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ןויתרבםגןכוהקפסאהרשםעהזןינעבונלהיהשןויארב
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הלי9
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בלסלרטפא.)'ב-ו'בברסמםיסיטרכילעבלכםירגובמלקרהקולחה
.חונמה,המתא

־ן-..-.--־-..-ג-טביהתרפוע
ףועלשהנמה'רג325רועישכםייחתופועלשתיללכהקולחהתיהלירפא םהלסתופועהרפסמשואללכבםילולםהבןיאשםיבושי;)טוחסאללנת

חכ-יאב.ובררטמבוטיתואשרההתאולבקי-םהיסולבואלסחיבןטקאוה םורדהזוחמ-בוציקהוהקפסאהרדסמברגנלרמלונפיםירתאםיבוטל
«רפלב

!

לכלהוושןוזמ־תרנמלעתססובמהתידוסיהתונוזמהתקולחלףסונ
:ילתודחוימהתובצקהה,ליגרכ,שדחהםגתומייקתמ,ץראבןיסולכואה

.םידומיללשםייעובשלקרכםידליהיבגורפסה-יתבבהנזההילעפמ
.רעונתיילעתוצובקותודסומ

.

:תורהםישנ
.םילוח
.סינונזמוהחראהיכרצ
הרובעםידבועלתופסוח(םישדחםילועיבושיובגנה,םלשמהיבושי
.)השק

ה'בב
:הצעומהםשב

רגרב.י)-כ,ךי



3{"/`םורדבתוירבעהםיבושייה75.7רוצייוהקפסאלהלערהה /)הישרגהיועווחירהלקהההילעופהתורדתסהל ,ביבא-לת

,םיבושיהידעול

467אא6011-15ןופלט;150ודות

9/50'כמרזוח
2,2ו50ןביבא־־'לת

!חיקשמהתויוריכומל

,קנוח
שרחבןרזמה

0.500
0,500
0.150
0.100
0.100
0.025

ד17כ
!?יבצקהתרעצמ?'נ־תימויהםינחתעכתרעךךההיפלתװיערבעהרנמ

;1950ראורבפבןרומתונמ:ןודינה

תונמרועישלעםיטרפםכתעידילםיאיבמוננהןלהל

ג"ק

ג"ק
"

.1950ראוני
שפנלכלרכוס
"דיחאהמק
הכסמיכרצל"ןבלחמק ןמטך%װתפסותככתולחתייפאל"""

)רכרס1%%-ך
"חינמש

הנירגרמלעתויומכהלעטילחהלבושיהיריכתוכזה*
.רטנ”רג1.000לשתיללכההנמהתולובגבןמשו היוצרהתיסחיההקולחהלעונלועידוהחרט”םיבושי .הנירגרמ'רג600*וןמש6”רג400שרחהולבקי,םהל «15,9.50רע,בתכבונררשמלאיצמהלשיתועדוההתא {יבאו*אגוסמםיסיטרכילעב(קוניתודלילורוא *)'ג"""(רגובמלזרוא

שפנלכל,לבקוצקואתינר,השקהניבג
שפנלכלקינקנ
);גגוסמםיסיטרכילעב(רגובמלהפק
)חװ"װ(,װהח
תושרהיכ,רמואהווה;בולישגהנוההתוהפקיבגל#

ךרהתהלערתוולוהפקג"ק0.200לבקלבושיהיריב
.הפקהלערותיווךותהתג"ק050«0לבקל
{!קו63גוסמחיסיטרכילעב(תוקוניתוהידלילואקק

שפנלכלהנרלתיעועש
{ואגוסמהיפיטרכולעפיקוניתלאלמרלהתקכא.הספוק

)הװ"װקוניתלךובסהכיתח
)4ג־ונ"""(רגובמלורליל)הכיתחיצהץג"ק
יפלרווסתהקולההםהארנכלההפשמלםישביתוריפ"

{החפשמהתושפנ5לחהרתיה

.םיעובקהחרקפסהך

ם,צ”נ

65/50סמונרזוחהאר

.חכמוקמב

;לר/בי

ךוביצהתעיוילהעעגתתונמהתקולחלעםיטרפהשגואדלאנ

ת*בכ
:הצעומהםשב

רגרב.י)«כ



.\

,1 .םורדב;=""רבעהםובושיהלש"הצר"'ךהקללסאלהצעומה
)חר'שןגחידעוותויאלקחהחילערפהתררדחנביזף 60ךך:616לט;130.ר.ת,ביבא־לח

7/50*סמרדרה
1.50,ביבא-לת

דובכל
חיכרשיהירעו

!םיקשמההויוריכזח

םינוחמצההרשו:ןודינה
,וב.ח

התעעצבמ,םורדהזוחמכברציקהךהקפסאהדרשמ םיגדהורשכהתונמלןיפילחהלבקלםינינועמההינרהמצהלש
רשבהתונמתרומתרבצקוישםירהריםההיכרצימה :וללכיהינרחמצל
טיורגדואתירקש םישבוימתוריפ דרוא'
הבוהצהניבגהיציב

27.

'מדקפמ

חיגרהו

גפלהכמתושקבמוננה,םכתעידילהזהרבדהתארנציכהב .םכברשיכםינוחמצהםושירלדחוימספטלבקלידכרנדרשמל «1950הורבפב5דע933ל?,

ח'לה

פסה??

?הצקומהחש3

רגרב”0ר>-<`חב/<י



'םו'רו'בםירבעהםיבויייניהליינרוצייוהקפסאלהצעו)
{םישוגהידעווםייאלקחהםילעופהתורדתסה2
16*6011,למ;150.ד.ת,ביבא-לת

6/13{םמרזוח
25.1.50,ביבאאלתי

חובנל
,םיבושיהירעו

!םיקשמהחויװ\יכזמ
תויללכתועדוה{1:ןודינה

החראהיכרצלהבצקההםושיר)2

,.נ.ח
1950ראונישדחךשמביכ,םכתעידילאיבהלםידבכתמובנה4)א

תודחוימההובצקההוןוזמהתונמלשתידוסיההקולחהלעףסונ-ומיוץ
-יתבבהנוהל,תודסומל,תורהםישנל,םילוחל:ןיגבתומייוסמתורטמל
:ךמקלדתוקולח*החראהוםיבובזמל,רפסה

ןוכסחלאתושפנשלשל'רג100רועישב,ןיסולכואהלכלהאמח)1
.רבמצד'
.שפנל'רג5ה0דועיסב,ןיסולכואהלכל,המדאאיחרפת{!
םיסיטרכילעבלדלילכל>ר.ו500רועישב.םידלילהמדאאיחופת{!

.)'בו'אגוסמ\
,תונטקתויובכב₪יבושנאיגדוםימו!פםיחולמםיגד{&

.תמישריפל
.תימינפהקולח-תושפניתשלהספוק,םירמושמםיגד{5
.ונדרשממתודחוימתוארוהיפל,הירבמוקסאיגד{6 ךשמיתושרחהלחתהקולחה<ראוניןובשחל*ןיסולכואהלכלהאמח{?`

.{ראורבפתישארב
לחתהקולחה(טפנל.”ו100רועישב-ןיסולכואהלכלקינקנ{8

';)ראררבפהיעארב.ךסמיתו

.
ו

,ובדוטממתוארוהיפל«םינושםצאוסקםיגד{!

:םיכרצימהתא

רצימה
ירמכה
ירפכה

.לד/בי

1ס50ראונימלחה,לולכת,סינובזמוהחראהיווצלהבצץהה)ב
.סאיטמ-יגדוןבלחמקג,זרוא,הנירגרמ,ךוש,רכוס
תויומכלשקייודמםושירלהנלשיםיוחצובקאאלהםיבושיב

תאצוהתאםושרלשיךכ;וטרחנשדחידמוזהרטמלתולבקתמהםיכ
יפדועתא.'דכותוחמל,השפוחבםילייח,םירקבמ,םיחרואל.הו

ינפהסרהלריבעהלדיםייוסמרדחבםיראסנהחו

ח'בב
:הצעומהםלב

רגרב־ל >
\וב”



%

םורדבםירבעהםיבושיהלששרךצייוהקפסאלהצעומה
)םישוגהידעווםייאלקחהםילעופהתורדתסהכ

6011-16.לט;"יזכרמהריבשמה"ןינב;15ר.ד.ת;ביבאלת
־--:-.--־־-־־--־־־-

'11/50יסמרזוח
17.5נ50,ביבא-לת

!םיקשמהתויוריכזמל;םיבושיהידעול

י"שתחספ,תוצמ:ןודינה

,.נ.ח
תוצמתקולחלעםיטרפםכתעידילאיבהלםידבכתמוננה

.י"שתחספל
:תללוכתוצמהתנמ

תוצמג"ק2.500
תוצמחמק"”,500

\253*רתוצמג”ק2.590דועיסבקרהתיהתירוקמההנמה

היתבלעותירוקמההנמהתאהלחתהבלביקםיבושיהמקלח;תוצמחמק

.תוצמחמקלשתפסונהתומכהתאהלאםיבושילףיסוהללטוה
\קג"קס.508-ותוצמג"ק2.500לכ(תללוכההנמהריתמ

מב.)תוטורפיצחותמתוםילכתואמסלם(י"לם.565.5אוה{תוצמ
כריחמהמרמואהווה,!תיבב,קשמלתוצמהתאקפסלתפרחהיתבלעהז
טיםלבקלוכרטציתוצמלכהמועזתומכםילבקמהםיבוסי.הלבוההתא

ולבקיו”"יזכרמהריבסמה"לכתלכמהתקלחממהדוקפיפלתמרחהתיבב
.הלבוההימדסרפהתאהרזחב

לכבןיסולכואהרפסמיפלתובסרחמהתוצמהתונמלףסונ
חוימהבצקהוהחראהיכרצלתומיאתמתויומכרנבצקה,1.5.5ף-לבושיו

וסמבתונמהרתיםעדחיתוצמתונמםילבקמ"םיינמז"רובע;תודסומל

"יזכרמהריבסמה"לכהלכמהתקלחמבתאצמנהקולחהחמיכר
:םכלםיעיגמ

תוצמתונמב93תיללכהקולחלהיסולכואל
""3החראהיכרצל

"סותודסומל

תוצמתונמבןןשכ"הס

ח"בב"!'שיב\/ \\)חאסינ8:1

צעךמהםשב

.לו/בי
.

ןרב.י{שכ



'ז־
.

-«אמל”!!יפ."ץא"'

`.יי'.'ווייל.
.!

15יםורדבםירבעהםיבושיחלשרוצייוהקפסאלהצעומה.

)םישוגהידעווםייאלקחהםילעופהתורדתסה(
'.ףך)וא.

`.6411-16.לט;"יזכרמה'ריבשמה"ןינב;150.ד.ת,ביבאאלח *(-ב----ב־---ב-----־-ף-ב---------ב--ב-----ב-----ב--בב-

,
,

\

10750'סמרזוח

,

15.3.56,ביבאי'לח
.םיבושיהידעול

'”!םיקשנהתויוריכזמל

1950ץרמבןוזמתונמ)א:ודינה
תויללכתועדוה)ב

,.נ.ח
הקולחבןוזמהתונמלדוגלעםיטרפםכתעידילםיאיבמוננהןלהל)א

:1950ץרמשדתבתידוסיה
שפנלכלרכוסג"ק1.500{1
"דיחאחמק"7.000{2

לושיביכרצל"ןבלחמק"1.000)5
תפסותב(,תולחתייפאל.""""0,700{4

)ןמש%%-ורכוס%%
לכאמןמשתללוכוזהנמ("םינמש"1.200)5

בושיהידיבתוכזה;הנירגרמו
הנירגרמהתומכלעטילחהל

.)ולהיוצרהןמשהו"זרואו"0.500>6
"הבוהצהניבג"0.150)7

"תיעועש"0.200)0

"קינקנ"0,100)9

'גגוםםיסיטרכילעב(םירגובמלםייגברונםינידרסי.פוק1)10
")'בו'אגוס”""('םידלילםיגדחרממ"1{11

12(1
\

'אגוס"”(קוניתלירג530הבןובס.כתח
”םיולילוםירגובמל"""""%)15 \בו!גגוסםיסיטרכילעבכ

שפנלכלהליפגדג"ק0.100)14

רשב

םיקפסהוםיבצקהתועצמאב*תימויהתונותעבתועדוההיפלתויעובשתונמ
.םיעובקה

םייבי1152395)ב
םהבןיאשםיבושיה;םיבושיהלכלשפנלםיציב25איהתישדחההסכמה
`.םיציבתיינקלדחוימןוטר-ונדרשמלהיינפירחאולבקי*םילול

:1512339935) 2
סחיבןטקאוהםהלשםילולבתופועהרפסמשואםילולםהבןיאשםיבושי

זותומכלעיגמוניאסנדאמםיטחסנהתופועלשזוחאהסונייה,םהיסולכואל
תונמלבקלםילוכי,ץראהלכבעדתותואבהגוהנהתיללכההבצקההלכ
דרשמברגנלרמלונפיהלאםירקמב.שפנל'רג250רועישבטוחסףוע

,;םהלהעיגמההבצקההתאועבחיוופיבםורדהזוחמבבוציקהךזקפסאה

`

,סנואמהטיחשהזוחאלםאתהבתופועהתויומכלשקייודמבושיחתושעלשי
\.בושיבשפנלכל'רג250לשהנמיפלהעיגמההרתיהלעהאשרהלבקלו

;&

.ומצעקשמהוא,ןכשקשמ,"הבוגת"םעלעלבקלםילוכיתואשרההתא

ה"בב



?213%5
`,*)םישוגרידעווםייאלקחהםילעופהתורדתםה(י

*601ךץ15.לס;130.ד.ת,ביבא-לת””

־יי'יייי-י--־י-`--...--ו---־־־---.-.--.-0-־-`-ממ-0־---==י־--.--...י--.--־.--ןן

20/50'סמרןוח
14.6.1950,ביבא'לת.,.

`"ש"!ו”טט"כידובכל
'מעכ%ףבוי
.”הביו'ה`םןךכ4

,”שחהצעומה־”יסמ:[ידינה

,.בוח
תעצהתלבקלעהצעומהתוריכזמהטילחה5.50.25-םוימהתבישיב

עצוהשגורידהיפלי"שתתנשלםיסמבהצעומהירבח־םיקשמהבויחוביצקת
.הצעומהתואצוהיוסינלשהטיששהתאןוחבלהילעלטוהשתמצמוצמהדעוי"ע

.י"שתתנשלבלאוהםעפהבויחהי
םיבושיבןיסולכואהרפסמלעתוססובמהתוגרד)עבש(7וגהנוה

.הלאתוגרדיפלעבקנםיסמההבוגוד

:םיסמהרועישותוגרדהלעםיטרפןלהל
:שלסמהה"סשדחלסמהרועישתושפנהרפסמ*הגרדה

,"שח
?7.200ד"ל0.600תושפנ60דע'א

150דעו60ימ'ב
.

1.000"12.000
186000"250.1.500"150ימ'ג
24.000"2.000'500"250-מ'ר
50.000"7502.500"פטס-ם«ה
36.000",5ו000*1000"750טם*ו
42.000"3.500הלעמ'1000«ס'ז

הזוםעפה־םגהלעוהאלםיסמהרועישיכ,רורבל"נההלבסהמ
.הברהבולדגתואצוההולפכוהדרשמהידבועלשןונגנמהשתורמל

לסהגרדבםתללכבםכבושיבןיסולכואהרפסמלםאתהב.
"".י"ל]1,500לשםוכסבסכנוכשחתאובבייתו

:2&`2װסלכלכהןוגראהתועצמאבםכנובשחבויחתאונרבעה
.ווילעםכמעיגמהםוכסהתאהבגבוובםירבחםכנהש, סייו-־י-ו-י-י-ייי-

,ל"נהםבנובשחיוכיזליפסכההרםהתאונלאיצמ.אנ
.הזנרזותךיתמםימי10ךשמ,ק'צבואםינסוומב

,ח"כב
:רצעומהםשב

רגרבןי{*ל`*'לר/ב'
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8
ו 167("סוידרבםירבעהםיבו'ךייהלינרוצייוהקפסאלהצעומה

)סיטוגהידעווםייאלקחהםילעופהתורדתסה( 6011-15.4ןופלט;130.ד.ת,ביבא-לת
3/50'סמרזוח

12.1.1950,ביבא*לת
!םיקשמהתויוריכדמל,םיבושיהידעול

-.י-־־־-־-־־--־-ן-־

;1950ראוניבןוזמחונמ:ןודינה
סחיהתעיבק-הנירגרמוןמס
.תויומכהןיב

!וגוח

רועיבלעםיטרפםכתעידילםיאיבמוננהןלהל)א .1960ראוני?דחבןוזמהתונמ

לפנלכלרכוסג'ק1.500 ""דיחאחמק־"7.000
חבטמיכרצל""ןבלחמק"1.000 תפסךחבל'היפאל""ןבל,חמק"0.700

)רכוס3%«וןממ2%'י ""ומיכ"0.400
""הנירגרמ"0.600
)הנכ18דעםידליותוקונית(דלי"זרוא"0.500 {'גגוס-הנל18ליגמ(רגובמ"זרוא"0.300 לפנ"תיעועל"0.200
-הנש18דעםידליותוקונית(דליל"ואקק"0.030 {רבמצדשדחמהקולחהתמלשה תפנ"הת"0.026

"ווקינקנ"סי100
-הנש18ליגללעמ(רגובמ"םאיס"גד”תה1 {'גגוס )'אגוסמםיסיטרכ(קוביחלאלמבלץ`«בא.ספוק1 )""""לכלהסי;בס'המ1 )'בו'בנוסמכרגובמודליי"""ג'ק0.300

רטב

וקלוחידחיבורכבתונמ)רמח(6הנייהתראונירדחב .שפנלכלרכבג'ק1.250

91313
,תדחוימ?יינפיפל,םילבקמםילולםהבןיאלםיבו”יה הסכמיפלםתואייריצקמ.םייתבובקםיבו"יל;םיציבתיי:קלתונוישר לכלהציב??'לטהכבמיפלםייתצובקיװלםיבוריל;רפכלהציב30לכ ורכמוהצ;ץההןיבמ'ומתובקעב,םגהרשואראונירדחמלחה.חפנ חונוכד,םינכומ,הובטומ(םייתצובקאאלהםיבושילבוציקהוהקפסאה .תימצעתכורעתלשפנלכלהציב25לעהסכמ,םילולילעב{'וכו לדדועיסבאיההסכמה?ךמלר;דוקהרודיסהךלמנםייתצובקהםינוסיכ .סכנלהציב30

''



,שדחלכבכ,תומייקתמ,תויללכהןוזמה-תונמלשהקולחהדבלמ
:לתודחוימהתובצקהה

.םידליהינגורפסה””תבבהנזהה”לעפמ)1
.רעונהתיילעתוצובקותורסומ):

,תורהםיסנ)4
.החראהיכרצוםינונזמ)5
םילוע-יבורי,םיטלשמה,בגנהייבוטיבהרקהדובעםידבוע)6

6
`

.דבר

.תועדוהלםאתהב,המדא-יחופתןוגכתודחוימתוקולחןבומכ

תפוחרבדבותזרכהשומימלהתעשגינבוציקהוהקפסאהדרפו
.ןמשהוהנירגרמהתויומכןיבשסחיהתעיבקבןכרצהלכהריחבה

'רג1000תללוכההדיחאהנמכםינמסהתנמתאאבהלתוארלשי
לעאובתשהדמב,תנטקומוא-תלדגומהנמוא(לפנלכלםיגמוכ

רותבםינמשהתנמלכתאלבקל`ןכרצהלשותושרב.)העדוהךכ
סחיהתאעובקלוא)ןיזוקוקללוכ(לזונןמסרותב,הנירגרמ
שיםימי5ךשמב.הלאהםינמסהגוסינטןיבוליוצרהיתומכה
םתטלחהלעונלועידויאלשםיבושיל;ובדררמלךכלעעידוהל
סחיהיפל,ןמרהוהנירגרמהתונמתאביצקהלךיסמנ,הזןודינב
לשסחיבואהנירגרמ'רג600-וןמע*רג400,התעלבוקמה

'.60%-ו40%

.1950ראורבפ”דחמלחה,ופקתלסנכישדחהרדסהה

ח'בב
:הצעומהםשב.פע/בי

רגרב.י)-5


