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16.סמחטבומהתלהנה.בי-ימלביסרפ
ז"יתיר.ת'הבםויכהכייץחהא

)30.9.50(
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.םינבו”.ו;י1םךיזתג;הלן"בלגבזאו.ה
־רביכב.צ.ב.אינגתקזחהבתופתחגם

.םיברצנלרוטלירבט
.םירישבןורטאיתתוגצהלעםיגוניעלביהכהחנה
.היסנפגברוכלרכיבולאהבהרזעחמקב
.קרעםכברורחטלה:קב

.הדעוהתוברקו
)1חפסהאר(7:/1956ליגריתלבבירקהרר;א

.םיבכורוםיקםויץתמ1ה5אנ"בל;נתאוח יתיי-יי-י-־יי-א־יייי-יייי-ין-ן
!־
וי

תונויפרךתבלעטלחוה19.3.56םויב17.םבה:עו-..תניאיב
םיקסךיקהיכ;לחוהןב.הירקבםיבו*:ימסלבםי;םויק5-5

,םסרופרבכ.תונוי-רהילעבלורכחויוהנכובהתולעבבהנראקח
ןתנותשרלגנמה.חלשכיקםויקחמןיהלבינלבזהןיבזכרכ

!; הנקתלןבבוזתינבןו,טל;:בוכלהאולה;;ברברבן"בלםםע
.)לברהחרבינאהו"יטי"הינכר3.־י"עד:םת;(םינכוד2

ךסב?אולההצעומהתוארריבעהלן"בלמ,י;סהךכגהאצותב
האולחת.5#2%ל;תוברבוהנם12ל;הבךקתלי"ל11,000.־

םינכוד2תמקההמרת:.::ונזיכיאנתבן"בלמי"עהנתנ
י-יוהםניאערעפירקסינפלהירקה?;םיגדמםיחפ-כםיפסונ
.הירקה

ליח!"יוו?.זוי,י"ןי11סשסיי:`(-1"בן-י'ג:`י--חאו ,
.(

.רבעמב.ב"א-?:{`בגחפזחןדב!וופנ'ות'..ה

ינג?`ותרכעבבםינגרפסבהז.ע.:.טהקיזחהעודיכ
רזיצבהבוחךונחליגבהפמל-םירילורעונםםידלי
העידוהז”טםתםידוכלהתנעףוסםע.ביבכתנלכ;ידלי
איהוליעוה,:לאםינגתקזחהברתויךיגגת:לי:.:.א.א
.םו:דחחותפירוזמלה.רסוהיהוצ;-ה:ןווילהבייח
תוכורכתוװפ;גהלעףסונםצוע,ומוריב,הלאםינג2הריגס
ללגבר”"םידלימירטננלתהךובמהתליע-והרבצכבםידליה
לבקלםילוכיבגי.,םתיבב:יררואהםייביפקיבואהםיאגהה

.הזליגבםהלציגנתלופקהוןונחה.מוב
בגהתארוגסלגלה:קבב.ג.א.םלתופיההתנפםצעומה

תג-להלראפאסוניחהצעונהלעי1םכההנפני:,הרבעמב
אטבתה:םתקזחהנףז.ה;הל:טטומלהציצה.צ.װ.א.םחקזחהכ
:חתופעותהרתי:ב(הרידהרבאותורזועהתרוב;נםול-תב
.םינגהתקזחהבךי-נהל.ג.א.אהבכוכהלאםיאנתבו).ע.א.א
תורוב;רתאםליפהצעומהלעהיפל.ע.ת.אהעצהה:םירפאמ

.םינגהםיבבואםתבםיפירצ&דעבהרידרכשןכותורזועה2

`!.../.יכ
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.א:םיסילחט

*:סיפיכחמ

.סבהצעיגתתלהנהתבי;יסלביסרפ

.םיפרענלרובלירפס
"ריג"רפסהתיבבםירפסהנאה;52%אלהצעומההפילחהעוריב .םירוההלעאופיאחל;ובםתגצהו ר"םיכרצנידלי:הרפאזזרפסתינבםיר`ירפסמונפי זמריאארןםירפסההיינקלתג-נםדיןיגבשהלובייבועים
.םתגאהבם:.רוזע)ךרוצ

םתקפסהוםירפסתיינקןרו-5ו"כ250.א5;ןמםיביצקמ [.םיכרצנהידלילץכא;הב

וו
.עוריאבןורטאיתתרגסמלעםיגוניעלפיהכהךחבז!

םעפבתונצז.להלהנהההאיבחה2.9.ס6םויכ1%.סמהתבישיב
53%ץבהחנהןחבןינעבעונלוקתתלהנה?.תת4קבלהנורחאה אלה;קבתבאיהוןוראיטתוגצהלגלחהםינוניגהלטיהצ .,..הצצוכ3דוגוכבתואקנברתויתונפל
תוחכוהוםילואגהאיבהווזהםלהזלכהררע;רבלוקה!נ'-הנה :וניירתכובץראבהובו=יהלכבזזרדסהביי;ןכאיכ הזגוסבונכהתונתונתאולבכוליבוהו,:יריאכתוגצה וזהדבועןבאופטלבתהלוי?!םיירפכרובצליתוברתיולב ףןמםיאצויחוי\לשוחונו,בװרתיבגות;-ה-תאםויקלו ףרוחההפו;פלהינבפ:נלוזההלהבהרבכהניכה:.ללכה .ו.חוב.הלובגלםורגיהחנמהןחביצו
ובייתלהנהתפלחהתאלטבל
בגלםיגוניעלפיהמ50%־ב
.דבלבז"י;תףרוחה

ח:תארשאלו2.9.56םויפיצע
תפוקתל;הריואב[ורשבתה:”11533"

.היכנבגברובלרכמתוואתבהרז;תאקב
3-.באוהר”

רכמםולאתב'ר
;ובחראמהלרבעב;ב-וח-י'גתנהנוירס

%'
.17-התבוצ

«תתרזעתא;קבובתכבהצעומלהגפםידלי
יגאבןגתמרב"דיבר"ברערפסתיבברוטל

רותבהנעלי”כ60.-כ"הסבוטרוהלי"ל5.ךסביצקהל .ר?%הרכמברהכ;בצומההרזע
הצעומהףח.התאלהרבועםגתומולאופביבררבהרן,

.1958736;םעסגםולאגמררחאלתעקב
פסגלתונחלעבןתנןמסייורפ

לקנעספםולפחכורדח-לבתכב
1955הנ<רוטברועיככב
;ית«לוליאוה,אופס.ת%

וועקגב!{.(ט,במולוגחרב?.
ות.קבת;:קננמו1905/56רנ

לוסההריבכךורעל־«,װב& .ךכמסנרפתהללוביז

ל

.ו ה

תונוכניכררבתיבאול"נתלשתונעטהתומינאתאקודבל .19ס5/56תנאלקסצ:נבוררחםלסה

3000/0



\
ויב

:םיטילחפ

:ס`סילחמ'

`בר;בזרבופ#ירתונולתבהצעומלונפ >\.הילטונפוה;תולחנלתצעךטתה;רקת;תילערפיגספ:ע חדצו,םירבןינבחרצולתוגגךנקתושקבב132רבור,רקיעג `.דעסהתדעוותונוי-רה

תרביביםייקלהלאתורצולטאאריבשוי%תבייחמהלהגרה ןיאיכענבתװיר"ויז::קרוםייגו4אלתחאתוחפלהידוה .וזהטלחהבתוטסללבויהנימיבריקןורטטמרמוחקיפמכ
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תובוחוחלילטלליגריתלב,בוצקת
.064,1,.סם־57/©195תנשכ

ךיעסכליגרהביצקתהמהבצקה
הלשממהתופתתשה

םיסכנילעבתונוסהתשה רצואהמהוולמ םיקנבמתוולמ

»,

םינלבקמיארשא,
שוכרתריכמ
םימלשמתבוטלתודובע

:םימולשתה`
הלועפהתואצוה1.

רמועה-לתשיבכלרובהשובכתלנכם1.1
סובוטואהךלהמיונשל"""1.2
ונואתירקלהסינכהןוקת1.5 לצרהוןלור,אישנהםישיבכהתבחרה1.4
ןכוםיקנב,םיזרכמתואצוה1.5

התגקהוןונ5ת.
־65-ןנכתםסדנהם2.14

תונושוהדידמתואצוה2.2
.

החגסהוןונכתה"ס
םימולשתה"ס

`--1,000
2,980.־

,37,910.-
.די-"".ב."::`;־."..`-־"־-
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1956/57`תנשלליגהיתלביביהקת

,085.2לועיתובויבלהדובעליבקה-
\

:םילובפתת{
ףועס(ליגרהביצקתהמהבצקה.500
הלשממהתופתתשהש510
םיטבנהילעבתופתתשה6520
רצואהמתוולמ,.550
תווסומוםיקנבמתוולמ6560
םינלבקמיארשא«6570`
שוכרתריכמ6580]
םימלשמתבוטלתודובע.590

994,006-
=========8===

:םימולשתה
דהלועפהתואצוה-1

,4,100.-זוהבד־ןיקשיסוא'חרלועית1.1
3,300.-רודלפמורט`""162
`ימ-`י1,000.-־שדחמ,םתונבותורדגתסירה1.3

8,400.-־הלועפהתואצוהה”ס

\

החגעהוןונכת
סדנהמהדקפ261
ובותודידמ252י

החגטהוןונכתה"ס

םימולשתח"פ



1956/57תנעלליגריתלבביצקת

091.3םומהתפרתבחרהלהדובעביצקת

:םילובטה
ליגרהביצקתהמהבצקה.500
הלטבתהתופתתשה.510
.םיסכנילעבתופתתשה«520
”רצואהםתוולמ«550-

תורסוטוםיקנבמתוולמ9560
םינלבקמיארשא,.570
שוכרתוינפ־.580
םימלשמהבוטכתודובעי'.590

:םימולשפנ
..-.י־י-ד..-.תלעופהתואצוה#1

םירמתבחורונצ1.1
ןלבקהןװעהדובערכש1י2
'וכוםיקנב,טיוךחתואצוה193

הלועפהתואצוהה"ס

!"הניםה1!י.וכח

סןגהםלםולשת2.1
וכותודידמ2.2

החגשהוןונכתה"ס

םימולשתהה"ס
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'1956/57תנשלליגריתלבביצקת

םורחתעשלביצקתןוחטבלהדובעביצקת

:םילובפתה
ליגרהביצקתהמהבצקה'.500 הלשממהתופתתשה.510 םורחסמםיסכנילעבתופתתשה.520 .רצואהמתוולמ.550'

־
םירתאתורטומו,םיקנבמתוולמ.560` #םינלבקמיארשאי.570
`שוכרתריכמ.580

-

יםימלשמתבוטלתודובע.590

!םילובטהה"ס

:םימולשתה
`.הלועפהתואבצמ.1”*.

45,000.«־תרסחמוםיטלקמתינב1.1 15,000.ץ.'בכרילכתשיכר1.2 .2,000.4תובוחררואמתאךסה1.5 2,000.-”רובצינננבבתופממתחטבה1.4 2,500.#הנושארהרזעוםאדובכלדויצ1.6 4,000.-־סארובנלםיטנרריה1.6` 1,500.-\'וכוםיקנב,םיזוחתואצוה1.8
.**”-***.*, 72,000₪.-הלועפהתואצוהה"ס חחגשהר!{ינכת

2,700.-סדנהמלםולשת2.1 1,300₪.ותונושוהדידמתודובע8.2 4,000.-החנמהוןונכתה"ס
.-..־..-

־...-י-־.-«..-76,000.-תימועםתהה"ס -.--ג>-..-4-.\.יי-..



1956/57יתנעלליגרינשבביצקת«

072.5תודשבםיצוקרועיבלהרובעביצקת
תופירשהעינמוםישחנרועיב<

:3123-1232
ליגרהביצקתהמהבצקה.500 הלשממהתופתתשה.510
םיסכנילעב".520 רצואהמתוולמ.550 םיקנבמ".560 םינלבקמיארשא,.570
שוכרתריכמי.580
םימלשמתבוטלתודובע”.590"

11,250.-₪ :םימולשתה”

הלועפהתואצוה.1
7,000.-קחדילעופלהדובערכש1.1 1,500.-,םיילאיצוסםימולשת1.2 1,500.-רוטקרטםעתוינלבקתודובע1.3 500.־םירמח1.4 500.-־תולבוה1.5

11,000.-זטועפהתואצוה

החגטהוןונכתתואצוה
םיארחאלתפסנתי2.1

םימולשתה



3956/57תנמלליתרתכבבוצקת

074.6.סמתועיטנלאהוובעביצקת

:סנלובטתה/
ףיעס(ליגרהביצקתהמהבצקה.500 קחךתדובעבהלשממהתופתתשה.510 םיסכנילעבתופתתשה.520 550.

רצואהמתוולמ« םיקנבמתוולמ.560 םינלבקמיארשא־.570 שוכרתריכמ.580 ”םימלשמתווטלתודובע.590

סילובקחה"ס

:םימולשתה
!;ועםהתופצרה.1

10,000.-קחדילעופלהדובערכש1.1 1,500.*םיילאיצוסםימולשת1.2 `םיליתש1.5

-.500 1,000.-רורגוםירמח1.4 500₪.-*תולבוח1.5 13,500.־הלועפהתואצוה\ה"ם

ההגהוןונכת
הדובעהילהנמלרכשתפסות2.1

םימולשתה"ס



קתךררד2תטלכרל`לרגהיתלבביצקת
56/57081,7תנשל'בםנדכרןגל

:םילברםפאך
ףיעס(ליגרהביצקתהמהבצקה.4`500ל*
הלשממהתופתתשה.510
םיסכנילעבתויופתתשה.520
רצואהמאתוולמ6550
2סירחאתודסומוםיקנבמתוולמ.560
םינלבקמיארשא.570
שוכרתררבמ«580
םימלשמתבוטלחודןבע.590

םילובקתה"ס

:םימולשתה
הלועפהתואצוהי.41

-*.א.װ־....*.`
תורידה2ריחמםולשתרדימעל,
«56/57תנשבאתגכשמלעתובר"1.2


