
55{ב'/98738
2
\'

]«לכיס₪083”ראואיי/?ח-צת'זוחח??עבק/ש?«ח-א,1
װיפ

\)ט'א/ך?ףטו)(ע`/(?"ןקיר?(”?ןכ"1?י55
[ !ו!ו//

?)}
)!

ףסץץטףאתוווו" !

'תסןחחולװ""
”ןכסי/וי627(װ/א"'ו,,
!ימוגה”(ינ`געלצ3!'ב`פ?[":ר:0
?ישיש”"?ו`כו:נה)"?,'ב-ו
”לאנורססר:ו

/₪101/&:ר?”34991 טוישה”?(?ער/ניבלא/?,”רשא&”וף'דאתזנק/)!?!!;,ףטו«ןו/ןוי(!וז!”?/”יק
.!בר):6/6”סורא418ושו'צסרר,,שקנ)סךזיוק

”םשב?”₪/?`תי”שה₪8,060”(עקת/«:'ס&]?(?'ףומש/>4,5-49541
?14””!(הז'/?ףא{'?[7/,)"75ט?טסו/!((ףסכ09]ףס”,ףטןמ/א,,,,5־,,

6”«!!!ח”טמה.{))/”©י/ט6©7784,סו/?{%אגלס/י/װפ0,'ו/”!””!”'ח”

דלואתיל-וקןווכ-ךא
הפטעמקוח...־-לכומ

:םשרנ

:קרסנ

:קדבנ



3311-לארטיתנידמ1/ ,ר

תוברתהוךוניחהדרשמ
*# .........םושיררוזא..........%!?”...תא............תימוקמךונחתושר

םירוהייעירוסיךוותלרסומל5ליגב)הווליםושירלספוט
)ה(דליה

4260/4|?מ#45”' ........................................
םיבשותהםשרמברפסמה\«?(יטרפה)חװםשהחהחפשמהםש

...........םגו/.4.31.19"/.....ן.'.«(.ג/!...[../15%”.־/../5.........7...?/?.2.2”..........)ה<יוו'=
םהליגהתעיבקלרמסימהץראבהנשנשרוחבםויב

................................................6/1/6«.כ/-כ/4`.כב)ה(רג אלפתגוחב('

..................................................................................דחוימךוניחלשהרקמבהרעה
"''

רשקה
/כ/6(םשורה |4”6””ל?(............ג/ג/

סופורטופא/םאמאםא[ייצל)םי(יטרפה)תונםשההחפשמהםש

שאלפחבוחע......................................................].{4..!..,וי.נ..<.”?'כברג

םשורההעדוה
,ח

.............................................ן.זס.9.4;/.”./.י./........ךוביחדסומביתריחבלעתאזבעידוהליננה ימשרוניאשרכומ/יתדיתכלממ/יתכלממ:ןייצל
," ילילי

`

)/'(/רמ.תימוקמהךוגההתושרתאהבהמ!'ובאשםשורהתלאשמ ;,..(יר!{. ...-.{”......םידליהןגבדמל)ת(יליעל)ה(םװ!ח)ה(ומשש)ה(דליהיכשקבלינבו וגה/.־,

.......................................................”!)/”ס”ש” הלאשםלםיעוטנוגהתבותכ"

ידוסיךוניחלדסומל................37.755/...«װריראתבלבקמהוי'על"נה)ה(דליה)ת(םשרנתאזב[
'

־........[.)../..ו....:.”.`./.(....םשורההמיתח.1
"ז.-.211214239.......םשרההמיתח.2

יתכלממ”`/;`
,"₪........................?...........םיליוגל)ה(לבקתנל”נה)הכרליה?
!

'>₪ .......................................י......?.שפחמ:תורעה”יפ”
י

ךוכיחהתושר

!
............................................;..-....,...-......ח...װ.....-...רבןבתיפוססה

.?..(.'../..כ.?.”..ב.....ךיראת.;
....................................המיתח.../.9.3.)...

וסט(ונ"-םה!,ןר





לארשיתנידמ1/
תוברתהוךוניחהדרשמר

....................................םושיררוזא.,''תימוקמךונחתושר
םירוהי'עירוסיךונחלרסומל5ליגב)ה(רליםושירלספוט

)ה(דליה
.,.

”!...
:\

םיבשוחהםשרמברפסמה;")ם`(`טרםה)תװםשההחפשמהםש

.פ"מ.......)ה(וז
:........./'.....

67
!!!..-..ו.......

!ימהליגההעיבקלךמםיפהןהבשושרוחבםויב
'7'?('-"יר'""”י"ו

................................................)ה(ב)ה(רג )האלם'תביחע

..................................................................................דחוימךוניחלשהרקמבהרעה
,

.

..,.,;:ד,םשורה
:.\,/\רשקה \'.

סופורטופא/םא/באםא!”יצלוהחפשמהםש

טואלפהבותב(

' םשורההעדוה
.........................................”..'.;.*`.(.."?..............ךוניחדסומביתריחבלעתאזבעידוהליננה ימשרינ`אשרכומ/יחד`תכ5טמ/יתכ5םפנןייצל

,.:תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהניאשםשורהתלאשמ
........................................םידליהןגבדמל)ת(יליעל)ה(םושר)ה(ומשש)ה(דליהיכשקבל,”:

םהםש.

ןגהתבותכ
'

הלאשם5םיקומנ
'

\\7!"`ן{.)'
:ידוסיךוניחלדסומל...........`:......(.”.....`.........ךיראתבל"נהםשורהיועל"נה{תודלי)ה(םשרנתאזב

.,'יס/'!:”.כ
ו'ן"`.

...........`./...ן.”&.....'.`.`ל..`.\,ג.ו:.".םשורהתמיתח.1
:

......................!..`..!........םשרההמיתח.2
יתכלממ"<

,םינבמה...........................;ש......םידליזגל)ה(לבקתנל”נה)ה(דליה ־`,) .......................שגמ/..”..........2......”?(???...:תורעה”יפ”
'”ש':”ךכו”

ךוניחהתושר
..................................................דבבבחיפוקםה'



יעגפמםע
!גנפבגגמםע9ננקנג₪צ9;גנפי

( 1

33גגעפגעםבו

!?,א
ג/,.



”ךייטרפ”־לארשיתנידמ1/

תוברתהוךוניחהדרשמר

..........םושיררוזא..........................................תימוקמדיגהתושר
םירוהייעירוסיךונחלרסומל5ליגב)ה(רליםושירלספוט

)ה(דליה
»

:*

`"ר'

"
החפשמהםש

\)ם'עטרםהװוװםשה............
םיבשוחהםשרמברפסמה...........

.......".יגח./.....;..'3........../................../...........:`..ו.".....-.....וןן..-..............-)ה(י
!(רוחבםי`ג

\

!ימור5'גהתעיבקלרמס”סהץראבהנשכ

................................................,...ב)ה(רג
)האלמהבותכ(

..................................................................................־דחוימךוניחלשהרקמבהרעה
632%.,'םשורה

החפשמהםש
)םשבש-ר.פיהטוװםשהיייייייייייי

סופורטופא/םא/באםא!”35.”',........

...............ברג שאלפהנומע

םשורההצריה
ימשרוניאשרכומ/יתדיתכלממ/יתכלממ:זייצל...................................................................ךוניחדסומביתריחבלעתאזבעידוהליבגה

,,ןך:תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהניאשםשורהתלאשמ

........................................םידליהןגבדמל)ת(יליעל)ה(םושר)ה(ומשש)ה(דליהיכשקבלי.ןכ
!גחםויגי

/'. ונהתבותכ............
.

י
הלאשמלםיסימב

ידוסיךוניחלדסומל................."`.־..".1*..`.].......`..ךיראתבל"נהםשורהייעל"נה)ה(דליה)ה(םשרבתאזב

.םשורוהמיתח.1
..............י...,................זבשרההמיתח.2 יתכלממ]

!תדבכמש'....................«.....??...........ם\ידוגל)ה(לבקתנל”נה)ה(דליה
י. .......................................”,יפ”:תורעה”יפ”

ב`”

יוגיהההיער'

..............................................................................דגבבתיטוקסה,
”י[)רכר ....................................המיתח/(/כךיראת!

טוש־(םינגנ:ןו



”!וו

יצב שי

?`אי

'ימ-צ



»

!.:ג{ !,-־--

*””ייח””־לארשיתנידמ1/

-...-.-תוברתהוךוניחהדרשמר
.......םושיררוזא........'....................תימוקםךינחתושר

םירוהייעירוסיךונחלרסומל5ליגב)ה(רליםושירלספוט
)ה(דליה

גווצוווו. .......//;///)ו(דלו.;םיבשותהםשרמברפסמה`"""”"י"`{:':ו`נ`ו`זכ'י`.:`נ%">ת`ו56ז`ע`.ו""""""ך הנשכשרוחבםי`ג
\.,

ןיפהליגהתשנקלךמסימה!:ץראב
.............................................ב)ה(רג )ראלפתבוחנ(
...................................................................................דחוילכךוניחלשהרקמבהרעה
;533[,\,,,.,םשורה

החפשמהםש
\

)ם"(בייכרפרװ6ולםש'וויייייייייייי
סיפורטופא/םא/באםא["אל."..........

...............ברב טואלפתביתכו

םשורה.העדוה
.............................................?.`.`....................ךוביחדסומביתריחבלעתאזבעידוהליננה

:תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהניאשםשורהתלאשמ
ןןןןןןןןןןןןןן;1.15................םידליהןגבדמל)ת(יליעל)ה(םושר)ה(ומשש)ה(דליהיכשקבלינ.י.:

.וגהםש

'ייייי

ןגהתבוחב
`

הלאשמלםיעוטנ.'
ז.

4
».:

ידוסיךוניחלדסומל..................”.:.”..`..........ךיראתבל"נהםשורהי'עליגה)ה(דליה)ה(םשרנתאזב
יםשורוהמיתח.1

..............-.........`.....("המשרההמיתח.2
יתכלממ/*

;םב-:בגנה?`..............םידליןגל)ה(לבקתנל”נה)ה(דליה ־־־־־־־/ ”?""”`”₪...............זי..?.”!?...:תורעה”יפ”
ךוניחהםייח

...............................................................................דב2גהיפיפיה



\
!ו.יפםך/ץ

3!'

ז

] .

ז?['ן/'ק!”!!/!'

:

*

,

".;/'



”רייסרפסמ־לארשיתנידמ1/

">"תוברתהוךוניחהדרשמר

.:וו

....................................םושיררוזא,['/",יר........תימוקמדינחתושר
`םירוהי'עירוסיךונחלדסומל5ליגב)החליםושירלספוט

.)ה(דליה

!"ו!'ח|
..

"וולל6ע|!י.ות”!'0'/,!!?:בגנב
"

`טשפהםש

םיבשותהםשרמברפסמה"...־/:9)ם'(`םר5הי);ר;שיהיייייייייייי
!

...:.5...../......?"1.12.31...........”.'....../.../......־/........5....ו.........??/.?......)הװיװצ
הנבשרוחבםויב

!
"םהל`גהתעיבקלרמס'פה

.....................................!?1!”'ש”«ץ”כ)ה(רג
ו)האלפתביח”

....................................................דחוימךוניחלשהרקמבהרעה
']|רשקה;\0{('ו;.ו;{]/;כםשורה ?`י!”שי”........................................./

םופורטופא/םא/נאםאןייצל)פ'(יטרםה{החפשה?רפשמהםש

...............”י”רבוב טואלפתביח”

.ג01)"םשורהתמרות ...................................................................ךוניחדסומביתריחבלעתאזבעידוהליננה
ימשווניאשרכומ/'תד`תבלמפ/”תכלמפ2[־"צל

,:תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהניאשםשורהתלאשמ
................................?,..."םידליהןגבדמל)ת(יליעל)ה(םושר)ה(ומשש)ה(דליהיכשקבליננ;ב.

!גהםול.

.......................................................?..............................................-......חח\וו
₪וגהתבותכ

הלאשמלםיעוטנ

ידוסיךוניחלדסומל................3.2]...........ךיראתבל"נהםשורהי'על"נה)ה(דליה)תכםשרנתאזב
;”ד.,.

.............שבזל'צופןװװװסשרהתמיתחו2{`י-.(?םישח.......{סשםשורהתמיתח.1 יתכלממ'`
₪,”.........................2.........םידלי.ןגל)ה(קתנל”נה)ה(דליה

.
.גפס'וי'מיװזוז'מ'ום` ..................\/ר"(ש.:תורעה”יפ”

דיניהההיח
..

..................................................דבגסחיםוקסן,
.,

01:'
`

*, ....................................המיחח...../.`ה”/{42קכחויראתו`
(ם".ס.`ו]אוןויו

,»
{םש'

!7.7

4



1

1

ם"
גאה

& ל

."ובוא-הירקימוקמהדעוה
`'

{&3.ךרבחהלהקלחמ

3.8574}
.......ןגתלהנמל

!!

;ןסוווווסמוווסדןיחתאלבקלאנ
;ו"טשתםידומלהתנשלםידליהןגל

,דובכב₪

תוריכזמתונובשחהחלן'נה





,..-?3179”.-לארשיתנידמ1/
”

\

,תוברתהוךוניחהדרשמר

'סו

ךונחתושר..
......>/.ש...מ).?!....תימוקמ

............`........................םושיררוזא
םירוהי”עירוסיךונחלרסומל5ליגב)ה(דליםושירספוט

)ה(דליה
.

הלעי|'ועו;ורמשנ.
החפשמהםש

יייייייייייי
ם`י'בשותהםשרמברפסמה.יל"])ם;(`טרפה)הי(םשה

......`9/?לי'נאו/שו/1`1`1ז/ושו/'חנו
[יהל`גהתעיבקלךמם`מהץראבהנשבשרוחבםי`ג

)האלפתבוחכ(..................................................................”((/י\ועכןב)ה(רג

.......................................דחוימךוניחלשהרקמבהרעה
`רשקה

|'יו/י

\?:)!םשיי`י©........

סופורטיפא/םא/באםאז"צכ)םי(`םרפה)תװםשההחפשמהםש

]םשורההעדוה '""!"ךוניחדסומביתריחבלעתאזבעידוהליננה

`מבכ'רוניאשרכומ/יחדיתכלממ/יתכלממ:ו"צ'ל

;,,:תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהניאשםשורהתלאשמ
................'טםידליהןגבדמל)ת(יליעל)ה(םושר)ה(ומשש)ה(רליהיכשקבליננה !גהםש

/......................................................
הלאשמלםיקומנזגהתבוחב

ירוסיךוניחלדסומל..................ביח.”57”.....ךיראתבל”נהםשורהר”על”נה)ה(דליה)ה(םשרנתאזב
!

.....................[ח./{ה.מ..םשרהתמיתח.2;”יכ`-,(ע”.םשורהתמיתח.1
יתכלממ[3

םשל-ריומ₪דל......................`...............םידליוגל)ה(לבקתנל”נה)ה(דליה `&”.....???לש:תורעה”יטי”

װנװךהתושר
........................................................................דבכבה'מיסמה



?,₪,לארשיתנידמ1/

;טג-..-תוברתהוךוניחהדרשמר
־!

\ ןו
ךונחתושר.

...:{..?/:...ש!?{װװתימוקמ
....................................םושיררוזא

םירוהייווירוסיךונחלרסומל5ליגב)רורליםושירספוט
')ה(דליהי

(

\”?(חיר/%ה|”6””?!"ו

החפשמה”'`
םיבשוחהםשרמברפסמויי/פשףיטרפהשה............

.....'ו/יו/ש/ו//79;!/////])ו(י1
\

[ימהל`גהתעיבקלרמסיטהץראבתנשבשדחמםויכ
.-.-/

..................................................................ע”.תחמשב)ה(רג) )האומחנימע/

־.דחוימךוניחלשהרקמבהרעה

.................................................................................
,י

רשקה. םשורה
!”ר?[`!םשרגל?3!\|7;־”,,)

)ם'('טרםהי)יתו(ם`שה{!החפשמהםש)
םוטורטופא/םא/בםםאןייצל............

/כ.........................ברג )«ראלםהבוחכ(`,)”

םשורהתעדוה
.................................................'.?.?`...."..".......ךוניחדסומביתריחבלעתאזבעידוהליננה ימשרוניאשרכומ/יחויתכלממ/יתכלממ:זןייצל

ח:תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהניאשםשורהתלאשמ
..................................ש."םידליהןגבדמל)ת(יליעל)ה(םושר)ה(ומשש)ה(דליהיכשקבליננה

[גהםש

./...................................................... הלאשמלםיכומנ4]וינה-תבותכ.),.%

ב
ידוסיךוניחלדסומל...........51.167.'.............ךיראתבל”נרםשורהי”על"נה)ה(דליה)ה(םשרנתאזב

................,,{רםשררהמיתח2...”..?.וװ(.,....?!.ן.?.ן.......'י:`.>םשורההמיתח.1
יתבו]

₪,?...............םידליוגל)ה(לבקתנל”נה)ה(דליה
...............................?24-73"?3%:תורעה”יפ”

רונװפתושו
......................................................................רבבכהיפוקםכנ ((רו .4(/%91.;(בנו)

...........המתה.......צןיראת
105/ס![י.ס.ד!ןו

"`





י- /1
ייייסיפסמ־לארשיתנידמ־

-.־..,תוברתהוךוניחהדרשמר
....................................םושיררוזאצ///]//`ןנ:.........תימוקמןנגהםושר

םירוחייעירוסיךונחלרסומל5ליגב)החליםושירלספוט

ג)ה(דליה

4003)))|«סימ/#?שש/`
)הו(םשההחפשמהםש

םיבשותהםשרמברפסמה])ן{םיעסופ

`פ../.........,”25/07...............40).../........?.”/../..........")........)ה(דלונ
!ימהליגהתעיבקלךמסומהץראבהנשבשרוחבםויב

............................................................................!.”ס”ש/?ב)ה(רג
.

.

)האלמתבותכ(,

.................................דחוימךוניחלשהרקמבהרעה
רד

''

רשקה
0,&|םשרגל/6ד,;וג/רםשו. ו....................!#1%.............”',/(5

]'ס
םוטורמופא/םא/באםא!ייצל)םי(יטרפה)חונםשההחפשמהםש

)האומתבותכ([###/(927...............ברג

םשורה.הצריה

'גיפ/”!'ן.................ךוניחדסומביתריחבלעתאזבעידוהליננה ימשרוניאשרכומ/יתדיחכלממ/יתכלממ.ןייצל

:תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהניאשםשורהתלאשמ
.....................י`..........דג........םידליהןגבדמל)ת(יליעל)ה(םושר)ה(ומשש)ה(דליהיכשקבליננה

`

זגהםש'

/......................................................
הלאשמלםיסוסבונהתבוחב

{הליעיה)ת(םשרבתאזב
ידוסיךוניחלדסומל.............[.צ;«ח........ךיראתב”נהםשורהי"על”נה

..................................םשרההמיתח.2(?%ס/60084).םשורההמיתח.1
יתכלממ

%...................ר...............םידליזגל)ה(לבקתנל”נה)ה(דליה ..............{?”/?ך........:תורעה?”יפ”
`

,”'"`ש'”.................
ךוכיחהתושר

................................רבכבתימוקצ:,,,



6
.

.

!!!י"!(51'", "

,"תכ/,'ב

&”



לארשיתנידמ1/
*

"\ -.-1.־.תוברתהוךוניחהדרשמר
#.'דש/\

\ ....................................םושיררוזא................`!.'7.'.?.,וך...תימוקמרובחתושר
.!

םירוהי'עירוסיךונחלרסומל5ליגב)ה(רליםושירל'וספוט
)ה(דליה

,,.!

\

םש
*החצשטה

םיבשותהםשרמברפסמש''

"םהליגהתעיבקלרטשמה

)האלםהבות”.

...................................................................................רחוימךוניחלשהרקמבהרעה
”.`;\םשורה

ומשו-"כ"\.נ'

!...................!

החפשמהםש1
,'

םופורטופא/םא/באםאןייצל)םףיטופה{תטמשה
'”'.ר

{.האלמהנומע.......................................................................................................,..ברג

:”םשורה.העדוה

.)'/לכ]
”ר'

.................................................'..'"................ךוניחדסומביתויהבלעתאזבעידוהליננה ימשרונ`אשרכומ/`תדיתכלממ/`תכ5מפ:[ייצל
!

.:תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהניאשםשורהתלאשמ
\

...............................'..'........םידליהןגבךמל)ת(יליעל)ה(םושר)ה(ומשש)ה(דליהיכשקבלונ-ן
ך

ו!נהםש.

”`ר”?
/'\

וגהתבוחב.................
,

,.,
הלאשמלםיפופכ

!ג'!,.2,!-
.;.'..'.”..........ג.«..ויראתבל”נהםשורהי"על"נה)ה(דליה)ת(םשרנתאזב

ידוסיךוניחלדסומל..................!

־\פשװדהמיתח.1
................],-י..<.....וי...........םשרהתמיתח.2

יתכלממ{`;\.
־......................................םידליזגל)ה(לבקתנל”נה)ה(דליה .................................”703.0:תורעה”יפ”

ל

.............!

ךוניחהתושר
............................................................................רבגבתיטוקסה ,/`תי/כ/:!(9”(/

....................................המיתח)......'ןיראה





ק.־....`-.ח-.־.־-.־-־..-”ו־י־־־««",ו,**"745-5 9/57«תימוקמהצעומ `ז.,”ל
/

.יבר;יחרק
”ך'562/ך/ך``.

4ו"טשתןדשח”ח
'

?1רבמבונ4 ך4”9`'«דובכל
.ונרא-םירק"(פי'ג61)ט

4"”הנש/א
.הבוחנובח:ןודנה

םיישדחרבכהזד"ישחהבוחךונחקהלדדגבביכ'בכלעידוהליחייחמ .ונלצאםושרדליהשחורמל,ץופץ{#ל־ןװ';ודליתאחלשאל'בכש 7'
אל'בכוהדמבםייטפשמםיעצמאב'בכדבבטוקנלץלאנ,ירעצל/ .הזבתכמתביתכםוימםימי10ךותקחהתארוה

רחאאלמי

/ו*'”4/1”(”(&נר/זמ



% .

1
4 ייייסיפסמ,לארשיתנידמ1/

תוברתהוךוניחהדרשמר

....................................םושיררוזא......”.....;.'..'.1...........תימוקמךונחתושר
םירוהייעירוסיךונחלרסומל5ליגב)ת(דליםושירלספוט

)ה(דליה

\־

החפשמהםש
......./////)ה(דלונם"בשוחהםשרמברפסמה.....:”...)ם'תטרוגהגחװששה............ ז'םהליגההשב”רטםיפה?ראבהנשבשרוחבםי'ג')

............................................<ב)ה(רג
)האלפתנומת,;.'

.........................................דחוימךוניחלשהרקמבהרעה
.\

םשורה
,

;5237־

)ם””(ישופה)חי(םשה........::'-:'”החפשמהםש`מ”1
םוטורטופא/טא/באםא!"85............

...............ברג
)וואופחבוחכ(.

םשורההעדוה
.............................................”......................ךוניתדסומביתריהבלעתאזבעידוהליננה ימשריניאשרכומ/`חריתכלממ/ףטלםס:ט`צל

\,{\\`,'`:תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהביאשםשורהתלאשמ;
......:....."....?.........םידליהןגבדמל)ת(יליעל)ה(םושר)ה(ומשש)ה(דלו,ךובשקבלינש

!ויהםש'
`

,'ן, '!גהתביח”כ.................
.

הלאשטלם'קיטנ
.

`

;.«י\!.)
־

:

ידוסירוביחלדסומל..................'.....ךיראתבל”נהםשורהייעל'נה)ת(דליה)ת(םשרבתאזב
.

־?\פשוװהמיתח.1
..............-........`............םשרההמיתח.2

יתכלממך`
₪................!?...,................םידליוגל)ת(לבקתנל”נה)ה(דליה `

־-, ......................................?2.....:”יכ.?.”.....:תורעה”יפ”
"םש"""םש

ךוניחהתושר
.....................................................דבבבחיטמך
/&ח/?42.634,,



\"2

”ריימרפ”לארשיתנידמ1/
ו

4

תוברתהוךוניחהדרשמר

.....;'."."`...'.7`־....־־."..........תימוקמךונחתושר
`

.....םושיררוזא..............

.םירוהי'עירוסיךונחלרסומל5ליגב)ה(רליםושירלספוט

.)ה(דליה
,

י

`|0.7?!"

החפשמהםש
.`

)ם`(`סרפה)חו(םשה............
7.5//'/.ו;//)ר(דלונםיבשותהםשרמברפסמה.........

........
ז'פהליגהחע`בק5רמםיםה?רובג(.הנשבשרוחבםויג

................................?/!ב)ה(רג
,')האלפתבוחכ(

..................................................................................דחוימךוניחלשהרקמבהרעה
*

י

'

רשקה
;.םשורה

7.

”,.ד.םשרגל.«
.ר

\ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו{

החפשמהםש
סופורטופא/םא/באםאןייצל)םי(ימרפה)תו(םשה”

)תאלפחבותכ<.......................................................................................................,..ברג

םשורההעדוה
.........................................................`..........דוניחדסומביתויהבלעתאזבעידוהליננה `פצ/רוניאשרכומ/`תדיתכלממ/ףטלפס:ט`צל

%תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהניאשםשורהתלאשמ

.!

.................................?......םידליהןגבדמל)ת(יליעל)ה(םושר)ה(ומשש)ה(דליהיכשקבליבנב
םהםש.

,7,

!גהתבותכ
.

5,'
הלאשמלםיעוטנ

!'י:'אי"ר"ד]
!,

ידוסיךוניחלדסומל................!.,).."...........ךיראתבל"נהםשורהי'על"נה)ה(דליה)ה(םשרגתאזב

י................/....`ב......-.\.,....,....םשורההמיתח.1
!?.ר.......םשרהתמיתח.2 יתכלממ!''/,\,,/

₪..................מ...............םידליגגל)ה(לבקתנל"נה)ה(דליה ..............................?"75.....:תורעה”יפ”
וונוחהותושר
...........................................`'..........-...................-..-..דבגנהימוספה .ו

/9””ס29#4י ..........\[נךיראת;
וטוק..;תיינמ[ןר



%,'י/!)

![וז,?!)!תופש?יפול],{,גות4???"%ן

,'
`,) / '.#; !;'?ע:!"ץ,`ן

ףא-';.

'

וללגגתגנא'אבלו



ירװסרפסמ
%;”5 לארשיתנידמ1/

תוברתהוךוניחהדרשמר

....................................םושיררוזא...'...;י`־',......\..`.`..`־./:?......תימוקמךונחתושר
םירוהי'עירוסיךונחלרסומל5ליכמ)ה(וליםושירלספוט

)ה(דליה

םש
החפשמו

{םיעשופה\תו(םשה,.ו
.

םיבשותהםשרמברפסמה
>\,,

`\` .!?!)-!(ולוט
.......[..../...?.בר.`5...י:?..וו./....=..;י..:י?.ד.'...../.....ל

!יפהליגהתעיבקלךמסומהזראנהנשבשר'וחבםויב

)האלפתבוהב(
................עטאר/ב)ה(רב

.......................................`...........................................דחוימןוביתלשהרקמבהרעה
י.

',.
,:

\

־!385%

|
י.........................................”

םוטורטוםא/םא/באםא!"85)ם`(יטרפה)תו(םשההחפשמהםש )ודאלפתבו-ה:”........................................................................ברג

!.םשורההעדוה

...........................................?{.”ךוניחדסומביתריחבלעתאזבעידוהליננה ימשרוניאשרכומ/יחדיתכלממ/יתכלממ:ןייצל

?`{:תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהניאשםשורהתלאשמ

םהםק..........................”'םידליהןגבדמל)ת(יליעל)ה(םושר)ה(ומשש)ה(דליהיכשקבלםע /....................................................
הלאש/”מלםיליטבוגההבוחב

ידוסיךוניחלדסומל.)......ד/יראתבל”נהםשורהי"על"נה)ה(דליה)ה(םשדנתק

..............<.......,.«.]..כ......םשרגההמיתח«2ע`//`םשורדהמיתח.1
יתכלממ«,-«1

,:תטשופמ-4.........................!.............םידליוגל)ה(לבקתנל"נה)ה(דליה
שולימ* ............................................?,7.033%":תורעה”יפ”

דוביהחתושר

....................................................רבבבתיפוקפו



3



2

4ייהסרפיל”לארשיתנידמ1/

2]תוברתהוךוניחהדרשמך
!`י

.......םושיררוזא...................?>.....?.י!?,מ.....תימוקמךינחתושר
,םירוהייעירוסירובחלרסומל5ליגב)החליםושירלספוט

)ה(דליה
`

«,,רע₪3!
אסיכב/{ח|

{תטמשההחפשמוםש
ם'בשוחהםשרמרפסמה,)(םי(`טרפה ......,./ם{װ/(:"/..ןד.ץ/?0`0[/2דן-

בשנשרוחבםויג
םהליגהתעיבקלרמסיםהוץראג

........................................................7/9"/1110/1/ב)ה(רג
)האוםתבותכו

..................................................................................דחוימךוניחלשהרקמבהרעה

|..;!,32.1,ף.,#04

)םיעפומה)ת(.םישת............החפשמהםש
סופורטופא/םאמאםאןייצל............

'

...................................?{ג”/”ו”כ.............,..ברג
שאלפתבית

].םשורהתברוח
.............................................."`כ....4'............ךוניחדסומביתריחבלעתאזבעידוהליננה ימשרוניאשרכומ/יתדיתכלממ/יתכלממ:ןייצל

:תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהניאשםשורהתלאשמ

................................,(םשםידליהןגבדמל)ת(יליעל)ה(םושר)ה(ומשש)ה(דליהיכשקבלי.י.יי
־

!םהםש

..”94?!.......................................................
הלאשטלם'סופנ!גהתבותכ

ידוסיךוניחלדסומלףאציסך......ךיראתבל"נהםשורה"ל'נהה(דליה)ת(םשרנתאזב

־?(47.7!?"..-{.םשװהתמיתח.1
.................ג.ןג/\ש₪........סשרהתמיתח.2

,'
יתכלממ{'{.:

,,
3₪.............םידליזגל)ה(לבקתנל'נה)ה(דלי.ו ...................33©ס©"75:תורעה”יפ”

,רוביחהפיװ

.............................רבבבתיפװכפן
רל ....................................המיתח?”?/”שומח'



וגרד-תירקימוקמהדי`-ירה
;\ןונחההקלחמ

.;(?גד'םרי<יחו
...{:ג/...וגתלהנמל

וגל;?...ותגאדליהתאלבקלאנ
'טזיוח![ידומלתתנשלםידליה



1/ר

.ך......תימוקמךונחתושר,\
' "\\, ....................................םושיררוזא”,

לארשיתנידמ
תוברתהוךוניחהדרשמ
1 "\

ירויסרפסמ
{ח.ו

םירוהי'עירוסיךונחלרסומל5ליגב)ה(וליםושירלספוט

ליגהתעיבקלךמסומה

ןס"/«חמק
תובשותהםשרמברפסמה

!

. ו'מה./,(;.....

םופורטופא/םא/באםאו"צי

.<)ה(דליה

:וז.טרייתה-;רזל .-';-;....-.........................................
«תק«?(יטרפה{תומשור,.החפשמהםש

,-"!`

\.
.'.../......................װ/ד-....................,........!{.........)ה(ד

ץראבהנשבשרוחבםויכ
!"`ו.

:{......................:",לחנ....................:)ה(רג

[134.1
"יר

)האלםהבוהב(.!

......................................דחוימךוניחלשהרקמבהרעה
\חי.,םשורה

..,.7823;

זהחפשמהםש

י«?(יטרפה)תונםשה.'
א`"\

45
?

.!

............................................־ןן-ן

................ברג

םשורההעדוה

ךוניחדסומביתריהבלעתאזבעידוהליננה

שאלפתבות”

:ןייצל

'תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהניאשםשורהתלאשמ

ימשרוניאשרכומ/יתדיתכלממ/יתכלממ..................................................................

!בהםש”%......םידליהןגבדמל)ת(יליעל)ה(םושר)ה(ומשש)ה(דליהיכשקבליניי /.......................................................
ה5אשם5םוקימבויהתבותכ

{*!,ו?!'

"::\...3..........ךיראתבל"נהםשורהי'על'נה)ה(דליה)ה(םשרנתאזב

ידוסיךוניחלדסומל..................
י

.............,.....ן".....3;...........םשרההמיתח.2ךייץיי`?”11...,....?.3.1”.3-.........י...«.`"......`..סשורההמיתח.1
יתכלממג

.ת.-.תכלממ-................םידליזגל)ה(לבקתנל”נה)ה(דליה

.../9.....:תורעה”יפ”
,..............................

”בשויש331”
ווניהתתוװ/

[ה.'ש...................................................דבןבתיפצפה



2
;1

ו?%ץיצ-רירקיוורקמה*ופרי'י
ךוניחהתקלחמ`
1

י

?יד.קםוי
;.;ך?>ו.ןגהלהנמל(

!\31&'ס\ ;'ן..נ?1װ(....דליהתאלבקלאבו
י.ו"סשהסדדרמלהחבשלסידליףונל

,ברדובכב
”'ר

תונובשחהחלהלפ
ריכזמה.







9:
!”'”{'\1-?"!!"4/1הך/והיו/ל/יך

!,מ/(,ר'וך?,`ו`4'///!%א
['א-!/ז`י«יחנ/#”

]; .!!-?,מ”
י

.

#14 0/4”



,,-־.......-..
!ירוךסרפסמ 4-־י־־--..־

4 /1
..:לארשיתנידמ''' תוברתהוךוניחהדרשמר

'("ר ...........פ/אשןכןםרשיר'װזא!(”ץעונ/תימוקמוננהתושר
םירוהי'עירוסירובחלרסומל5ליגב)החליםושירלספוט

)ה(דליה

213331'!י/כ/ו/79
םיבשוחהםשרמברפסמה)ם'('ט`ופה)הװפשה;,החפשמהםש

...11....../......:ב./.4...../...??16251-1..../..;?!/3241......{4.4-1........4.5.1........₪5

.י

!יפהליגהתעיבקלךמסומהץראבהנשנשרוחבםויב

...............................???"!שדחתת?.'גש.!!!{וב...3/7”.4.:.5!)5............ב)הכוג..
)האלמהנותכ(

............דחוימךוניהלשהרקמבהרעה
'רשקה םשרגל[יפן/ן')79)םשורה
'

?`ן)
)ם`(יטרפה)חו(םשה..........................................

,
סופורטופא/םאטאםא?"`גל החפשמהםש

םשורהתעדוה
,(477%.!

ימשרוניאשרכומ/יחדיתכלממ/יתכלממ:וי'צל...................................................................ךוניחדסומביתריחבלעתאזבעידוהליננה

ןג:תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהניאשםשורהתלאשמ .........................................םידליהןגבדמל)ת(יליעל)ה(םושר)ה(ומשש)ה(ךליהיכשקבליננה
!גהםש

הלאשמלםי/............................... .....................................................
(דליה)ת(םשרנ'תאזב

יץ'טה
...............................ךיראתבל”נהרה ..........................םשרההמיתח.2!{1%

4%”?........םידליזגל)הכלבקתנלונ/ד(דליה
.........?”'ל/"6נןר073ר5`10:תורעה?”ימי/?`

ךוניחהתושר
.............................................................................דבכבתימוקמה

881/8.55/1200105/11ו<>100ם"עבעו





...
.

35

1/ר
ירודסרפסמ־«לארשיתנידמ'

,
2
1

תוברתהוךוניחהדרשמ

..............'..'א..”`..).'.'."/?.....םושיררוזא..`...........,...&.ן'י1.`.־...`."..'.?/ו.(.....תימוקמךונחתושר
םירוהי'עירוסיךונחלרסומל5ליגב)החליםושירלספוט

)ה(ד"כיה
`

........................................
[6/9?ג”/2

|66]4311
םיבשוחהםשרמברפםטהל'"{\)םי(יטרפ.)חונםשההחפשמהםש

...«5-1........`,כ.'.'ו.../.......«...'...../............./.......!...../....................)ד(ד'
₪73/שרו/חבםויב

!יפהליגהתעיבקלרמס'מהץראב

.............................................!?24.../.'ן.'ד/.י../..ו.©,..../!ו?.־...2?!4...........ב«ונוג
)האופתבוחכ(

................................................דחוימךוניחלשהרקמבהרעה
רשקה. |?1)!םשרגל”(ן/'ן)9'ו/ןםשורה

'`
החפשמהםש.

).םיי-(.ישיר'פה'שרו'נםשה............
םופורמופא/םא/באםאןייצל........... ]וב/כ?«וב

)האלמתבוחכ(

םשורה.העדוה
..................................'גב/”ךוניחדסומביתריהבלעתאזבעידוהליננה ימשרוניאשרכומ/'חריתכלממ/יתכלממ!ןייצל

ן:תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהניאשםשורהתלאשמ
?................םידליהןגבדמל)ת(יליעל)ת(םושר)ה(ומשש)ה(ךליהיכשקבליננה

!נהםש ..../.........!)/י־'”
הלאשמלםיקומגזגהתנותכ !",י

ידוסיךוני.......[.ןכ/.152..........ךיראתבל”נהםשוי”על”נו)ה(דליה)ת(םשרנתאזב

`וגו-.49157'............................םשרההמיתח.2................םשורהתמיתח.1
ית־־־ויתכלממ..........................'.......םידליוגל")ה(לבקתנל”נה)ת(דליה

יירכומ.
...............................................:תורעהשימ”

”ר”א”
ךוניחהחשר
.......................................רבכגתימוקמה

.....................................ךיראת
881/8.55/1200105/13!<>100ט"ת-זער



;ול%//">־־”'י/`

`נ/(ן,1){7/0///
//\/ו{כר/,ו.

מ'מ
\ 'ג,”{/ןחבנתיח-”ל/”

מ"מ



/1,':.
”ייח””־לארשיתנידמ4,

תוברתהוךוניחהדרשמ”"ר
*

ט'אג'רקםושיררוזא![ןאישה/רתימו”דװחתרשי
\

םירוהי"עירוסיךונחלרסומל5ליגב)ה(דליםושירלספוט
)ה(דליה

360317|':\?[6.?(”ןוי/ןג
......................................... םטשוההםשרמברפסמה!\?:םיטרפה)ח1(םשה..'החפשמהםש

'(ו

.. ......י`1.../.........ליי/"......../.....!”2.1......[:..ש..........1.8.......)ה(
הנ/בשרוחןנ'םויב

ויפהליגהתעיבקלרמםיםה*יץראב
.-ר )האלמתבותכמ.......................................................”!”א/"”לב)ה(רג

.....................................דחוימרוניחלשהרקמבהרעה
רשקה |191)!םשרגל(ןש|?ז/ן.[,גםשורה

החפשמהםש
)םיליטהפהץתיוינ'ם'שיהיייייייייייי

יייייייייייי
םופורטופא/םא/באםאןייצל

'!”`/כ

)האלפתבוחב(.......................................................................................................ברג

םשורההעדוה
..........................................?גכ/”!....ששנוניחדסומביתריחבלעתאזבעידוהליננה ימשרוניאשרכומ/יתדיתכלממ/יתכלממ:ןייצל

ןג:תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהניאשםשורהתלאשמ .........................................םידליהןגבדמל)ת(יליעל)ה(םושר)ה(ומשש)ה(דליהיכשקבליננה
!גהםש

/,ווי ”!”/”!»/......................................................
הלאשמלםחלװככ!נהתנותכ.

55.'/.}
ידוסיךוניחל............................ךיראתבל”נהםשורהי”על”נה)ה(דליה)ה(םשרנתאזב

'«...םשרההמיתח.2........912,«."?(ז.ת/!.ב....םשורההמיתח.1
...................... יתכלממ/!

₪'..................%................םידליוגל)ה(לבקתבל”נה)ה(דליה /\-..,. .......”.0123”:תורעהשי””
1672.1?.?..>......\3...(

””””םג”.:..................
ךוניחהתושר

.............................................................................דבלב!”םיסמה
..............רמיחה/9ת/7/6/926ךיואת

`,»

ינאגאפ



.גג
! ??\!”.גג/"")!:«";!!!"

;'.א'ר`

"

ב(;31!?:\,מ]
י

;י?ע(*ג

.מ"#;...('::ג
ב

":ג';...[ן
;/'

”\ןי"/־־

;[*ן"

[גצות-גוכןכא.,!,(4/
00!?;ב/!



־-- ”ךייטרפ”לארשיתנידמ
, תוברתהוךוניחהדרשמ,”ילשו/ר

.

># י

י//רי/!'כ

..............!{הפאנ/....ח..םושיררוזאס”ש/רתימו”וגוחתושר
`

1.3..

םיוותויויידוסיךונחלרסומלי5ליגב)ה(,וליםושירלספוט
`)ה(דליה

”?773"'ו!0/9/0”/
החפשמהםש

/װ*').םי;(י`מי`ופו`י\י);ו;(םילשה............
םיבשוחהםשרמברפסמה......

.`./.../.......'."/........4?.677ו.../.....!”7.1.......13...../......?'/'......)ה(ךוליאו
!ימהל'נההעינקל'רמםימה.ץראבהנשבשרוחבםויב

)האומתנותכ(ן"ו?ו*ו'־,)/ו"'"?1ר.............ב)ה(רג

.................................דחוימךװיחלשהרקמבהרעה
רשיה

*«ג/נ|סו/םשורה

*

..?!)!םשורגל
|

)ם.`(י\יכיריפ.ורי)־ז;יי(ים־ט;5........?החפשמהםש
םיפורטיפא/םא/נאםאט`צל............

*

#'
............................................[נברג

)הא-למתבותכ(

'םשורהתעדוה
,

....................................ט"כ/”ןדיעהדסומביתריחבלעתאזבעידוהליננה
ימשרוניאשרכומ/יחדיחכלממ/יחבלממ:םייצ-5

,:תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהניאשםשורהתלאשמ
.........................'ל.............םידליהןגבדמל)ת(יליעל)ה(םושר)ה(ומשש)ה(דליהיכשקבליננה

םהםש 407”/?../......................................................
%

הלאשמלם'קימנזבההבוחכ

־ידוסיךוניחלדסומ..........................)ה(דליה)ה(םשרנתאזב

......מ-.וןימ.'.......,....'...םשרהתמיתח.2 יתכלממ,
₪.................!`..................םידליןגל)ה(לבקתנל”נה)ה(דליה ”ש"מש................................07/1705:תורעה?”יפ”

,דוניההתושר

................רבובתימוקמה
.[לוץך`42......ויראת

....................................המיתח
105/ססמו/85341200!<>100ם".םנ





2־־־־.
!(־ר-”װך/סרפסמ־לארשיתנידמ

-..-....-....`4־'תוברתהוךוניחהדרשמ""3

...................................םושיררוזא..תימוקמךונחתושר
םירוהי'עירוסיךונחלדסומל5ליגבחורליםושירלספוט

)ה(דליה

.`(
ווץ'\-

ו""

,ו

"”.[.דמעמב”

”

[14.:\”.ז”נ.”`

,החפשמהםש
«?('טרםרשונםשה.....

םיבשותהםשרמברפתסהל............

.[....../............ו....:../.........:::?..י.:ו.../...,/..".:{.-.”/......../....'/........,;/.,7.........).-;(ו'גוג
!ימהל'גהתע'בקוךמס'םה'ץראבהנשב.שרוחבםי'ג

.......................................ח"ח/ב)ה(רנ
)האלמתבותככ

`

..................................................................................דחוימךוניחלשהרקמבהרעה

);בי`לבימיריפיו`ןװ)יז;ויניםישיו;........."4",,ל"התפשמובתםש
םיפורפיפא/םא/גאםאןייצי............

'.'"ברג

)תאלפהבית”

םשורההעדוה
:ון

.ו'\`

......................................................`...'.........ווניחדסומביתריחבלעתאזבעידוהליננה
ימשרוניאשרכומ/יתדיחבלממ/יתכלפפנו-ייצל

:תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהביאשםשורהתלאשמ

................................../,...םידליהןגבדמל)ת(יליעל)ה(םוש'ר)ה(ומשש)ה(דליהיכשקבלינופ
........................../םהםש. הלאשמוםיפופכזגהתנותכ

ידוסיךוניחלדסומל..................י`יי.....'............ךיראתבל”נהםשורהי"על"נה)ה(דליו">ת(טש`ינתאזל

.םשורותמיתח.!
.....................,..1...`.......םשרההמיתח.2

יתכלממ”?
.:,-ן.תכלממ.....................................םידליגל)ה(לבקתנל”נה)ה(דליה

יוניאשוס
...........................................”לש:תורעה”יפ"

”שיךכ

ריג'װהחוװ
.............................................................רבבבתיפוססה

".
....................................המיתח......ח/..בגשךיואװ'





י

*לארשיתנידמ1/
ורויסרפסמ

ר
תוברתהוךוניחהדרשמ`

..........................,.........םושיררוזא![”/סוט..........תימוקםךונחתושר
םירוהי"עירוסיךונחלרסומל5ליגב)ה(רליםושירלספוט

`)ה(דליה

3513ףףכ|י;ף/₪00(445)

..החפשמהםש
תפשוחהםשרמברפסמה............)ם`.(`.\כירפיה)חו(1;שה...........

.....,\(.../..........ו.`.#.\.....'/'.......???/...[....”%ן"./....ט'ג/....../........./%.......)ה<ולונ
!”םהליגההנמנו”ךטםימהץראבתנשברוחב.םייב

)האומתבוח”..................................................................................................”?־9ע”שישח/בש”'

..................................................................................דחוימךוניחלשהרקמבהרעה
'

רשקה |\”!םשרגל9זט([0724/06םשורה

)!?(יטירפת)חויניםישיזיו...........החפשמהםש
סופורטופא/םאמאםא!ייצל............

)האלמתבותכל...-.?/9..................................:..

םשורההעדוה

.............ךוניחדסומביתריחבלעתאזבעידוהליבנה
........”תיבך/ך"

.
ימשרוניאשרכומ/יתדיתכלממ/יתכלממ:ןייצל

:תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהניאשםשורהתלאשמ

.............................,.?...חשםידליהןגבדמל)ת(יליעל)ה(םושיר)ה(ומשש)ה(דליהיכשקבליננה !בהםש'

...................................................... /
הלאשמלםיקומנונהתבותכ

)ה(םשרנ.
ל”נלטנעה

..........ךיראתבל”נהםשורהפ”ע
ידוסיךוניחלדסומל....'..........6754%

....................!..........םשרההמיתח.2..."זא/....!”...םשורההמיתח.1 יתכלממ0”'
־־־.......................ןב...........םידלווגל)ה(לבקתנל”נה)ה(דליה

”`.........................................?2.....?.;”(המ:תורעה?”ימ'”
ךוניההחישר
.............................................................................רבכבתימוקמה 'יו

'

....................................המיתח[?!/בכרומה'
105/ס881/8.55/1200;<>100ם־י.ונ.ד{ןר



ונרא-תירקימוקמהדעוה1
ררבתהתקלחמ1

'ו
מה, פ,, «.ו/\,

,.../?...ונתלהנמל\
,!י.י.;ו:,,.

;\?«.(ג/"%”.ש/{תליהתאלבקל־ו

.ר"סשחםידומלהחבשלטידליהזגל

!
,בר/ג-ווכבו
,.),`1”!

הרשעמתונובשחהיהלתימה1
ו.



,

. ;"\וי

תימוקמהצעומ
ונרא-תירק

{יפ

יא

1565/1/ג
ו"משתןושח'ה
1954רבמבונב4

דובכל
,([;/\,יושיר”ב”ג') .רגוא-תירק

,.ב.א
.הבוחךונח:ןודנה

*בכשםיישדחרבכהזךיישההבוחךונחקחלדוגנביכ'בכלעידוהליחברחמ .ונלצאטושהדליהשחורמל,ןח-,ו].ן!,)ל,\!/;4ודליתאחלשאל
רחאאלמיאל'בכרהדמבםייטפשמןסיעצמאב'בכדגנטוקנלץלאנ,ירעצל ;הזבתכמתביתכסרימםימי10ךותקחהתארוה

,ברדובכבב.
'

'ו־

. נוא-תירקריכזמ.-:'י'ץ”י9/31ח/ו',[ח”ר.גר/זמ



'ע..
`,"2

,שמי-לארשיתנידמ,1/

4,3-תוברתהוךוניחהדרשמר
ךונחתושר`

....ש.מ/.`."(ת./.?)...װתימוקט
....................................םושיררוזא

`

םירוהי'עירוסירוכחלרסומל5ליגב)הורליםושירספוט
.......א”"..........ש.ן)ה(ךליה

'

...............
!ללוס/&|

םיבשוחהםשרמברפסמה)ם\(`ימרםה)הםשההחפשמהש
\

%.ו....5../......!!!4131551......!”&/.570-7.4.11........1..8/..........4%.....)הנויכוי

.ץראבהנשםוי
ו !ימהליגהתעיבקלרמסיטהשרוחב

&.........................................שגפיי/”.........,.ס./.!תװכזיװוכ................,ב)הכוג

1)האכטתבוחב(

...................................................................־......-.........רהוימךוניחלשהרקמבהרעה
|`ע(/;5232סגאא(ע/םשורה

)םי('טרפה)תװםשה..........הוופשמהםש
סופחסופא/םא/באםאןייצל............

...............ברג
)תאלסתביח”

םשורהתפידה

ימשרוניאשרכומ/יחדיתכלממ/יתכלממ:ןייצל...................................................................ךוניחדסומב”תריחבלעתאזבעידוהליננה

,10:תימוקמהךוניחהתושרתאתבייחמהניאשםשורהתלאשמ
............9.0......מ”!{"...םידליהןגבדמל)ת(יליעל)ה(םושר)ה(ומשש)ה(דליהיכשקבליבצו

.`!גהםש.

7.
,

.

וגהתבותכ
,

הלאשמלםיעוטנ

, ידוסיךוניחלסומל.................???.ל..........ךיראתבל"נהםשורהייעל'נה)הכדליוי)ת(םשרגתאזב

';(ן/ןצגמןנסקשװדתמיתח.,
.........,םשורהמיתח.2 יתכלממ43ש

₪........................6.............םידליזגל)ה(לבקתנל”נה)ה(דליה ...........................................”?”;:תורעה”ימ'”
*

רוביחהתושר
....................................................«ויבבתימיסמו 2מ

/"7//כ '2(* ....................................המיתח9449ךיראת:י



`.

ענ
\,|»

י'
..., !."("וא;33,156

/זכ

/כ/:,ק;(«,
/(װו6

הכנ.(0413/1&”
”(3%\־?,
[ז"ירורשא!0?('יס/\!

?:א/,(:כח?דת[)מ]עסמ]סנב”,₪)/מ

.(7?/?כ?
/:!ןמוו)־ש/ןי52`ן5צר

ק/װ ''9)!3/9»



& ..,`, .'
,.א-ז.]!

־”־־־־*”4.353%
המ`/.

גק)%”
4

»

.

.ך`צןי/”,וןנ/”ר

ג;1־ק*
'עא/57

; (40% 7/₪#
י0,

.

ג.י.גכוחוו/ס”?%ה/”]

לכוץוז;גץ



`ו]
-1,נ,,,

ךיק

--51,

411114"־

1

\ך,,
ו
,ג,,,1ו
ו
1

*₪1111-1-

--־־־־+־ד
.

1
ו

.ך.,..-
:

ך

:
1

1

.

*
!

'1

:

-1>

1

,
ך

.

,,+,
;ו .1־י"4-י

1,י

1 ,,ך,,,,ך,,
1 .

ו:
: 1-,.ךז,,;,,י-.-,

' :

;, 42

!־.י11/0

-1-י*י־ך\;ו
1.1”

7
1

.,

9514125;?,,'זמ--

,11,!,ג...,,,,־.

!גנט,#ימ{פ&:1?)'יי/ון/א;(1

:"4-5491;-++»#
ך«,,,,,,,.;,1-1
-.];1.,,,,,,,.-,+,-,4-1.;-,

1,.`,-,,,”
11

ך

;

1+,.,
.'.,,-

\
1

>

11

1-!1

1,,

־--,--.-ך;-.--,«.,,ךל,,,,-..₪?+--
%;

ך:

1>

.וא”'
1

או
1

ד
1-

?!
?

?

1
!!:

1

1

ך

`11
1

.

1

1

ך

1
1

ג'

1

1

;!

1

:
ץ

ו1
11

\
`.

1

1!

ך

!
&

!י

־.41־«.ד,111.-1,-?..ה-....ו{.
!.

1ך

־

1

\

:1

:?־`"**”

ו
-:

.ג,־,,,ש1בף,.,'.1
`

1ליי-־"71”

1.
1

1

1\



,,{־/!10ץוב/(!%
2/9”!ןי/6\/

':(13/0!נש/כ

"”2940!,)/%כ\/
"'!ש”/לת/ו

;(??ר(ססכר
*-

" ₪»₪6717/16]

.
!

;בש



.2י'סמהטלשו`
'₪

.ספ
.יס.

7.2”
.3

6.,
'ד
9.
.12.ח.10
.־13
14.
15.
16.
17.

.

'ביתכלממובבלסווקבםהםידליהחטוסות

*

\

;שיהחפשמ
,הילםאה'ריבגב
*־טירונטובםוג5

ןבאאיקסבילומוב' ,־`4 'הרטבורסניו

םרימעיכהו
,ןנחויןהכ

םחנמףזיבררזייל
''ברירפש5רקנם

בקעיםיובלדנם
ריאמףסויןמדלפ
הנחלנושנ

יהטםןיחפרצ

םכלשרזוהברוק
,.לאומש”ךבנטר

המלש;סבוו
`לצולטנזיו
=הסמרמרק

..ו-

הד!ל%<יךיראה
,י'ג19ו4ו`4

'

(«19ס12'א49
818449 '

9,8.49
1306049 '

6.9.49
503.49
1.5.49

215 2 ".'-49
20»8;49
*152649י

'29.5.49
.1645649 ?

18.4.49
»1666.49
8.4:49

'ז+־־*־־ל4'







שוזןך..'ן|\ן:.|ויוי

!,זוו.

\ןז

:

.,



»)

.־

."ש.
.:

;\
,

41%

;

;,
.י-,***-`-

ו

0

(#-ףקש#.
>

«ןדי-.-י-;ג

:ד,-

«.;.ץיך

”,4%”





,`,-.,שי)!24־..-־#,,,,,.....,..1-

,![יפל411031

,
=

"!!5 י(

"
,[..1-1”ווווו:3!.'מ

.

`*[[;
%%

`ו,!,,"?ןמימו4",

;נ?

!

.ךז.

יונ`
!9,(תנמ/,]

1
\,;

;
.:

!`ב*`

;”ת”ל/יכל021%
`

! !!!,/;,\<#8]םיחא”
`

1

=|]]ו

]ו

];,!{ףע`צש3`קװ

ו

``
\`

"`
;...?..31.5,,-..8.1]%

11.

.?.־,,-74ו&:,;{;53,,

[
:

'.[

.";11יןורװ`31ת
!

!
7|%

`*`

?5

]]]!יפ/(!!!135

`!
.

<+.«ג.-.־-.;-־-־;.־|..--.-־ו-+-144+

,.(?םג-

--.,,וך":., %!יכ'

``

`

1073/3

”=[(!פיז

.גןןן/ןץ1םא`
###-###]ך?[,,

13 ”.'-66076
1 %

ך'ח

,מ;,.-.,..

&
?

`ו

”.'א**:?י
}"!

כ

־`"`[`!.`
,«ב

,4-4”
}!1

י”ש"'"** [

!:
ן

.

--.”..ל-]].,"].-;,,
2:

[
!

[

י

?:**'
%'"7

.

.

`

!

-,-"!,־י-,א,,,..,,,,,,
:

1
,ב ,--]-,-,,,..ס, ]

:
#

'+"”"דג-'ש"ש7"`*"ח"ש 75.0-02,.., ]?וז]

[

ז!

4.-,?,,ץ1.,

[

!ו.

,: ],#ןמל0`ס
`י

1

!

\0ו0
.,

־1ו .,למג!-
`,;,,,,,,,,,#

-*;4-”!,,;'=-;ן .י'

.
ו

4:

'
-`'

1

&;]«ןי-""-#

חי-%-%
-*-"!.-ד.`-..ב.א-.;.”.”

]ך-.,-;,,,;.-ד.
3*ו

ל%

ו
[

1
1

!

,ג
[

:

'[[
:

,«א־)1
*

}[`\
.`

[
[

:

.[**«,,..בה.,--י.ו`...וןא-0]

'`ז־־־־־־ך”־־"־'־`”לזא```־'־-



/:ופ₪

בשץששאו
'

.תול/6/91/60)

/נפ,ו'ןשעו/({;
236זי/כ6/ו/ן)

!”!ששצ7
#

ן/[מ/ן/פכ(?.י

”ש”?###/(>
וא

?395766.

;ג,
,0/

י

0]

/2
?1

4/2/,}

`

*

!”%/,וי

64₪ששש443
,,ת'ג60/93

,שי”.«###6/#1"
,

-#",,*.

גנ/,י,',/;679)־

:₪564געלב)!6
4

”שקש%##'
#6

י/`/א!7.;ב`ג/6%)

0554,&;
”!”/ו?6/4/96,«"ס

"?ופ/;71;טי/11041.9

,(313;'י וך7ע`

"'קד/!

";9עשי/(!2
-

"11756746?ןוו#1

ו
'.,..

''ו,
,

'

.ןונ/”

3197

46640
'

;ונופ

,.
* ”!,,
.,11 .,
ו!"ו

,' ?,”/?
"15/4 ₪1

'

,12/6" ',

`ק,.
'

,;חמי/"

'

'

\;?לע
«???ילש

'

.
3/”?,"

,
',',!!!"ן

`א`ץעויל)

"#/!*זיז”),'

;ןצחי"*

”!7813
* "

#

.(”ח.

??!



!

41

..[*,?שהי'(090056""
?

/

!.
.”יפ”?

",שק/ק,
וא

' ₪16 ,

' !!!14:43

!”?!/"?'י

//ול ,ו./!36,650'

.וריו

”69647:
,

?”:/”!”ץ*.ח'
:י«,:/ינשו”:

:.”9.90!
1*

//וויז!־
}

ה!!ווי
יעשפו'

*

יתשו
*

/נ/ר//”

!ג'”;יפ"

”22!

חי”

!«?"י,&

ןוו”י.&

!לש
;ש,6.-



`
!”־!8
!ץ#13%/? ,!?51.;?

= ` ?31 (*:
1

\*”1.5/!!;”2!?

,&!114101?;1; !”לע!31111".:!?1?151%'

\

,י
|

\

113”'"??ןכ-???ך;”')?[""


