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ןסהתאםושרל,אופיא,שיהזםיגינעבצמב.םילעבתופתתשהב ."םיבייח"ףיעסבוריאשהלאלוםימולשתבי"ל727,155.-

1958/59תנשלרשואמהליגרהביצקתהעוצב)ג
רשואמהביצקתהתרגסממהגרחהצעומהיכ,ןייצלילעירעצל, יפיעסלועבקנשתובצקהללעמםיפסכתאצוהוװע1953/59תנשל

אלשםיפסכואצוה:ןבלערתי.רשואמהביצקתבםינושהאצוה
רוזחלושיגדהלילע.רשואמהביצקתבםיפיעסללכוללכםהלויה

תויקוחיתלבתואצוהמאדיתעבענמהלהצעומהלעיכ,שיגדהלו ושיגהלשיש,ףסונביצקתואםרקומיביצקתרושיאןהלןיאש .ףסונהביצקתהסחייתמהילאשהלועפהעוצבינפלרושיאל
ןמזמתכרענהתפטושהתרוקבהיכ,ימעםיכסי'בכיכ,חוטבינא.5 רתאמ,הברתובישחהלשי,םינפהדרשמידבועי"עתוימוקמהתויושרבןמזל

לוהינבהצעומהידבועךירדהל,םייביצקתהםינינעהתאררבלאיההתרטמו .ןוקיתםינועטהםימגפהתאןקתלו,היהונרבשהוהצעומהירפסלשןוכנוןיקת
תורוהל'בכמשקבמיננה,ליעלרמאנשהמרואלווזהחנהךותמ.4 ,יתנשהיפסכהח"ודבןוקיתןועטהתאיןקתלהצעומהלשתונובשחהתלהנהל ,"םימהלעפמ"ףיעסלסרפ(ליעלרומאכ,הנורחאההשיגפבםכוסשהמלםאתהב .{1959/60ביצקתהתנשתלחתהמלוחתרוגסןובשחבותלהנהש
םאתהבםישורדהםינוקיתהלעינעידוהלליאויםאב,'בבלהרוא.5 .םדקהב,ל"נהתוארוהל

&

,ברדובכב
,.ונתו` ןמרפוק"

\

סח/םא



לארשיהתבידמ
םינפה`ררשמ

””`וגנוי/וי־
ריל-?,ץוחןושח`>`<ןןג-חמן

1959רבמבונ135

גר/24/16,. י..,................,.,.....«.......«.........,.............סמ.אףכו

.ונוא־תיןי
-הלועיוהיבגהתרבגה:ןודנה*

.דחוימח"ור
זוחמהלעהנוממהלשובתכמ:ןיכומס

27.5.59םוימ159/50'סמםכילא
.22.11.59םוימןודנבחרוכזתהו

,.ב.א
`בכלהדוא,ל"נהםיבתכמלבתיבענ.טרט

םיעצמאחהלעטרופמח"ודםדקהבילאיצמיםאב
ימולשתבםידגסמבלופטה,היבגהתרבגהלוטקננש
2-ב(ישרהח"וד,םירוגיפבהיבגהבצמלעוםיסמה

.)םיקחעה

-תמרתפנ,זוחמןיצק

:למעה
.א"תזוחמלע־הנוממל
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908.םג

46`סא/ק'צ
!ק"תמ];כ'.

לארשיתנידמ

?מה''דובכל
-תימוקמההצעומהשאר.

<

»
־

ונוא-תירק
־!וניא

%

ונואתירקתצעומבתרוקבהלעח"וד:ןודינה
.)51.5.59םויליפסכהח"ודה(19.7.59םוימ .30.9.59םוימ7702/46.סמובתכמ:ןיכומס

ינירה,ל"נהןודנב6.8.59םוימ74/257.סמיבתכמליךשמהב תפסונהשיגפהעבקנםינפהדרשמתארוהלםאתהביכ'בכלעידוהלדבכתמ הכרדהלהקלחמהמ,ירג.מרמו,לקנרפ.ירמ,זוחמהןיצקןיבל'בכןיב
רעטצהלשיו,רומאהח"ודלויתורעהרוריבםשל,םינפה'ררשמ,תווקבו

.וזתפתושמהשיגפבףתתשהאל'כבשךכלע
ח"ודל)ןיכומסבשובתכמלופרוצש('בכהוולמכןויערחאל.2

המייקתהשתפסונההשיגפהרחאלו/יוברמי"עשגוהש,הצעומבתרוקבה להנמםעםינושהביצקתהיפיעסדודיבוהצעומהידרשמב29.11.59םויב
הצעומהלשיתנשהיפסכהח"ודהרואל,ןמטוג.פרמהצעומהלשתונובשחה :ןלהלדכםכוס,1958/59םיפסכהתנשל

הצעומהלשםימהלעפמ)א
לשתואצוההותוסנכההןובשחלהנתי1.4.59םוימלחה

ןודנבו,רוגסןובשחבליגרהביצקתהתרגסמכםימהלעפמ תואלקחהוםינפהירשתוארוהלםאתהבגוהנלהצעומהלעהז
וזוחלחפסנהאו(תוימוקמהתויושרבםימהקשמלוהינרבדב םוימתוימוקמתוצעומותוידיעלתואלקחהוםינפהירשלש

ןיאשושוריפרוגסןובשח.)'ככלונמזברבעוהש,16.2.59 אלא,הווחאתויביצקתתואצוהלםימהלעפמיפדועבשמתשהל
.וחותיפוםימהקשמשודיחיכרצל

םינכרצהמםיבגנהםימוכסהיכ,ךכלעדיפקהלשיןכומכ
-תירקלרזעהקוחלשתפסותהמ'אקלחיפל-תונושתודגאמ תווונצתרגא,םירוביחתרגאןוגכ-םימתקפסארבדכונוא .וחותיפוםימהלעפמשודיחלקרוךאםהםגושמשי-'וכו .םימהלעפמלדרפנןזאמךורעלשיהנשבהנשידמ

1958/59יתנשהיפסכהח"ודהית):
תנשלחלשיתנשהיפסכהח"ודהתאןקתתהצעומהיכםכוס
ןוערגהוףדועהןובשחןקותי.תרוקיבהיאצממלםאתהב1958/59 "םיבייח"םיפיעסבםיעיפומה,םימוכסתרבעהי"ע51.5.59םויל

,םימיאתמהםימולשתהיפיעסל,תואצוהתקזחבםהש"תומדקמ"ו
'

.ילאירןזאמלעיגהלךכי"עו

2/ו
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'י

{לע\א'וי;:'ר/ש6ביבאלת

־־...נב-%ש6.4.61ךיראת

,דעת/##תרבזח
”### וגבתכמלהבושתונלבקםרט !`ע)"

&21.3.1961םוימ
2/24/6רפסמ

,1959/60.תוימוקמהתויושרהרקסלויט4

.םדקהבוגלהאיצמהלוליאותםא!םכלהדונ

.

דובכל
,תימוקמההצעומהשאר

.ונוא-חירק
:[₪-40111771.מ.:

דש



לארשיתנידמ

////&7107”,"/(”'”#1”:לא
//!

,””,/(!?,שו/"?”4#02”!"!!/וא!!!]]/%תאמ
שי”.#ן2`(ילנ-ץראה־.

תונזח
װבתכמלהבישחינלבקטרס

”!'כ-%צ-רפסמ
סא]/װ(04/1ש”ף/ו/ת/י'/70ו/7/.1//ר'חךוגב

.-ןואך-#2/0/1{ןסיכ,/(,ל
.סדקהבונלהאיצמחלילארהםאםכלהדונ

:0915212.ב.נ
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תונויערההצעוממביימ2.המלביסרפ
יזוחמהלהנימהדרמב19601.5םויכה”?יץרװה:ינשרזוחמל

ביבא'א-לה־
:*:-ב-=-ג=י=-=־=

.ר"וי-ביבאלתזוחמהלעהבוממה,ןמרפוק`.ירמ:רפהחשה
.תיזוחמההואןרבהתבשלכ"ב,ךיבוקצירמ

יביבא-לתזוחמהממ,לארשיתרטשמב"כב,יוללמס:וחכונ
יביבא-לת,יזוחמהלהנימה,ףלווןבואר

-%ןמקלדכטלחוהומ"רהתושקבהונודינהבישיב

.־131222.123

`;59;17.11'סוימהמישרבתולולכהתושקבהרמאל
..,:ןורשה-תמר

.16.12.59-ו59;2,3.12םוימתומישרב`תולולכהתושקבהרשאל

הרשואש3.סמהשקבהמסרפ,12459.10םוימהמישרבולולבהתושקבהרשאל
הרשאל,תואירבהדרשמיאנתב ,59.12.22םוימתומישרבחולול2כה?תושקב

.7.12.59־ו
.:ונוא-תירק

ק9`דורילשותשקבבשרפ,59.1220םוימהמישרבתולולכהתושקבהרשאל `לג*.תואירבהדרשמיאנתבהרשואש
:ונואםירוזיאהצעומ
המישרבהלולכההשקבהרשאל סקיובמסוגלשחושקבה.רשאל,22.?12.59 םוימ?

,.יקסגיוטיל-לתמרגנואלאומשו

ביבא-לתזוחמל.
:סיןתעה

*.ביבאלס,הירקה,תיזוחמהתואירבהתבשל

.ביבא-לתזוחמהטמ,לארשיתרטשמ
,.והירמש-רפכתימוקמהצעומ
.ןורשה-תמרתימוקמהצעומ
;הילצרהתימוקמהצעומ ,ונואתירקתימוקמהצעומץ”ץ
.ונואתירוזיאצאצאבהאצומ

.184/35,145/13,11/13,501/13,580/13:9/13.סמםיקוחל

וע/רו



1//%;9)(.אסכ/.100`

ז”יסתיזובתבב
* ,1957`ילויב* דובכל

.זוחמהלעהנוממה!ןמרפוק.ירם ',וניבי־לס>

תאזםעדחי.ט"בגיובתבפתלבקהרותברשאמיננהןוניי
, רפו)סםפס(םיבשוחהופםםוב'יתעדיתאהזבעיגהלינוצרב ויתוארצפו”ןוכנוגגימװקנצמהןתמךרוצלבושחהךרעבויפל

-«1םידבווחרשאםיבשותלשבררפםם.םירג-ונתיר?ב** "םימייקתמהםירחאםיירובצ,הודסוטואלפטמהםרבחב:י< תוסייטבבףוןוסנפיגוװ<םיגפוהו,םחירבועלתודחוימתוינכרצ .סתדוגע<בוקמבחוינכהצב
,

,-

ןותנחםזמיןוזמהיסץבפםושר'בכליאדובעודיכ* הירוטסיההתיזכרמההקיטסיטטסהחבטלתכרועויפלדיחיה קיל'גחטינוותהוליאוהו..סייוסםםוקמבםיבשותהרפסמיבגל יבשותבהבקהל,סגסיעיפוסםניא.ונלצאםגיטקגפגןפםרןק ןגלפיהסבגחתפלחסבףןםוגפרבב.ונלנגםירגש;תורפליהירץה יפפםואיליפכבםאו*פיפיםרגלשסלסיפוץתתיצוססםיוצםג :9600;לפךסגלבקװי{תושפנ*תחפטמכםבעצןפםהכעגר* *!,'!קייווםהוןוסנהרפסמהאוההזוםיבשוח
.,,*

;`;יובסםססזרפסמלהקבטיאויטאל'בכלהדגא,ןכטיא־ %"ס`לסכח'תט,וגלל?יגעחל,ויפלוותכאל`רתי`בבירקמויתיװייטי* ־«1952/58תנשלקנעבתרגסמב

><-
”־,';;,

,ברדובבב

ום/5ג



//%/6־סכ
ז”ישתךרואב
1957יאמר//9/

דובכל
.זוחמהלהנמ

/ר”7.ביבא־לת

3ןטנוא

'בכלםיריזחמונגה:"צר-..
רשא1.5.57םויפ10/6/מובתכמתא

.תועטבונילאעיגההארנכ

ושכרדב

הצעומהריכזמ/ב

וח/!ףג
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1957לירפאבז'וװתזןסיגב־ג//

,

ךובכל'
.זוחמהלחנב: .ביבא-לפ

;יטספהיורתשגהספןודנח
'!גנוי"

'גככלאיצפהכרגבתמיננה,
שדוחכיפסכהח”ודהװא'םיקתעה5«ב

.1956רבמצד

'.ברבלב
ח"ךו"כ
”,יפשאר

וח/ות



”%”₪ש”«, "5
..ז”9:53"יסרי

,דוגבל,

..,זוחמהפעהגנאמה־ "'חב..יופיישירוהו.,.;
,

,”,וונאי)

1,4גאאד-אװאי.
2רנכיגצכ:יאחאהשקבב"מלונינפינכתביי,

:ץעיןנערםהו'הצעומהירבועינשסיבשבל"נכםיממםמ,
ינפבינממסעיפוהלולכויןעמל,לארשייקצוגיו, רובויקומלעתוריבעלאבתועיב;חבםולגהסואכית;- <',מהצעוםהפס

,

,?ופנםלח{בקעיןנעררמכל"נהםיינשמדחא:

הכוקחי,חוןבצי.רוזחלפ`בוי'אלובדיבשםייאופרהםינממסה'
,ובפוא־המ<\אוזהדבועו)םילוחתיבבאצפבכורפלתכשוממ
,רבועה”כגק!!!?סיחורפהתקלחמבהר.וב?הירדסםאתובשל

עיפוהלוואןיכהל;ןמ?רםוחתגייחבםולי'םאיאלועיקפמיגשה«
.הל.אתועיבתבטפשמהתיביגסב`

ןעס<;חפץבמ:ככתונפלםיו-אניננהךכוליאוה
םב.*וויןהויןומכתיכםיםקמהתוריהמבו<;םהתאהשעי
.םארןגס,דיקפתבןהכמה)ןייפ;-תסיצ(ןו5באטייחרמלהזכ

'!יקאחח.לופתא?"אלאלןעמלתאזו.רכשבהצאיפה

,.־!הקפתסה
7,,<

,,”

,
ןיקאוח5אבבבסאיצמהלםירבביהפרגאומ!\.

ץעויהרוסאלואיביטאיכהרואול”נכחפי\פיתא
,;;,:ירשפאהםדקהבתלשמממ<ויטפשמה

.'!

'אןןראבאמאא\חרמ'יהצאיפהטאר3913&1קתעח



ןשס””..₪/100

ז"ישתןויסב :9.57!ץ

דובכל
.לקנרפ.ירם

.זוחמהןיצק
.ביבא־לת

.הס;אתאצוהפהזוח-:ןרדבה*
ןונבא

ונלשזיבוקצ`ארמםע'בבחתיפלעךמתסהב
הרטפל1956/57ביצקתבןיירושמסרבסהןיבלדבההרבדב

יינגהאו)14.400.«(הזוחבםוטרההזןיבו)14,000;-(חוז
רבכעךססעוונניבםתחנשהזוחהיכ"בכלריבסהלונבתכ
אזרבםהיאנתיפלינטרפסהטטבהפ;אתאצוהילעססובמ

-קוירבתעצובמהפםאה,תאצרתןיאתאזתמועל
רקיעב('םוקםבםידרו-הםיאנתהףופשוזרכמהיאנתיפל

תיסחי'ןלבקכםיטלפמןכלוחצ?מב,הוובעההמצמוצ)הרבזבב
םוכסההלצאנןכלוהזוחבעבקגהיפוכסהרשאמתוחפ

תוחפוטאי"ל14,000.-להנפהךשמבןלבקלםכוסשללוכה
<סחנפ

ריבעהלכואןוםאינבכהדןאהזוברבסהרואל
.ירפמאהםרץחברשואמההזוחהתאונל

,ברונבב
')ןהב.י(
חצעימשאר

.'וט/אנ]י
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ביבאלתיתחמש
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