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54.סמהצעומה;םיסימלביסרפ'\
1.4.58'גםויבהמייקתהש

,ךילרא.ר,עאקנ.מ,ןייסענקוך.א;ץכ.ס,ןהכ.י:ה"הםיפתתשמ
ידעס.י,ץרבוקךמ.מ

.)ל"וחב(ןוסניול.י,קייחצי.ס:םירסח
:םויהרדס
ב"ר-58/59םיפסכהתנבלהצעומהביצקתרוסאוןויד.1
ב"ר«19.סמתועצההתדעוהביטימלביסרפרועא.2
האולהתלבקרוסא.3
תונופ.4

ב"ר-58/9םיפסכהתנמלהצעומהביצקתרוסאוןויד.1
רומאלתעכםגומההזונביצקתססובמםיאורםכנהשיפכ:הצעומהםאר

םעפהוז.תמדוקההנמהלעהצעומהביצקתדוסילעהצעומה
ביצקתהתנמלעונלבתוסנכההמהצעומהםוקןמזמהנךעארה

.תמיוסמהרמבוילעורבעףאורערעמהןדמואלועיגה7/8
םירבועונייהםיפיעסהטלמב100%תייבגלםיעיגמונייהול
:םההלאםיפיעסהסלט,לודגםוכסבןומראהתא

,תנמבדועליחתתהרבעמבהיינבהיכךנבטח:ןינביסמ!"”””
ךא,רתוילודגןדמואונסנכהןבלו7/8םיפסכה
וסנכיןכלוםירעוכמדועבקרהליחתמהיינבה
.8/9ביצקתהתנמבהלאםיפסכ

םוכסלעיגהלונלוכיאלונרעצלרשא:"יפי"תדוגאבוח
לכםימייקךאהפלחםהנפהךסמבוזהדוגאםא?

וזהנעבהסרפהרומגלםירובסה
ל"קקתועקרקמםנוד200יכחכוה:ל"קקלסםיסמבוח

ונתלוכיבןיאןכלוןוחטבהדרטמי"עתןסךפת
.י”ל8000.--לבורקבםימכתסמהםיסימהתאתובגל'

ןדמואללעמםיפיעסינאלעתפלוחההנעבונרבעתואצוההדצב
םוכסהםכתסמה"סבוהרבעמבךונחינבמבםינוקהודעסםהו

רטואיכהעדוהונלבקהלאםימיב.י"ל26.000לבורקב
*

חילצנ'כאכך57/8תנבלי"ל?000.-ךסבףסונקנעמונל
דסממהןוערגהעיגיליעליתנייצמםימוכסהםתואתאתובגל:

'.דבלבו"ל20«25.000ךסלהצעומהלשףטושה,

הדבועהרואלטרפבולודגגשיהכתאזהאוריננהונלעםיאנתב
50%אלבורקםהמוהרבעמהיבצוחםהונתיסולכראמ40%יכ

*.דעסירקמםה

םינשמונרחאמ"םיבחוס"ונאמןוערגהאיהתירקיעההייעבה
ןבוהצעומלימוקמהרעוהמותואךנרבעהוקלחברפארורבע
ןכוםילודגהויתובוחלכלעונדילונלבקםםימהלעפמ

הלעמלונלולעפ"רינ"ס"היבלםיטוחםיפגא2תפסוהמ
־.ו"ל100.000.--מ

ו"ל100.000.-דאמהרצקהפוקתךותךנלםבבוטרבעיקפהל
ךא,םיבשותלראמליעומודאמהפירבדםנמאהזךונחינבמב

ונלםיבייחןכ.יניצרןפואבהצעומהתפוקלעקועמהז
הזמוו"ל80.000.-כלטםוכסהנונראיסמדעבםוקמהיבמ&?

וחדנםהימולםחםרעסירקמלעםהיתובוחכ50%דירוהלםי
תועקרקילעבםיסימדעבונלםיבייחו"ל25.000.«כןכו

.םיעודיאלםהותרבךתבם,
כימוכסהתאהזמדירונותונוערגהםוכסתאדחיבםכסנםא

ו"ל170.000.-לםםוכסלעיגנםתובגלונתורבפאבןיאדפיטיש
*.םתאםלונילעםתובוח

הפיהנבהונלהרזעהלםממהיכדיגהלהזםוקמבבייחיננה
תואולהןתמבןכו{קנעמבןדמואללעמי"ל15.000.«(דאמ
הלעממההתיהוליכרנרובסתאזםעדחיךא,ךוראןמזל

לםילוכיונייהךונחורעסיפיעסבהתועתתעהתאתריבגמ

.םוכרהתקזחהליװל20.000.-חותפלהנסהעיקפהל
ץבורהיפסכהלטנהתאעיגרמינאהנסהיכ,רבדהןובנ
ןיא,תיללכהביטקפסרפבךא,תומדוקםינפבמרתויונילע
רוכזלטיוטעמאלונישעןוערגהתורמל,טייבתהלהמונל
תואצוההוםיסמםימלקמםניאוטעמככיבםותהמ40%«כיב

הברהבתולועהרבעמבםינוסהםיתורסהןתמלעונלטופ
.היכמותמםיבגנםםימוכסהלע



,\

:ךילרארמ

:ץיבוקרמרמ

:הצעומהז-אר

םיתבלהסינכהבאיבןבומוהרבעמבםינוכמהתמקהלםימגנחעכ'
תאתצקדממללכונזאוקוחכסיסמסלפלםגלםיבעוחהוליחתי
יכינאהוקמןכו,רתוידוערדרדהלאלםינפלכלעווננזאמ

הבוחתאףוסףוסקלסתךהדצמתורגבהארת"ימי"תדוגאםג
..הצעומל

ונאיכדימתונעטהיציזופואהמונרבח,סיסימהלצרהלרמאב
בימיגמונאפםיתורשה,וזהעדבאלינא,םיהובגסיסמםיבוג

עיבצהלןכומינא.רחאםוקמלכבמףסכהותואונלתולועויבתותל
תרבעמבהצעומסארןגסונלהרהמדועלכ,טלחומןוכסחלע

ונבםחתהךא.דאמהצקהיהרבדהמתורמלרבעבריכזמלעיתרתיו
םיסימתאלעהלכיכהרורבהעידיבןכותובשותהלעיפסכהתבצמב

חירתורמל.ונילעהאלןכלוונלעןוערגהתייעבתארותפתאל
םיסימהתאתולעהלססהמיתייהאלריואברבכשגרומהתוריחבה

התאםלמוניאיבלמתחאהיעבםי,רבדכםעטאצומיתייהול
.םתוליעיוםידבועהתייעבוזותרחאהעדבםההעיסבירבחרפאר
)הונובפחוהייבג(תוקלחמהתדובעבםירוגמהלכתאונרמגטעמכ
םילוכיונייהרתויםיליעיבידבועונלויהוליכענכוממינאו

ןוכסחאוהרבדה;ורפו,הלאתוקלחמבםידבוע2תוחפלרטפל
תוירובצתוניג2תנקתההזףסכתרומתוהנעלו"ל5000.-לש

תדהמןוחבאיאמםרותתלחתהבהינפלכלע.םיכמותהתאנהל
םיצורלוכיבכונאמןינעןאכןיא.הצרפהלכתאידוסיןפואבו
ךא,תרחאהדובעבסרודסלגאדניאדוב,הצוחהםידבועקורזל
.ןוירפהלעדיפקהלוניתורמהתאבישהלינוצרב
יכ,רתוילודגהמעמלאוההצעומהםארעיבצהוילעמןוערגה

הטעמל,ליגרהביצקתבםיעיפומסנדאמםימוכסהובוללכנאל
ףסותהטאלאתמדוקההנשהמלודגרתויוניאיחכונהביצקתה
לעןוכסחלערבדמהצעומהםאר.י"ל60.000.-למןוערגוילע

ךא.תופסונןוכסחתויורםפאלאעיבצהלןכומינאו"ל5000.-
תבוטלוולוכרובצהתבוטל.הזםוקמבתומעהללוכיוניאהזכדרבד
ללכמלכבןודללכונהבעותיפסכתדעוביקהלעיצמיננההצעומה
היהיהצעומהביצקתמאיהןנתגאד.הצעומהלעתויפסכהתויעבה
.עצומהביצקתהלעהעבצהמענמהלונטלחההעיסרותבוןזואמ

תיתדההצעומהלמהביצקתבהצעומהתופתתשהתאלידגהלמקבמיננה
והטמו1%קרהווהמוזהרטמלבצקוהסו"ל7000.-לטבוכסה

לעחקפמהצעומהמדגנתמינאןיא.דאמטעמהזויללכהביצקתהמ
.לידגהלםיתוכמתסההךאתיתדההצעומהי"עםיפסכהטוממ
הנכסתמייקךאהירקבהיינפתדמעמונלסחיכתמאב.חממינא
האבהנידומלהתנמבץלאנהיהיםוקמביתדיתכלממהס"היביכ

עיגנאלןעמללכהתוצעלאופיאערודינא,היינעתדמעמםייקל
.הזבצמל

.העבצהמענמהלונטלחההעיסרותבודגנתמינניאומצעביצקתל

תומדקתהאיהוזביצקתלםידגנתמסניאהיצזימואהמונרבחסהמעינא
הנה.םידבועהתייעבםעםלעאליבלמיתרמא.תיביטקורטםנוק

תורמהןתמברימטסיאיגרמרבכוםיתורשהתקלחמלטרחעראסנכנ
ימסונרבחםרחהןגסהםגיכברקוסמבןייצמיננהןכ.לצרהל

זכרמהחצמבהצעומהתיבתמקהליתדגנתה.ודיקפתלהפיסנכנץכ
ךכבהאריירחאאובישהצעומהסארםגיכינאהווקמויחרזאה
הצעומהיררממבהדובעהיאנתיכםא,תדמעלוילעמןורחאהרבדה
איבהלןכומוםיפסכתדעותמקהלדגנתמיננןא.ראמםידוריםה
יתכלממהס"היבלרמקב.הבורקההלהנההתבימיבןוידלןינעהתא

ביצקתמתואולהונתוםרלורמעויוהרמניכעידומיננה,יתד
האולהלכךא-,יתכלממהס"יבלתואולהןובשחלעאלמוחותפה
,םילבוקמםיאנתבוםחנמ4-מהלעמלאוההנרערפןמזשתרחא
ןעמללכהתאהםעאםינפלכלע,דבלבתחאתדמעמםויקלערומטא

.םירתאםידליתמועליתדיתכלממהס"היבידליוחפוקיאל
לטתסנכתיבתמקהלףסכוגבצקה,תיתדההצעומהביצקתלרפאב
תדעלעתסנכהתיבתמקהלןתנרועוףסכונתנ.םילבבהתדע

.יזכרמתסנכתיבתמקהללודגףסכםוכסביצקניאדובוםינמיתה
,תיתדההצעומהלצתויפסכהתולועפבברעתהלןינעלכונלןיא
ותדובעבהרומתויהללדתעמוימצעתארקבמינאמהדימההתואבךא
ויתויוכזבעוגפלילב.תיתדההצעומהמםגתאזםורדלבייחינא
רובצגיצנרוחב.”נ'-ידסחלרומחסורדלרודחוויה,ייר-'זירז"
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הכרדתאתיתדההצעומה`הביטהןכאיכןמזהךסמב`האראוהדמב
פמבהתנמעצמאבףאןודלןבומהיהא,רובצלםיחורם'הפרםומו

גהןעמלרסחהזףסכיכילררבויטבטרפבוהביצקתתאלעהלע
רבחתאענכשלחילצאףאיכינאןימאמוםוקמבםייתדםיתורש
.הזדעצל
.לבוקמ;יוםי,תימוקמה/הצעומבםירבדהברהםעםלסינניא

ונאןיארובצלהגאדהתניחבמךא,ןזואמןנראונלםביצקתה
ערגקידצהלמקמבלבןכומינא,ץראבתרחאתוערלכמהמואמב
.רובעלםיתורשעיגמינאטעדויינאטדבלבו
לעהגאדךותןזואמביצקתלבורקבעיגהלונמצעלאופיאלחאנ
.םיבשותהלכלםיתואנםיתורטןתמ
:העבצהלביצקתהתאדימעמינא
)טאקנ,ץכ,ןיישטנקרר,ןהב(4-דעב
־-דגנ .)ידעסץיבוקרמךילרא(3םיענמנ

?תיפסכהתנמלהצעומהלעליגרהביצקתתאםירפאמ:םיפילחמ

ו”ל665י527י"ךםבתוסנכההדצבםכחםמה־־
ו"ל677־879י־"תואצוההדצב

ב"ר-19.סמ-תועצההאקרעוסתביטימלכיטרפרופא.2
טרופמהפרגמלביבסמרדגתמקה)15

זרכמהיאנתיפלןמדירפךורברמלעךצבהתארוסמל:םימילחמ

הירקלהעיגהםיבכתבחרה)2(
יפל"הנובללוס"תרבחלהדובעהעךצבתארוסמל.א:םיטילחמ

זרכמהיאנת
גייאמבהםיאנתלםיכסהאלהנובללוסתרבחוהדמב.ב

םינלבקהמעמ"ומלסנכהל;יהצעומהי"עועצוימ
?םוק”המריפהלמריחמהתעצהסיסבלע'תומךרלמ

.הצעומהי”עםיעצומהבולעהיאנתבו
םימידרומתנקתה)3(

ןמהיאנתיפללעבו.אןלבקלהדובעהעוצבתארךממל:םיטילחמ

5000.־ךסבהאולההצעומהתוערלדימעהלםיכסהג"כבםילעופהקנב
,.10%לעתיברבוםייתנשלעהפוקתל

ו"ל5000.-ךסבג"רבםילעופהקנבמהאולהתלבקםירסאמכםיטילממ ־-
:10%לעהרברבוםימיםייהנמלשהפוקתל.

.*////ו

),?זץ
וולי:\וז

ו

ןהכ.יץיבוקציא.ג
.הצעומהםארהצעומהריכזמ/ב
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55.סמהצעומהתלהנהתבוםימלכיפרפ
16.12.57'בםויבהמויקתהט

ץכ.ם,ןייטסנקור.א,ןהכ.י<ה"ה:םיפתתשמ
ץיבוקציא.ג.:לנימרטהסטור

"יפי"ובסןתלםיתןרםןתמ
ןוידלעגרהרסאו7.7.57םוימהצעומהתלהנהתבישימ27.סמלכיפרפב
תלהנההאיבהוב5ףיעסב18.8.57םוימ29.סמהצעומהתביםיבהטלחהו
;תרמואהןודנבהתטלחהבאהצעומה
ןויערלהפקבעוגיפ"יטי"בטוחלכ'ץלאנהיהיוזהטלחהתלבקםוימ"
וניאשרחאתורטלכואוהעלברומאוא,תיבתרבעהתדועתתואהינב
תואצוהבוקלחהליחתםלשל,הצעומה'י"עםינתינהםיליגרהםיתורטבללכנ
"ךרעבו"ל270.-ל]ךסבםכתסמרמאו"יטי"תדוגאתבייחםהבטחותפה

18.8.57םוימ29.סמהצעומהתביסילעלכיסרסבוזהטלחההטמשוההמםושמ
תטלחהלהזףיעסתאשדחמאיבהלהתבךחמאופיאתאצומהצעומהתלהנה

י.הצעומה
27.סמהתביעימ5.סמהתטלחהתאסרחמתרפאמהצעומהתלהנה:םיטילחמ

."יטי"יכמותלםיתורםןתמרבדב7.7.57םויבהמייקתהש
םידליןועמתמקה
םיצלאנונייהורדעהבוונטופםהטטבהזכןועמבךרוצהסגרוה.ןמזמהז

קרבינבבע.א.אלעםידליהןועמלםידלי20-כומויבםויידמעיסהל
.םידליהתעסהדעבונמלםטךרעבשדוחלי"ל200.-ךסבתואצרהלםרגרבדהו
;םוקמבםידליןועמםיקהלהמיכסהשא"תב.ע.א.אםאםירברבאופיאונאב

הקזחההתואצוהללכמ50%-בףתתעתהצעומהמיאנתבםידלי40-לדעוימה
אוהרבדה.םרותלי"ל400«לבורקבםוכסהםכתסיתמדקומהכרעהיפלרסאו
תעסהבהצעומההמצעלעהחקל]ברהןובסהרואלטרפבותוניחבהלכמיאדכ

א"ת#ע-א.אלטותקזחהבהיהירומאכןודעוגה.ומויבםויידמםידליה
ע.א.אי"עקפוסיטךרדהדויצה,הצעומהי"עותושרלודמעךיוםינבמה

.הןךמבהווטםיפוגהינעואשיםידבועלתרכטמםולטתבו
-1.10.57-מ(תחאהנקלעהפוקתלע.א.אםאםכסהלעםותחל.א:םיטילחמ

םיאנתהיפלונואתירקבםידליןועמתחיתפרבדב)1.10.58
,:םיאבה

.א"תתודבועתוהמאןוגראלעולוהנבהיהיןועמה.1
טוהרהודויצהוהצעומהי"עןוגראהתומרלודמעויםינבנה.2

.ןוגראהידילעקפוסי
ושוכרדויצהומוהרהוהצעומהלמהםוכרןראמיםינבמה

.ןוגראהלע
היהתןועמהתלהנמןהמ,תודבוע2א2מבכרוילנוסרפה.5

ןויקנהתדבועותלהנמלתרזוע)המלמהרטמכהצעומהתדבוע
,הרטמיצחבתחאתלטבמו)המלםהרשמ(ןוגראהתדבועהיהת

.התרכשמתיצחמםולשתבאםיןוגראהוהצעומהתדבועהוהתם

םילבבהתדעלקנעמ
ןוטק6000.-ךסבהאולהתלבקהצעורההרסא5.12.57םוימ31.סמהתבישיב
ליבטבתסנכתיבתמקהלתשגינםוקמבםילבבה.תדע.םיינחורוםייתדםיכרצל

וזתירובצהרונהןוממבףתתשהלהבוחכהמצעלהאורהלהנהה.םתדעינב
תפתושמתויהלםימיאתמהםידעצהתטיקנךוג.י"ל4000.-ךסבקנעמתרוצב
.ןינבהלעתולעבב

תופתתשהבי"ל44000.-לשךסונואתירקבםילבבהתרעלקינעהל:םיטילחמ
ןעמלםיצוחנהםידעצבםוקנלווזהװעלתסנכתיבתינבבהצעומה
.תיקוחהרוצבהזןינבלעתולעבבהצעומהףתומת
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.סוכבתכו.

ןתחפשמלעובצלסחנפיבוואוח,וסייגוונירוטלהבוואובלרמיכונלב`

רוצנלד

,ווסוה?ול ”.פ”עבליטסקטלש?”?איהחפולח%
.םילשוריסש1דפח

.:.[ןיא

.פופויספוןוובה
בה/ובף/סי46/3/ב'ספובסכפל'

.1.ו.54םויס
ול'וכוובםכפנ'בכןרובפהחפלונלעודיאלירעצל־ ו/2404/װתפס'בגלונסנכנדביקלב.!ירבדםינויבסחפלונלעודי

יגדו'בגב!דחסככפספונידילעיגמ16.11.51סויפןכו.)ךיוןפילבוםויס,
.5329.12םויב2368'ספונבפפםב.בבלןחלופ?זוננחכפל?בויטוי ונלבפול לעףאונבוהולובלוו'כווספםתכפ'לכ?

לפשבספ?םתוחלוובנבלוביץלכרפץחצוטסיכ.ילחורב'
?־פללורססםיבתכמיוולהפלבוסווביאטוויחלכלוזא”ונלב”גווסב
לואאחיוץדעוינבלהזרבד!וגול,רטסופהאוהדניקלבובאלויאדוו
”ירעשבעגופו!ולאיצומאלווניאוםינפיהםאןיבולויסיםו.ובפ
,ילביטספתעידיל?ינאדניקלביפלעובתכנץמוחםאיווורססלעבוטה”

...סםסלןפלפילו
!ודי?וזואואובללבוסורפסכלגחבהמונלעודיטל

;₪,במןדוחונלבןםעויהל'ןחץלתרותהמנפבונינפןווותיוולתקלחב
;וג,י,?לכיפלשובתכמךותו?יספלילרצ!פעחבטו.תרויגופוסביכ,
יל,₪סליוזפבווירויסלוסווידוונלרס־”סוטיוןורושיופויו'יב

'..וזוװוגהנספלעסיובסח,
':וילוחםצעל?םוי

;יפוגבתוטלחהתא.'בכוווװנ'מודוווידיללבקוחצונ.
;ב?ל,??ווחעהדונא”ןותיחןיבםיכוזסיוונוחיבספול6493יו6492

'?יחפנ.דועורופד.לסוסס?ונח'ובוע.*'יסי'םירוהו.סילייג,
,;.סוחווסעגע/חלוסוגב,

,????ומכתואצותלעבוזעתתאואחוכיתלעפהדוונ,
ולאפטיויפופספפםיכסרופ,ויחו.תויתיבייל525.0-גםכתסה?ובוטהו”

?"תופכלך?סוקיונוללופ(.יללכחוחוייל150.־.1
)'ובוםודירפ.תיצלודכ

!?לע”?זםיב-רובצינינבםיובוםוטנמומ”45.*₪,2
,”,"""י,`,.4,!*

!?%/.־יר-אהו



.סוחסכוץחהוװהוולל\בלץסלװחוחץ"`
־וראץכשרטןתוקלחהוס”בחוס5ללסו.ץסח`ילוחכלכיחכונ\יו
ותיתאליובװל,`אלוגחץובוי,סובוארצונו\וץוגחםגל”ץחץה
ו.לוחלח.י,חךירצוילאירהןוכסחחאװוץלחרוץ\װוצס,תונבלו
לע,\5תץפחואפ,יתחתלובסלחח־תיפוסםל'כסח,,ץ5ץירשאדע ויל350.-לללובגבחוחץב.ותוןחץץתתא.ולץל.בייחתמוגח₪`5ילץ;,

לץ>סלץו!רחאל)לםסחח־װץוכופיפ־תויב,ץיבכ5ותופחװץמתללכנאלהז
5ףסונםוכסב`ונייחל\!ותוכזלפוץםזיסוטלחוי!סוסח5ו5ס52א.,53

בבל!ודילוחו?'ץפץזץכתי:\ץב.חרץהסץוןוץתור.
ינבץאפאפסונובפיבובץתיבב!ולתועץוץלץגץװס,ולבץץתוינתהיכ,ונל

859.חופןוחוי-ונידילץסיבגגחהלאלע4-ו3יכסילופהםיכובס
,הפוץפפיץפמויידחסלוטתבכוכההובגהחווצסאבלבץוןץ.ותרידתאוווד:
5חוחפלהזדעולחו,בגל.דוסואופיאץוןס-.פו`לסולכװאץוץפאי
”תופולחץץלוסופיליפ!ונבלוסיחסוץץובוגווסתוחקלניפןןןי

־?חיניףוךנבתעחםויהדע\'
,,,,נבחוםיוניפיוופץ'5בליתוב,ן5ץילץויב«ץופיט\חנח.,.;,

ן

.ובלץל5ובלכובתכמו8ל.\װילוןיבתוילאפתונופהנייהתויחונץספץ'
ווץכחתותב'תורדגהתאגחץלדניקלברסלתורומלפוץםויוםגיל-חאוני־"`
וםלץסיבפבסיסולחבהפופכחוריכיאלוזהרדגה `ל*ץהץכזוץכ?דס

רביץלב."וטל!ץחץװן3
\פוובסדנהמל

ביבא-לת-לוץחץח

;;ץץ/ץץץ



. #

"לשכ"

ובוארפכבםיררחושמםילייחןוכש2;ח
ם"עבתיפיתשהדוגא

)א

)ה`

11.2.55

:םכתעידילהזבםיאיבמונחנא
תורטשהתאםינלבקלרטסםדוקהדעוה.תורטש

.י"לםישסחוהאמלשאלפהםוכסהלעםירבחהלש
,רבחלכןכל.)תיללכההפסאהינפלםימוי(
רשקתהלוילערטשהןוערפד"ע<העדוהלבקיש
.־.ונתארשי

'

תוקירתופוקונלריאשהםדוקהדעוה.רבחסמ
תארבחסמןובשחלערסינבהלרבחלכלעןכל
)10.2.55םוימדעוהתטלחהס"ע(י"ל2.500ךסה
תא.הדוגאהלשתופטושהתואצוההתאןממלידכ
.דיסןנעררבחהידילסינכהל-שיףסכה
למשחהתשררודסרבדתארדסלונידיבהלע.למשח
.בורקבליחתתהדובעה.ןוכשל

`

רבדביטוקסהדעוהםערדסה'ידילונאב.חותפ
-לעלבקרבחלכש(י"ל.150.-לשהאולההקולס
16-בםינשהנומשלשהפוקתךשמב)חותפןובשח

?ירונינכטהרודסהלע.םייתנשיצחםיטולסת*
.בורקבםייקתתש,תיללכהפסאבםירבחל
.רבעבדעוהתולועפלע-הריקח

תיללכההפסאבאצויהדעוהרבחירבדלע*ךםתסהב
וטילחהשעגרהמ":רסארשא.7.2.53םויבהםיקתהש
תדוקנלשתורשפאההקספנרוחשריחמברטוחתונקל
יצחוהנש.תרוכשמבורבעשםישנאהלעדוחיבו
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