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םלשלשיותוא,הנשלי"ל30:תופתתשהימר

.המשרההםע
1100-1800תועש'ה־'אםימי:להקהלבקתועש

.”םימלת”ס”יבנו”רינוס”יבב«

ןושלהתלחנהלהקלחמה-תוברתהוןונחהדרשמ
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הצעומהןיבלםילעופה-תצעומןיבתבשהבעבקישדתע-פוגלתושגומ'תורעבה

..תימוקמה

.עוצבהםערשקאללדרפנןוידבהשעתתודסומה2ןיביפסכהלטנהתקולח
.דבלבתונובשח-תלהנהלשגרדבהושעתרסומלדסוממםיפסכתרבעה
רשואםוכסהשיאנתבאוהשםוכסלכבםולשתתארוהתתלדישריודנללאומש
.עבקנשףיעסותואל!?ומאוהוביצקתב

לעףיעסלףיעסמוביצקתלביצקתמםיפסכריבעהליאשרוניאיודנל'לשומש
עובקםרוגלשרושאבתבייחףיעהלףיעסמוביצקתלביצקתמהרבעה.ומצעתעד
.םיימוקמה.םינמממהםיפוגהתוצעיחהבשארמערקירשא

םימרוגםעתוצעיתהבתללוכהלועפתינכותלכתלעפהבבייחיודנללטומש
.ץרהימרוגוםיימוקמםייעוצקמ

םינוטהםיאשונלםיצעויהםימרוגהםורפ
יתבלעחקפמה-םעתוצעיחהבבייח:ס"הבךרדןושלהתלהנהותורעבהרועב.1

םירומהתבישיוס"היבלהנמ(רפסה
ןושלהתלהנהלעחקפמה/םידוההדעו

.לעופהרעובןושלהתלחגה.
רפסהיתבלעחקפמה-פעתוצעיתהבבייה:)'אםגד(ריגס"הבבםירוהינוח.2

ירמתרמ/םירומהתבישיוס"הבלהנמו
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.םיטבנס"היב
ס"הבלהנמותיתסידוהמ-םעתוצעיתהבבייה:תולשחנתוחפשמבקימעמלופס.6

יתבלעחקפמה/תובומנהיתוחבהירומ
הצעומהלשיגולוכיספהץעויה/דפםה

'.ןזוררמד'חימוקמה

.ןושלהתלחנהלעחקפמה-םעתופעיחהבבייה:םידימלתהיתבבתורעבהרועב;7
בייח:)דוסייתלכשה,תינחלוא,תורעבהדועב,ןושלהתלחנה(דומלתותכ.8

־.ןושלהתלחגהלעחקפמה־-םעתוצעיתהב

ןושלהתלחנהלעחקפמה:םעחוצעיחהבבייח:הדובעןפלוא-ןושלהתלהנה.9
תונכוסהםינפלואה'חמרפוסרמ

הטילקה'המרוגיבארמ/תידוהיה
דעוהלשהטילקה'חמ/תידוהיהתונכוסה
םילעופהתצעומלשהטילקה'חמ/לעופה

.םיקיתו-םישדחםילועלהטילקתדעו'
ןוכמהןוררמוירמתרמ-םעתובעיתהבבייח:םירגובמלברעןוכית.10

לעופהדעוהדילשבתכבהלכשהלילארשיה
*תקוחםבתופתתשמהתוימוקמהתוצעומה

.םיינוכיתהרפסה-יתבלעהוקתה/ס"הב
לעופהדעוהלשתונמאלרודמה/ירמתםעתוצעיתהבבייח-תופשותונמואיגוח.11

:יללכ\
תימוקמההצעומהשארןהכבקעירמ-לםירבסהללוכישדוחח"ודבםיבייחםיפיעסהלכ)

ילעופתצעומריכזמינלונרמ-ל.ונוא-תירק
ךוניחה'חמלהנמץיבוקציארמ-לי.ונוא-תירק

.ונואתירקתימוקמההצעומב



.טורפורבסה־הדובעהיאשוניפלביצקתה.5
.רינס"הבב-ס"הבךרדןושלהתלהנהותורעבהרועב.1

ידכבםידומללםיקוקךרשאםירוה250-כשישהמרמרינס"הבבונכרעשדקפמה
.םידמולםניהו,הירבערובדוהביתכ,.הירקתעידילשתילהנימהגרדלעינהל
.)תופירחרתיבו(וזהייעבתמייקדקפמובכועאלשרפסה-יתבםתואבשןבומכ

ובוע'המעודי,דימלתהלעתיבהוהביבסהתעפשהלשךרעהתאםיניבמםיכנחמה
.םידלילתונקהללדתשמס"הברשאדומלתורונתהתולועפלהממחבתיבהלש

ןידעשםירוההלעהעפשהוהארוהתולועפלםתרהלןוכנםיכנחמהרובצךכ-ךותמ
אתונבלונילע,הזלעםמל'דיתתלםיכנחמהתונוכנךירענתא.םידמולםניה

תאןיבמםירוההדערםגכןהז'רובצלעתנעשנאיהשכונלשדומלהתוסיסמתתו
,)עוװוניבעכהלועפהתאתוארל,הזמרתויודיטישוהלןכומ:והוהלועפה,ךרע

.ביץלתהתעצהוהלועפהךרדהלאתוחנהךמסלעןלהל
םהיתוחנלשתידימתלהירוהלדוסי-ידומלוגגרהיתוליבקמהתותכהירומ.צ

־.)2ףדההר(.םיללכהםירוההיגוחלליבקמב`«

ןעמלדומלבךרוצהתאהרותלכלתישיאוריבסיםירוההםעתוחישבםירומה.ב
.ודליריתע'
םהילעעיפשהלידכברומיל-םינועטהםירוההלש:המישרולבקיםירוהה-ירעו.ג
.דומלתיגוחמרחאלואוביש*
הארוההתדחוימתרגסמבכתותכהירומי"עונתניוונגרואידוסיה-ירומל.ר

ונווכיהלאתושיגפב.תושיגפ10הנייהתוזםורמלתרגסמב,)וחויהרקי
.ןושלהתלהנהותורעבה-רועבלשתוליגרהתורגסמלםידימלתהםירוההתא

|`ו'168|=8א21םינותנש8-לתחאהשיגפ,

רש1680||:הנשלתושיגפ10

|װש12|:תחאהשיגפלתושמשוןויקנ

ל120||:הנשלחושמשוןויקנ

||יעצמצ(שארמתויופציתלבתואצוה

ל100||:)הרומתעיסנםימעפלדוע

«ל60||רובצלתועדוהותמוסרפ

;9-1999---115131!-9111992-3322ב2132פ-2139

:«\/וו'כו\
?;
:ןב)
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\)'אםגד(רינ.ס"הבבםירוהינוח.2

.רינס"הבבםירוה-יגוחבה"כשתתנשבךישמנד"כשתהמגודכ
."דמולךדלירשאתאעד":םיגוחהףאמסיס
תרשיג81הנמיקתחןותנשלבל.םידליהלשםינותנהיפלםינגרואמםיגוחה
־.הנשב

םינשלםידימלתהלבמרהתאםדקמה-יכנחמוץוח-חךדטרםםעףותישבםידבעמינא
ותבשההתשענשהלועפהדוסיהלעחואבז

|”2000[:2510א8םינותנש8-לתחאהשיגפ

װש1600][:הנשלתושיגפ8

|װש12]:השיגפלתונרדטוןויקנ
\

”720{[:הנשלתוגרדמוןויקנ

חש100|[:תונושותמוסרפ

־־`ד₪־־1772־־־הבשלביצקתכ"הס
&8000ץוחימרונתופתתשה

תנשלוננובתהלעכ"הס
װש972ה"כשת

ביצקתהבושחנהשיגפליװ21םילבקמס”הבירומ:הרעה
רעושמעצוממםהװש25.האצרהלרח25וסנכוה

תואצוה+הובגרתוירכשםילבקמץוחהמםיצרמיכ
”.העיסב

##ו/לזת
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173םגד(םימלתס"הבבםירוהדגנה;3

,יאכז-ןבוםימלתרפסהיתבברינס"הבתמגודכםירוה-הגוחןוגרתבהחלצהה-יה
'.ולארפס-יתבבהשרהתינויסנהטישתעצהלונתואהאיבמ

וינס"הבליסחיןפואבןטקהםלרוגלתמיוחמהרמבףוקזלשיהחלצההיאתא(
.)םינוה-יגךחלשרורטםייקלקיפסמוניהרשאןמקםיפתתשמזוברךכיי"עו

.םילהנמהורפסהיתב”ייפםעםינוידלשםוכסהנההשדחההטישהתעצה
ס"הבלםיקזחםירשקשיתופומנהתדחכהירוה-לטהחגהה'לעססבתמעצומההגדה

..רתויהברמתוניבעתהו

.גוחלתושיגפ25ויהי,עובשלתחאומייקתיםיגוהה
הנשידמתרגסמהתאביחרהלהמגמךותמדבלב,ב,התותכירוהלוכרעיםיגוהה
.תפסונהתכב

לשםירומלהתינכותלעחחטוש'היצמרופניההלמםיגוחתרגסמבולבקיםירוהה
תוטישהלעהרהטהולבקיםה.השיגפלהשיגפןיבשרצקןמזקרפותואבהתכה

המדרהה-יאשונלשתויכונחהתורטמהםהלהנרבםוח.התבבהרומהלש'הויטקדידה
דימלתהשתךבטוווךזוװתועידיהתאגישהלםהלורזעיןכ-ומב.ןמזותואב
`יו\!.ןמזהקרפותואבשכור
םתלכשהרשאםירוהטהוה'לותהיחועיריתאביחרנוזהמסיסתרתוכלתחתמ
םימרקתמה'םירוההוליאו.תותיחנתשגרהעיגרהלילבמתאזו,רתויבהדורי
.הירוהותרדוסמהרוצבהארוהוךונחתויעבבקמעתהלולכוירתוי

־־ב-”־צ-ק־תיה

|המ42|:2אװ421םינותנמ?ירוהלהשיגפ

װש1.050||:םינותנש2-לתגסלתושיגפ25

"150||:תושיגפ25-לןויקנותותוש

"100||:תונושוםוסרפ
`־ך?7־17366־`הנעליביצקתכ"הס.

רש525-ץוחימרוגתוסתתשה

װש775הסשתתנשלוננובשחלעכ"הס
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)'גםגד(יאכז-ןבס"הבבםירוהיגוח.&

.ה"כשתלהדובעהןרבכיחבונתואהלידגמד"לשחבהיסחיהחלצה
:ןוגכדחאאשונבעבבסלתחאםירוההלכלללוכ”דומל-גוחםייוקיס"הבב ."ט"חמהותארוהוך"נתה"
תמגמהתואב,דבלב'אתותכירוהל'םיגוהומייויוזהלועפלליבקמב
.)5ףיעסהאוצתואבהםינשבהבחרה
.תושיגמ20םייקיך"נתלגוחה
.תושיגפ25םייקיואהרחביריהגוח

5421|וב 125

רהל420|]=השיגפלברט21אתושיגפ20ך"נתלגיחה

־לכיש25אתושיגפ25'אתותכירוהלגוחה

י.װ'ן625:,השיגפ

של120|[:ןויקנותוחוש

ר"ל100[!:תונושוםוסרפ

"12656יהבהלביצקתכ"הס
װש600ץוחפמרוגתופתתשה”₪

װש665ה"כשתתנשלוננובשחלעכ"הס

ללוכהשיגםרװ25םוכסב'אתותכלגוחהתואצוה:הרעה
”רתאהרומואס"הבהרומי"עהאצרהרובעםולשת
,"ןולמגתותכלתיטסידוחמי"עהרומהלשהכרדהו

:שי/77(!



םירוהיגוח
.םינוטףרבחתודסומבוחיטביס'הבב

: %ש21&תואצרה25
װו525,-,

װש350”וט55'טםיחמומתואצרה10

"6000-עונלוקתונרקה20

”ש360װש12”אתועובש30דומליגוה

רש250-תוגרדמוןויקנ
װל100-םוסרפ

"יל2185

װש;85ץוחתודסומלשהרוקמתופתתשה

װש.2000-וננובשחלעכ"הס

!:עבט

?(
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`שלו/חנתוחפשמבקימעמלופס.&
.האבההגההתארקלםיהקלונחומדמלמתמייתסמותכלוהההנשהןויסנ

-תמועל.תויבויחתואצותןתנדימלתהלשותיבברומלי"עתורעבה-לועב .הנוכנהךרדהתאונאצמשהאומאלןיידעונלשתדבועי"עהחפשמבלופהתאז העפשההלערונתה-תרותמונלעודיהתמאתמ"םימלת"ס"הבירומםעםיררואמ ..ס"הבלאבהדימלתהלערגפמהתיבהלשתילילשה

ךריטנהתגךדיאמו,וזהשירדלעהנועוניהתינכטהניחבמתורעבה-רועבדומל
(.חילצהאלהחפשמהךותבהייכונחהםיאנתהךותשןעמלחטשבתדבועהלש

גיצהלהלכיהתרהריקסתתרדגההלהתיהאלשןויכמהחפשמבהלבקתנאלתדבועה
ונעגהןדוררמהקחמהםערודכב.)הרוקבהרסהתהרבסהןעמלהחפשמהינפב \.םישגהלתוסנלםיצורונאותואןויערל

הקיפטמכתורעבה-דועבמקוסעלוילעידילוס:תויהלבייחחסשב`דובע'שםדהה
הרשכהלעב,תוחפלתינוכיתהמרבתויללכתועידילעב.)וזהרטמלהרצקהרשכה

טלתשהלודומללתונוכנלעב,)תוחאיוצר(התומדבתועידי,תיבה-תלכלכב
אלוםימיךרואלדיקפתווהדובעבתוארלךירצהזדבוע.הדובעלרסמתהלו
..תינמזהדובע

.דועדבועהנשהסינכהלוננוצרב
־ב־-י-צנכ-ח-ה-

|ריזיו204[:שדוחלדבועלתרובעמל

םיילאיצוסםיקוחותוול`ש
«ש69,3:16.5%

שדוחלכ"הס
,

[חש489,5]:

,

הש5,871,6][:דורעליתנשרכס

יזיל,7.200]]תידומללדויצלםיחמומםיצרמ

יו7־%ך66176|הגהלביצקתוכ"הס
הש1.800|:ןושלהתלהנהלהקלחמהתופתתשהלשתועשה

װש4,271,6:ה"כשתהנשלוננובתהלעכ"הס

,־



.)דוסיהלכשהותורעבהרועבםינפלוא,ןושלהתלחנהכ-דומלתותכ.8
ךותםייקהלערומשלונלרחשבונלצאםגוץראהלכבלבוקמההזףיעסב
«תימוימויההדובעהיופש

:שדחלםירומרבח1964לירפאתמגודכ
:16,5%םיילאיצוסםיאבהותוולנ
:שדוחלןויקנותותוש

""ל254

ל200
ל90

!

1

!

!

[חל100
:שוחלםידחוימעוצקמילעבלשתופצרה
:שדוחלתונושותוסרפ

[

!

!

!

רבעףחדנחייונט+םירומלקחדתפסות
,*י, `ייו210

|

|

ד-־- `הו24253־:)ירטטא( שדוחלפ"הס
:שדוחלןושלהתלחנהל”חמהתופחחשה` :?1509..ו

.יװף1.253:וננובףחלעשדוחלכ"הס'
װש15.036פה"כשתחבשלונבובשחלעכ"הס

;(,ידור
יפי-«')

ט
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,.הרובעםלוא.9

י

.רסחביירעהולםינושםימרוגי"עהשענההברההלועפהףאלעהילעה-הסיל
?!..

ךרוצהתאאלמלתולוכיןניאןפלואהתוהכ.הם־ההלועלהרסהתיתרבחתורעתהל
;

יישקבולקההםע'לבאדומללליחתמוןהלוהלה!דגוגההצראהלועהעיגהב.ל"נה,
םייונשההדובעהלוע.ךירדמלתםהנויהרבבירמאוהםיילכלכההסיליה !

.דומלתתאוילעםידיבכמוריהתרוצבםיברה
:ןמקלדהביצההתאאיבהלונירהיםינושתודסומםעםינויהוי`

.םיצובקבםימייקההדובעהינפלואתמגודכהרובעןמלוצלונגרואיםילועה.א
”;ומצעןפואבםהייחתיבולהניוםהיתבורוגיםילועה;ב
םויליש7.-בההרבםיכירעמונארשאהטרגרמהדובע'וםילועהואצירקובב.נ
־.םוילר=ש10דעתונווכתונרקמםלשוהוזתרובשמו־

.הדובעהםוקמלהלועה'תולגתסהלעלקנךכבוהיזובעםוקמלגאדנונחנא;ד
.עובשלתועש25-בצ"החאתועשבומיוקיםידומלה;ה
.דומלללבוההשאהםגשייזכבםידומלההרעשבםידליבלופהלגארב.ו
םוכסבךרעבםויקלקיועמןתמםעוזהפוקתבעוצקמדמללןכומהדובעהדרשמ.ז

.הליגוהדובעבהיוריולהיהלוכיהלועהרשה
םיגרוח5ןה(לוובםידומלהךשמ.ח

?גוית1119]

[חש550]:שדוחלםירומרבוע

[װש1500[:שדוחלםידימלתלקנעמ

!:0ידומלןמזבםידלילךירדמ 500םירוהה

!!|:שדוחלןויקנותותוש יל240.2שזוהלכ"הס
אךונחהרדשמתופתתשה(
לשתרעושמתופתתשה
םירחאםיםרוג+תונברסה
יש1.120:)שרוהל

'לעשרוהלכ"הס

ןהש1.120[=וננובשה
־"ה"כשתחבשלןפלואלכ"הס

רש5.560'וננובשחלע

4 }8%
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.םירגובמלברעןובית.10

ןמוזמרש12,5ןהמ,שווחלװש25דומלתונש
םויסםעןמלםידימלתהשתורטשביװ12,5-1
.םהץסמהםעואוידומל
:םירעושמתואצוה

אחועדבש4אחוח23אעובשבדומלתועש12
,העדיש8

12אברעליװ15םידימלתלהעסהתואצוה

םימעפ
תונושותושםש,םירומלהעיסנתואצוה
לוהינ

הנשלדומילתואצוהכ"הס

-םידימלתםומינים(:תורפושמתוסנכה
רותפרוטפרכש

תומלתשהלהקלחמהןונחהדרשמחופתהשקוווז
הנולםירגובמ

.ןתופתתשהתאתוימוקמהתויושרההנמלשחויפלחתפמלהעצה
לשליגרהיתנשהביצקתהלדוגלתיסחיתופתתשההוהס"הבב

הנשלתימוקמהתוצעומהןובשחלעכ"הס
הנשלונואתירקח"ע

.תימוקמהתושרה
רכשרובעס"הבידימלתלהאולהןרקרש5000-לגואדלשי

..רומל

פ"העוהלעתוגלמהןרקלמ"הבידימלתתאסינכהלאיההמגמה
.תורדתסההלש

;41113
..י-י

)20

!

ו

|

1

!

|

|

|

!

|

!

!!
!

!

הנמלרש7680]שרוחלװו768

180
172
70

־ןװל

של

`ט

"
"
"

!

"חל1800|

"חש1720!

"װה700]

119000”

הנשלװש5000|שדוחלוט500|

הנשלרװ1000
'ה5900]*
װש29501



,תרפהותינמראיגוח.11
הימרגרח

":תועש3הבהלועפלעשדוחלתולועפ4
,רונתהרומהילבבשומש+םירמוחללוכ
טרוהלװש120:םילוערסקימ

\
["%ש10|:הרידרכש

|"רהל8]:ןןוץ;

-"הל10:למסה
שוהלי1486:שדוחלכ"הס

הנשלי"ל1776||:הנשלכ"הס

"װש240װש20!:הנםלושדוחלםידימלתהתוסנכה

הנשלרװ1536:הנסלוננוהלעכ"הס

רד!צמת'צלםאםיגוחהתהביחרהלהלעצומטרו`הרויללגב:הרעה ,ץ .דחאהסנכהרוקמלכואהובגרתוירומלרבשםולשתל
.שיא15דעלבגומהזכגוחבםיפתתשמהרפסמ

תילגנאלגוח

!! ןסדותלוט256|שרוהלםימדקתמוםיליחתמםיסרוק2
"יװ16י:שדוחלןויקנוהרשמש

תוחלרש272:םרותלכ"הס«
װש150:שדוחלרומלהרבחמתוסנכה

!הש122]:הרוהלוננובטהלעכ"הס

הנשליװ1.220|:ה"כשתחנלוננובסתלעכ"הס

"ונא,תפרצתורירגשחוירחא'לעםיעצובמתיתפרצהידומל-תיתפרצגוח
.םדילעעבקנשםומינימחנןטקאוהםידמולהרפסמשהרקמבקרםיפתתשמ

.)יוװריהו-5סו-ההרחייהף"לונידהװב(

|שדוחלװש11|הרוהלתופתתשהימר

|הה8|:םרותלתותוה*

ן־־־־־־־ד₪־16־|:הרוהלכ"הס
!

װ

:וננובתהלעה"כשתתנשלכ"הס

־יוינש
.הנשליװ190
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;{וננובסחלע(ה"כשתתנעלםירגובמלהלבטהתולועפביצקתתעצה{ונר

הנשלרש1.950
”ותל972 רינס"הבב-ס"תתרדואלהתלהנהותורעבהרועב;1 ר

|)'אםגורינס"הבבםירוהיגוח.2

[)'בםגד(םימלתס"הבבםירוהיגוה«3

"רש.665[)'גתגר(יאכז-ןבס"הבבםירוהיגוח.&

[םיטבנרפסהתיבבםירוהיגוח;5

[תולעתבתוחפשמבקימעמלופס«6

[םידימלת250-כ.םידימלתהיתבבתורענהרועב.7

"־',תורעבהרועב,ןושלהתלתנהכדומל'חוחכ8.20
"װש15.056)דוטיתלכשה,תינפלוא.

!הרובע,ןפלוא.;9

|םירגובמלברעןובית.10

"מש1.536]הקימרק:תופשותונמואיגוח.11

תילגנא
תיתפרצ
הנשלוננונשתלעכ"הס

91



ונוא-תירקתימוקמההצעומה
.םירגובמלהלכשהלהקלחמה

תוברתהוךונחהדרשה
.םירגובמתומלתשהלהדיחיה

.םירוהיגוח-"רינ"ס"היב

־1םידבבגםירוה

םכעידוהלונבה
שב'אםויב23.1.66

יגבץעייהצרמה
:האצרההאשונ

ילעופתצעומ
.ונוא-תירק

ךיראתבםייקתה'חתותכירוהלהאצרההיכ

."רינ"ס"יבבברעב8.30הע
.ךר

.עבטהתארוהבונתרטמ



%!ביא!ינרב)/!(ע`-,”(כ/רע

86.11.64
ה"כשתולסכא"כ

דובכל
תימוקמההצעומהשאר
ןהכ.ירם

.רבוא-חיון
ןונפא

,ובהביסםלךניםסהלונגה,הכונחהגחדובכל
,תוברחהםלואב,ברעב8.30העשבישילשםויבךרעהש
.תורדתסההתיבב

.ותוחכונבינידבכחםאחמשנ

ה,ךבבגבבףש
.טיגאלקברעןכיח



ם

ונואתיר2`בשותלתרגא

!₪
ברע-ןוכיתםיקהלהנווכשיה"כשתםידומלהתנשב

.רגוא-תירקב
.תורגבתדועתותויללכתועידיתיינקהס"הבתוסמ
,םדיבןיאותינוכיתהלכשהםהלןיארשאםוקמהיבשותרובעםקומס"הב
.תורגבתדועת

תגשהלוםתלכשהםורקלםהיצמאמבםהילעלקהלהנךכה

.םהירוגמםוקמבס"הבתמקהי"עהדועתה

הינשהו,תורגבתוניחבלתחאה,תותיכ2הנמקות
.תומרקומ'תוניחבל

.םישדוח10תבאיהדומלתנש

.תועש4םעפלכעובשבםימעפ3ומייקתיםידומלה

י-רכשמיצהםלשלתורשפאםעשדוחל25#דומלהרבש
רמגםעומלושירשאתורטם.לעהמיתחי"עדומלה':

.םידומלה

רשאילמינימםידימלתרפסמםושרגהנתומס"הבתמקה'5

,הזןיממס"הבחמקה?”13”

%*****

תאומזריםירומללס`רהלםינינועמריאםוקמהיבשות

יודנללאומסרמל15.8.64-הדעוהוחלםיוףרוצמהשולתביםיאנהםיסרפה
;ובוא-תירקילעופתצעומ;םירגובמלהלכשההזכו

'

:םימיביודנללאומשרמלצאלבקלרשפאםיפסונםיסרפ

.צ"החא7-5־ןושאר
;צ"החא74-5,־ישילש

ףרוצמהףדבבםיםרפה-תא=תלמלןאני(י
,?;מ*י



,גצ'יװ

חבוחכלסחלטלורורבבתכבםיאבהםיטרפהתאאלמלאנ

.1'סמףדבתניוצמה

------------יטרפםש -----------החפשמםש -----הילעתנס־--־־-י־-־*,װילהנש
־־-,-----)דומלתונץךתודסומ,תודועתסורפ(:הלכץה

----------------------:ךאלמהבוחכ

..--.,-־-ךיראת

..`-.המיתח

”?***(ואכוא'.
%א*%%#*%%%



ילעופתצעומתוברתהוךינחהדרפסינוא-תירקתימוקמההצעומה
.ונוא-תירק.םירגובמתומלתסהלהדיחיה.םירגפבמלהלכשהלהקלחמה

..

!ל-יירג־ו־ב־מ-ל-:-ה־לאכ־ש־ה:*־:
.םירוהיגוח-"רינ"ס"היב

"ונידליםידמולובס"היבתאריכנ"
!םידבכנםיבגס.

.םירוהלתואצרהתרדס**

הנשהםגםייקלסיחמסוגאס"היבבדמלנהוהסענהלאםירוההתאברקלידכב
.תואצרהתרדס

.םידימלתהירוהלתותכהירומויכנחמי"עהנהנהתואצרהה

י'ג”םיב־-;ג:141טט#גננפב־12212'
.דליהלצאתינושלהתוחתפתהה-8.תרופילינ:הצרמה-1.25.1.66
.םדאהלצאתורפסהודליהלצארופסה-.חרופיליניפהצרמה-2.1.2.66

.האירקלךונח-.תרופילינ!הצרמה-3.8.2.66
.ןהבלופטהוןוטלתואיגס-.ןוגדתימלוש:הצרמה-4.15.2.66

י
"א”מיב־.;בבנ.פגפג.בבבבב-12212

.ס"היבברויצהתארוה-.ןרוגבקעי:הצרמה-1.13.2.66.
.תונבלהכאלמהתארוה-.ינפץיבוקרמ:הצרמה-20.2.66־.2
.םינבלהכאלמהתארוה-.ןוטסםיפנוב:הצרמה-27.2א3.66

הנוכשב,ס"היבבתיתרבחהתונגראתהה-.יבכוכהריתע:הצרמה-4.4.13.3.66

'
.הבחרההחפשמבו

.זתעינמוןוטלתואיגס-.ןוגדתימלוס:הצרמה-5.20.3.66”

:*
.'דימיב-.'ותופכרימהל!ליסומ

'
.םירפוסיפלתורפס--.יסידורהנח:הצרמה-1.26.1.66י

.'ותותכביתרבחהןונחה-.יסידורהגח:הצרמה-2.2.2.66
.תומגמוםיכרד!הירוטסה:.טסב-ןבהריאמ:הצרמה-9.2י3.66

.תומגמוםיכרד,ך”נח־.מסנ-ובהריאמ:הצרמה-4.16.2.66'

.'גימיב-.'ז:ירוהללמ*.
.תינומההיצקינומוקיכרד-.גובנירגתירש:הצרמה-1.22.2.66

.הגוסהאירקלךונח-.גבנירגהירס:הצרמה-2.1.3.66-

.תומגמוםיכרדהירוטסההתארוה-.ילאינדאפלא:הצרמה-8.3.66'.3"

.אובתהעדוה:הצרמה-6..15.3.663

-.'חיתותפיונמכ!למנמ
:הצרמה`-1.23.1.66'
:הצרמה־12.36.1.66

:הצרמה-3.6.2.66,.
7!*

ג'*?י ־פ"`

.'אימיב־
.עבטההארוהבונתרטמ-

.רגבתמהרענהלצאיאנפהתרעס-

.יגולוכיספץועיותיעוצקמהנובה-
.ןרוגבקעי

.ןוגדתימלוש
.ביברםרימע



ונוא-תירקי”ילערפל"הנשםהצעומ
-=-=-ם-פ--פ-;־=-=־=־ם-םירגובמ-תלכשה

דוסיהלכשהותויןפונא

לשדומלהתותכהבתתפח1964רבמטפסב29,ה"כהתירשתבג"כ,ישילשםרוגב

.רוטיתלכשהלשוןושלהתלחנה

דומילהתומופה
01
.2
»3

.םימלתם"יב
.םיאמדקאןונש-שמשתיב
.רינס"יב

.דקתשאםהידומילתאוליחתהשםידימלתלתותכ.א:תותכההנלעפת:םימלתס"היבב.1

-.-.-.-.-.

.2

'5

.18.00)ברעבשש(העשב'ה'ג'אדומלהימי

ןפלרארמגבתשרדנהתועידיההמר־םימדקתמהמכןב
.יביסנטניא

.19.50-21.15תועשב'ב'ארומלהימי

תותכלםימיאתמםניארשאםישדחםידימלתלדומליגוח.ג
היהיעובשבתועשהרפסמוםיינמזםהםיגוחה.תומיק
םפרצלתורשפאהיהתשדעומיקתיםיגוחה.ליגרהמןטק

.תומיקחוחכל
ס"יבבשםיגוחהותותכהלכידימלתופסאתיעובשלתחא

םיילארשיםיאשונלעהאצרהלורובצבהרישלםימלת
.הלכתירבעב,םיידוהיו

.ןתיאהילד,ןיטשפאהנשוש:תותכהתורומ

.4.50-9.00תועשב'ד'אםימיבומיקתיחידומלה.גםיאםךקא;ובש-:שםשתיב
,.תוחנשלשב-דקתשאכתותכהתקולח
.רפטהנינפ-הרומה
.וראהתעידיבהאצרהלורובצבהרישלתוחנהלכהבשגפחשדוחלתחא

.ועבקיןמזהוהרומה-םיליחתמ.א:תותכההנלעפת:רינס"היבב הרופה?18.00-12.50תועשב'דו'א'םימיב-םימדקתמ.ב-.---.-
הולשיודנל19.30-21.00תועטב'דו'אםימיב-םימלתשמ.ג

-סודגהרומהלשויתהחכ.ד
19.00העשב'גו'אםנמיב-ינארמעלחרלשהתחנ.ה
19.00העשב'רו'ג'אםימיב-ימדשלחרלשהחתב.ו

.האצרהלךרובצכהרישלשדוחלתחאהנשגפתתוחנהלכ
.תותכהתחאלףרטצהלדימלתלכויאלתמדקמהמשרהאללתולבגה

ירחאתומיקתותכלףרטצהלםישדחםידימלרולכויאלרבוטקואב30-הירחא

.ל"נהיראמה
.השדחהמבתבכרהלקיפסיםרפסמשהרמבקר,'ולנקתיםישדחםידימלת

.םירועטהלכבתועיבקברקבלםיניחויהיםידימלתה

רבוטקואב50-הדעהמשרההתומוקמוינמז,
,תורדתסההתיבב17.00-19.00'ב'אםימיב

.םימלתס"יבב:19.15-20.00'ב"

,שדוחל1.50%דומילהרכש

הלחמבועבקיםבמזיתוגצהה.תוגצהעבראבהנשהךשמבודחיתרתכהלכידימלת

.תדחכנדומלרמוחכשמשייטבכחרהנשה
.הבשהתלחתבועבקילולסמהולויטהןמזםילויטינשבופתתשיתרתכהלכידימלת

`.תותכבידומלאשונכושמשיותואצרהבורבסויםילויטהילולסמ

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-ב-

===================ב==םירגובמלברעןובית

.םירגובמלברע-זרכיתנםירוםלהםיליחתמ1964רבמטפסב1ה"נשתלולאבד"פזגםויב
`.41964«רבמטפסףוסדעםיפסונםידימלתהולב27יתי

2/. »1
» .ג1!*.



-ובואטרבק-י-ח”מוקמההצעומה

1970יאמ,ל'שתרייאיןסינ'ח:רוביצלתולועפ

גוביתהם'היבלשםוירוטידואהםלואב-20.30העש,50.4.70גסינבד'כ,ישימחםוי

תידוהיהתונכוסבץולחהורעונהתקלחמשאר,ןוא-רב)ה'ל`וומ(יכדרמ).לימ(מ/לאתאצרה

.'יביהראוהפוריאבעסממםימשר-םיאניתוזולפושדחלאמש,ידוהיר/ונםעתושיגפ":נ'הע

א%%%%

יתוררתסההתיבםלואב-2030העש,2.5.70ןסינבו'כ,ש'צום
כ'התופתתשהבהרובגהוהאושהםויהרצע

<><><><><>

י-ח”.וואריק."תרשיספיבםלואב-20.50העש5.5.70ןסינבז'ב,ןושארםוי

רודיראםרויורפועםהרבאבוהתופתתשהבםרילהוטקאםיאשונכיטילופתומלע

<><><><><><>

!עקנפוחר(ןוכיתהס'היגלשםוירוטידואהםלואב-20.50העש8.5.70רייאב'ב.יששםוי

ומדש)הכשי(רבבשי).לימ(מ/ל2חןיווקקחציכ'חתופתתשהב-תואמצעהםויתמיב

)"המיבה"(ןמדירפאגרש-תיתונמואהתינכתב

%%אא%

!תישנה'תרנ"םירוביגהןג"תבחרב-20.30העש9.5.70רייאב'ג,ש'צךם

ל'הצותואמצעהיללחלןורכיזתרצע

אאאאאא

10-11.5.70רייאב'ה'רגגינש-ןושארםימי

)תועװםבםיסופכטרופסיקחשמותיבמופרודיבתמיב-לארשיתנידמלתואמצעהםויתוגיגח

<><><><><>

ןוכיתהם'היבלשםוירוטידואהםלואב-20.50העש14.5.70רייאב'ה,ישימחםוי
)סקנפ'תר(

תוביסהתאטצמצלשיםאה":אשונהלע־רודישהתושרםעףותישב-רדושמיבמופטפשמ
וברודישלטלקוהתינכתה.רובצישיאוקוחישנא,תסנכירבחתופתתשהב"תסנכהירבח

תימוקמההצעומהידרשמבוגישהל.)”3.-ריחםב(דבלבתונמזהבברעלהסינכה.םוקמב
.)רעוגל'חמהלהנמ,ןוריוטלצא(

<><><><><>
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