
///4ר'ר
\\)!?/;???{שי,,ופ

”שוש/ס”מ
'ו

ץחמ!?
?ןנמז/י?
?”(”י/”גרכס/י;ג
ץמש*כוו/ס

ונוא!?יירקןילמרק
.טפ-.רפסיש;,קמ33`בו`פ

\
םשרב:

(ר7)('ו/



«.שוח-.גחקװ*;,יונמ
ו'גו

קחומלק!`.
חחפטסיחהטול.החפשל,%

װ

פיװװ

-!

םא.«ו-

₪

!:
!;
ןוט

יוועק'ו

וווןוווןו

,םיעיקשמ



וװװװן.....פ”%
םילשו-;המגמיחו
`!!:,ר.!.ו

י&'.ובר

חחיחרואלתובאיתיב
וגוויוו'רקגםקוי רווט”ושנועווחב-₪ ה\:װװװןווי-₪:ו"ק₪ ש.-מישבפוי.«היפוסו!תטפטפ טודםשוחקיו;ןתינ ₪רתו"םומ ןװװפ.תיחפ-₪

.װוןיתיוןתיטוקסה.דג
ןועבגלופוץין,חיגמץ"גבב ,החמ!בונגןחווש"ווהמ "ף!"`חב\!חח:יפ” ₪



־
*

”.1.1.02ןיבו-".ןופוב

'װגב'ו
היווו!ופפ!,י-טןװינסו₪חודיקןודנו
”וזןכוגוגכםויוולװ'ו'ב,.ג.ו ןוויבןווגל"תינבתב!גולרובןווי
.יװװי"ורדוו!;:וןילו";”ןחו
יונוווווװפינוגו"ןיווהנווכו \תנוגלויח""?`וידלילםיתע"

,'יוװיצפופסוי”חםיוול«!!!וכבתסה

.פובו
.ביגי.יפ\,יגי"יחי”יודיי וגנילו)ןגוכיביוא!?.ויולצופםיחל

ץועםכלויןויפו\15וװןבװװוג .תולילווויהוונווכש"וסיוגוןונג 'ןיע"".'י”װג.,יפ”!וא,"

.הווחיוגוט-וורוגעובלהיחו

.בוזובב
.,זיווי וגװזגיוץווי\ץםהוונװפוואי



,”,ףש"₪-עצבי
\םיהפיויתסתושדחתחפ'

;הנשיוקוטנסבומשויניצר₪971
:םמעטל:₪5תחפש:ויוניכלםוװוימעוחםך

*
וחוגװסוו



.!!!הטויוט

`

4%".י`.

'װויויץיםיבצחגנל

₪װוװי ןוגכ]
סיוב/!מיבפמטבןלגוןיװװ"וזיו'װי \4.0.01ןויפ

'כגװלםיקיתוןכוהןב.װבװלוו ־.װװגךנוחוגויחבטלבו

וװיויוןב":בגויחו!!!(וליװ ונח"זיל[ווװץװווו'וווןגו"וזיכ!:'ו (ונבינ`גו`וװי!ו"לבריקוו,"סטוו !ו`גו"לעובט.ןומייסןווגןיגבו .\װתװיװוװןווג"ןייוו
.ןעװ".פלזייווו(ןיוובדסומהום .תידיויוװםתוקלןוו”.\!ויתותוןויו

.בייינפ

ןוב.\ "\:!ןיוווויןפבונווכ-סוי

ונתוווויןוולוזו” (ןוויו.וינייוול!יוותב.ויו



מיעגתועקשהל[ואריק
[)וגםװ!א`/55זװ2װז5\.זט.

\”סאגןםפןאװגװקװװ'וחפמונוט.וגוחתורק םשמ-.."םימ".:.-חוא
.,:.«!תאםאס₪,"ןוװו".ו..ת.₪,ו..ו."

”..453/105."ו.װװ1963,ונמויונוייח

דוגבל
,ועצפו.יופ

,ןמוו"וטו!חתנ
!ןןווחנעופ"

.ןגנו-ןויון

,דגונהוג'נחוב

!ויהוושוגףחנ"

.ןורבגוח8ןווגןגוטמומנ'גבזםיחפןגו

.וװפװזגוןװןווחמןובס-ןגור"ג:.:-:בוג:".ןגוג,װו-גן'-
ווו-פיוו-,ןוגגםות:ןורגהו'וב,.וז::םגהמויןגו'הבוז"
ןגוןװועוןון.ובו,:ןװןג"פװװוװג,ןחבו".שיםע
&,גוגחו

,גוווגבג
ןימ.”ןוהוןןןו'ן

!ןופיטפה!וטוטהווח-ןחב.'י\פןותנח
.\תכ-ןװךן

ןונ-ןי'צןוג.ןוב



;(,.1.1188"ןיטייגניוב

ותומכ”` \' 1וב!:"וב'

םב!!םיצ:ןודנ
.םיחותינו"עדתולו.18.1.08-וװיו"כו/ומו;ובנג”

! ..
."וויחווןפ!'וטו.ייוווםוי:בוטכ<

ןיווטתנימןו'גב”ובכ"גיחתנף "יפליוובוביוןוווויוציו"ןירוח"”ויה!!!המ .תנוי"פייװוווןװו"וגגװןיב"ןגו
.("יפוותויו'וןוולםיגוחוובגיװגוויסב וכעוובו".ונכ'"םוזייו”01ןכוויו: .וגג!'יגוז"ןורוויעןיווגויצל

.גווכב
*

.ןווכ'. !ןתיווח,

ן'װוץו'תוװח”ל!!!"



\:ש"ש"יפוקבהנומ סאסװפװםויוייח'וק ;ו.וװנװ11565חן.ווװג.רפ

!

' !?₪1
91.1.1065ןיכפמה,תגפבי*/נ

ןוו-ויקןווגוחגנל װװח"וק

!!::ןוינח

ןסקסיכווװווויװװולו.15.1.03-ווםויפןסב/105:םעפבו

ן'ג.ן
,ילוובוװוװחווודװ,ליגהםכבװכפל:ונוזחב .היווחהגנירגל!\\יװגהתנבהלנוװל:בו'גליחצרנ וויעגװל!התנמנוןווותן'פירװיוחולבויתונכהה

.תובורקהסייווגםווןװןןווגה\!!וינכתןכאש

`,"!ןעװעוציבלוװוןלםיבוװוםבנ'װ.די'ב `וכו"חנולע.ויוךכלעונחייװוםגםכל!יװ) .ךכבםינינועמהםירויסלןיגוהוינחל

!'וכג”י :ווחפה:ןו

תוחוקפ-:וגה.װװיו:ןװהן/



..1

װוװיםסווװװוסודניוךןגיןוון
«««"-"די”

{הסגו/ש.".אוה!"המ₪,55;!ןוגינםימבװו;ינוילמ

ז.ו.«1953₪רבמטפסב25,.א.י"
"..ה-.הג:«.:«....ג,.:,-₪ וגוח

₪7”:

דוגכל
תימוקמההנווםהווווד
וג1-תו]

,.נ.ו
-:ןטקל-והעצהביבביװתונפלהמוגנתפ'בגה

ילימםילוח;חגתפקהםיגגבהבהםיװוולשהצובקגציימינא.1
.ביבא-לוולהכומסהתינוס"הדוקנב

םייסנניפםיסיוגמזוה-ןוהףוחיטוקסןוההצובקהתוסוכ.2
הפנלח"יבתפקה:װימעפןןיםיןגן-װםהלהיה,םיגוה
ויםווילםתולועפוםהיווו'גבחדודיעו-,תוסיפתויווח

.דיתעבויגקםצו
ה'החםהפוגהפהוקוקו«היװםהבןגנװוהחםילוחהתיב.3

םיהויוווהלווומצעוטוטהלווויתועיודוויכרצקפסיש
ותוחתפתהיכרצתוברה,ותדובעבםינודנהםייתרבחהוםיידדצה

ידוועהזחסונ;ןוהלםידיתעהדינלםבדסומהלשותופעתםהו
.םיירםםםיםגװ8דע”1ןיגוותולובגבהסגװהל

ימוחתבןגנוווםההפוכהםגםיקהלתגיגוןפהפוחההתנקה,4
ונבתכיננהו.הפורפווםילוקישוםימחפ.םכלשהצעומה
,םבתצווםלןינעטוונמוזהעצהבסיםג'געיווהלינבםהעקבל
הדםג,תינבתהעוציבלםורדיןווקהתגפהלםייוכיסםגפ'טוח

.תינויחןהוותינורקעהםנווגוסחו

ח'חוחוורצ



.;»>,

`יןװכץװקרב-'יגבילעופתוערפ[לװץװםםװםוװממװטװח

ו'גוא'ת'ו'ק,לעופלהנשמתצעומ
וס\ופגןיחו־"נ.ח ,ש

דובכל
םיידמעמהזולעופ"יוות
ן'וכופװחווןגןתדעו :,ןויו-ןגו'הל

ונגונש!וייחו !ופוגוונװן!ןיב!ופוחלםינפוגןוגו'ןוןרגחםזולבות\ודתווחוו
ןוויי!00.00%-ןסב"וולוו!ויגוו"חווטפוויװוװול!ןונייוכ-ופכ.ונופחירןבווח-וו .ךוווופול)ןװילףלצםיוות”

טובחלפבופ,יחו-יװגיתולוק!ןובוו\גוו-חיוקגתוסיווןויח..
,פוןפװפגןונגעותפות!ספוווחונו-וויוגווב!0%סיסבלעװוןתווגםווו .התנכשמה\װ'ווװוןולװװותויוחפווםלע

!בוביס!ובנגויוותורדתסההםותופתושלןויטיטחוגווס'ןבװללוןװו
ןחווץפיעגפ'גפװםגעיקשהלךוםװןו'ווווװווםהח.!
.תולווע'וװו'ן'ויוווװוװב!יקוהלךופװול.ג
וװוגוו'ופוליגװגן'פולװולפווגחתגלופ'ווג'ו"ןיבןווווחח!ינפל.ג

...”יפ"
תובחהלזונבחפווװװ,םיפחוססןוג{זיוו”ןוו-װוי!טיוותובח

!!!=\:'`תג.ו'וװו\װן-יוץגםילעופןוטופויכזפלוויחוןחו
.װםװווווונ!ונבלוויװביןחג'ווגפװלוחספןוווהלוחוחיווװװו

!"ווװנחי"ףוחדןיוובםייקלוגנילוםיוװו\גיוווןוחל-יו ווו'ו'כװחםצעבןװןחפוויפגפ'קפװחםירבחהוו!יפוחלחיוווװוו
.ל"נהןינעבויפוירתויינפל"ובג

!ןעוו
1.
'הב־פיװ''ל.8
ןחבמיזוחןייוול3



,ש]
!יפװוס1וןווגוג:'7"` !₪,4”יח)"\

ו`גבל\

ןתנגקן'וו
תיווק-חןצןוןװואו נגנן-תבבפ

טנופבםגןןנןט:וויװי
חתופוחצוגץחטוגןייוווגגחוגח-'וןרוול

ןווןויתיפואםיקהלםיווןועןונונאו.גציייוא!
.ונואחירקג

־"חואווװותוינבתיפלםקויןווןאיװיןםוװ
.ונואתירקבתיטוקסהתצעומ

"בגויםאוליווןורואוםיקתחצוגקװ
.םיו-ןםיפרוג\"ןיציק!וגווסםג

.גויוו/::יג'{[:/){4
”4% ,..-. ,”₪ ”

”,וז9447),`
ונויןוירק

3

%כ%ן



רנואיחיוקתימוקמהצגלימ.י.ב

!צ"הגה,תורבוג,תיריבה'המלא

184%
(?%ס

,םיפחש.רעפההגה,היבג
.תומטפ->,םונגתוחרבה`"םנבו

:חונה

.ןנשל[םה
תיבההנש"
תירטשהתינח
בתכמ

!נ
'ב

.יביכרו
וזחיתפצר
.ימווסתגיהנמףוצ

קיחמא
הדימום
יקתעהריבעהלמ\ב

ח

.תועסמשרעה

ףפוכןח
החישם
?הרעהם

;הלועפ
הדוו/פיװם
פװועה-װװהדחנדיעים
ורזעים
רשיאו\[

«םחליי

דרמ



"תפשחנ"
1.4888.\,:

ו""וג.!'ווו-"!ןוויווחןגון
ןווכג”י-ו”ו"יורזנ

וחװוינגבוולו"ייוו !ביג`בייוי..ו” .)רוװיג
ריעו!\יבבוחו

ןס ובוןוךלוװו.
יויחו'װװוטו'ג .חתיקןוב



לפמב-ופ.ו'כו-!,ןויסנ

ווגכל
ןוימו”רגודיוו גו-װ

!'ן'ןו-"?יכרוטב!ןוינח
;ו"מ\פוגװ

װפןיבוהטונו\וגו גיװגפוא"ו!ויויול.חונבןבווווו .""ווינימ
וינפותבוחל'יװובו תוירוניצויבגלבייוחי”'ופוווווװלוו וויעידותןולהיו:.וגויווג .גחוןפוגליגהונבו"ולןמוו .װדגחובוחדיחוליפלזיווןופ

,גדיוו(:

ןוט:וי !גווו"וויוץפחהנווכה"ו 4



\ךחךתיפוקםחצװט `5155|1ג'1א'ת"רק

חצמ,וװצװפלפ
'ב,ףןב)

;":טפשמב”",
24.1.1263

1י`צוב,ג*חה-הנתמוװדגפ:לו)

ןהכבקעיתגצומהװו:המ

,.ג.וו
הדעוה'גתכפלאסחי-תפינירה

תכרבוגוהתינכתןינעבתיגוסטינרגה
.)רװג'ג73-1םיפיבהיחשו

למגה".ומתחװ-בחםאןינהװא
ןילפםינמזה"'ורתפיװגהנפתה
.ןןװיק"וגוח

,הכרבב

ןהכגעי`,”`”
תתוצ"ר"<”₪המח«ןו/א₪0,םא.`ז)/!\

גומ!(גמ{,אע«43םוי”</י<עזי/'.ו"/«?
].ךש/?₪71יפ'י

«גר«(שי

%"”(\%

ן-נװוװװף₪ןװןװוא\,וג:₪;:”:ותבוחו"
%₪.;...,₪.ןװ-װ'ג.



91/8893

6.װ.\963

דובכל
גרבדלוג'ןס&ד"וע
”ויסיגג!\חג'חר ₪

יגװופופו'וינבלמןייויגםבפיןןמטוג
ןןװװגופיסופתיהננװןחתופו!ןיעמה-ןוו-ןוחל

םוי,גגו-:\ןנחוםוװװפוןפוא-ווהתנוגןםע
.ותו-!וירוגםילוח-ןו`גתפקה

םיזוחפיבגונוי-הוחװןווןווגבםימויװוו
לעיװװיװןוודװויפןויכט"תוקלחבסויילס
יװװעןעוו:ורבועבגװםהגוזפוןזװגגוןיןופג.ופיו

יתוגוייוװןוםװבופיגוו'גטייופ-פיגםיקהל
.ווסניי'יג`!וילוי-תינחרוחב-לו,פיפ'יץ

ווװ'ג!ןו'גופװװןן,ןוויו,ךלןיהלסננה
.ווווי"ןבןוידפ

.:א₪,
מ\
\\'.:., !!!ןפתןוו\

יויכװןוויוויי



.\

.5

ןוװיןדומה;םייקתמ:ןויספםיובווויםו !ייחו500וןוג21262ןןוווהפ

ןהבג"יופ,פופוקפההנווכהןמןוגג:ווםג
.ןורקו.ו,ו"װוג.:,װדוו.וו.ויוו:ו"ו

פופ-ומנםווװגןווןןם'הזסולבוןרווח-::.םונגוו-גווהןווגוטויװװול-גווג
:םכוס,םוןוו1דע
תונומטהיורופװן5יופופברוןלגןהלויאדווסיסבלעותדחבטב.ן

.וגבוםנוסן
"יפלחיגיג!”ופוטלווע",ד!װ'!ו"טגגןגתודגאהמהגגי[לבוהוהריטבןב

.וו-פומבוווווחוגוגגהנווכהןוו'ולםיפסוותמויחו
.םיגוהיחווטםו,םלוגןוװו":ןווג-ןוו!וגוג!ונפוהןוויו"-ןווגוהנחטהווח.ג
וװכוםהצעומההדוו,ןוחג"וס-נןתחלןיעוןוןו-קוהריבגובסנוט-סיןםןםפ

.ןורבחוװוגהלעחול

ןונפההתוגספבםוופןװן`חזולבוהנווכהיכםכוס-ווווסםהוביטבןוו-ויחו90:ןווגה
וקינהנתמהואו.םיוותןווגוווו.ווםייוןװפה.פ{פס-םתוגוון!ןוויוהנכוחוופיו
.בופופוו-ןחולםו-גגװהןוטהולןונמהל
פוןהלחתופהוװוונוגווװםןהבוב-דפווה-יווםייחווו-גוול!ןווגוגיפ-ןווסוכיט
חול,וו-ווהןונפההףקותבןוװיןווולווובווװוווווווטװוװותמו:ווווןןװפ
ןווןווגוןווחוןיכ,םכוס.הצעומהלעתות-חןוסטווןווגינגלןווגו"!ומומןו

:וויוכטרוווחו-הפגםרוג-םוװנפגוגוסנוןווומוי!ות'װבןורג.םוונכווה
דחוװװ:ןווחמוגוג:.וו'יגוחו

וןן.יו-ןמהןוו-גהווגןהוװװןווהיו!ווח-ןיג-וגן!ןייווופוגו-ווווהווװ
ינונ-גלווגגויהיםיי/;!םחווח-גחנוהוגןיווגהמופה"ו.ןומםוןסוןווווםןג
.םוןפה`ן-ן-ווװוםהםימותו"וקהםוןװג:.חווט,םילעפה:.י-ןוגגןוו-ומווװזןיוו

םגפלורגןונגװןפו.װוםוהזוששגןגוהוופוגןונובןוווםןגנופ-:ויה
"!װםולווויװװווןװוןהנגונ,וןו'גיגסהנגפהוב,םגופ.ןוו:.ןוטיבגל
ורדווולוןו'ג₪ןיווטולחודיק.ןומ!וגג,.ווװװוםוןוו:ונחבשיוגלןונש
יפנעבװװוליעפהל

ךופקמינןוויו₪װגוןווװוןגוה,”םגוװװוןוװןווכװ-היו-נווגגוווװוב]
.םחו!ןולא-דחארוגינפלחוד""\”ווחובח'ןוחבל

ןוב-"ה,ו:הווצהחקלוקוסמה'וגוובןנגובןיווט,ןווחוןיגיצנ!ויחיהזםג
ןפװגוג:,"ןהלוולנווװוי'צןוגו..ותכונחםװפגןוו-אכה:ולופהדעםבושןווג

.ןוװחווופהוורנ"וקבותומב
תווחו!ונפו,הווהםיובמהןוינבםעווובוויןיוו-ווהצונחותפהוואו-הןן!וינותגלופ

.גחביוו-ווהןװו:₪ופי
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,13«(₪.,פופ<נוװ-װן,.װװװגפ-גתתו<װ'וװ-,₪;₪ ,₪....שא.מ"מ.!..₪חואטחמ:"."₪",«ש«ןפ"
27.2.1964

דוגבל
,.רתכהשמ

.ונוג-תירק

,.ג.ן
.היסח-\ןמוסםיוגתפצהלרןװפםגיציה:תוגה

םולוגו”מלופיטה.ףטחהלתופפכהנוחהמךליתנעטףגהןגסכיפ-װי
000450.--ו"פם1500-םיחווט,הלהװב,ןוביתםיי-בלע:חתפ16

70'נ'('ו.-*"450-םימחפ.השבלה,םיהו-.₪.תוינסחמטלמ.ב

!”:ב000.-־{30050”\\װוגװגםםהװףילובגינוג-ו-װװהגספ.ג
`

ורנ:(רר.-תוגוזחוװצס.ו
\,ה\װלקס,פיחװוליובןינבה₪-.װוע-ו250«יוה'גנינה

,\.ןווג-ורינןוהוי';:םרח,.וויח '(ףרסח"ר"םס'דינכטופיח.ופטיכנלו"כב\;גיפל
200!₪.-לנהןפהמ|81חװװװהפוגןװ-.וגן,חװיףװװגבםמ

'ו2ודס003.-יכףטנ

\,גוווגכג

ןמנוי.ח
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ןופפ|וא)ילש-ו'נ'וו!”ה"ס"יפ”ןוכתמה₪???ינפליל ונואיתירקבחותיפהתודובע ”ןותימהתוינידמ,,מועגפייאל

יגחו!ןותיעב:ותו-ןוירקדותוחיגויװזופגדספטלודעויווויוכוויתיוקוחותיפה!וחוכו רפהתווחשטלוו.דירפהיופש'ויההנווכה.תושקמותמכסהב,רתוחדוויווותעדוהחורפל,ולגתי תוועמהןוו!ווחהגו”ןויוקלוחיתאו-וו«תוימיספהתוימוחדעיכ,בונ-חרולוהשופה היסורבפ'גווןוווחייחוודלולע"וובו,ןווגו!ג`ק"!?חבטהחתופהגדו-ומעיוטיחתאתיחווול «?הנהמו-חורתוי!וגוחוטוטה:ונקתשופיחעוברהברקכשלוגט-י::"”מוהימ רביחוופתמקהבםג.'=,חספהםויםוי \.הירקבםירחאפיה:םימעפבש;:'ב”ד.וץחלניחמולידכלכהרחביװמװו,סווחווטל י,מ"”םש”,”,פסיוגתפמלהמקוםוטיװחותמםיבו-;קהםושו תושמתשמ`:וקפסןוא־מ"מ₪די”רגועוציבותוחכוהחוורבךגל:ויהינפג!ץיפס װמװםתטימב.”.`ח"₪”`גמ""ףשרפתוגופחוייװגיחװו«והל!ןייוומ,ונא«.9 ויבההירקבטרופסורוריב.,פטסטהב"₪;”ול(ישגרתינכותיכןהיוזיחבוחוומיווחרםעןיל ?הסנתו\גװיתרויחבונ",,חישמ₪וה.ללכתוניחינוסוסקלחדוו),סונו גוהסטה,תמחם`גוג.\”,חשםג"םהרבעהתאוסחיו!ושימיוו:יגודומרגנ.וי-ופה ייוותתלםגתלשובמ."”מב”,ןיבה"העוטהוחמןמניז"ווחתוללוכ!\\”װגװו.ןוטופ ךישווהטידןוימסדי,.₪”,מ.ה:יחהוװתיילהיחה"*`יגב!ולייס,"ןוטרומ יחופתםיגחהגניוו.ושפיח-וגחםויזווויוזגתיבןכוחונו-וטםש .תויהלתחונמע`דוטייווה`צינפחולןיוו!םל"!םג”ךכב־סופיוחוד'זח'תחש'ם םולחבהבול”ץצופדימיבוטריקיוובח־\םיעטהביסב!"הנזהןייהו:”ירישעה" דזװרםווויווודוהודת"!?םייחל־חתויג'ייווזחלטותזםתםיכ«יספ"!!!םהשמ ₪ופיו!ותוםלוצשונאו-!לילגבוםפוסבו:ןפוחתימוקמהחומו
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