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,108יבנלא'תר. ב'באילח
.'יסי'תדוגאמונהעיבת:ןווגה
םילשוריביתויהב,הנהו.תחאאלהזאשונלעונתהוש'בבלרוכזכ רמלשותעצהיפלעוןינעותואבתכשוממהתיהןופסרבליסרממעיתשגפנ ימוקמןוטלשלףגאהשארלרעוימהוב'רוקתעהתבתכמהםאיתנבהןוםסרבלימ .זוחמהלעהנוממהתועצמאב «ליסרמי”עיתשקבתה,ל"נהיבתכמבןויערחאל'בכלררבתישיפכ ,םינפהדרשמליתינפםעדבבדבתויפותשהתודוגאהםשורלתונפלןומהוב ,?,.'בכתועצמאבתאזו ימוקמהדעוהרושאלוןויצלידילאיצמהלליאויםאהדותריבא .הזובתכממקתעהינחבמלףרצאלמ”עוכותודוגאהםבורלובתכמ 'בכלאיצממיננהתודוגאהםשורלבתכמהתאבותכל'בכלרשפאלמ”ע :ובתכמבךמתסהל'בכלעםהילעםהילעםיאבהםיסרפהתא

ןרקה,תירוזאההצעומהףוסמבימוקמהדעוהשבכ1950תנשבי.א. .הדחפהיחטשבםינונשןינבל,םירתאםינושתודסומוןוחטבהדרשמתמייקה ןוכשלתיברמשהדובא”ישי"תדוגאלתוקלה101ןהמתוקלה245וקלוהכוהםב !.םינושםיפוגלוםידדובלורתיו,וכואכתירקבםיררחושמםילייח

תושרבויהםקלחברשא6495-ו6492:םיהרגהלעונבנהלאםינובש ךסבר"זא-רפסלעקרק!וצברומלשרבדהתאר”ףאלמ"עבר”ואברפבבשומ תשרומכתונושתורובע'הזחטשבוחצרנןבומכ.בורקבי”ל14,000.6 *."וכוס"היבהלדגה;םישיבכ,תועיטנ,תפסונראנתורק,םימתורונב
.

יבהםלתהלבקוםבסהדובאהתסיאבםעויתושיגפב,ימוקמהדעוה' ךסבחותפבהתופתתשהתאםלשתר”ממ750לעהלועוניאהלדגרשאהקלחלכ &םישיבכהתלילסהרומתתופסוני"ל75.-ובול'נהתואצוההיובמלי”ל250או'
עבורמרטמלכלהמודב350הגמלשתר"ממ750לעמולוברשאתוקלה: .ייל250.--לתיסחירמולל)750:250.000פ550ןובשחההטעמליוהוו(השב ,

ןיידעסימייקויהאלםירחאםיקוחןבותובוחרתלילסלרזעיקוח. תודובעהלכועצובךכוליאוהוהתווהתהתלתחבקרהתיהתירוזאההצעומה1 "`.םיידדהםימכסהךמסלעובגבוטיו תאתובגלהמנע`לע"ישי"תיפותשההדוגאההלבקהזהרהמביףאוו ;אוגושהתודובעהתא.עצברשאימוקמהדעולםריבעהלם"ע'הירבהמהיבוק \.ובגורילםתואהריבעהאלהמםושמוםירבחהמהלאםיפסכהתבבהדובאהל,ן

;2%?מהובובבהביהויבשאיתה'וגיבוןכוהנוכשהתאםהבוניכורשאםיצבקפיטונפח םלומסוב`־ווווועצובשחותפתודובע.ונידילעורשוארשאוונלואיצשה,* '."`.הדוגאהי"עםינלבקל
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