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,ךתשקבלםאתהב,הזבךלשיגהלינירה,15.10.1962םוימונתחישלךשמהב
:ןמקלדכ,ריכזהלהמויטהןוקת

ידכוילעורגיצנד.ירמלעלטומשדיקפתהתאאלמלהיהירשפאשידכ.א
תלעבתילרבטניאריעתריציןעמלןווכמהיהיונואתירקבהשענההמלכש

.באתינכתתויהלתבייח,ינברואימואוןויבצ

.ונואתירקבהנבנהרבדלכמפסייועבקייהיפלשהדימיהנקשמשתבאהתינבת.ב
םיאנתלהמצעתאםיאתהלתבייחאיה.ימנידאלאיטטסםרוגהניאבאתינכת.ג

.קוחרהדיתעלםיארנשםיאנתלובורקהדיתעבתיוותומהםיאנתל,םימייקה
המצעתאהמיאתמאלאיהשעגרב.תקסופיתלבתונתשהלשבצמבאצמהלתבייחאיה,תאזל-יא

לכבהשעמלםייקהזבצמ.דבלברינהילעתראתנויטרואיתךמסמלתכפוהאיהולאםיאנתל
.לעשודעצלכלעתוארלרשפאהזיוותרסוחלתואצותוץראבתוימוקמהתויושרה

דעתיניצריתלבוהטקהדעוהתדובעהיהת,תמייקהנניאבאתתינבתותויה.ד
לולסמלהדובעהסנכתונואתירקלבאתינכתהוותהשעגרב.תינכתהתנכהל

תינכתךורעלורתויבבורקהןמולתורטמהתאדימעובקלןכלשי.רתויהברהרורבוןווכמ
.הרובעבסירדספיאעונמלידכהרורבתויוכמסתקולחוהלועפ

.קסופיתלבןמאנןבדועתשוזכבאתינבתתנכהבדימליחתהלםיעיצמונאןכל.ה
ןב,באהתינבתךותלסנכהלדימםיבייחתעשבםיעצבתמהתינכתלכוןינבלכ

כ"ומכ.רורבןמאנהניארת,ךפיהלוימוקמהןונכתהלעבאהתינכתלשתויצקילפמיאהלכש
.תונכשתויושרםעהמאתהוהקוחרהוהבורקההביבסבהשענהלכלערמוחוסאי

דעהשדחהבאהתינבתלשןונכתהתאונמצעלעחקניכנאורגיצנווקחצי.ו
םידבועואםיחמומתקסעהבךרוצהיהיוהדימבכ.םינפהרשלצאהרופאל

.)םכנובסװלע,םידבועהתאקיסענותלבקרחאלוךכלםכרושאתאשקבנ

.הלשינברואהבלהןונכתבהיולתונואתירקלשהחלצההשרורבתויהלךירצ.ז
יהשלכהלועפךרעיתשינפלרתאתווצידילעבצועמתויהלבייחהזןונכת

ליבקמןפאב,ידילעורגיצנדקהציידילעהשעייהזןונכתשאוהינויגה.הזחטשךותב
.באהתינכתתנכהל
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ךרדוהדימב.ונתאמםרוגרשאתאאלמללכונשונלהארנולאםיאנתב.ת
:םיאבהםיאנתהיפלהזוחלעםותחלהיהירשת8,תעדהלעלבקתתוזהדובע

הדעוהךותבץועירובע)1(
.י"ל200.-לשעובקםוכסוגלםלושיי"ל000,5.־לעהלועוניאוכרעשטקיורפרעב תופסוני"ל000,10.-דע000,5.-ם" 50,000%.-000,10.-פ"""

100,0001%.-50,000.-פ"""
1.000,0003/4507.-100,000.-ם"יו"
2.000,0001/296.-1.000,000.-פ"""

1/#%י"ל2.000,000.-ללעבףסונםוכסלבדעב

םימולשתללוכוניאהזםוכס(.י"ל40,000.-לשםוכסונלםלושיבאתםינכתרובע)2(
.)םיבעויואםיריבסםידבועל

ונלםלושיריעברחאטרופסןונכתלכוונואתירקריעהזברפלשטרופמןונכתרובע)3(
.לארשיבםיסקסיכראהוםירני'נניאהתדוגאןונקתלםאתהב

...־-.־--..`.-......,₪,ברדובכב
לכירדא-ימרכםב{3

\ זוריפד"וע:םיקתעה
רגיצנד.י
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ונואתירקברצקרוקברחאלרגיצנדקחצילשותשקביפלודחיובתכנולאםיטרסישאר
תחקלשיןכלע.ונואתירקןונכתלהבשחמיוקותופמרפסמונלהארהשןמפואקהשמםעהשיגמו

.ססובמוקודברמוחכרשאמחומשרתהכרתויולאםיקרפישאר

אוההזחטשםויכ.ביבא-לתלשינטילופורטמהחטשהךותבתאצמנונואתירק.1
רקוי,הילע:ןוגכתונושתוביסמםינוויכהלכלתובחרתהלשלגתחתאצמנוהנידמברתויבינמידה
-ולכואהלשתולודגתובכשדצמהריהדהנשי.המודכוהעונתהיקרועתוריתסה,תורידועקרקיריחמ

לשתויליבומהוהלעתלייחהתמרשלכבלדגתוזהריהד.םירוגמםוקמשפחל,ריעלץוחמלאהיס
,תבכר,םיסובוטוא,םיירובצהםיתורשהתורפחשהויטרפהבכרהילכרפסמתרמואתאז,רבגתםיבשותה

.המודכוליירונומ

חונהרשקהתאחתפללכותאיהםאהזםרזמלודגקלחהילאזקנללכותונואתירק.2
החרזמהכישמהוףוחהתעוצרךרואלטשפתהלהיהתדימתתיעבטההיטנה.ביבא-לתלרתויבלקהו
ךרואלתחתפתמהוזםעתורחתהבדומעתהחונהרשקהתורשפאםאחילצתקראיה.רתוירשקהזהת
.דודשא,ביבא-לח,המיתריצה

ביבא-לתהדרטסוטואלדאמהבורקאיהותויהבוטאוהוזהניחבמונואתירקלשםוקמה.3
,עבש-ראב,ביבא-לת,המיה־םורדןופצןווכביצראהיזכרמהקרועל,ימורדההלובגךרואלדול

-תתפ-יביטנרטלארןבחינופצההלובגחרואלןמתסמכ”ומכ.יברעמההלובגךרואלרבועה,תליא
.ביבא-לת,ןג-תמר,הוקת

הגרדממאוהדול-ביבא-לתהדרטסוטואלדחוימבוולאםיקרועלונואתירקלשרובתהתרוצ.4־וו
ןההזכרובחבתוכורכהתואצוההווזהדרטסוטואלרובחתורשפאןעמלהפוחדהלועפ.הנושאר
גואדלשיוןונכתברבכתאצמנהדרטסוטואהותויה,ונואתירקלהנושארהגרדממחובושחותויאדכ

.דצבותואריאשתוודילרובעתהדרטסוטואהשאלוהילארבחתיונואתירקזכרמש

.ילקידריונשםירבועהתוהמוהתומדוםינושםיבלשורבעונואתירקתוחתפתהוןונכת.5
הוהמאלאדלשאללריעההאושנםוקמההארמרומשותוחפבתימוקמההצעומההלגמשהמזויהחורמל
,חטשכאצמתהלהשקןכל.הנושהדימהנקבוםינושםינמזב,םינושםינונכתלשיאלמיבגלעיאלט
זכרמןיאןכומכ.תחאתיתרבחתינגרואהדיחילורבהחיםינושהםיחותיפהלכואתוארלהשק

םיבוטהםיאנתבםגשרעשלןיא.תחאםעפבםינטקםיזכרמהמכחתפלהיטנהתנמתסמאלאםוקמל
היהיאוהשךכ,יתרבחהוינוריעה,ירובצהחכהלשהזכרוזפםירהלונואתירקלכותרתויב
ותואזקנלותוסנלךירצ,יתרבחדקומוינוריעןיערגרוצילידכ.חטשהלכלעהושןפואברזופמ

,טרופס,ךונח,תוברת,תוינקזכרמוכותבזכרישםוקמהבלחתפתיובשדחאםוקמלרשפאשהמכדע
.הלקהישעתוהיצרטסינימדא,יולב,שפוח

ןיכםייונפהםיחטשהבורואלמתיץראבןיסולכואהלודםםאששארמתוארלשי.6 ונואתירק.תילפורטסטקאיהתננכותמיתלבאיהשכוזכתוטשפתה.דולוהנקח=חתפביבא-לח
ינוריעזכרמלודגידסוידרברסחןכומכ.ןונכתלןתינובורבןיידעאוהשרוזאבתאצמנ זכרמםאקרהביבסלדקומהדוקנתווהללכותונואתירק.רוזאבחתפתתושתינוריעההיסולכואל
זכרמרסוחב.הכותבהווהתיםימלשםיינוריעםייחלתושורדהתויצקנופהלכתאוכותבזכריש

התביבסבשםיזכרמלוכשמיהיבשות.םסוחויחוצחינורועזכרמלאלוהינסכאלםוקמהךפהיהזכ
.הקוחרהוהבורקההביבסהמםישנאםושהילאוכשמיאליאדובוהמינפהילאסנכתהלםוקמב

רקיעבגואדלשי.זכרמהתאוברתאלשיוםוקמלהרדשטוחןנכתלדימשיןכל.7
העונתהתכרעמלולשרטקהתאוהזזכרמלאםינושהםיתותיפהוםינוכישהלכלשינגרואהרשקל

.בלולתתלוםוקמבםייחחורחיפהלרשפאןבקר.תיצראה

.../. 44
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,ומוקמתחלצהוהזזכרמטומטלהמורתםורתיםוקמבהנובהףוגלבטגואדלשי.8 זאמרתויהברהלודגסוידרבהכיסמתכודקומתדוקנלונואתירקתאךופהתשאיהותמקהוורובח
.ביבא-לתתוביבסבהלכםוקמםישפחמהםייצראםיפוגהילאךוסמתטאיהו,איההיתולובג

`חונהו,רטקהגוס,ביבא-לתלביבסמחותפלטץתולודגהתויורשפאהתודמלמםיגדהלורוזחלךירצ
.לכמרתוידוקשלתבייחונואתירקתאזלעו.םרזהםורזיןכיהלועבקישםה

ילאיר"הדימהנק5להזןונכתילבויונואתירקלללוכןונכתןנכותיטהדימב.9
'פואבחתפתיעטקועטקלבטןמזלכ.חטשבהנבנהרבדלכקודבללכותתימוקמהתושרהותרזעבש 'יפא,ונואתירקלערוגואףיסומאוההדימהזיאברודמלתורשפאםוסהיהתאלילאודיבידניא

.חלצומהיהיאוהתינוטקטיכראהניחבמםא

לכואהגוסוםייחהתמרתילעןובשחבהחקלנאלןונכתםיטבשןושארטבממהארנ.10
;חחלע,דאמךומנדרדנססבתננכותמםוקמבםישיבכהתשרותויה,הילאךושמלהצורונואתירקש

ולתחאתיטרפתינוכמלעםויכהפוריאבםייקמדרדנטסהתאהנופאוהרטמרותבחקנםא.תיסרפ
לכותםישיבכהתבדעאןהדימוזיאבטוחמבושחלךירצירה)וילעהרבערבכןויבםט(תרתתסמ3-4

ןגלדירפהלותוסנלוישכערבכךירצהדימוזיאבו,םיירהצהרתאורקובהלשאישהתועטבדומעל
ןיארבכביבא'תמרבעכתיבהלשהיעבהתארותפלןיאולגרהיכלוהתעונתובכרהילכתעונתןיב ועתווהתהבדומעללכותסוידמםיבררובציפסכהלעתאלשךכהליעיםיסובוטואהעונתו)הרותם
.תויחונתניחבמ,ףוגנזידבוחרבםיסובוטואההעונתלכ

תורסמעובקלוקודבלסיוםירורבםניאונואתירקתולובגשונלהארנןכומכ.11
.ונואתירקלזכרמהלשןוכנהומוקימתאתעדלהיהירשפאשינפלןונכת

...,”יטא־`. יג-ן-א.,;
יפיכםר
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השענשהמלכשידכוילעורגיצנד.ירמלעלטומשדיקפתהתאאלמלהיהירשפאשידכ

תבייח,ינברואיפואוןויבצתלעבתילרגפניאריעתריציןעמלןווכמהיהיונואתירקב
.באתינכתתויהל
.ונואתירקבהנבנהרבדלכסםשייועבקייהיפלשהדימ-הנקשמשתבאהתינכת

,םימייקהםיאנתלהמצעתאםיאתהלתבייחאיה.ימנידאלאימפסםרוגהניאבאתינכת
תבייחאיה,תאזל-יא.קוחרהדיתעלםיארנשםיאנתלובורקהדיתעבםיווחומהםיאנתל
איהולאםיאנתלהמצעתאהמיאתמאלאיהשעגרב.תקסופיתלבתונתשהלשבצמבאצמהל
תויושרהלכבהשעמלםייקהזבצמ.דבלב!ריינהלעתראשנודבלביטרואיתךמסמלתכפוה

.לעשודעצלכלעתוארלרשפאהזיוותרסוחלתואצותוץראבתוימוקמה
.תינכתהתנכהלדעתיניצריתלבוהשקהדעוהתדובעהיהת,תמייקהנניאבאהתינבתותויה
.שי.רתויהברהרורבוןווכמלולסמלהדובעהסנכתונואתירקלבאתינכתרשואתשעגרב

תויוכמסתקולחוהלועפתינכתךורעלורתויבבורקהןמזלתורטמהתאדימעובקלןכל
.הדובעבםירדס-יאעונמלידכהרורב

.קסופיתלבןפאבהתואןכדעישווזכבאתינבתןיבישדרשמחמקהםיעיצמונאןכל
לכשךכ,באהתינכתךותלסנכהלדימםיבייחחטשבםיעצבתמהתינכתלכוןינבלכ

כ"ומכ.רורבןפואבהניארת,ךפיהלוימוקמהןונכתהלעבאהתינכתלשתויצקילפמיאה
.תונכשתויושרםעהמאתהוהקוחרהוהבורקההביבסבהשענהלכלערמוחףוסיא
לכםואתבלפסיאוהוונואתירקלתיפםסאההדעוהלשתעצבמהעורזההשעמלהיהידרשמה

היהתהדעוה.ומויבםויידמלודגהדעורתויבןטקהמונואתירקבםירושקהםירבדה
.ריעהשארלהפופכהיהתותלעופאיהםהבשםיחטשהלכבהנוילעהתוכמסה
לעתוקפהוםינפהרשלצאהרושאלדעבאהתינכתלשןונכתהתאהמצעלעחקתהדעוה

.ומויבםויידמףטושההעוצב
.ךרעלהנשלשהפוקתבבאהתינכתתאןיכיוםיסקםיברא3-כלולכיםוקישתינכמהדרשמה

העוצבבבאהתינכתתנבהרחאלךישמיו,תוררועתמהתוימוי-םויתויעבבלפםיתאזםעדחי
.הדעוהחוקפתחתתוררועתמהתויעבלהתמאחהו

הוןונכת.הלשינברואהבלהןונכתבהיולתונואתירקלשהחלצההשרודבתויהלךירצ
.הזחטשךותבהלועפלכןרעיתשינפלדחאתווצידילעבצוע”תויהלבייח

תנכהלליבקמןפואבימרכדרשמורגיצנדקחציידילעהשעייהזןונכתשאוהינויגה
.הרידסהותלועפתאעירפהלאלידכליעלראותמהםואתהדרשמלזוחמםלואבאהתינכת

לעתלבקתמוזהדובעךרדשהדימב.ונתאמשרדנרשאתאאלמללכונשונלהארנולאםיאנתב
:ןלהלוםיאנתהיפלהזוחלעםותחלהיהירשפאתעדה

.../.
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יפלעובקםולשתשרדיונואתירקתימוקמההצעומבעובשבםוילעץועירובע
.שיאלי"ל500.-לשסיסב
גםונואתירקלףופכהיהידרשמה.ונואתירקלעלוחתינכטהדרשמההקזחהותפקה

.יברכלכירדאלורגיצנדוטלףופכהיהיתינכטהניחבמורבלגתיביטרטסינימדא
,םיימוי-םויויהיהכרדההותוקפהובאתינכתתנכהלערובעיהזדרשמשןמזלכ

.ביבא-לתבתויהלדרשמהביית
.י"ל40,000.רלשםוכסוגלםלושיבאהתינכתתנכהרובע
םלושיריעברחאטרופמןונכתלכוונואתירקריעהזכרמלשטרופסןונכתרובע
?שתרגסמלץוחמהשעיולארשיבסיטץטםכראהוםירנ'גניאהתדוגאןונקתלםאתהבוגל

ו"נבסהדרשמה
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,1963ןבו!דיאלוריניפי־ביבא-&תגופוגוךרענו
3'1

,דחאונס,)ייונװפת'-ןלהל(ותואאירקםימדקמה!!!”םה
1יבי

,{יסילבירדאמי-ןלגמ;:ןהסולבו-!ןמ
,יצוונפ

”!?ינאןטובהיננחהדיצבופאןווכלםניצופפהצעומהוליאוה
.ישנוואיפוגוןויבצתלעבפילרגפניאדיעודיגיןווכב

וינלסייפהנקוסוטווו::תינפתטויפלתבייחךכסולוליאדפו
#פצזופװלע«ססוב*נננחובדלכ!ןוטיועבקיי

זנובובהיבכמואהדובעןיכהלסילביודוחפחסונ!!!ופחדליאוהו
םוגדל.ורבצינינב!!!בגנויצודנמויויועװלכבוצעוילזפולםחפתעקב

!עצובישןווכםייונפ!יברלו,ויוכיסםיפוגייעםיפורפאריבצינינב
,תוכופהידילע

,ליעלויפונ!!!יפלץציל'פיפיבספ'פילנירךאהוליאוהו

־!זסץלדכ?יוונא`1'ב835131סנפה
יתלבקלחסריפסחוםכותל!ובסנ!יפיצפסהפוובבחהותודבועה.1

.סבוהוףוגביללכבוליצבוצפישדדוב
םעוידכהצעומלוצעייוכובאתינבתהצעומל?עיגיפילכיוווח.2

ינינב!!!יל,ךובנינינבויבכוכםיכורכהםיעיבצמלפנםעונ !ובוביס!ותו”ידובע”ונדלי,פייסוןטיפרגייעםינורמתודבכ !הגסיפהי'ע
תאואוקלחבואהלדנבוהתינבמהולבקלטנייסגניפגצוימה.3

ןיוודרויןלװבואולוב,תילכירדאהידילעאל!הנייסוגוה!וניפ םידחפזלופויבבסותועצהוליאכםיניעבדנויפנהעצהלכגופסל .דבולבלהצעומהלוהסיכו
ווסשססךסבסולמ!ילכירדאהולבקיל'גבבגהתינבתלנאפהםג.4 :זפץלוזכרמבותווצבטהלסלדויע

זקסעויוויצעוירוטיריפסםידבועלםיפילופללוכרביוהזםוכס .תננוסמ"ופלוויםוכסוםילכירדאהי'ע
וסניפוכדעסולופםילכירדאהולכויגוחתינבמלגוסמאלםא.5
םויסבוםירונתןיבעבקישורפסתונומתםלוחפיבבפהםקלחינקתווב.5 .יירבחוברב!דסויספספידיל:ידיצהועיגיאלו
וילכ*ודבװולכוי.עבטמל2ףיעסברופוב,חנ![פלזוזיתודובעדובע.?

:םיאבהפיטונפהםאוכרעייונונכתיפלהנבישסןיורפלכרובע

2/.



.8

.9

.10

.11
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הדעוהךותבזועירובע
םוכסםהלםלוםיףי5,000.-לעהלועוניאוכרעשטקיורפדעב

.יל200.--לעעובק
3%-תופסוניר10,000.-דעיל5,000.-ףסוכרעשטקיורפדעב ' 2%-*:50,000.-דע10,000.-.ם'י

1%־[.ש'מי-יעשישכ-־ס־־"
:1,000,000-5/44.-דע100,00>(.-.ם"'י"
2.000,000-1/5.-וע1.000,000.--ם'""

1/45-"(2.000,000.-ללעפףסונםוכסלכדעב
:ןמקלדכהקולחהיפלונעיםיפוליחה

סולותההנוגמ%הינבההלימהםע
הינבהםויסםע

דחאטרופסןונכתלכוונואתירקריעהזכרמלוטרופמןונכתדובע
םיסקפיכראהוםירני'גביאההדוגאןונקתלםאתהבהצעומהולופריעב .לורזינ

םילכירדאהיריחימדחאלכיבגלהזםכסהלטבלתעלכבתיאכזהצעומה
.היניעתואריפלםירחאםיהםופוא/וםילכירדאףיסוהלואםירסץהםה

וירפסםידיחיםתואלאוהשטולשתלכהנייההצעומהאהתאלהזכהרקמבו
םילבידדאלהזםכסהיפלעיגמהתאםלוהאלאםילנידראלופרטצהוא

.עיבטהסולותהםאםהיניבוקלחיםינורחאהו
ליבגהל,הווחאזועיתוינבהואבאהתינכתתאהנימזהב.םיאורהצעומה

םילכירדאהוהדימבוהדילתוינכתההריפסלעובקןמזבםילכירדאההא
הדיבכהלבקלאלשהיווההצעומהאהתדעומבםהיחוינכהתאועיגיאל .ולאםיינכמרובעםולשהלכםילכירדאלתבייחאהתאלוולא
הזםכסהלעגונהלכבםיריצהןיבתועדיקוליחועלגהיוםייטב.! רודכהלשוהערכהלרבדהרטפי
אוהויחרזאהןוידההונץתבותויארהינידברוסקאהיאלררובה.: .הדעולשןיד-יקספוםיניביווצאיצוהלרפסרפהיהי
.רבדלכלןיררוברטשבםמשמהזףיעס.ג

.םוינוירסובהדוותהתולימגךרוצהלעםירתוומםידדצה
:ןההזםכסהךרוצלםידדצהםוגרתכ

ובואהירקתימוקמהצעומ-הצעומהרובע
ביבא-לה,5ןויצ-ונתורדס,יטרב-םילכירדאהרובע

וו
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,1963הנוודוהלםויבופי-ביבא-לתבםתהנוךרענו
1יב

,דחאדצמ,)ייהצעומה'י-ןלהל(ונואתירקתימוקמההצעומה
ויבו

,)"םילכירדאהיי-ןלהל(.ךוותסולבו-ןואה
,ינעוצמ

הצעומההסובהינבהתוינכתתאןווכלתנינועמהצעומהוליאוה
,ינברואיתואוןויבצתלעבהילדגסניאריעתריציןווכב

ויפלהדימהנקומוהרשאבהתינכתתויהלתבייחךכםשלוליאוהו
,הצעומהלשהחתפבהנבנהרבדלכםצותיועבקיי

ןכובוהתינכתתאהרובעןיכהלםילכירדההסהיעבהצעומהוליאוהו תוברל,רובצינינבןונכתבםיכורכהםינינעהלכבהצעומלזעילםהםהעקב ועצובישתותכתודובעתוברלו,םייסרפםיםובי"עםיםעוםהרובצינינב ,הצעומהידילע
,ליעלרומאכהצעוםלזעילםימיכסמםילכירדאהוליאוהו

-:ןמקלדכםידדצהןיבהבחרהוםכסה
יתלבקלחהווהמהזםכסהלאובמבתוסרוםםההורהצההותודבועה.1

.םכסההףונבוללכנוליאבונמיהדרםנ
םעפידמהצעומלוצעייןבובבהינבההצעוםלועיגיםילכירדאה.2

ינינבהוברל,רובצינינבןונכתבםיכורכהםינינעהלכבםעפב ועצוביסהוהןתודובעהובולו,םייסרפםיפונייעםיפקומהרובצ .הצעומהי”ע
תאואהקלחבואהלוכבאהתינכתתאלבקלתבייחהניאהצעומה.3

תיטסרדוקלחבואולוכ,םילכירדאהידילעהלןתנייערתאהץועיה תווהמולהתוינכתותועצהוליאכהיניעהוהדיפכהעצהלכתונפל .רבדלכלהצעומהלעהעובר
.640,000ךסבםילותםילכירדאהולבקיל"נבבאההינבהלבעתתםה.4 ןןמקלדןפואבוהרוצבםהלםלוסיס

וקפעויסםיצעויואםיויכםםידבועלםיםולםתללוכוניאהזםוכס?אצ .הצעומהי”עםלוםיםוכסוםילכירדאהייע
ךסבימעפדתםדלוהםילכירדאהולבקיבאהתינבתלבקתהאלםה.5
הדיםבוםידדצהןיבעבקישםובםהצעומהםלוהתינבתהמקלחלבקתהםא.6 .ררובהרבדבעוםםיםכסהידילםידדצהועיגיאלו
םילכירדאהולבקי,םכסהל2ףיעסבווםהכ,הצענמלזועיתודובערובע.7 :םיאבהםימוכסהתאםצועיוםנונכתיפלהנבישסקיורפלכרובע

2/.



.8

.9

.10

.11

.12

.13

הדעוהךותבץועירובע
םוכסםהלםלושייל5,000.-לעהלועוניאוכרעשסקיורפדעב

."ל200.-לשעובק
הופסוניל10,000.-דעיל5,000.--מוברעשטקיורפדעב

"
הצוההה

־יל”ישוי”דע10,0000י'ייפ"" ־100,000.־דע50,000.--ם""" ־:.ומישססיידע[.שומייייפ”'" 2,₪ן₪ס־יע1,ש0וש00־יפ,.""
יל2,000,000.-ללעמוסונםוכסלכדעב

:ןמקלדכהקולחהיפלושעיםימולשתה
םולשתההבוגמ%הינבההליחהםע
הינבהםויסםע

רחאםרופמןונכתלכוונואהירקריעהזכרמלשטרופמןונכתרובע
םימקםיבראהוםירני'גניאההדוגאןונקהלםאתהבהצעומהםלשתריעב .לארשיב

םילכירדאהידיחימדחאלכיבגלהזםכסהלפכלתעלכבתיאכזהצעומה
.היניעתואריפלםירחאםיחמומוא/וםילכירדאףיסוהלואםירשקתמה

ושרפשםידיחיםתואלאוהשםולשהלכהכייחהצעומהאההאלהזכהרקמבו
םילכירדאלהזםכסהיפלעינמהתאםלשהאלאםילכירדאלופרטצהוא

.עיגמהםולשתהתאםהיניבוקלחיםינורחאהו
ליבגהל,הורהאזועיהיינבהואבאההינבההאהנימזהב,תיאשרהצעומה

םילכירדאהוהדימבוהדילהוינכהההריסמלעובקןמזבםילכירדאהתא
הריבגהלבקלאלשחישפחהצעומהאהחדעומבםהיחוינכחהאושיגיאל .ולאהוינכתרובעםולשהלכםילכירדאלהבייחאההאלוולא
הזםכסהלעגונהלכבםידדצהןיבהועדיקוליחועלגהיוהדימב.א

ררובהלשוחערכהלרבדהרסמי
אוהויחרזאהןוירההונקהבוהויארהינידברושקאהיאלררובה.ב .הרשפלשןיד-יקספוםיניכיווצאיצוהלךמסומהיהי
.רבדלכלןיררוברכשבשמשמהזףיעס.ג

.הוינוירםונהוארההחולשמבךרוצהלעםירתוומםידדצה
:ןההזםכסהךרוצלםידדצההובוהכ

ונואהירקתימוקמהצעומ-הצעומהרובע
ביבא-לה,5ןויצ-ןבהורדש,ימרכ-םילכירדאהרובע
!!
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םעמ/!33%,װג5װ0ץװמ5ז.'?הסאפ22080ןופלט'33ם'טפװעה'חרונ'נא'לח

דובכל
וםפוץהשסלכירדא\ 16רבמבונבט"כ'חר

ביבא-לה
חיגוסץסיכואההדעוהרובע .ונוא-תיויץתצעומדיל

ונוא

דסי '

נ'רדא
?"#5]גטאגװגװ

!ג8025א6גא5'1א
6.גאסװוז56ז5

16.2.1963

.ובירילעונכוהשםידליינגלתועצהלעתעדתווחבןודנה

םעהשיגפמלכ-יסרפו,ךונװהדועסלכירדאתעדהוחב”ו
.םידליהינגלעתיזוחמהתחקפמה

%יװ/4תחבו"!יכבב כיודא-םהרבא.ו(

ןהכבקעירם-ונואםיריץחצנומךװןו:,װ,ה?”;

\"ן\\'רמ,'־וה\2צ`\\ז\\\..',«\ן?\\צץבא)₪3



חינזםקטיכראההדעוה
,«י”טי-*.10.1.63

דובבל
”.

.ןוררמ
7

;
|

',:'ו<1',:\

”:

7'ןדיתרבה

;ב.א

.ונואתירקבםיסובוטואתנחת:ןודינה
הדעוההבישילבבתאםינימזמוננה,ןהכ.ירמהצעומהשארתשקבלםאתהב

.ביבא-לת,16רבמבונבסכבוחרןמפוקלכירדאדרשמב1730העשב1.63.15גםויב
,

וזהשיגפבףתשלסכמשקבנוםיסובוסואהגההתיעבבוזהבישיבןודנונא
\

.הפיקמהרוצבוזהיעבבזורלידכדרובחתל.ההמומ
תויעבלכוריהמלודיגךילהתבתאצמנהונואתירקתאןובשחבתחקלשי

.תוחתפתהלשםיבלשלכבלוזוריהמתורשלהשירדהתארותפלהרביחהעונתה
םיסובוסואתנחתלריבסהםוקמהתאעובקלדחוימבבוטח םישיבכהתשרלהסחיו?
.םירחאהותימוקמה

ברדובכב

תינוטקביכרתה,הדעוה]
־הצעומהשארל:קתעה
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םחוכו.ולכיווסרובצל `88יולההדוהי;וחד בינב-לת

,ונוי
,ויצוסיפרוחהדנוהויוי' ךב'וזפ'נוץב,רגיצנדקחצילס!ס;

ינילופסו'ג,וגנוקבהדעוהגניסיל; לעודרובב18.00חופנ.ז.װנגססחש
!?בגו־ךנה,וזהניוול.ןופוקלכירדם,ל טאנסב,םידליינגלתיבבותעצהויבפל"
דוו,2.850.19חםויו'ףדעוהופלפפלי

«גוזב!ורונוהנוסץפוףג
73

!

?;ברדובכב

װי'ייפ

ודעונןובלחה:הטול *”.הסטו

!71848.1063
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