
"\!,ינ`ג”,`י,\!):\\
,,י.,`, .?`”ח/]ק'ז/)0ס(י””ח/\ע'נץ?/ן'3>['מ'כ`,`,/"/נ<3

ו-\,ייס`«!,`ן3<57220
'

''"'" ?גר)”!?איהחקא],שי'י)?5
ט"ת)2ע<1{`\(6=`©והח;:`-?ץח)”כ”א(

י'!'

}

”.כ \\ \ ?\, \ !ח`\'"')`& 6'3,ליפו\"?23%.;כ

רוכגזי!'\{םגב6יכ7{"כ
'''

!!`'[ !?\\?װ/ר/\"\7ןר(גוגז.`)סנ70-<[
)וא),\ס(כ(«!יי)'ת!יכ'/«י"5”לכב`ה(!?ד/?(”105
םא]/?[;('/`)

!שןאגסט/

`\0־))\פץןץא/\אךכ))װשסט/ו)אךו/רף()-\ר\
־1 ח

":\
"`ין'

',

?/0ז1\\יבתכ)),{,`ב!:"זיזב"\`"יל"ץז",י5/114:86<\3!,5/ר3`6!2'ךכ \ו

(?!חנצצס
"!המ'90"\/\\(\נו\ו/\©"(כסנה””!ללס%ן)\ו?די

תח`\ג
(:א :«יי!3.35

]ב )'ס('("5!\פ
וא

,;:',/")*!ךנא”יסגא
[\\ו`ל(זגלךןרכזכ(ןר"ל'ל7ך'\[ונףע\

33
(ב ]

"')י'?530”"/)'ל<')\,{«!`/`ץ#סג'52נם>יכחנ0654)`

"':'ן/""
'!"37עףן"”

:'מ"/־<"'?2«י\וריכיצא'כ('יף`אז:0

{וך\!פד

/
ו\

/?־!,\ע/]\
,\,כ"

\

,(
\{ר(־”![ץ,,!` ן//,!י\] :0,\0%/י'־”;,

&כקר\7גוז041['א!3:1רבכ,{טךו/:/,<)ך-ו«,;7.917”"(כס/(\
,'1,3”ה, .

,(121!ץוב/,{'סא"2יפן!13
\!וך\\`,[לככו!!!(.ז!ב')(:[)`!`ן-;)`”?,ז/`ב”!{" ',,«>\\{ך(?!ינש)«:ענ/א”'?”%ש””שי”
{543%תיירקןויכרא

`,.«13,.הפטעמקית-,..לכי
”???\=-?ידוו”₪4:”שװ

:קרסנ
\

\:קדבנ



.”: , .

ותמשנש?.ימעפבצואויפגאי;םא`הנל «ינח

.-,,,::.::,ם.ם.”־`..=`.==.”.=-:,”!יפ”צ,.&ז.#`צובם;י !

.,?"יכםיטיצ"'ג
'־מ”מ!

4

,
.

'
.'.`יו

”ג`;ןנשל&?159
.

;;ו,.`כ1אא-.
*?₪3יפכשישנ

יי1351153`

"

\

:
ו

6
ו

& ו\ 'נ
ץ,.ו

זגמ-*װאי,סט
\

אהעונתהתלחתה



.?!`
ה"*%

`

18.3.50
`

,.,ג”.

,'19136643לזפובוא-רזסרפסמתועיסנהינמז”חאל?"51/7
'ףסכ!ב.:"-`פ”.בויב”ןיב-.־.-.`־.־.־.־.־...-.י'י'יי

;,ג.,!),%,"1”
\,”יל

",`"5472;;.'
־*' "!"-`פ*"שינונרטנס;;צןובןוװ

.`.:־₪`,\ןב 'ב515־525ןוכוףץ',.י"
ד!יפיק:וכונ4%-.`.

לש”?``י'%
.

:־יפצ60%

;וז'וטס?מא*-*"#15";
?10!ןובשחב/,-,

"
&

`

745-,י-,
:-

810־`820`.-,
.916<[יי`834

־.
1050.'%;:13}11251119
.,.13691350[.־י.:800

,«-`1,.,-.*9*?1446?;!ו;?ק!.,.1400
``159%ל*י`54`14451

'1555
`

וו#,;
.ץצ.,.-־1856\161:731232ס

;;`1645
,'1725אץוגאל.:,

`

"1738
”

־,13%9?`.ןזלפל־־1730ם”%`
־&?20־

י1840.ןוכשל":ןגאטט'
..-

1935”1935;`ןוכול',.1845
-=7`־'־-;1915
21192120ןובסל2080

:!-גםיביב

":־-!יניי"22:50

!'הגו.יססיביג
1390.
14011

1500
&163ט

!"ווובג
.יגוסו-ילט,58,,ו"

.העונתבתלחתה₪21,011
?"*י

`

23.00

,#



*"?.(`א
4;ע`

!7)א
,.

`
.

.!"!םש72180”ופסאו0851"!”'"'װר'י"נ''װי'י”יי'גבאיכ יו%!שפנהש-דוס"""ו.-גשוי]שפחוימגדב'גו'לוװםוןװו'וװופזצוו' ־גםעםגוװוזטזוזו.זס.רגװפװנװובםיפות-%נװפ 'ט
3543ןופלט-3לילגהבוחר,נינאילת-הדובנשװםונצעהתקלחמ

.סטםכתנושתנ![ווסוה"

)י`ע'4.547א"ח
1

.,.
14/9

לט)-112
.\

'ו

"{,”טש-וסונ...%-למשחמלבקתנווסכל

טשש".הכרבהעבגועו
(1%

־

,/”היה",,י,הנענ====צ======== .........4/3/31\ ,.ב.א
סיכקת

{,ןוי

יכםכתעידילאיבהלםידבכתמינירההזב
תינוכמההאיציןמזביונישלוחי,19.4.54`בםוימלחה' הכרבתעבגמתינוכמהאצת,5.35העשבםוקמב,ונייהו .םינמזהחוללםאתהנ.5.36העשב

עצבלקיפסהלםיגהנלרשפאלאיהיונישהתרטמ
.םאתהב6.55העשבהינשהםתעיסנתא

תעידילליעלרומאה,חאואיבתםאבםכלהדונ התעםיעצבמהםירבחלונעווהונדצמונא.סביבשות .םהיעסונלךכלעועירוייכ,ל"נההעיסנהתא

כם/אא



63{כ'א
"ון'ו.

!17«וא
,

!"םש?םיטש"אלו"!("ואופסאו'װי'יו'גו'װי'י'י\נ!"!יפ
”?ס.מגװ-װסץגװמוץ"₪11"וניב'ני'ייװהיקװ'חװ'.!"

יססובמיװוזװווז\זפ-יגחב"גרוג"'יוװט”דחא

.סטםנהבושחנ8.1ח""'ו

\».
”40

{....-....הבע.«'י`בכל
("

{?.:,:?כ”ב`צ”י
'.,.י

-..'ס.|.......6641י1װם,7:13-..

תועיטניתשתפסוהלעסכעידוװלוגאםיחטש
9.5.54'אםוימלחה58וקלשתואיציהינמזחולב
:הטסטרופמלםאתהב

,הכובתעבגמתפסונתינונסאצת5.20העשב
רחאלףקותבװזרודוריאשהלםיבייחתמונאןיא,םלוא

רחאלורחאמ,ץיקתועטלןועשההווהךיראת12.6.54*ה
.הרתויסל'גה'כסההיהתל'נהךיראתה

:הליוהתרצנבמ'תמםינמזחול
גשיחולסוהחול*

ןווכןסותורעהןווכןמז :העיסנהןאיציההעיסנההאיציה

'חכונ'בג2250שובי-יחיח.וכונ'בג2288
' רסונמװפובװ%

0
.'

הונעם+הכוב'בג2815`
ופוגלהכגובעיב233
וסונהכרב'כב2600

.ברדובכב



% 6:4 .:'ז-[;0/

«יוףחש[`בוףחי”"חנצתחש

5ו₪שזזןוווטווו!ופסאועווםאופסאו עוקש?{זווא-הסטו\!8הפו-שושששחדטו:”בשותוהוקת'חחפ'ש
גסעםג5װוזטקןזוזוכיונבומןוברעבתיפותשהדוגא

%

?.ס.טסופ6058ןאדתבח?הסאפ4617'4616ןופלט17בוךיךווךא'חר,ב'ביאי`לח;`שארהדרשמה
.סמםכחבװעחנאנהטזור

;”-;-11194947-.-־-*

,`
,.'

--.-א--ד.

*דובכל

,שדחהןוכשהדלו
.ונואהפכי”עש

.שדחהןוכשל.תויגוכםלתסי;כ,.:ןוךנקן

`.'.יי....י.

..'י

"וי
`

ג..יגב'יא'
14.9.47'אםויסלחהש,םכעידוהלםידבכתפיובנת".*

”,6,00.הצשבונוארפכמתאצויהתינוכמהםכתנונשל.סבבח -.-.`-.ג

רפכםו,50.5תנשבשדחהןוכעםסאצתתינוכמה
.)00.6העשב(יוגשאלל-וגוא

י-6
רשאצ”החאלשתוינוכמלרשקבונתארשקתהלאג`'

ברדובכב.̀ו־.ןוכשלהגסנכה
!11"

או .העונתהתקלחל«4%
\ע\ון־'..

.ונוארפכ'דעול:קתעה

8001ו.4747

,,ןבש

.₪}



" " ,, . .:" ',
.

'
”.:, `\ =

»?', ?913יר]/\,/?,עשפמשכר '
87.סאב/!כ'וי/וקימיס/61/9101וק.`./!?[`פ

:

₪0!0?,ג
,

.עויס)”{נכ/חמ
"

יתנווכםאטא1/4!`כ!”וכח1012?ינקל
!#ש/וזייפג'ר'!?”)'”(₪;-«?,ישעג ,,,,,,י30,ת/???23,511ונחב”!!!ןנע/פ

;03”?/7,994,51/ז/י/ר/?ו?.דש/₪3,5.4
,146[.,”6/:];*,,,

`

:"614053””!יש/.50%.סג.שש/!.”!{:
.יאשונ/ת.%ן/.(463'א)/\!?גל?כר/ןווס

"???690”.ג`/ג,{?די/,'ל]”,:]/32”,41

/

,«.שי/&][4/6467%/!;64ו{,,ז3422&#/;
91.63.39.

,©ל

הכרב”,11
פיפותיפווס'װו!

,.יגסידיכ?(ילש



/46{0,ענע4«זג/`\”

:”(”ג””אבה!?[םש3”///
[שו/640'#9/..,«!?(,”.(”111:3.512%א

, # 6/4 ?,

”9/*!?לגמ/{!,«?,'ט/(”445עו!גטש/!”..עשג'כ?,,32,,#!2616.//'9//
”0/36.«ח04/!”ס/ק12/גוח/!!!«:!4”6/3”””/-
«([/;ו”כ?«41.24)`////3,ן/(/\/(6/21«,ס`ג/4{71/ט;,'י,

«&₪63«!6ס”ע/?גחא,,(6,/////6;,כ6,017
&/ב

;(614אוו/!

117/06/
*

”!(ש”ע/סש`גו/78«וו/;₪;,,/0/90/736/'כ”/ששכ
(םש?שיע/ג/שש”/(
%שן///'6ע(\;װלםג,סע/!נ'26%&&//סנ"/#8שג/ב/ן&”
?«)./`ש!.ו)כ.\/;01/,סכ/

ץמש/010!60



!גהנו.תא"
”?ף”שא”חח

,

ר'דף?[{8ה
`

ףףצשף
ףףץנאך&'%

\\

{)`(`נלרולו
ק;(\יאי

`ו?4

21

647וא
"-'”)!
וושא

,₪.-«ף*ף,*

”קא`צ ?ףנ?”:\
«4%\&\`י©***ל”װוון

גציי!«₪”'מ17!*'ו**4ין{"?`יון₪פוו\יי?#"`ל,\\ףצף
{ףףװטוו

, ף`א?1603\ (&
\!\)?ושעיאתב?\

\,453”שיבף\\ףו

ףוף'װף,,
ףפלזוף-:{וול,...

*



`חר'ע['בי'װך'ע"חנצהוויש
`חנךנ'נא'לחוה\קח'חחפ.15'

לכתסחבונ-'נח'פוהשהדונא

םוי4”פיפ-פהפועזזןופעקוװגסאועטמ"װוסאו
'"בם!?יבצל'בנגץץס.הפגה-תסמ\15זם-װ/װ/קגםגח םן'ןןןןצ'יבגסטסגצהוזעחזהמ,

!?«6038080%ראדתבח!<ו-וסאפ4616־4617:ט”נופלס17בורוזולרא!חר,ב`באי7ת:`שארהדרשמה

.סמםנחבןשתבאנח`כזה

...-.”50/89«.1949ובםבוגג”8.ז.ב!ב&פבמ.-..-א...
יװ:”5%
4ף'ג
4:7{לא

דובכל
,ובואתנוכשדעו
,הכרבתנוכשדעופ/

טיש,.ב.א

.תועיסנהיבמזביסגרנט:ןודנה

`ינמזביוגשלעמכעיװהלוננה :ןמקלדכ18.11.49'אםוימלחהתועיסנה

-י...313333..פ.י...........כיי־לויפ
)7.15וישכעדע(7.00{6.30`וישכפדע(6.20

)חפסובתינוכס(7.30

ווווי43ך;ך,
*ףעכפץ'סת/אכ



,&

"ןד
`

-
'*”7 ”:ת'םװ'װעהדוגא”

................................................ךראת4616י7461ןופלט6038.ד.ת

הכרבתעבגתוריכזמ 'הינבל
*

,
`םכתבושתבאנח"נזה

["2;%95/1ביבא-לת1145י.ד.ת

25.5.50שװועטמןחת
םכריכזחליהעיסנסיטרכ?שב

.[.נ/.א

'בכלע`ד1הל1ל”נהתלבןלתארשאלםידבכתמוננה
.הבושת'בנלחלשתירשפאהםדקהבש]א

אאאװאאמאהאאאמצװאאצ



"ת"ו1`ע`ן'בו'[ח'ע"װבןצחורש”
תהוקװיחחפןופ`

`י1`5"`ו5`ושז1113050"!סשש55|א`!?סאי"

!”&ךקקס!!!למה-ז]0\/&\!5זט-&\/]\/8&.2&ח
&600&51411.עץוז|,ז0.[ךמותשהדוגא

7;,1,,ןופוס-
0358",ואך-תינח?`ו`-ן>כאם`:`-6`461־`45

דובכל:”
,הכרבהוכנאחוריכזמה.:א,
"!

,,.1145, ”......יפ-.....-”..."יוב-...־-נינאלע.""

.ב.א

`ונכה25.5.50םוימםכבתככלהבושתבטהל
כרבונשריכזמ`לבקיונתלהנהתטלההיפל'

שדוחלתועיסנ52-ילהעיסכסיטרכ
דרשמלתונומת2איצמהלשקבתמןיכז

,

לוסההנחתהלומ(לילגההנפ־ןורשה'חרהעונתה1 י₪7:.י",.,.הוקת'חל
`4`.:מ]&

ןאפהתועשבםבולא'הע-וגההתכשמהלעגונב`
,ת«\

ונואהפנלהרובחתהתאךישם1םינור1קהםיסינ' קב:שמתשהללכותםכתנוכשו302העשדע` נה?ו



?”־-”`” '

ש
ג].;”ס'י” ז\*)”9/1'3'.3/



'.י/`2%כ83/6 !9392[חמ/.;
673{כ)/`א

\!

939247[וש/ו/!?כ0/5/3/0>

(בע/שכ)//3/09”כ\/[,5/0{(\/33/912/'?!!9 -9/16989/60!
-9/9/8;"!0/50967:/7/'ע/'/,ס

`

9003370/כ«כ?קר/?ן/'/2
;ןגעמב/;

ששכ/!!!ו
!?”07?ך'\!00/כ\/"5!!!!0'00,31\/ו/

[!0/0"ןמס'/? ;«₪/«//!?צנ/;«!«80/«/«!!«;««{₪,/«
?\!3[!/0{???(ככ/כ/י\/2`/”??טשש/!ו(\םא/!ץװע/

{שע/?"!(76!06;57/6₪'/:03”?'י/«!911[6!3/47/6] !!!\!/!90"!,/0503”[\!3\!ג'כ/!807”;(\/6/ 0/47;;«(«!ג`/«0/2/602/30/19

!!!?{(;/!5943”!,\/יכ!(”עקש!7/30!0”![0
3523/0 !'(\!\/4?₪;0«/09//«/«00/ל!,

///0כ/0%



?`ו/'וונואתנוכשדעו

17;ןתוב`נא'לח!85.1.11
......-.. .. ....-...... ...........................

װןו«!1רר/וגגז«<?\/ויק/,`%

>/)4,ף`
שש(.:יג/־/־-3«&\26 ע'”א[\'"!י”`שמ/!,”-«ומכ)/;( \\68`גרמ”/,«464%\ך'ש/יאןצגג/ז

//?«”"(י'זיאעבש/,־4ש



לװ"

ירבט!`סמ=!'כמ”
1.2.50
10/2

ונוא.הזארפכוקלתועיסנהינמזחול
5.2.50,'אםוימלחה

="₪"₪־8"₪==8==88===8=”
רזאפוגואפביבאלתמ
-,5.255.15. ”?*ז-ןובסהפ5.55-ל`

6.00 , 6.15 , ] -
`2` 7.00 6.20

7.00 - -
- . 7.40 < -

8.10 ' 8.20 ,
7.50
11.1011.20צגפא10.50

15.50 15.80 15.00

15.45 15.55 .14.45
- 16.50 !121716.10

17.55 17.25 )144516.45
18.5016.40ןוכסל17.50
19.4019.50ןובעל19.סס
--ןוכסל2ס.50

תותבשיאצומבה.בםימיב
ונוא-יזאפצ'תם22.50

21.00־
העונתהתלחתהב25.00יששםויב

` 15.00
14.00
15.00
16.50

.'י-־.='*יביביםיפיפ



%',ג:

יוסייוופססגסססיסו

;;.«"יפי

65}?
{%א(ףפא("

'

%

`

ר`רי`)={{
`

₪`ש`,«
.\,}}.

{{{װץףרף«{{רררר{{{{:{`רי{ר

{,ףחש
}6

₪98;
\ר{רחררר{ררררראףר{ר{{ ©4694`=\`)%ר{ר.({{{ורא«{ר

"{{ר{רר{ן`{{?רטר`צ{{{{`>`,{38`ר`ר)שי
;`אררר{{`4{ו?&י `י?{{{{

%40{ס{ף?{{{9\\{א{53330{ףר/`ספ

{"{י63{פ`רר`{ר`"{{{?"םע``{{`«{
}

{ססררשתרװץרר{:.{ע`
`ר{{

{534יף{"ר"{;-{רר`־ לי.

"?"אתר”יח
רר`2``{«???{{{{{{נוו

רררר*
רוצ
0)?

\:₪

".ילר`רג?ן{`ר"
{{{אצרר"2{?{`\א"ור

ר"רי`חר'{ז{{?{"{גאה{ר{נ``""
:`,(((ן{ר{ו{{)`ז{רףר{ר`{"יו`פי"""`ו`ף"

}"
”{{{ררר{{רר"'ר""{{{

..

*

יפר/ר`0ררךר`

159.50.רררא{{{{
`

ףירולשר
־


