
רבואתיירקךרל;כ"־'־ו`5%נו
3קש...ב;.לעמ

:סשךנפ

:קרסנ
:קדוצ



')1'('..?/ז
ד"ישהטכל57,רנוא-חירר

04.1 .543
ודבכיי

ו,וטרול«רוחבה
«\י !??\4,י,,%"ההקזלילבבה""י`צפק ''..\ "3{."ריפ'ןילוחהר %.ביבא:לש

13,

,;%
,ינבו

.ירחסמהךילראורחל'ןרםנת
?&לוי”ובחויבולמהייחמינבר

החותפלתשגלימוקמהדעוהלשותטלחה
.ירחסמוברסהילצתונבלו6497

ואיתעבההב16. ( שוגב?79סמה
י.!«ו

30

) םוקװחחותפלוהרבדמשחוצגשחהתאךכליתרבסה ויתובוחלע!תבטהלולרמ־?אלטיעיזוחמהדעולןתו,הקידב .ס"היבתאםייסלוםינוימה
ל”קהקהובכרהאלחיוורקץיכוזהשיגפלינטידוװ'בכ

ו
היחוייבההנייהתהמיבשידוחלליאוהטרחרערוזיאוו₪פל\ }

.הזלעפמבל"קהקהלל`'
םיטרפהרהיבצידויו?ירקי:א':כלהדורריבא .רבדב”"ךופיהדה?עב?חתהבמיץקובמה יתטישיב”ידיהלליאויף”':בל;רדר`ייוזתונמדזהב' ה"*:ה””ןץ=רו'3`ילוההילביבול"קהקרןיבתורחתםחתנ ר”מה?לההלדוגהמןכו,?םדךלוו,יקטבבילוטרב,רלוריט .ס-?וריכיולהרסמנ

ברבדובכט* ,א,`

.ונוק=חירקריכזמ.אצ/זמ



/צ###2%-תפ
?"יפהרייא 1957יאמב/%ס

;7רהסהחרלקקדועםריברס ”:3:354ג31.

דובכל

ןוגיט
'בכתאןימזהלרגבתמ`בגה תועצהההדעותבישילותסיטבתאוא

18.00העשב5:6יטן'גםויבםייקתהש רדסלעשכ.12יזםרחרהצעומהידרשמב זכרמתמקהןינעביפוסןוידהפוי .ריחסהתעיבקוןונתיוקביחרזאה
קיירטליאויםא'נבכחרוט .הבוקנההעשכ

«יבומ/ג.)זיביקציא

הצעומהשארןגס-ןונבארמ:קתפה הצעומהםיגתמ־ןמפוקקפ”
וח/אג



*
`

1”')
<'*,

י'«\`.

מ'עבלארשילתמיקןרק
*,.',

.־
5:

7

!?:?,...{8,924....בשסלפװי”,,אוההכשלה!!
ויא/15.20]?.<.#ג........ספ1.7

.י

חילגגןגהמזויו
.

`.
`

!”םיק”?"13,151ונבל4863חפיס-!98'י.וי
ו.:\\.

"
.379ינמז'.סםהקלח6945שוגונואתירק:ןווינה

&
'

תיז/לי/311./01941ג........קפ......."5.9...:6...11:....םוים:ונבתכף
`7.

`

,

;.נ.א

`

:”

.ל'נהוגבתכםלע)םכחתכיסנתתאונלאיצמהל)פכװשקגב
.

//י`גייפ

””[
'

.ברדובכב,(3

פרשילתמיקןרק

! * !
.;

.

/5 .ןובסהתקלחמ!



;יװ

!ףטס-2/ו1
%

ו"סשתןושחב&?
1954רבמבונב!ף

דובכל
,לארשילתמייקןרק1

,ירשא,ארמידיל
,283.ד.ת4
`.םילשורי!

ןונפא

9.סמהלח649שוב:ןודנה
6.54&11-םתאלי51019בםכבחכס
10.11.54-םחא/לי/0298/3/בםכבחכםל

תרכזנהתינכותהיכ'בכל עידוהלםידבכתמוננה
-לחבןמרוברמידילרבדי

לעהרבעוהל"נהםכבחכסב
.ביבא

,ברדובכב«!ו

דוץןיבהז;ב(
הצעומהריכזמ

.בר/אנ



`י”נו'ו.־3,/2

ו"סשתװםחב₪
1954רבסבוניאו

דובכל
.לארשילתמייקןרק .ןובשחהקלחמ. .סילוווי

.וביא

.ינמזססהלח46טוג:ןודנה
31.10.54-סתא30151ב.סכבחכס.\

ובל!יצפחל'בכלהעקבבהזבםינופונבה
11.6.54סדיססא/לי/301941/בובתכםפ`ץחעה

.ונדרסםבלבקתנאהזכיבחכפוןויכ

,ברדובכב
;`ל-”? 

}** )יבהז.ם(
ונוא-הירקריכזמ'

.גר/#ג



1
\

תיסורהתפולח
ו'סשתןושח'! די”,םילשורי

10.11.54־

דובכל
תימוקמהצעום
,.נ.א,*.ונואתירק

ו63'6.לע':83.ן,,

תא/לי/0298/5ןף1ץם
{,,/,3(0,,!::ן”'(”ו.םויבלבקתנ
[,,,,,,,,הנענ”

ו־,ג,

.579יגםז.ספוקלח6948שוג:ןורגה

7.11.54םויסםכבתכםלהבושתבן
םויסםכילאובבתכםקתעהב'ר,1597/2/ז.סט

.01941/3/ב.ספ11.6.54
.ןודנבםכתבושת

ונילאריבעהלאנ

,ברדובכב

.[רכשהתקלחמירשא.:«₪,ול



ל'יסתןויס'י
11.6.54`

תא/לי/01941/3/בפפ
דובכל
:יטוקסהדעוה
\.ייוסינב-.ומונואתירק

,;נ.צ
'

\

הקלח6948סובוגואותיוק:ןורבח
.879ינמזרטספ

\

\

\

;
. ?4--ח-טי-י.:וו-1ו=<,

\

\

םויסרוריערסלצםכבתכפלסצתםנ`
וגצוהוגפסקתעהרסא,869-7/3.פפ26.5.84 יכ,םנבלתסיפתתאבסהלוננוצרב,ונילא

רושאןיכס,תינבתבאוהשלכיובשלםכתשקב
.ל'ץהץהלשםדקומ

וזתינבתונילאריבעהלסכפקכנ
.דושאלוהקידבלך

,ברדובכב

'`יו

411,\\//2//3;:ל/-
יולה.י .י

.ןובסהתקלחמ*

דוריפ.ירמ:ץתעה םירעןיגבוןיגבלהדעוהסובהפ



"־־+
וו)פס-2/ז`

ו"סשתןושחב,&
1954רבמבונב{«

דובכל
,לארשילתמייקןרק

,ירשא.ארמידיל
,283.ד.”

.םילשורי

ןונפא

9.סמהלח6495שרג:ןורגה
11-6.54-מתאי301901נםככהכמ
10.11.54-םחא/לי/0298/3/בסכבתכםל

תרכזנהתינכותהיכ<'בכלעידוהלםידבכתמוננה
.

-לתבןמרוברסירילרבדילעהרבעוהל”נהסכבתכסכ
'

.בזכא
"

.כררובכב

”*4יבהז;ב(
הצעומהריכזמ

%

.בר/אב

ךייח



*
955י'ד/יו

ד"ישטרייו65ארבוו-װירן
)ג/אכב50

דובכל
,ןוריפרמ

,סירכןינבוךינבל־הדעוהסדנהמ
, ,13םעהדחא'חר" .באיבא=לת

\ינפואל

.6493וובכילדפ?ינפדחקלו:ןורבה

סרחעבצבסירוןיבנהפפכתנכוסמ,ל”נההקלחה סיירובצםיבבסהינבלתדעוימו
־חילותונבלו;ל'נההקלחהחוספלחטבלרבמצדב

.רסונגסרוװסתייצרננכוחרשאתינכתלםאתהבירחסמזכרמ סריפםיאלפנהםיפטוחלכזוכרונלרשפאי־םזרבד '.הטראםירצבמווגוצוםירסםא
, ":הוורפרוסאלאיבהלליורי!:'בכלחרוא

.ירחסמססרליריכבספספידיוייירפס.א
.המצעלשכתינכטהורשו.ב בבלודואבורקבסזרנרלחטבלרנפצובוליווט

.שדוחכרבדההזונלרשאלליאריםא

,ורדרגלב
4

־
\

?”">'=חז.פל`,ןמרונםינוסח־ל”ץפןל:קמוח <.רסונגסדנהול

.ינדו-סירוויכזס'



,”?"/ז-2/ז
\ו"סשתןוזחב41

־1954רבמבונ1

,דובכל

*־,לארשילתמייקןרק

,ורבסהחקלחס
'

.םילשורי

"ו-נוי

11.6.54םויםוםן/לי/01941/5/בובטכפםקתעה
.ונדרסםבלבץתנאלהזכבגנבוןויכ

.ברדובכב

{"/ןדל'כש/:«.,-או"

'ונל[יצפחל*בכלהשענבהזכסינוטוגוה

ן

)יבחז.ם(

יביא-חירלריכזמ
.בר/אב



ךכ
'יוװםמררוז`י#םוחפצןררנח

םשויםעכם-חב1.54«16םוילונתשיבפלסחייתמיגבר
ללגב379.'סמוקלחנחותפל##גליטילפמרפוהלשותצלמה ,*־.י`ראסטזפומהילע'הרצבלו6495

י(”ןומלחובשחת.#לתינורקעיכילהליבשב”!?יוור'מס
'םילוצינההנייהתףסינלידוהללי#והטרסוארלזיאהה

י.וללעפמכלילחל;
;

`,;
ו";ל5',־םיטרפרתאיבלידויוףידעיםצבבלהדותדיכ# ן-י`.ולדגלחרפיטדל###3חםתב:סיל

`

יםמי#יגעידורלליאוימלםכל#דוצודםוכסוז#ב ר"ת־־םדל*ןוא-הואיענלוקהילעבול”ק#`קמ`וינהזוםס;
רשאדלללךלדונ#םןכו,זכווליוו,יקסנילוםוב

\

1

#בו#מ₪יולוילאמלמסכ.,



" .

`
י',"?;שלאגנ/ו'

;<ויי`;{ללצט;5ש!”';21 19`ויספצןכוץ
,־"\ו,*דובכל”

,

”ק`;«.
*

'
:ו37.־1'ד`ן',ה`י'' *-"`.,''יאכפפט-זכרמ

־

י

!,!<יוג',יל”.
`

־«!וידיסחפהידרשפ:

`.,;. 'ל”.`,נ:.`"־יא"ג-.םילסורייאי
,

'?,

ןסבסא
.ונוט”םירץביחרזאת`זברסה*תיבב7בןורנה

םזלסוריכווךשסכ'בכןיבלץפיחהזיבהמייקתחש?השיגפכ`יבכםסקב('פצ ;םווץכוחוזאחיזבוסהםינבלתוינכתהינהזכרשנמזגפה13912.54סורב :רסונגרס.סיסקסוכראהייס)ומצשכיטוקסהועול(,אבעופלוטגדח`וכוא7

ףאיפלגןכוזםתהץאל8וםןקבהדעוהוסהוירהא'לעו'טפעולעבוםולרזרמו *.תוחאואיןדתיננם.לבאל;המואא

ך*2*.
`

*

יףיגװוװהבפחםל'אשזנהשףא'ללנה`סילכירךאהמדחאלסלשוםויבבהה4;ןכא `אלסהםרחאףאזמישיגםלרורבהיההזרכוסרל<פוףפןבאהצעומלורעוב

.םוגקסםןהמקיסיויןהכיוויער1שיאטילכס.הגס3וחמוינבאהשוךבל'ןוונתה=צ
*תבייהוצל'ןה?התאןכוונם#עשציאופלט>םיוווץונאץךיא* ־־.רובטחעצהילבקלסלהויולחוםבל,סיל;ירךאהרחאלוהטמ

₪

מנובעלטגניזעסל:מפװקזווכתרטפייסל>סווװבוטילח8`סאסכליהוונ' ? =&.םדקהב
.ד.'*־«''=”י

;. .'"

.ברוןב#ב".[*:

וםרבבוגל;הגעוםט`פארל:ןפעמ ?ואיתץ+



!7וץ-2/ו חרולסכב;'
*954רבמצדב/;

דובכל
{,חכש*ןנרב .םילשוריגל"טהקהידרשמ

ןיבוא
.ונוא-תירקביחרזאהונרכההיבנ:ןודנה

;ילשוריכודרשמב'בבןיבלס"ההןיבהמייקתהשהשיגפב'בכהפקבי"פע -הירקביחרזאהונרכהתינבלתוינכתהיכהזברבאפיננה4&.13.32;וינ רסונגרמםיכקביכראהי"ע)רתעסבינוקכהרעול(הצעומלושגוהונוא ךאיפלכבייחתהאליטוקסהדעוהוםתוירחאלעו;חצרלעבועולרורבו .תרחאואוזתינבתלבקלםהמרגא
טינוזולרהבשחמלאשונ«?םשל"נהטילכירראהטדהןלבלחתוינבתה.ןכא אלסמסדחאףאוטיסיגפלרורבהיההזרנרטילהארנךאהצעובבורצוב .תונקסמןהשקיסיוןתנןייעי?יאטילבסהנטנומתויככההשךכלןווכתה

'םחבייגואתיארהאכל"קהקהתאןכוונטצעתאארב *יםיאורונאןיא
.רבחתעצהלכיל?לחריותרנכ.םי

\ לכירדאהרחאלוהךט
\

הדובעטגבוצכלחטורןוכנהרסנייגל:רקחבואילהתםאםכלהדונ .סרקהנ

.בד”!רנככ

//”//{יבהז.םל 3151078ריביס
.הצעומהשארל:ןטקה .א"ה־ןכרוכר;ל



66`לאוש'ל<*ת”'ק|דק' '/ךחוחפותועקרקהףגא
'3664.וט283.ד.תםילשורי,היבחר-?יקתעהזוינ:ישארדרשמ

-

תןליבלואןרסאהירבסהפיהזרפפהפיחביבא'לת
יװקהקהתוחשמל'קהקהתלתשמ?”םורקהת`גם`'חות'ר[?18שקמהבוחר7רחשהב"ח

:בגנהענולאוהדוהיירהענראד24ידיח54,'ידיח1547וװסו"!יתיד־”
וטלבש-יאב'לט!!טפשיהליוט75י7ס7407!7457ודפ'חימ4022!2392.ךס5044'7"?ס

.ביבא-לח
י

*

דר/וי/118/1074/56

1956יאמב21 ז"טשתןוויס'אי:כ9\,6₪768ן/%

דו:כל
*

...«.:ימי,
:`--.,.;,";.

ו."`.באותימוקמההצעומה
55ז<א.«.ששמ#.ונואתירק ,,.ביא

'ל

.ירחסמזוומ6493היה-ובואםירקו:ןודנה

םכעידוהלוננהירחסמזכרמתמקהןינעבסכתיבפלהבושתב
,]-:ןלהלכםיאנתהיפלתאזלתינורקעהונהמבסהלע
.לבוקמביהצעומהםעתחאהנשלחותפםכסהסהחי.1
באהוובוןינב,היצלצופתוינבההנובשחלעןיכתהצעומה.2

.ל"קקהי"עםו'ושארחאלהזוחאה`ירפסדרשמבםמושרוםרוטאל
םינלבקןיבזכרמהתמקהלזוכימלעעידוההנבנההצעומה.3

.)ןלבק(העצההתריחבבתיפוסההטלחהבל"קקהחאףתשמו
םיריחמהתאעבקתשןלבקהול"קקה,הצעומהכ"במהדעובכרוה.4

.ושכורלדרשמואחוכהלכלש
'

םיתבקוחיפלהזוחאהירפסדרשמבםינינבהחאםושרתהצעומה.5
.ג"ישהםיפתושמ

איצמהלהיהיוילע;ל"קהקהלשהרושאלךרטציחוכושכורלכ.6
.)ווםיהןרק,ל"קק(תוימואלהתונרקל,המורתירושא

-400.-ךסבםיינושארהריכחימדםישכורהי”על"קקלומלושי.?
י*ל100.--200.--ו)המוקמוהלדגלםאתהבתאזו(םובחלקי'ל200.-

'.לולםאתהבדרשמלרדחלכרובע

י'ל24-18.-לשיתנשרועשבויהיהנושארההפוקתלהריכחהימד.8
.דרשמרדחלבלי'ל12.--ותונחלכל

.הזבתכמךיראתמםישדח3ךותהפ”הפקתוזונחמכסה

,ברדובכב
'.


