

 הבושתה תאו ."ךל רמוא ינא ,ףועמ םע םישנא
 הזש יתדחפ - תמאה .רוזיאב תורייתל תשקבתמה
 ,םיעונפוא םעו םוילוו םע וליחתי ןאכ םגש ,הנתשי
 ,"יתוברת לייטס לע הפ םירמוש םינש שולש רבכ לבא
 וירבחו (תוברתה לכיה) הדור ילא יליבשב םימכסמ
 "שוג-באפ" לע תוקפרתה תונש שולש הנומש תירקמ

 אל וליפא ,הנתשה אל רבד םושש בותכתו" ,םירשוגהב
 .םירבחה דחא ריעמ ,"תוטטקה

 ונא ,(ייא.לא יטילקרפ) לוח םוי לש וברעב ,ךכו
 ןרוק לחנ לש וקיפאב טעמה שדקמ תא םידקופ
 תועטהל יושע םשה ."שוג-באפ" ארקנה ,םירשוגהב

 ידא לש תויצאיצוסא הלעמ "באפ" חנומה ירהש ,טעמ
 אלש ,היינחכ "שדח גהנ" יטלשו םילכיצד ,לוהוכלא
 לבא .םייתש וא הירורעש לעו םיעונפוא לע רבדל
 ,עבטה קיחב טקשו ידילוס םוקמ אוה "שוג"באפ"
 תמירז לוק .(ינוערקה) ןרוק לחנ לש וקיפאב ןכושה
 .ארובה לש הריציכ ותוא םיוולמ הרואתהו לחנב םימה
 ,ליפה ןזואל הנק ןיב תושלופמ תוניפ ,םירומק םירשג
 הילקנעיו ימס .םוקמ לש םסק .הוולע תוריבכ םינאת
 - חבטמהו השגהה .לוהינה לועב םיאשונ ץוביקהמ
 םייפקשמב הרענ לע רפסמ בוג ידיגו .ח"במבלו ריכשל
 ?המ אלא ,בהאש

 ווויווו'''

 | ןופצה לע [כ 14'9 מע

  

 סינידנולב םינרוא חיר

 יהוז .שרחו הפהפי הנבמ ץבצבמ ,םיכבסל תוניבו
 .םוקמה לש ותראפת ,השירח"השרחה םיגדה תדעסמ
 היושע איהו ('93 ינוי) הנורחאל שממ החתפנ הרעסמה

 אב ינידנולכ תווצ .ריהב יניפ ןרוא לש דחא לולכמ
 לש תוברת יהוזו ,המיקהל תנמ לע דחוימב רנלניפמ
 רחוימ ,ריהב .וניתוזוחמב התארנ םרטש ץע ינבמ
 .םינרוא חיר ףידמו

 ."שארה" תא המכ"עדוי"ימה םעפב ריבסמ ה'לקנעי
 הזכ להק .סולפ םישולש לש להקל םייונב ונחנא"
 תקיסומ ,ןותמו ידילוס ןונגס ,תויטרפ ,תוכיא שרוד
 יבלחה טירפתה .'סירלואו לארשי ץרא ירישמ עקר
 יכומנ םניאש) םיריחמה ל"נכו ,הזה רוביצל םאתומ
 םיבר תומוקמ ,םשה ךורב ,שי רעונל .(רקיעו ללכ
 הדיחיה הבושתה תאצמנ ןאכ ,םייתניבו ,רוזיאב יוליבל
 המלש דועב ,ה'לקנעי רמוא ,"עגורהו רגובה רוביצל
 תפטלמו םח הפקב ותוא הקשמש תחא לע ןנוקמ יצרא
 .ולוכ תא

 השיגמ ,םות דע טירפתה תמישר הרקחנ םרטב דוע
 .חתפיסכ םיקופד םיתיז (הנומש תירק) החור ןחלושל
 ביטב רכינ הרעסמ לש הביט יכ ,םעפ רמא והשימ
 ןמזה הזו ,ןוכנה ןוויכב ונחנא ,תמאה וז םא .היתיז

 ףסונכש ,ףשה טלס לע ,לשמל ונכלה .עציהה תקידבל
 ,םיכר לקד תובכלב רמוני ,םיילנויצנבנוקה םיביכרמל
 בטימו לעמ םיקוזב םיסורפ םירקש ,קושיטרא תובבל
 ןקנק ןחלושה לא עסוי ,תפסותכ .תיז ןמשב םינילבתה
  רוחשב תומחו תוטועפ תוינמחלו םייאה ףלא בטור



  

 תומכה .םושה תאמח דעצמה תא תמתוחו .ןבלבו
 וליאו ,ןדע ןג לש םישישמ דחא - םעטהו הריבכ
 תטשקתמה תוניבג תטלפ איה טלסל הקצומה הבושתה
 .הליגר שמח תטלפ םשב

 ,בשוח השעמ (םיזוחא 5) תוכר תוניבג ןה ולא
 תוניבגה תא לבתמהו ןבגמה ,סובה ימס אוה בשוחהו
 ,לצבו םיתיז לש תוניבג הנססונתת ןנר הטלפב .ומצעב
 תניבגו (ינמור והשמ) הצירפוד ,רימש-םוש"היליזורטפ
 הלודג תחלצ לע ןועטו ,רטועמו יטתסא לכהו .ונגרוא
 לבא ,רומאכ ,לוז אל .קהובו םינווג רידאהל הרוחשו

 ינש רובע תוטלפ יתש ,ךכו .תועמשמה אולמב .לודג
 בש בוג יריג .תמצמוצמ החפשמ ןיזהל תולוכי םישנא
 תא זוראל ונב הריצפמ החורו םייפקשמב הרענה לא
 .התיבה תחקלו תוניבגה

 םיקרמהו סינגוטה םלוע

 לש תונוש תוטלפ עבשו םיטלס יגוס השימח ןיב
 םינגוטה םלוע תא םינחוב ונא ,תוכרו תושק תוניבג
 קרמל ןווגמה םצמטצמ ןאכ .קרמב םירצענו ןווגמה

 .דבלב 18 ליגמ הסינכה

  

  
 קראפה לש ובל בל אוהש ,םגאה לא הטמ םישלוגו רבע לכמ םיזתינ סימ לש עפש

 לצב קרמ םילכוא םויהו) םויה קרמלו ,םרקומ לצב
 .(םרקומ

 .בוט יכ וניארו ,ס'צנילבב ונרחב ,םיחוניקה ןיבמ
 תונייו הפירחה היתשה ,תיבחה ןמ הריבהמ ונמלעתה
 ונמצעל ונייצ ,ךכ בגא .רטליפ הפקל ונרסמתהו ,תיבה
 .םייח םוקמה קקוש ,תיסחי תרחואמה העשה תורמל יכ
 םימאות ישיאה ןונגסהו יליגה ךתחה ,אלפ הז הארו
 ןמ םיצוביק ירבח :ה'לקנעי לש ויתויפיצל קוידב
 הנומש תירק ישנא ,החראהה תיבמ םיחרוא ,רוזיאה
 תחנב להנתמ לכהו ,ףשנב םירחאמ םילייטמ ,םיבשומו

 .לחנה ךופכפ לוקל תילרוטספה הוולשב
 עגרמו .םיגדה תדעסמ ,רומאכ תחתפנ הלא םימיב

 דעו םיירהצב 12.00"מ הנשה לכ חותפ םוקמה אהי ,הז
 עובש יפוסב .תופועה חולשמ תע ,רקובב 6) 0
 אנ) 945353 ןופלטב שארמ םוקמ ןימזהל ץלמומ
 עיפומ וניא אוה ,תועט לשב .רפסמה תא םושרל
 תשולש תא םג ןובשחב תחקל שיו .(םיצוביקה ךירדמב
 ןמ תולודג תונמ ,תאז תמועל לבא ,לוז אל :םיד"מלה
 ,יוצר ,אובת אלש הרצ לכ לע םח שובל .לבוקמה

 ₪ !רשע :ונחתפש המב םייסנו

 ךתוא ןימזהל םיחמש ונחנא ודובכלו ,וישכע דע תרכיהש המ לכמ הנוש אוהו ,ןאכ ףוס ףוס אוה

 - ירמגל הנוש עוריאל

 רדייסטואא לש הקשהה ברע
 !ול עיגמה דובכה לכ םע ,לעפמב ותוא לבקנ ,20:00 העשב 22/7 'ה םויב

 ןתוא לטבל ןמזה הז ,תורחא תוינכות ךל ויה םא זא

 :תשגפ אל והומכש ברעל עיגהלו

 ,סאגו סאל חסונב ביהרמ עפומ ,םיפוצח לזמ יקחשמ םע ססות וניזק

 !םירדייסטואא ןומה - ןבומכו תושגרמ םיסרפ תולרגה

 !הנוש היהי חוטבש המ

 .הנמזהכ וז הנמזה האר

 רדיוק וו(
 'וניש םשל הנוש והשמ

 לוהונלא 6.5% - ילוהוכרא רדיימ
 !וילע רומש - רדייסטואא וניזק ברעב קחשמל םינוט'ז ךל הנקמ הז שולת

  

 םימ יגלפ לע םירשוגה
 םיכפמה םיגלפל תוניב גלדלו ךלהל למומ ,תושבג תטלפ לע טוענ םרטב

 םירשוגה ץוביק ילושבו בלב

 - הדמח לש ןיבק העשתמו ,םירשוגה ץוביק הכז
 םראו עבט תונתמו דחוימה ומוקימ .הרשע לטנ
 ץוביקל ותוא וכפה ,הבירנ ריב ול וקנעוהש
 ןולולסמ לע הפ ץילמנ .ןופצב רתויב יביטקרטאה
 לע וכלי ןירדהמה .תוניבג .תטלפ םרטב ,ןבאתמכ
 תליחת ,רמולכ ,הליל תארקל םוי ,הקודבה החסונה
 היהי ןתינ ךכו ,הכישחה ינפל .םייתעשכ לויטה
 .תומלועה ינשמ תונהל

 תיב לש היינחה שרגמב ריאשהל יאדכ בכרה תא
 ךכב .יחה תניפב לולסמה תא חותפלו ,החראהה
 יצוביק לכב שי יח תוניפ .התובר לכ ןיא ,הרואכל
 בוליש :שארב הליבומ איה םירשוגהב ךא ,רוזיאה
 .ןדה לש ולבויב ףנכ ילעבו םייח ילעב לש האנ
 .רתוי דוע םישרמ םוקמה ,לשמל ,ץעה יתות תנועב

 לבוי ותוא םורדל ןופצמ חלוצ ץוביקה תא
 שרוק ןיב דירפמה גלפה אוהו ,"ילינה" הנוכמה
 ,ץוביקה ירכח לש םירוגמ יתב ,וחרזממ .לוחל
 .תורייתהו םילויטה ירתאו החראהה תיב - וברעממו

 גלדל ןתינ ךא ,גלפה ךרואל רדסומ לולסמ ןיא
 תניפל רעו ןופצבש יחה תניפמ יברעמה ורבעב
 יוליבהו לצה ישלפממ לעפתהלו ,םינבל ןורכיזה
 ,םירשג .ויתוקרבהו שיא שיא .םירבחה וחפיט םתוא
 לש עפשב לבוט לכהו ,ברע תרואתו לכוא תוניפ

 ,היחמצ
 ,החראהה תיב רוזיאבו תיברעמה הדגב עוננ

 דחאב בלושמ יזכרמה ןיינבה .הברעמ הנפנו
 לכה יאודבה רימאה ,רועפ רימאה לש ויתונומראמ
 .םהה םיריבכה םימיב תיחרזמה הרגה טילש ,לוכי
 ,ינרדומה ןיינבב ןיידע םירכינ ןומראה תודוסי
 .תוריקבו ןכאה תונורמקב

 הפק סוכ לע ,םשו ,הירטיפקה לא סנכיהל ןתיג
 אוהש יברעמה לתוכה ןמ םשרתהל רשפא ,הגועו
 שיחמת הטמ יברעמה חתפה ןמ הצצה .יטנתוא טעמכ
 קוצ לע עוטנה ,רבעשל ןומראה לש ותוביגש תא
 םיתורישו .ןרוקה לחנ לש וקמעל לעמ ןיטרורטה
 ?ונרמא רבכ

 ילספ ,ולוכ ץוביקה יבחרמב ומכ ,םינכמל ץוחמ
 םה ףדעומה רמוחה .יזנכשא הירא לש ולמזיאמ ןבא
 םג אצמנ םישרמ םילספ זוכיר .חתפימ שיש ישוג
 .לעפמלו היחשה תכירבל. ביבס

 לצ ירתסמ לש הלרוטספ רחאל .לחנה לא הרזחבו
 לכה עתפל םייתסמ ,םירמימה תוריבכ ליפה ינזואו
 רדסומה ליבשה לא בושנ .לפמהו שלגמה תנחטב
 ידירשלו םינגל ,ןורכיזה רתאל םימה תובקעב ררנו
 לש עפש .םולחכ הפי םוקמה .תחתמש חמקה תנחט

 תונומת
 הכורעתב
 הצעומה לש הירלגה
 החותפ תירוזאה
 ינמא תוכורעתל
 .רוזיאה

 םילספו םירייצ
 ונפי גיצהל םיניינועמה
 :לא םיפסונ םיטרפל

 תקלחמ ,ןומגא יגח
 945640 תוברתה
         945627 ,לג יפיצ

     
        

 אוהש םגאה לא הטמ םישלוגו רבע לכמ םיזתינ םימ
 לש תודייטצהה תדוקנ יהוז םויה .קראפה לש וביל
 םגאה בושי המוהמה םותכ ךא ,"םירשוגה יקאייק"
 וימימב ופקתשי ביבסש הפצפצה יצעו ,וולשיו
 .הארמבכ

 ןרוקה קיפא לש ךובסה והצקב אצמנ םגאה
 הז לחנל ."שוג"באפ" תא חלוצה אוה אוהו ,(ינוערקה)
 ףצשה תא קודבל שי תישאר ךא ,ךשמהב רסמתנ
 ישילש לחנ םע רדייתהל ןמזה הזו .ברעמה ןמ עיגמה
 תא ליעפמה אוחו ,ןרה לש גלפב אוה םג ורוקמש (!)
 .ברעממ השרוחה בלבש תירטקלאורדיהה הנחתה
 םימה רוניצבו הנחתב ץיצהל ןתינ ןגמה תכבס ךרד
 הנחט ,םשמ הברעמ טעמ .הניברוטה תא בבוסמה
 ,"תשלושמה הנחטה" יהוז .יתבר ת"יטב תרחא
 ךומסבו ץוביקה לש תכרעמה רדגל רבעמ תאצמנה
 רתא דילש שלגמה תנחטל דוגינב .תורבקה תיבל
 הלעפה יריפ השולש תלעב הנחט יהוז ,ןורכיזה
 שממ תבצינ הנחטה .שלושמ רוח ןיעמב םימייתסמש
 ןרוקה ימיממ רבעב הנוזינ איה .קמעה לש ופיס לע
 שוטנה יאורבה רפכה ,סאסה ירבח ידי לע הלעפוהו
 ןורמק םימה תמאל תחתמ .ישארה שיבכל ןופצמש
 ,תולגעלו םיבכורל רבעמכ ,הארנכ שמישש ,לורג
 המאה ידי לע ריצה לש תיטמרהה ותמיסח לשב
 .לחנהו

 החרזמו המורד ןאכמ ךלהל ןתינ .םגאל הרזחבו
 ךא ,היחשה תכירבלו שירחה טרופסה לכיה רבעל
 טולישל תונתייצב עמשינו אקווד הנופצ הנפנ ונא
 יתימא לגנו'ג לש וכות לא בערה לייטה תא בתנמה
 חצינ דנמיד ירוא .והלעמב ןרוקה לחנ לש וכרואל
 הפהפי ביתנ ארבג ךכו ,רושיגהו סוליפה תכאלמ לע
 תודיק ,םימ ירבעמ .התובעה היחמצל םימה ןיב
 יכ דע ,רבע .לפמ םירגוסה םינקה ישלפמל תולק
 15-כ רחאל ,ךכו .הליפא הכשל שממ יהוז םיתעל
 רבשמהמו היצזיליוויצה ןמ טלחומ קותינ לש תוקד
 רפסמה יצרא המלש עתפל עמשנ ,ןרותה יתלשממה
 .םישורבה תורמצ לע דרוי לצ םישולשו שמחבש
 יהיו ,"שוג-באפ" לש ןדעה ןגל ונעגה .לוב טעמב
 .רוא

 םוי ליגרת לע רבודמ ירהש ,ךשוח יהיו ,רמולכ
 יהי ,תורואה רבכ ולעוהש ןוויכמ ךא .הליל תארקל
 גורידה הלעי ותיאו .םג ס'צנילב יהיו .היהיש .רוא
 .הרשע תחא .יוליבו לולסמ ףוריצ לש

 .ב.מ

 סוגרתל המגמה רגוב
 "לרב תיב''ב

 תודובע םגרחמ
 תירבעל חילגנאמ

 םיחונ םיריחמ
 (רפוע) 06-945965 'לט

 תועדוה ריאשהל רשפא
 תינורטקלאה הריכומב

\ 008 279 6 
 הווצמ רב ,תותירב ,תונותחב דיקרמו ןטילקת

 ינורטקלא דויצ םע ,םיחמשמ םיעוריאו תוביסמ

 .םכתאירקל תונעהל חמשי ,שדח
 יש

 06-9342995 ביבא יפס
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