
   

  

    

   
   

   
       

   
   

    

 םיוערמה םגשיה
 יירדנאו חלש תירונל ףסכו בהז תוילדמ

 היבכמה יקחשמב גרביימ

 ה'רבחה ,לבת תופנכ לכמ םיצבקתמ םה םינש עבראב םעפ
 לש 'גדירבהמ ,ייבמוב לש טקירקהמ ,הלאוצנו לש לובטפוסהמ
 רשפא קרש טרופסה יפנע ראש לכמו ,ןויבס לש תרורכהמ ,השרו
 ומשב רתוי עודיה ,ידוהיה םעה לש ירובמ'גל ,תערה לע תולעהל
 .היבכמה ,ימשרה

 גנינפהה תא םיחקול אל םיימויה םינותיעה לש טרופסה ירודמ
 תושגרתה וזיא ,תמאב יכ .םתניחבמ קרצב ירו ,תוניצרב שממ הזה
 השרו לש 'גרירבהמ םינלופ השיש ררועל םילוכי (תיביטרופס)
 < םיעסונש ,(םיידוהי םישרוש םע תאז לכב ,םירמוא ךכ ,םקלח)
 תניפ וניצנוש בוחרב ,ףנעה לש תודדומתהה רתאל רקוכב עבשב
 לע חוודל רשפא רבכ המו ?ילא לש ךסומה לעמ ,רורגיבא ןב
 תרחבנ לומ םייתלצעב תלהנתמה ,תאזה תעגיימה תודדומתהה

 וקל ,(םתסה ןמ) ןיינע רסוחמ ,ךכו ?תירבה תוצרא לש 'גרירבה
 םג ךכ בגא וגלידו רסחב םיימויה םינותיעה לש םיחווידה תיברמ
 ,(הימחנ הרש) חלש תירונ לש ,תמאב םירדהנה םהיגשיה לע
 הכזש ,(רימע) גרביימ יירדנא לשו ,הרטמל העילקב בהזב התכזש
 תא תבזוע וטרטזואש ,ירקנל הנדע לע .ןולתאירטב ינשה םוקמב
 ינשו בהז תוילרמ יתש) ונארק ןכ אקווד ,תפרצ תבוטל רוזיאה
 הילע גלדנ ןכלו ,('מ 1500"בו 800"ב ,םימישרמ לולסמ יאיש
 .םינושארה ינש תבוטל םעפה

 ךלה בהזה) ףסכ תיילדמ .ללכהמ אצוי גשיה תמאב השע גרביימ
 יא ילארשי יאטרופס גישהש רתויב בוטה ןמזב ,(הקירפא םורדל
 לע הביכר מ"ק 40 ,הייחש מ"ק 1.5) הזה יפמילואה סקימב םעפ
 ,תועש 2:00.02"ב טויסה תא רבע גרביימ .(הציר מ"ק 107ו םיינפוא
 ,(רימש) ןגכ הכימ ,קיתו הגלוק םג ראשה ןיב םידקמ אוהשכ
 הווהמש ,האצותב םיהרמה רופישה תא .17-ה םוקמב קר עיגהש
 ץורימה ינפואב השעש יונישל גרביימ סחיימ ,ישיא איש םג ןבומכ
 ינפל שגפ ותוא ,תילגנאה ןולתאירטה תרחכנ ןמאמ תצעב ,ולש
 מ"סב בשומה תהבגה .גרזבמסקולב ,הפוריא תופילאב םימי הרשעכ
 תוקר 6 זזקל ול ורשפיא ,ןודיכה תיווזב םייוסמ יונישו רחא
 *63 םוקמב ,תוקר 58.02) םיינפואב ולש עצוממה ןמזהמ תומימת
 .חתפמה היה םצעב הזו ,(תוקד 4

 םע בהז תיילדמב (17 תב) חלש תירונ התכז העילקה חווטמב
 582 - הלש םדוקה) תוירשפא 600 ךותמ 'קנ 587 לש ישיא איש
 יכה גשיהה הז" .רודכ 60 ,הביכש 'מ 50 ,וטוט הכורל הצקמב ,('קנ
 ינשה תומוקמל הקחדש ,תירונ תרמוא ,"םויה דע ילש בושח
 579ר 583 לש םיגשיה ועבקש ,ב"הראמ תויעלק יתש ישילשהו
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 4 'סמ הגצה

 ווליפור"
 0/**  "וזורק
 רעישה תורמסמ ויתואקתפרה

      

   

  

 המישנ תורצועו

 לע יחה ארפה לש

    
   

 דדוב יא
  

 ףסונב
 סונוב טרס

     ב
 הכזמ דדוב סיטרכ וא יונמ לכ ₪    

 םניח רגרובמהב וילעב תא
 הנומט.ק ץנאר רגרובב
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 ינטיד טלוו

  

 ת יח פ ש מ
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 3 'סמ הגצה

 | = "וכו ןופ"

 םסרופמה בלבלכה תולילע

 תרדס לע תססובמ הגצהה

 תצפומה תימואלניבה םירפסה

    

 תונידמ 60-ב

 אנתרב יציא

  

 חלש תירונ ."סויה דע ילש בושח יכה גשיהה הז"

 החונינ הריז התוא ומכ רקיעב ,תרושקתב הרייטצה היבכמה
 המכ םג תאז תמועל הל ויה לבא .רודגיבא ןב תניפ וניצנוש בוחרב
 .המשל היואר תימואלניב תורחת ףא תושייבמ ויה אלש ,תוחלבה
 .ןהמ םייתש ונל וקפיס ,ףלא"ףלא םיאטרופס ,גרביימו חלש

 דובאה ודובנ
 לש הבוטה יופכ ודיקפת לע ליכשי ןונמא
 הל המועזה הליהתה תנמ לעו ,ןמאמה רזוע

 לילגב הנועה הכז

 ,ליכשי ןונמא דגנ רבר םוש יל ןיא ,בוט אל יתוא וניבת אלש
 ןושרג יניפו ןירוצק ילומ לש םרזוע תונורחאה םייתנשב היהש ימ
 לת יבכמב ילומ םע הלועפ ףתשל רוזחי הבורקה הנועבו ,לילגב

  הנומש-תירק תוברתה לכיה
 >-ק ס.ב ה הפ 5.2 95
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 ללוהמה

 וו .דדוב סיטרכ תולעמ תוחפ 28% ומלשת ךכ קר יכ ,יונמ ושכירו ומידקה
 "תודוס יב רפרפ"ל דדוב סיטרכ ריחמ ,לקש 55 דיחי יונמ ריחמ

 .ח"וע 17 תוגצהה רתיל דדוב סיטרכ ריחמ ,ח"ע 5

 סיטרכ אלל םירוה תסינכ רתוה אל - ךרובע םג יונמ עגוכר !הרוה

 ו
 ,החפטומה לכל ילקיסומ הזחמ

 גניטפול וי פ"ע

 סאילא הירא - תופתתונהב

 תויחה אפור תואקתפרה

 םגש הארנכו ,רמחנו ביבח טלחהב רוחב אוה ליכשי ,הברדא .ביבא
 המ הזו ,םיתעל םיפחסנ םירשכומו םיבוט םירוחב םג לבא .רשכומ
 ןומוקמל הנורחאל קינעהש ןויארב ,ונלש ןונמאל ,ול הרקש
 ."לילגה תועידי"

 דיקפת אוה" ,ןויאר ותואב ליכשי ןנוקמ ,"ןמאמה רזוע דיקפת"
 ללכ ךרדב םיכוז הליהתבו ,הרוחש הדובע ןומה הזב שי .הבוט יופכ
 היהיש ליבשבו ,יללכה רסמהו טוטיצה ןאכ דע ."םינקחשהו ןמאמה
 המכ דעו ,דיקפתה אוה הבוט יופכ תמאב 'המכ דע רורב שממ
 ןונמא ינפ לע םג ףעיב הל הפלחש ,הליהתה איה הבוט תייופכ
 לפטל ,ךשמהב רבוע אוה ,םינקחשלו ישארה ןמאמל ךרדב ,ונלש
 עגרב ,וקה לע ,םש היה תמאב ימ ונל ריבסמו ,ולש יטרפה הרקמב
 .תמאה

 ,ללכב רזועה דיקפת לע ,אבה טוטיצב ליכשי רבדמ ,הרואכל

 .עדי רפסל ומצע לע קרש ןיבי תורושה ןיב םג ארקיש ימ לבא
 תא לבקל ןמאמל עייסמ ןמאמה רזוע ,םייטירקה םיעגרכ" :הנה
 ךרדב .הלוכ הנועה תא ילואו ,קחשמה לרוג תא העירכמש הטלחהה
 הנורחאה הקדב התא רשאכ ,םיעירכמה םיקחשמב ,לסרודכב ,ללכ
 ןמאמה לע יגולוכיספה ץחלהו ןוויכ לכל דחא לס לש שרפה םע

 תאז םע דחיו ,הצימאו הריהמ הטלחה לבקל ול השק ,םוצע
 ךרדמ אוהש ,ןמאמה רזוע יוטיב ידיל אב הזכ הרקמב .תיחרכה
 הז אוה ןמאמה לבא .וידיב קחשמה תערכה םצעבו עוגר רתוי עבטה
 ."תואושתה אולמ תא ךכ רחא רוצקיש

 לבקל השקתה ןושרג יניפש ןמזב ,םיניבמ ונחנא וישכע ,ההא
 חורזרק ,ודיל בצייתה ,תיחרכהו הצימא ,הריהמ הטלחה התוא תא
 םיקחשמה תא ול חצינו ,ליכשי ןונמא ,ןמאנה ורזוע ,לוקשו
 .תופילאה לרוג תא ועבקו הנועה לרוג תא ועירכהש ,םיבושחה
 ךכ לכ ועט ,ךכ רחא ואבש תוקותמה תואושתה ,ןכ ,תואושתהו
 ,.,ךרדב

 הווטש תינכותה יפ לעו ,27 ןב קר ,ריעצ רוחב אוה ליכשי
 ,תימואל הצובק םיידיל לבקל רומא אוה 30 ליגב ,ןויאר ותואב
 אוה ,םייתניב .ןוילע לילג היהת אל וז םא עתפומ שממ היהי אוהו
 לבקי דוע אוהו םוי אובי") יחרזמ ןועמש לש תובוטה םייריב אצמנ
 ,(חאמחה לש רצל אימחהל ונלש סקאה חרוט ,"לארשי סרפ תא
 אוהש ןימאהל ליבשב םייניעה תא ףשפשמ רוע אוה םייתניבו
 לעפתמ אוה ,"תנמושמ הנוכמ ומכ קפור יבכמב קסעה") םש תמאב
 ןונמא ,רוציקב .(םירחאה לכו ינומ ,קולמשל םג עצרנ רסמ ריבעמו
 תוסחייתה הפ שי") תשביב לסרודכל רתויב הובגה ס"היבל עיגה
 קר לוכי אוהו ,("הפוריאב וא ץראב ,רחא םוקמ םושב אצמת אלש
 ןמאמכ ותונמל ,התחטבהב הרמע אל ,וירבדלש ,לילגל תודוהל
 .ילרוגה ךותיחה תא ךכ בגא ול הרשפיאו ,בוזעי יניפש ירחא ישאר

 לוקס ייהה תא רומגי ןונמאשכ ,םיגש שולש דועבש הווקמ ינא
 .דחא ףא לע םשור םש תושוע אל תופי םילימש .א :ןיבי אוה ,הזה
 ימש .ג"ו .דחא קר שי ,לסרודכב םגו ,תכרעמ לכב תחא רפסמש .ב
 .ונממ חרוב רוככה ,רובכה ירחא ףרורש

 תוברתה לכיה תשפוק
 ברנו ברננ הוותשפ

 םיסימרכ תטנידנרו תנמזהלכ

 18:30-22:00 קרוננטנה ןיב
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 1 'טמ הגצה

 // | ילב רפרפ"
 70%  "תודוס

 תרדיט תבכוכ - לארועי-ןב יפא

 "דמחנ רפרפ" היזיולטה

 היזיולטה תרדט בכוכ - ןוזנתנ ןתנ

 "תודוס ילב"

 םידליל האלפנ הקפה

 החפשמה לכלו
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