
ותיאתיירקןויכרא
?"הפטעמ?'קית?3לכימ

:םשרנ

:קרסנ

:קדבנ

?"ינשטרסהאוה



,:”/«-«,ו//0

/

.חאשיװנ"הד'זװויוטא'װ
;רוטאליטבורתשרומ

ונואתירק-"ןוא"!וא,ענלוקםלואב

ברעב8.30`העשב17.2.58ינשםויב
םיקלחינשבל"הציווהמילקיסומהזחמ

:שיא14םיפתתשמה"

!['שןבקחצי,-לפסןךןבבקעיסבירפטפס
'ש'לע'-,`;הריטךינבןװך.,שמשהיחי”בכ

ץ'בןחךקחצ'':םרמעןטנואםהרבא"'רוחב
ןמדירפיטע-'ןיטיינילארשיםחגם.'יאנס"

'דרומהדוה''-ל"תישנףסוי,..קיווו
־'העדרדםסדוד-..םירק

.
רקילההלב

%
'”'נדדם.:תינכמהלהנהאשדםהךבא,.:הלהנמ

סקיפהעטי;חישבלתסיסמסנרא.:רובציסחי

0
:םינומזפה

יאווןנחוי-קפואלאירואהמיניארזןנחוי-קפואלאירואהחיתפ

יוגריאמ-רוגמלאןרל"הצוית

סדרפבהל'ל
יארזהקיר-רוגמלאןד

'װטאל'טנװהש'וט,"יפל"!םה
יונריאמ-רוגמלאןדיאדוןנחוי`רוגמלאןד

םלשמל"הצ
יאדוןנחויו-רוגמלאןד

ראטאל'טנעװהשמ
רחשא[טיטךעךליב14[`אעיךעםאקעשילאק'װם
.רשעמ[וא[עףרפ]אחעפ14[יפ

ח"יב”!!![ב"לא['אטדערעג
.ד1אל[שאנ[`אתאפרעסיחגמ`מט"נעכלעװ

ישנא":|ןטסיקפביצ[ט”ל'ב־לונתאלצאעשתלם'ס'טךנ



" .;%;קתעה.!”

לארשיתנידמ
דילשרעונוםיטרסתגצהלהדעוה
תוזחמוםיטרסתרקבלהצעומה מיטהדװמ

57/בם.ס.מ

14.2/58םילשורי

דובכל
ןוארואעונלוק

.יניאהירט
,.נ.א

וסנכלשתיטרפהותמחלמ.1םיטרסהיכרשאלוננהתאזב
הממדהםלוע.2
היגלפ.3

.רעונלוםידלילםיאתמ1958ץרמשדוחבםכלצאוגצויש

'רפ250ריחמב18ליגדערעונלםידחוימםיסטרב.2
סמדרטמכגיסהלשיםיעושעשיסממםירוטפהסיטרכה
.דבלברינהוהספדההתאצוהםולשתתרומתםילובה

תאמרושיאאיצמהלשיםילובהםםדרשמלאםכתינפב.3
.ינוריעהסמהלשהדוהיורבדבתימוקמהתושרה

לשאלא)רליירפ(חיפסהזטרסתיוולבגיצהלןיא.4
.רעונלץלמוהשסרס

ידרנ.נר"ד)-(
.הדעוהר"וי

וךב/
3712/ם



שלפ7ךי/3יסכ
;

`

ח”ישתרוא`
:751958זרםוץו/

?ןוג-ווא5וןגלוקמכתג1'8)

,

'.ןגוװ'קתירם*
,

<
־

.

",סונ.5”

רושאםתובקעג;יבאםבוידוהלםוךבלתםונבנ&
הדונאתגפיפבךיב`אנםגת14.2.1958םויפ5ד/בם;ספ

םופךםח`בתוברקהוםילשוריברעונוםיפרפ'תנצהל
זופשדחב־םכ<נאונוירשהיג<ש`.2הממדה?לוע.1

י'.רעונלוםידלילטיגתם1958

*

ל”נה'םיםרסהתארבחשכונאםג,אופיאונטלחה
.וזהגצהלעםיסיטרכהלכלחהםיגונלפ?סינכי

!ר
,

,בכ/וובבב//
«)א/'

*

.הנ%ה”ויבזם/ב

.י.וג/



ךנךואיתךךקחךר-נןןךחבלממהרפסה`חרב

הסרגבסךשךכ
ךפסכגומברל/!15%”ןועריגל1169/91,"`

ר5/װ17י!6313333:{ז/וננ

”לן/ץ5ך/???:
,

י

}

?[ןאג;(%כסך`66ב6/79,286432'ו/וזו
!#6"{עתר

”63/!!”

!'





”#5/3סכ:]
רפסמ-1יקװ`

`

המית%חורעה...לפסךיראה
.`”&

?,04/13;,ן,!(

..-...,.--
!

ק.-ה-.,.-

(11ז

*

[₪#»
םעשךהמ”('ש/ג :({`ו/חתפ!איז/;164![”'

"""""[גור-;7!*”`כבושח
/ו

רימא;("שי,-



י;₪{«.`חי

רוטנרוק

.................?....5,...2.?...........וװאתירק

'בכל
«ונואחירהתימוקמההצעומ'

?&ל"יהמהחנה:ןודנה
.ףיגרניע

?

:?,ב,??
[&57;2הרימהצעומהשאר”:כםעונחחישלםאתהב

"רינ"רחסהתיבידימלתלתדחוימהגצהונמיה

רלי600ורסבהב,םירהצב12העשב5.2װ57םויכ

.ףהיכנחמםע
'רת350אוהליגרה'הריחמשםיסיטרכההלורכמנ.

""
.'רכ300ריחמב

'רו-די50ףיסי'יירכ600בונתוכזלהבשהבנןכל.

םיגוניעלטיהחוחה'רכ50רמולכסיטרכלכלע
.ליגרהיפכ

רערעםושרש
*

₪,
סו]
049677”%



.
*ודאגונא'<

”*דנוא*הלוק1

?`ו

ונךעהחדרק`1

.פגגנננצ.-.-,וזידינהװ
[נלרשאלם`בשקבנ`,”,םבםךמלםיאמיל-ןב

דיביחממ%10”רמולכ,םיגיךבזעו'לטג`רז*קיל".;בקװךן,
'

"ונילצאםירקחמש"ןמלרפטקס-וותגצה-ילל
'י2844נפללזושש

ברדובכב
הלהנהה



גכפדאיכװפ3ןי««

.12'”'*.ןוא'רומ!רבכופםםפפבהר««
?ל־ י..וואםיר

.וג.ץ*`
וגבה־ דרפוהתרבעהביכםבכידנהכםידבכתמ? תוצוחהבספכדיבגוסנה50.6.57םויבטדולפ.סםוי >סרפהיכתעבוקםוםילשוריברעונלםיטרפתגצהל

אוה13.7.57םויב:סלוטגצויש”חופיסוםעתורגב” .רעונוםידלילסייפסהייס"
ל"נהטרסה8%ררחשלוגאםגאופיאונפלחה

'ייז?אבוטלעםיסיטרכהלעלחהתובינעלט.הם-

.?םצווםהריכזמ/ב

וח/וח



.]:,.₪'

.לפ%כ”
*'

/11-ם/
””שי”יװו'ת :?”יװ'י4 ,רונפס'צ

!4”?”`ג/,5

!!!ויהורסמוסוכםיריכזמו155"=55 ''וגואתחנויוס.תניפומופיוקחכתופכב

ןזינו?טפססוסיב!«58.חוסםחוייןלוא תינשדמגעונלו?װםלואבםייקמובווווי "”>!ישעמבוחספםוצבסיוופפפ₪55לכ*
';;וזהפיסוהקלחהחספובווובוש

{ייי7*פוב5”פנשהיולחתופיוט
:

־15,,ח]ו.םפויצחכ”סיטיבותן5.\חש



לההךםרה.תאמ.

.רעונל?לטוהשטרסילט

5713/6

'כארורהנר”.ן'ן

רולפרעונומיטרםתגצהילהדעוה תוזוחמוםיטרסתרקבלהצעגמה' 'םינעװדרחמא

דובכל
ןוארואעונלוק :ונואתירק

,סנו-א

ירייחךרטייפסרסה,יכרגאלונבהתאזב* ..רעונלו'פידלילםיאתמ25.1.53'בוובםכלצאגצוומ
ריחמ:18ליגדערעונלםידחוימםיסיטרכ.2 גיטהל'פיםיערםעסיסממםירוטפסיטרכהר';,250 ריגהןוהםפדה.תאצוהבוותתרומתךםרלובהםמדרטמכ .דבלבו
םכתונפב.5

ו.
"רושיאאיצמהלםיםילובח1םב,רר:מ?

;ונוררעהיסמהלשהרותיררבדבנתיםןק
-”'אלאי)רליירט(חיפםהזטרסהירולגגיצהלןיא.4

ידרנ'נר"ד ו.הרעוהר”וי



־.:`(,ב”מ?
₪תימוקמהצעומ ................................................?.רברא'תירק .........{18%־ייל

איה72110ןופלט

!"ד”/!ן`ג,\31'װכ;#
סוא)גוו/ס .

:
?%ן”#2”"ץע

{תחת)«!(הז.1/24/2/
2%12'55ן))!”#86

)ווסר(),?32\א4/ע!03332{&

(ו]א”י/']ןאק
־”טרופ

.שר/2ז\3'ץ!{6טסכן2הלספ
ח.

.ןסאפ%סס.־;ו'ל!י”סא/ינבלא-זץגן/
".ןכ”?(פמ \י

שיו



ע
!2769ןפ-סכ

-ח"יןחטבו7

1958ראוני:52

'דובכל

[וארואעונלוקהתלהנה
סינוטח”ר]

.דבכנןודא?”

רויאהתובקעביכןכעידוחכםידבכתמוננה
חרכוהתאמםכדיבאצמנה16.1.58םוימ57/בם.סמ

רפיפטרסהיכתוברקהוןיכווריברעונלויטרסתגצהל
ןידכיכ!יאהמ01-68'25ןויבםכלצאגצויוידייחו

.רעונלו{
ל”נהןוטהתאורתוכונאוב

1

,

:וזהגצהלעןיסםרכהל.אופיאונפלחה< עלחהםיגוניעלטיהם

%

`

*
־

:
ןברךן-ם/`

*

י

!װ/זו?”23% .הצעומהריכזמ/בזיבי'נ`א.:

.וב/וב



.,גג

,()פ({רט/3-סבץ

ח"ישתחבס
1958ראוני]לן

"רינ"ס"היבלהנמריבג
סני-:טיאתירק

לימךלאטירפכ"טרס:ןורבה,'נוא
”םימלתחתמ

9.1.55םוימךבתכסל

ובהזבךצודוהלדבכהפיננה הקלחלארתוכהנכומהיהתתנעוטה
פיטתברקהרפפאלמ"עםיגרנעהלשומב

.רפסהתיבידלילהז

,ברדובכב

.הצעומהז"כ
ןוא־רואוערגלוקתקהנז:קתעה

.הייבגהתקלחמ



.

740#”"סמ `,וויסב" ',`:ויכ!{8

`«.ריכבל

?־

-.חח-רואעונלוקחלשיש

:.ו;ואת"

.,',

`

.רכט1%:גיזדתפכא-«ןווגה ?["
ידג!.51םוימסבבמכפ,
""ייג-י

ל"זסכעירן'וגכוסיובכתכוגגח,-
,!«םייחלע59%?לשהתנפ!הסכיםתמכסה

,םוקמו16%.!!-זגל"נההגצהלםיבוכיעה

.ונידילעםינגנה80”

`

זיבוקצי`אנן
.

',וינפמ/ב

? היבגהאןלוקבנוװן{₪151
.

,-

ידי
*.י”ת”טאיפבהנפמ'



?;ב{נ'/י/י//)?עתר
`,7?ע`?«1/

................ענלוק
.ץ`*י־

.

"/\:";!/ ,[:)יר/)\?{דיחא,סיטרכ ! תואמצעהםויל

/'ק\''רפ800ריקמ”



”תארא”עונלוקתמבלע”תדגגאךפההמוארטה/ןג`צ`.תוליעפשחוריטאמאךדה



װיצ'ילעופהדובעהתודחא-לארשיץראילעופתגלפמ

לאךש'יץךא"לעופתודחאלךרעמה ונואח"וקתוריחבההטמ"

'ע'ברםו'ב
ו”נשת«ירשתדיכ

20. 10. 65
ברעב8.30העשב

עונלוקב

”ןוא-רוא”

:תופתתשהב

תסנכהרבח

"רורגואוש"
הדובעתודוואלשיללכהריכזמה

:חתופה

ןהכבקעי
תימוקמההצעומהר"וי

!"א

תא!"פוארוב2ה



33{₪1?”””/!*?לחז
אלארשי--ץראלערפתגלפמ"א[ וװר'חנההפוג!תא.קף'ןס

ו

עונלוקםלואביששםויב 59.10.30
[וארוא5

ם"קתהברעבהעטננג

!.

תופתתשהב

.ךח'ב'ימצבבצװגנירהבאז
'”הערכההתארקל”

”133,242ןהכבקעי

”דיתעהתארקלונואתירק”
ףינסהריכזמך'גצ”אתבשהחיתפירבד

םניװמהבואובא
א\

,ג.--



יח-־־־־-־־־־־־־-
|
|
!

ובוא'תורקװימוקמהצעומ־-ונוא'תירקילעופלהנשמהצעומ

ת'ג/?ופהורא/>ופור
וקנדסמפ”ע

"..ותא-ח"וקלש'טםרדה.װחה"עגצוי
סנהרוש

6אסכ”ןוא'װאןעונלוקב!.63-5יעיברהסייב
.ברעב8.30העשב



”'"

ונוא-תירק"רינ"יתכלממהרפסה!"`ן

”באהוםאה"ברעלךנימוהלםידבכתמונגה
עונלוצםלואבםהירוהלונרפסתיבידימלתםיכרועש

.ברעבי43.30העשב,17.2.66ישימחםויב"ןוא'רוא"
.211233

הלהקמה.1
תרומזתה.2
.יטמרדהגוחהתעפוה.3
.הסינכסיטרכשמשתשתאזהנמזהאיבהלאנ

!םידליאיבהלןיא
אסכהרוש



הקתעה
לארשי'תיניידמ

םורדהזוחמ-ולבהתקלחמ
םילובסמרודמ־

ח"ישתזומת'ו,ביבא-לת
1958?גור24-

ש-טפ1כמ.סמ

,דובכל

ףולובףסוירמ
5'סמץרג'חר

,ביבא-לת

,,דבכנןווא

־־־י־־-־־י־-־.םילובסממרוטפ:ןודנה:.
רצואהתלהנהמיתלבקסתוארוהלםאתהב

ףתוגצהלםיסיטרכהלכלעםילו'בתקבדהמםירוטפםכנה
.1958ינויל24גמלחהםירכומםכנהש

.םוסרפלרסמנ[ודגבוצה

,בריוובככ
ךילק.סםותח`),ו

םילובסמװלעלהנוממה/ל
־!לר/לש

־
*



ונואתירקףינס

תבשב
59.טקואוס.

צ'הניל11העשב

ץפחז

םייקתת

*7ג']!?««>”,

7י/,:,";«`/,«
]

אלאושויץראילעופתגלפמוא ת\ו'הבההטס

עונלוק
ןולירוא

םעמתדצע
'יחהץוחהתרשתופתתשהב

ויאווהדךוגן
יליימ

היבציש'חהחתופה
א.ןמזומרוביצהיא



ח"ישתבא 1958ילוי א`1ג \דובכל ןוט-רואפונכוקתלהנה 13155322
,.בסהל

?גארפאנא"תגצהרורחס:ןורבה
.םיגג3בפלמנהמ”־

הזהזװמגיצמהףוליגרסויסט השקבבונילאהנפ20.7.58יבםכלשםלואב םיסיטרכהלעלחהפינוניעלשיה-וררחשל .וזהגצהלוידילעםיצפומה
הזכםיריבעמוננה.ותבותכרסוחמ .שקבמלהרטמלןעמלםכילאינטנופסתא

;7.53םוימ36.סמהתבישיבהצעומה לסיחלבפל”נההגצההתאררחשלהפילקה יסיגיניע
/'
ד,נודובכ

{צ;13ג5/1*₪2;"ו
הצעומהרינזמ/ב הייבג'חמ;:תעה סיכ/



\ףהלוב,ףסוי

`,(37ץרג'חר,ביבא-לת ךיראת

-1/6!'װוקװװר3וװ־י+שוסאר,דובכל :»...” - - -
,.ב.א

ילשתוגצההתא'ררחסלהסקבב'בכלאהזבהנופינא
-..//]`..\..7..ו%;..םלואב62-0434102םויגםייקתתרשא

;םיינוריעםיסמםולסתם
תוגצהלםיסמלכמיתואררתוםרצואהסןייצלייבגה
.ידילעתוגצוימה

,ילא',רצואהלעהנוממהלסבתכמקתעה,ןאכףוצר
;ל"נהרורחשהתארסאמה

בדונכה,לכב

.ףולובףסוי



קית.דלרהךיראת .{031'3ב/

חורעה;.י..לאבךיראה' 2/91!1/10;\כז/ן/וכ3667? 207.11;ןחו/?'”ינש”[23
...שי,.'-.....-«.«”.`.--««...מ-װ-;ו"

,»₪ 2 '



»?,-?

!ונימאייי

:וייס371רו` 7.195%ונחבו.(;

ונלוקתלחנהדובכל ־ןוו-ווו'?ע
.יביאטייפ

ךרוצהתובץעיייכפכעידוחלםידבכתמוננה'
הדעוהםוסםכדיבאצמנה2.59.5סויפבפ/51.סס,,

טרסהיכםעבוץסוםילשוריברעונוםיסוסתגצמל
1959ונונגס«עוטנלצאגצוישיתרדסגופרקוב

«.רעונלוםידליל-פיאםםי

ןנס.רסהתארוקסלוגבםג,אופיאונפלחה
,וזהנבמלעםיסיטרכהלעלחהםיגוניעלויהם־ל'גה

תולובהריכזת,,*

: .



מ

:המת-.-

,

,\

כואו

סטש

ךסגװאחאו

*

פאפוף

.שממ

«לאח

«לא

\\חאאוץס

,

.

,

ת\אסבצ

ש`\\ס\\\

חסרוראצס

338%

...?,

.

..........

\

\

*

,

\(שןף

שלוצא

\
?

שוו

?{ר”גש

.םמ

55,»

.”:חתפמ

...המ

»
",

.
\

.פזו`ז

\!חח

?«ךא

ףא

?:

#

%
&\ףא\

.ןפצ



; !&`!

<--”.שש.,..-?.«....א..`-,..א«,",-«.....-.”.”שא-«..-«ץ.װ..ג;-

.{חווטוווצווזןע

!!!,ץוצילל

{ןועשל

!

\



ודעונו.'

&ת'יפתופסכ '1ל7'5רבמצדלש

..',"ן"יוורואעיגלוטר!בלהבחן',
`ווגוכ*סורצ"

,
7

`יי"

.םיטבנםינודא5'
!רו₪#תובקעב:יכטבזיו'אולםידבכתמוג':!!='

!היכ`צמ"םאמ!(בדינפצסנח'12.`19ס5?סויפ57/55.'ספ"
.םוסםיבתעבוקםוםיפשדיבדאופל`8יפדסתבצהב

,ידלילםיאתמ58.1081םויבםכלצאגצוימ”!סוראחפב”

"ל"5הסוסה:תא־!ווך'פלינאםגאופיאתפלחהח
«.אלא"תוגצהלעםיסיטרכה«עלש)סי'גװיולפזהם

רה'/ומ



₪.י`גופ-:.יי-־” ,ז«!!"",”>”51?!* ?`ב-{יר?4י!;”םגשי-

2כםופ57................עבלוקדובכל
..............................ךיראתי/ו”;ב/”?`י?[1/47יר

'.`...`
......

;1.2...־
'

”יי”..........
////«!”תס '// ובסא

\")!«ןאכ/,ע).בגנב-לומש,הזבעידוהלםידבכתמונבה

?גכ3#6,/0־
:שקבמש-םטפשמ”עב'כןקהתיבבגצוי

”!%א//';!₪
9,/,.//4?)ז/מש/ן/נ"

ןיו/:ץ”!?ומכ//7070,1סמ)/771027שף/%///ט`־"//`7"`/
#/`#/ .דבלבםירגובמל/רובצהלכלהבצהלדעוימל”נהטרסה

{יכבב;«
בר

”!!-!ןועמ־ג-



5

!תויתוא!!!וחטשמ”םייפיפי!”םש"4
!”33!ןיב”יכוז!1835!ופכו:*:-«םחטאנסוא)א
.«בשיחו!המפס;ןפסופןב

!!!ואואיצעבגווןיא!וא”אמג”'טב:”טופס{&<
,,,03,449!ןמצייוםיפיזש,,.;ב"

;ינמא;בטימהפדחא?,"ריש:ל”?ילןיא!'ו
:פ

?;!םגתא!!!”!!?!םש!.ימינפו5ןישלוףנוהו־
”ןוויאגתמ#85?!₪8₪”?הב!'גבוי'תמםאיכביגמ .,,..;;ועיגי!"וז!ידסמ”ביטימש!וז!םא”

־

«!וגפס!ממ«וב'ספאווש!םע!ופפ!ומכ



דובכל
*

\!'9/ס%7%עכלןק

?[%/0"?ךיראת[`ן/0610””ר”הל)/,:ךכ
))'4//// /;-

;
.ב.א

.3\םוימלחהש,הזבעידוהלםידבכתמונבה
03/*”?

«/7ק[
*

`

;.ןכשמהונלשענלוקהתיבבכצװ {2;//.<//נ0/₪%”!?'ר
אחז/ש/פמ/מרג/ו/חק9/6/6/א”ע/בזכ/

,,ראן/₪;%א?,סב/ללכיטשפ/!”%#

;(ע)/6" .דבלבםירגובמל/רובצהלכלהבצהלדעוימל"נהטרפה

ש)

/0

(?%/;₪;



וקית,
&

'/?<י־סכ

.

`/
חורעה..לא:`דח

4/[2
1

6/47

!([/”!כןו

'`(*”! *מ”ץק/?

”שח
.”וטל/9

סות.הבוהות
?”ש.



.[7/77,/`:5..סנ

ח”ישתןועמב
1957רבסבונו1222

.ג,ע*דובכל

.־*.ןיא*רואעונלוקהתלהנה
ודגואהירפ

ןטילבכנסינודא

רופאהתובקעביכםכעירוהלםידבכתמוננה
הצפוהתאמהכריבאצמנה11.57.26םויפ57/לם.סמ

טרסהיכהעבוקהךםילשוריברעונלםיסרפתגצהך
םידלילםיאתמ23.11.57םויבםכלצאגצויש"ןטפרפפ”

'ארעונו

ו

ל"נהטרסהתאררחשלונאםגאופיא14ט<חהי'
;הלאתוגצהלעםיסיטרכהלעלחהםיגוניעלטיהם

.(גר/112212כ
־///`1ו2ז”

.
־יכזס/ג

*

וח/וח



שש 3יסב,

,י"שתירשתב
דביפץיװב

:`,דוגבל
`

;

:ןונז-ירוח”עונלוק;ולעננ
,

185

`563?־ם4#יויװבי:#;בוודנה*

םיךבבנםינגוב
(וב!ןזבםככידושי”?בבחמיננה,

50%לשקפקופמההתגהנתאתתלוגתטבסה
20%סוקמב1ס%ופןרף(םיגוניפטלפיהס

.לנההבורכ)פיבגננ.
שייכםכרנכזהעיונוצרבןב,
יװהבצינהגצהבככל!"5:1וברושאשקבל

«אבהלךורעלםכתװיי

///ו2;;%3;31
סוכוםרריכזמ/בובךקצי

,

עבקנרוטה-*םאט-!`;קתנה היבגהתעלבנו.



`”.266!64כ?.ו`

1957:רוסיאבהייחתירשתב
<«.רובסל6;־.?':י4;*

`"`:,!!!;`

?=”«..ןיא”רוא!ןגלוקספתנה"”:'.
`

#*!.`,-ו%החיר'

:6:63”א`55?לבצכ'פ?גוופ`6`**
66.»

,

`

26ו3?””?בלצביכסכעידוהלםידבכתמ!`בגה# יעלופידתאפםםריבאופגח.21.1ס.57םינפפו/;ס,66י,6;,;,ה\

סוםה!כתעבוקהוסילסוריברעונלפופ'רסתגצתפ:*'5
יתבלת\סגרותמתוגצהבסבלפהגצוימ"ררולהמרבדמה”;יףאא

. `םיפיברפס:,ן1ץאב*י־

ק`ןונזספרפסגונשדוחל5.4.3& `ש”?.רצונוסירגיטםיצתפ5”י*א?ה

ש”;רטרסותארותפלובפםגאתסיאיבטימה

...{גי



"

 ; ?!%ש/;{:`
,

\

,5"*ע!ר`וי`ךסתב
;`לט”רבוטקואב

.1 ונבבפ”7

סידגבסםיגודצ;!א*
,,ןיב;;ןצךוחלובכתםיננה-.” 50%<=תוקיפמההחנהמתא?>₪₪ וב'תטכסח":2 86%םוקמב19%ושורוכפ`גי5`עה””`תםא

'.כגהםגצחכ{םיבגנה`

.שייכםכריכזהלינוגרנןב. וזח-פםבהגוה<כ<ל”נכוברוטאעקבל .אבהלךו`דע<םבחפדגכ”

`,.שיבגה!וקלחי?

.

”,.־,־,,1`41יח/”?*7`



'־,?,כן/

7/4;4879!40(!%/שקכש/כך
.”:{/!60/37';ןז/??[”ג

(1,060«שוש760

(01/װ/ס6101אא/7
041”6”3/70?”?”/?#0”!(&/ז{

₪

-
.'82 6 1964



;910081”,יפכ

ח"ישת-ולסכב
ח

1957רבמצדב

(\דובכל
`”.ןוא-רואעונלוקהתלהנה

.
?סוגראהירפ

...גיא
.סיויאבתוגצהלםיגוניעלטיתמהחנה-:ןורבה

12.11.57-םםביבתכמכ
28011057־ים,'

28.11.57-מ
חנצומההטלחהלע'בכלעידוהלהזברגבתמוננה

59%לשהחנההתארשאל5.12.57םוימ30.סמהתבישיב
:תואבהתונגההלעםיגונעהלפיהמ

)דקינטולק/3.11.57.םויבהמייקתהש.1
*)רכמואוזגיזדל1.15.57"".%
)הניתחהשיגמוװ10.12.57"םייקתהש.3
)ברקינצוכקג26.12.57"",4

וטלההה'תויץוחתאהצעומהתקדובתאזםערחי'
,הזגוסמתוחנהןתמרסואקוחהיכהלררבריךהומכו

.1.1.58-4לחהתופסונתוחנההצעומהרמאתאל

וף/אג



₪; #755%//3
\!\/ץעמ”?36/מו'ר`,

.,//6`\!\,ר/ב

.\ן/צו)תשר/\!«?ת/!ףו/ן73/ת

//י;
;ףקחשמש-ר[ןו?,)/`ט”(&/[לג `/קשומיטג/624%(!תמו/"/0//”<! ־{ףח{יװ/בשנ”(.חטש/{65463«?756

0/"7*/
”57623



ףחװ
סכ.₪49

4596552%,
ו

!
4

**\”לש7",

.
\

7

.ן,
'*

ג,
*

.,
*

,רפסמ[קית&הלרקךיראתו
!36

חורעה`;..-לאבריראח



`

!!!1.0

?::/!4.41

ונואתירק”|וא־ר|א,,ענכןק

הנמזה
361719116.*'וב”)וג?לפצ-תגצהל

הרול
........7..........

......%.......אסכ

ותאתירק"ןיא-רוא"ענלוק.

הנמזה
.ללחי.לתל!"נ'/#/5*ז2תגצהל'

4הרוש
..........

.....2%,...נ)ס:



!57”35 ??ג?לןצרז5מךםו;פקי;1{:אלפו?`;;3#

[ןלצע.'!1:י,:ד,,:
:77

>
"זוװןייךווילבויועז6ל"ו

**;'8958ואורנו;־

”"'יווגבכי`יי
\[וארואעונלוקתלחגה

`**””סוגראתירמ

.
,סנוי

'ייייח'תיבקעב'יכ;םבעידוה<םירגבתמונגה-”,`
"וכיהתא”םכד`ב1**פנה3011ו58יסוים57/בםד.פ

"יסה`כ'”?בי?חיווליורןברעונוםיטרסתגצהל
1פבכ,,גצוי,,סחי`סא `?ידלילםיאתמ818.58?םןו

י'1`.רעונלו
''

'כדגהסרפהתאררחולינאםג.אופיאונפלחה
.וזהגצהלעםיסיורכחףץעלחהםיגוניעלפיהם

וברדובכב

7.ץכ
&ג
«₪8םהריבשל

,ייב/



/מ”ע"`ב)וװאת"רקוןוא'רואטנרוק

5.5..9,,6.!.26.,....ו11אתירק

בבל
©י=.?..?./.14/.פ©.ומ

!,ןז/'ח.רכל/גה
ןגי>`[”'ל/גב

.ב.א
הגצהלםיסיטרכ2הזבףוצר

"בגנלךלוהשובייפאגרש"

ונחנמזהלהנעיםאךאמולהדוב

ברדובכב



וס/יא7

«!ז-י

!”*6א7/3־סב5"15
̀ז'יפתלולאב«

י1357רבםפעסג;%ז,`;ל*

"-<ונבבלאץ.
ןזוא־רואלוגכרקחחכהנה':«

ינ`גוווםיירפ`?
,”,אב”.[ידי

4

רוסמהתובקעביכםכנידודלםידבכתמוגגח
הדעווהאפפסװיב-ןוסנה24.9057םויפ51/5םספס.`,,,

טרסהיכתעבנקחוםיאשוריכ.רעונלםיטרסתגצהל-"
םיאתמ2809ג1957םויבספכצא-גצווש"יבא-תיב"

עוגכוםיךכי5 ,?סר :«.:ד,?

ל"נהטרסהתאר־רחם<ינאםגאופיאונטלחה
כפיהב215 סוז.חג3האלםיסיטרכהלעלחהםיגוניע?

;«כ



י/שפ/3־5ב'
ז”ישתןויסב 1957ינויב %>

.ןוא-רואעונלוקתלהנהרזנ?4' .וגנטהירפ
ו`'

`ורכםוש-ןגי'זדתגצה«:ןודבח

.ג-.«5םוימםכבחכס
!030”

לעםבעיווהלםידבכתמרגנה
לטיהלע50%:סהתנחןתמכובתפבסח

םוקמב10%.װ-זול”נהםבצמלםיגוגיצם
«.)ונירילעםיבגנה26%

.תצווסה'רוכוף/ב.ןייצי.

היבגההקלחמ:ץפנה
.תוברשמההלהבה

דמ/אב



?1/2₪;

דובכל
”ןופ-רוא”עונלוקהתלתב :יביאהירפ

"”.!י!ו;יעלטיה-:ןודנה
904.'םויססבבפכפ=<
.\־0סנוא

*

ל"גװיםבבחכםבםכתשקבםערשקב
לעלחהםיגוניעלפיהם50%מבהחנהל
וננהןורטאיתהתגצה פכפידוהלםירבבפס?

'םייקתמו”ןמלרפםקמ'"תגצהי”כבכיכ

.ךכלובתםכסהםכה,הנותג28.4.57םויב

«'יבנ*
ח"־ '`

.

הצעומהריבז3/5"`
.היבגהתקלחמ,קתעה
.יליש



//%/2;נ7(ליפב

??323?””י

.קרויבוולו
'

'רובסל
.

.,־1.זוארופצוגלול־ה.הלמנה
'

1..`, '

סובופםידצ
;..?-וינ`י"

?רופסהחונעפביכפכעיךוהליובכתמונגה

סוסיההטפםסויגאצמנה30.6.67םוימ67/בם.ספ .סוסחיכתובוקהוםילשוריבועוגלםיטרסתבצהל

ווח18'ו7ס87םויבםכלצאבצויש”תוקיתעםעתודגא” ,.ועיגיםידלילםימתכהובס

ל”נהסרפהתאררחשלינאםגאופיאונטלחה
,.וזתגצהלעםיסיטרכהלעלחהםינובנ?םיחפ

»

*"ת`:ב(

הצעומהריכזמ/ב

ות/וח





ל"\ייינ

לו/
*

*//`
־

₪51}

רצעומרושאר-החיתפירבוז
תוילילחיגוחל`
תוגילונמותורוביגהקהל

הלהקמ
,טולג

ליהץספה

הפישנילכתורומזת"

וויווטברסגווורף\,

יבלבםירגובמלו?א”זאץההנמזהה,

!ךוניחלרפלחפר

'יו
,`

,.' םבנימזהלםידבכתמונא
ידיאןת6ר2ןור]

רינשרםידומילותנשםויסלגרל
ברעב8העשב1964ילויב6,ינשםויבמייקתיש `

"""ווא-ר1א,עבלוקהםלואב
.םכתוחבונב\נוךנכתםאדאמחמשנ

?חקת).ןרהאו”`ו",
»

ןודווסגוסגוץהלהנמ'
ה,םכהיוצמתליובהסינכה



ףךו/ןאװןגסס`
!'\פם'ןוזגג.

1351?ירכוב16ו?????(#71

א,'`*יי`גפל` ”ןוויויחא"תונחטתליחת
”`”?יל”?ט"ייופיי-ןודנה'5'

\.«.',«נפופם'װוזעי,.?,,
ס3תכםגפ"עפ”מהתחישלןטאס

",םכילאסונ\פןגנוינלוג'־אןרפרפ
`י?\נתיוד?ו?מעה?הפ?ב,בתיאניםזגא\

`5-575ן'פוי?עונלוק"סכלאוו?,,\
הפיכהתוומךלורקבה?ןספט?מד,\

.גתמםאובלתוגיגחהובםיי,ץ?ך?פ???”3 -ז?\%
.1ח`

רי5'3*לוב?,?ה5ם:קתכך
,סגסגגבצםפתלהנה5*'₪,`



.זי3סתןסינב

«1957לירפאל”

?דךב5ל 
'ןיװירוא'עונלוקהתלהנמ
.ביואהידיצ

!תואמצעהגחבםייפםעאפיפרסיפוודנה
!ובוא

וגתורםפאבשיהנש*רםגוהנכ,
םיטרסתגצהגחה'םויגםעפהםגםייקל
.יממעריחמברובצל

מ”חהםעדימורשקתתםאםכלהדוא
.ןינעהתארידסהלתנמלע

יפלםג



?,

,

י/%,עאה”,ר-00.(ו/”יר1/םע)/”/4(.איג

[

?אי-יושןולאס%\ ?,32.(ש.195/”ליקומבפ

.........................;"ןש-₪......................יךיראה[וע46””.ר:,כ/,,מ!«'ת
'

מ/ ₪,////«ן!(,ג
.ב'א

4724/2/`*`#4;םעו-יחיטש,המעידוהלםידבכתמונגה
:₪םגפה-יפלשעגלוקהתיבבבצוי ',כ//!///`!{!!!/יי//6%41«טי-?”יר,מכ/,בשש

;,א.`.דבלבםירגובמל!"רובצהלכלהגצהלדעוימל"נהטרסה

11.51.8000.ס.נ.ה


