
,
36:ב'/ו/-־-־

;1«ינרי/סיתינכרצ.27
!

40427;..,\[בך3,ת6?װ?וברחש?"ו”ק/יור{לקשה/;רח/20,ף0,49ן54 40סא;«9יי")'י”
]ך,;ררןחרף;₪7;טי4.4.4962

!1\0/3צושרך!*ןצא!סטרבור'ה.;[ ,,;',ןו/ון/4,ף”
)[2#(`נ

?\יסוא)%ה);ו#
[ך רעיבוירזחה\\!טסט["?&\«ר{?ה'ו"י"ח,(%/1%”).)`"2סי!","

ראפבץ,ןןעורחןיןרנוןוחג?;שפחמ/!)."”(א(ףססיאז--ח-«-ח-י
«%>!`נ\\הייח{סוט`מג'\!ך`”םשב\\\(וב;חר;חרק)!₪40₪;

,\!\ררמתש*)ינאןץת«₪.«!(61©,1ס!!
?"?/ח"כב;`גחהויואכברןדו/אװרו!`ש/(;ולר”מ]!.ו//>.ןר%חז?(4)" 'ב750”6”0”\\רע”וג”רטש?(”332%ינא]ח:{ךרח;י'ג,\\ףקץ-,,-
'«שי?ליא”ל/רצי?תא;אלל”/!!יצו)!;חק6/7(!?ףכמ/37ס495244 ;!,

»:
'נ”`

תת)-ןפיויןג\)1;(\(`י\\?"«ק'אצכסל(!פ;[???/א'![(ג];המנר/[//&ץ;,,,,,) ;155;(₪;ר.כצףאו,;;ךתח!ית;םה«רנז'אהוו26י'10ץ'נ1`5
ואנה03/4הו407ו''צחאיר?"י"”ו???”510
;”©.0%י?ב,אל`"!1ז!7י.!חכשת-טש

,;,,?”.ר%ףאא{ץמףוכטףףונסזחג'יר4502

;7" ”23 }9/2

סנכיןס/ן

'ר)/"וצמ!ןי)
.,;י/.{ףייר

\ל 4!<«הג/יפש"`""?”3%!?ב(₪;?#7

'',.

'ב”)ך,):םשרנ

:קרסנ
:קדבנ



«₪ששו/יי,.
;גגוץ/גאה”לא/'ש”',עשתכ)5/,
,ו-;[”>

1:13]21”(,ןונח'ג,(וו'נ/ו/;«ןגע-0)/נגפ<"'

«54!רבגומ/,6%נב<`!”,,/,,”,ג
ןדויעןאן/;שוב'ו(י)/,/`י4.1

1;

7)//

'י[#0.יע/!!,[יפ.:);רואמו.«\/גנ)

”,ןיא”;«(«אנ/עו###/!אגת?ששכ34/91.שא



'«₪43.'פ/%ש/י/”???:כ«י.,

.,4/344284[,

(סננ/ישנלץנג/נ,[04:47/0,5923,.כ/!”””
%27ש,,`008\!\/{341//«ץכ/4”וכש7371#

/]4(”0/י-6/י/יימ”ו/.;./,/4עי45ב,,,,;: \

י'”.ימ`/נ”`גו/מ«««/!9/ /6,!

?נ/ן.«",,י"ן/("`/`,ננ/־ין[ונע/(



ו{ו”ט/!בו8ה34/
"

,ושג,
,ר”מק/[בצה??ער/!.מ'ס127%”;[גור

!ינא)!.ןימו/ובורמא],03/96”;5"
064(0334/:);4610)”

5141101
2 %א”`ו/וס/

[םו.#.תיחפה(ןיכז
«!.ןפי-5]א?9/05010ךןץו'ו`
1

.ןגר!«צ/גגמ
%'4”3

30.10.81”



3){כ"א!”.
"”7.144%ץמש”!:ג”« שושיג`ןן/,י

ש/ע'//\נ!«%-”,7.4%
,;!!/,גזמפ'ץננכן4.412נ/גשון

% ,וכװ'"ו/”(ונכ7/6/1432י
,,

#74[₪)!
־

;#6!:!י27/,,«?47ץגגן-גין/.ג/ן
,,1/04/[יקי!(,ש/`כ/וו/א/טג/ויי'ו'כ/'04`///0"
`פ//`י4*

%

.'
!

02.1ן'ווווי'בב/.<,”,סט'ג(!\/גצויש?ץשפ/אמואםכו
,

!

<

041:*

,5.1]ןבןיןכ'יויץ/?וו/ו/!!!0(ג,/)”!2:7/,/

(.4493/1131ש/כ/ו/377«חגנ/83.43,ך/;גפ//;6י;477513
./5נ/`?ןפ4ש,,4/װ34446/שוו4{4/4043

.)
«(:(ןענכליןונ/גו/,!!!/3:16,שאוג/:ע`{עפ«,₪/,','4- \'-,.!["ו!(%/טכ.#,₪ף

,`עקו/אנכ#שכ/פנכךשנ/;,פיפ«4,₪;/',472.1
3”%#1/:'ן/”י3/6//!/*'כ!(«37;(37846א/י//,/ץ

,,
3,

,,ט/«:(ג443:/9(סוא/«6079411167,י14./1/ו4ג4י4/,,
וזמ/גנ”;גו/!₪,;{למנ/;,גנ/א//6/,4/1
מ”מ/!(!/'//,וו/!(.וא?!/װוץ:וו.«(/4;94

;,שי/4]?פס/`ן
-,-,4/.`)



. >)-7 ', ;%בת]ךלש”,ס"ת(%ש-יליל"
יצװגלו&\;ררגואצא)י;ס"כסר:(9 ;©שבשמ(!₪<?<%«\



ירויסוסב

;[יגוסו/,1«.א'/גר,0\ וי[, );9.1....5....י?.'5.`%?.:{`.'2..-..₪.41......ב.*.3'ג..ו.-...5.44..-.₪"!?-..ח
`

;{ש”ש/'”......8.1....."הגיזמ/[פס..........
.........................;שלג?\!/ויפ”?«/יספ,?042% .......,.,,...............

` /4/27”30?/)”?7/###”!.............

\;ו'.''« ,?{פ/.[”./`
?{'ה???/(פ!{קר]-"

'
11.50ב/םספוט





יישיו
םיירטינסםילייחלוןובס

ונוטרפכב ם”עבחיכוהשהדוגא

50.11.52

4הניסחתוקפס-:<ו

לווינוםאםיהו-:ןודנה
קחצירנגוו88949/פ

ונמקהטיורחוופםילייח?סשדחןובסונא
.םיפותוםינכרצהרוגאעגרכ

.תינכרצהלהנמכהגוסל”נה
םעשרחאמוינוםװתוחוכםכשקבנתאזכיא

לבסםרביורגסהלץלאיתתינכרצהםינוטפלותאצ
.תוחתפמתואטלבר

!.ישי”
םיררחושמםילייחלשןו

ונוארפכב ם"עבתיבוהדובא





;),וו'װנ”51

'”""הנח,,יפוילןולס

37ןוסלנצכ'חר,ונואיתירק
{םילייחןוכישבהינכרצהי"עו ־.”

םינפהרועבילאודיבידניאלופיט0
{41016הנקאביופירס

תוכסמ,םי'זסמס
תובגוםיסירתעיבצס

םינפיבלחותוחשמ,םימרקינימלכ

:הלבקהתועש

צ"החאוו-ו6מןרודבבומס-פמ



`

\

`
.

36?תא'
)י\י"חחכ"וירו'

.

,ןו«?]/`.
``

.
&\;!!!`ן'

{7-611/א
ו"סשתולסכב

1954רבמצדב!%

רובנל
רמ

.ונוא-תירק
,«'ז"\!\/.א
,.ב.א

.םירבשמתואקשמתריכמלןוישרלותשקב:ןודנה

ףוסדעהחדנותשקבבןוירהיכ'בכלעידוהלובירה לשתוירטיבסה,חוארוההירחאאלמאל'בכורחאמ.ו.ש .ביבא-לת,תואירבהתכשללשיזוחמהאפורה
ירחאאלמל'בבלע,ותשקבבינשןוידרשפאלידכ תרחא,ךכלעונעידוהלוםדקהב,יזוחמהאפורהיתוארוה םירבשמתואקשמרוכמלהשרויאלותיפוסותשקבהחדת י.1955תנשב

,בררובבבא1ודאר

"0
;שבהו.מכ
עומהריכומ

.בר/רי



«מ![10`גו/,ינאפ 561פפאגכננלאו/ן/#

”תנביג/`(סג/ינימ”/שע/!גנפ;(ס/,שיב«
*

ר{מ"/”!”””;,,/₪32.27,ע”א” «!ושגפ1:4ץמשמח/וואו-וג

='ל'6:17

=??.

,
?



36{לא
%» ו.

;”,אןססגןססאסוןתימוקמהצעומ
27

סואוגז-סאסרבראיח'י'ר'ן
?הסאפ71654ןופלט

...........,5.......:ונבתכם
.ןב"/...ף

דובכל
סוי-־בו-.חיש`חש/:(ב־1013!:),רך

.ינואסירק
ןניא

םירפוסתואקשמלןוישר!ווח:בידנה
ז955תנשל

םאתהביכ'בכלעידוהלהזברגבתמינידב
,«'חזוחמהלעהנוממההאפולבקתנשסוצרוהל

!ינפלםירבשמתואקשמטרופסלןוישרלעבלכלע
#33.25.9104סיד-:!גבבפפנבלויל”?23125

ותצעבל"ב;ךויואמהרחאלחוטבהטאשיניפיפלכ
בטווי?לד1%55ראונירחאלאלאןוידל:בוהטל

.ןוישרהתאלבקישדעםירבעמתואקספרובסל
דימרוסל'בכ?תבחסםויפיזניטעונמלידכב
.הפפכהםצסיבהלוובדרטסל

1

'

ברםונגב
{ינבו.פ(

וניאסירקריכזמ



3'שש){
``”תינכרצההיצרפארקהתירב

27ץאמ”עבהדקפתירכ
130.ד.ח,בינארח

אנ/ובוסתב601ויו4'3'2־5־6:[ופוט
ריכזהל

........םפ
95

!1952,ל־יפאכ1..₪
דובכל
םיררחושמםילייחןונש”ישי”
ונוארפכב .תרופוטידיל

4םויסםכבתכםלהבושתב,.נ.ח
םויבונדרסםלרוסלםכשקבנ.ו.שץרמב
רוריבל:הבפל11העשב52.4.6,'א
.פכתנוכסבהיבכרצהתפקהןינע

ח”כב

תינכרצהפךאוקהתירב
ס”עופתירב

אר/גאם



₪גח,64%";&

.6024מיב/64י
6

>
'

.

`

*

דיפסמסטנ”7'
`ת

'1958טפזצוא6.־",'.''”*

,
דוכלל

"!יפ"םינכרצתלהנה: ונוא]*'ת*ד;ו

`יזנ'*
}*

םובבבגב:בוקנ:ןרדבה
`

ספתינכרצכןנעררסרסו'צ.8456ללעיברםויב
ורצדחאתוקריםעזגראזחלזטלעאצמוברעב7,םעענ
הבמסח'רשנרשאתשלטלותופועלשתשלשלאלפ!בוצחה.`
חללתחתפ!טלשהלעהיהרזופםי` .תוחזולליש'גפש־־ס

ןויקנהיללכבהזתלוזלזה`לעראס.םימסחינא? סישץבמותלוכמהרבחםיבייחםה` תקספהבהזחסנכלוכפה?
`ותזאלונג`י`היהירשיאשבצמכםחלהתאויוחחלתשרופ

ששחלכילב

".סכתבזשװלםיכחמובא

,בד”!לבנכ
{לניררי`דפיי.סו

הצעומסרוקב־ <=יטע/רי



,ושו

36{('א 4”4םיררחושמםילייחלשןונש «בוץןונוארפכב מ'עבהיפוחטהדוגא
.

"

]20.4.52
ו

דובכל`
מ`עבלייחהרצוא
2יניסרה.חר

ביבא-לת

ןונפא

4.4

.־-

`-.”;

...-

...ש

ןוכשבהינכרצתמקהםשליל5000לשךסונלתוולהלםכשקבנ, .ואמףוחדןינעהותורידלםיסנכנונירבח.ונלש ללדםםל/וחוברעתתלםיכסהיזכרמהריבשמחשםכעיךוהלוננהןכומכ .ליעלדםוכסל
ערפמלהדותב
.בררובכבו

0//ס



.(זי;”5"!גימ'””?”"”
3”!0:44.6”,&![.ע/`גאנ;(,נ-כנ3,ןאו/,«,1/1
?!,/`,{,,/'[4.14/«/,ג..נ/#4//'4/«473.(&-גפ

#.,ו/!”./4///ש,«א/ונוכ(”466293י”'. .גר3,03/;₪./«,))«?6,«44/6,,)/טכ11;(&/;”לכ*

־47/;ז־־=י־/4,&;"ו/?'

י/
,



הנש

!?3)
0233- !

/
!?”?

;! 760 %

ד.װא־תירק

רזעינגמהסס
!םג2מב

תימוקמההצעומה
שחשעכאטן/”םשה

יפג/ט.................קםעהגוס..............
רבעוהךיראתרפסמ

*

אצוהלבקתנ
פימ,ןסמהענכיש(!?יפתואירבהדרשמלהשקבהםידבועה

₪11)8060)?(6%ןן,,7291.«;/ו.59!({/!?,ש3
!«9.11שמש”.33:74

ן44<%&%זצדץ
םהיא{ןצ6024

?\360לו69ע

ו

&

1

ז

םיקסודיטרנ
,'כ/ענמו'טאשעי"......תבותכה

...............................

ירעהןויער
:.`3]{\:א!ת

;,];{">/\םוכסהלבקה'סמ

7-7"'204”;,וה/שיו"%%'/8`«593518

3534
!?ינפל

'3826

:; >

»???1
\

] !

,, !

\[1',₪112,)ןלטק/91?«945% י54/!%₪



םיקסע'סיטרכ.
ר; ...................................................................................................תבותכה..................`”

תימוקמההצעומה
:3.41312משה\!ו.חונואיתירק

.......)?!'
[......קסעהגוס.......................

חירעךזי”"!!והלבקתנרבעוהךיראתרפסמרזעיננובחספ”,
םוכסהלבקהסמםװג:סמתואירבהדרשממתואירבהדרשמלהשקבהםירבועה2םג?םג

'

],%
־”.«יי-;י**ח־”,`א-"־־ף־אץ־ח-***-."דיחייי>ו<־-א/

,פ!?4<
#4!0!;₪48!םסחניו1ת/

.ןמי'וןװיןן,521!&ששח3!741%

שיע₪5376!(!616%-”חקי
[מ”/1%אשנ200%₪66!(312

1

\



34{כרו`6ו
!%"ינא

517 ;"1

-..--ט---,--־־-־---־־־־-.-.־ריץזי־*־.-,,.«־־-.«־-מ, )
!:

»
`תימוק`מהצעומ

ירויס.סכ”',ךינ-

&

!!!(יממע/331”;, .......................................
;םעפ,';«6#;{

{ויהלי//-1'י
;יאטיל/{,יניצ[&?.,]!%ן/,ף(ו!,(:,{'/)!:?:/:

'

,`
,.:־־;,"!'

».

!ןב/:פ/”
?{"ה(!?</”!ו!םוי)/י/1/" .........................................................”₪..י.י `/ '",י,ו`*,”7

\(!פ,!"!"קר.;«//'ל'?,בכ/%;;!`י?,.פ/«:\,&,י

311.50/טספיטי



יווצ-וישיט”הזוח

1968הנששדוחלםויבונוצהירץבהסעכ

ז':
,דההוצם)'הצעופה'ןלהל(ונואתירקתימוקמההצעומה

ןיבו

,ינשדצמ)”רכושהיןלהל(ל'גנארבהוו'המ
5

עודיהעקרקחטשלשםילעבההנההצעומהוליאוה להני'הוונואתירקבהצפוהוהקלהשוגרוחב ,)'שוגפהיןלהל(
ןיבולשיפה'הלשרגמהתאהריבסההצעומהוליאוהו .)יוצויהךיירה"ןלהל(לווס
הצעומהתושרבשרגמהלעהנבאצויהרייוהוליאוהו )יהבבמהיןלהל(הירלובםהרטמלולשמשמההבבסההמכסהבוי
ויתויוכזתאריבעהלןינועמאצויהוייוהוליאוהו ,ונושלהנבמבושרגמב
ויוכותא`לבקירכושהשךכלהמיכסהוהצעומהוליאוהו הותואתארבושלריכשהלהמיכסהןכוהגבפבאצויהריידה

ההכתאזו)'שרגההקלח”ןלהל(הנבמהאצמנוילעששרגמהמ הזהזוחבםיטרופמהתוארוהלוםיאנתל

גנפםנפהידדצהװגייהיייהי!329235122 יובכסוט-מ.יפטוטיצו-פופב`בי

הווהמהזהזוחלאובמבתוטרופמהחווהצההותודבועה.1
.הזוחהףוגבוללכנוליאכוגםיהדרפניתלבקלח
תנמהזברכושרכוסהורבושלהזבהריבשההצעומה.2

םויבהליחתמהתחאהנשלשהפוקתלשרגמהקלחתאהצעומה
«14.2.62םויבחומגגהו15.1.62

רבלבהיולובםלוהנתופמלשרגמהקלחתארבושרבושה.5
.ציהשוזיאתרחאהוסםםושלאלו
:בייההםרבושה{גג.4

ותואבתוריכשההפוקתךשמבהנבמהתאםייץל)א(
מוילעהץזהלבקשםויבהיהאוהשיפכבצמה

קה,םייוגשםושובתושעלאלואצויהריידה”
ווגלאלווילעףיסוהלאלםילולבשוםירוהש
האסבתכבהמכסהשארמךכללבקלילבמוגפס

.הצעומה
לעןקתלוןיקתובוטבצמבהנבמהתאםייקל)ב(

.ובווההישקזנואלוץלץלכונובשח
ותביבסושרגמה?לה,הנבמהןויקנלערומשל)ג(

סנכהלההכיאבלואהצעומלתושרהלוהבורעה
זהזוהתוארוהופיוץםאקודבלידכתעלכב

.הצעומהלשרועהיקוחתאםייקל)ד(



וא/וריבעהלאלוא/ורוסמלאלהזבבייחתמרכושה.5 הרוצואךרדלכבשרגמהקלחתאוא/והנבמהתאריכשהלאל
הצעומהתמכסהתאךכללבקלילבמאוהשלכרחאםדאלאיהש
.שארמובתכב
ימדהצעומלרכושהםלשישרגמהקלחבךשומשתרומת.6

15לכבומלושיתוריכשהימדשדוחלװש5.-לשךסבתוריכש
.שארמשדוחל

הזהזוחיאנתמהארוהואיאנתלכרפירכושהםא.7 רכושהלעוהזוחהתאלטבלתיאכזהצעומההיהתויתוארוהו
הצעומהתקזחלםרסמלושרגמהקלחוהנבמהתאדימתונפלהיהי
.זפחוםדאלכמםייונפםהשכ
תוינוירמובתוארתהחולשמבךרוצהלעהזבםירתומםידדצה.8 יאנתמהארוהואיאנתלכתרפהםצעוהזהזוחלרושקהלכב

.הלאכשתוארתהםוקמבשמשיויתוארוהוהזוחה

:ןההזהזוחךרוצלםידדצהתובותכ.9

:רכושהרובע
.ונואתירק:הצעומהרובע
בשחתל"נהתובותכהיפלםושרבתכמבחלשתשהעדוהלכו

חולשמלבתכמהתריסמםוימםימי3רובעכהתדועתלהרסמנוליאכ
.ראודהדרשמל

:םוחתהלעםידדצהואבהיארלו


