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!"א'ח'ךקת'םוקםהצעװנ

31.3.1959םויו”הנש”503ח"ח

{5וךי&־נוי;וז?*{צ;5ול&'
;ד.-הפשכ5.2.4קיחעונמב

;םשרג

:קרפכ

:קדבנ

1959יאט



1958459חנז”ליפונבח"וד

םילובטהםדנט

קרפה

5סםי
היגוורונ.11
\יחךג\,12
םילעיה.1:5

םיסטיפולדוכיהט

םייפוןמםיחח'יםהרמג'י
?וא\רגח.21
ןוחטבוהויו-ש.2`2 ןינבוןונכת.23 תוזרהשוטרפתרחבנה,24 םייץלןחםימרוז.25 חרװץ.28
.םוקמםיתוועמ:הסנכהכ"הס

ם`יחבלםםםיתותיבתסנכה
ןונח.31 הרבוח.32
תואירב.33
ועס.34

.ןולטפםיחודהםתוסנכהכ"הס

מ-ט.:
הרובחת.42
םיקחש.43

הגגלפןהישעתינחוכ.4
םינוב”.35
לםזװ.«א
;ןגלוק'בג.4"

םילעופבתוסנכהכ"הס

רשואמהןוםואה
1956/59הנדל

153.ז5ס.-
ד.70.-

166.220.<

םילבקמה
הניהךזסנ

150453325
7.1155.775

25612,718.ססס,-
176311346

147,25ח150.-
4.253.826.150ס. .2.500-.2,005
-,550916,152,823

-.15.45924.111.263

14.458.1סס
455,200

2,70ד700200;-
17.6ס15.9303.600י-



ם!ץרפ
ונואםיצ

־1958159הגעלוףםב"י\ו
םילדפןההם1כװ

?ופה

תויופעתסה.5
הלשממהתופתתשה.51

ךובמב.511 תרבוחב.512
תואירבב,513
ועסנ.514
הקגצהב.515

הלשממהװו'גחח"הל'הט

חודובערםילעבתופרחשה.52 תוירובצ
םרךובקװהביהם

חונועוגי\סכלח\\לם.53
כיהם

ליגריחלנגין

קרביוװ
תיטוקס
םיאכז
תינדהםרסזי;חולמ
ת\יגםןרק

תונודקפ
59?1«31.3:די`יייחוכייפ

1,4.1958הוולםיקנבוהפק

/`;///2ש װדגרגחחהלהנמ

דמוצמהןופוה
1968/59הנחל

225.571.-
682.921.

\ליגוביצקתביהט
ליבויתלבו

יללכ ב־הם

םינונקתה
חבשהךסמב

6.959,705
483.546.402

50.83%;300
534.664.002

51.7י3.675

586.458.277

241.754.666
8.ד04.428

4ד7.164.93ס
10.137.640

-.200
46.934.06א
4.829.245
5,831,908

1.385.215.164



1958459םןםן;ןפח"ן־

פבפצפנשןעגגפ
רץןװםהןדמואהתואבומהיפיןפ\

1956/59הנחל

.פבבבפ.נ2בג!.ג!
יטה.” .יטה.”`
יפסכהלהנ'םה.68

תיללכהלהנהכ"הס
םייסוםםיפחוסי'ו התרבח.%

ןוחטבוהוותפ.12
ןיגבוןונכת.78
תושדח"לגר.75
םייאלקחםיתורש.75
םיימוקמםיתורשכ'הםתונוט.76

ןונח.81"םייתכלממםיתורש
תונוט.82 תועדונ.:
ועס.81
םויװבלםםםיחווטגיהו.85

םילצפמ.פ
פ4ל.91

םילצפמכ"הס
םיפךלץתכ"הס

הינד'לוםגוקיהוולמןוערפ0.1
ןוערגהה\לזח0.2

[.223.571109,869.710
10.142%.[הגרח0.5 634.445.ס1פ21582וסורגיללכ:'מס

03ח"כםימולשתתוחפ
וטגםיטולההכ"הס

ליגויחלגיצת ליגוימלג:ינקתו9:33:ץח:'

םיגחה
תופוקב
םיובו
ואצוהםרכזה\ילם
חו'נםןוק

תוחוקפ
51.3.1959םוילםוקבוהפק

31.5.1965םויליװיװתוכישמ

\א!,ע/₪ והת-ופוג

נ=:;.4.-=---===יללככ"הס
”!שרשי

₪י-י`

םוטוימה
הנהוךווםג

34.056.404
37,47פן155
'ז.434.559

29.395.430
5,977.944
5.548.675
82.877.126

875,970

105355335
5,502.915

30-

!

ו

! .`,
וו

4

`

!

3576`313"-־51.775.675

238274331[

5,004.521
ן

494.676.994
11.896.330

!0,006.075

1.386.015.164



תיטוקסהעיס רבוצתינ
1958159הנחייחפנחיוד

םילווןהה
פופהו

םיפוג
חוגןגון11 ס'ג'נבלע'\ברוינוי.1 ןונבלוקוקלעחוכוחוגןגון.2 צקוןלצ!ובוװ`גונון.: הסופתתיצלץװ
"!?נ`תיללכהנונרא.4 תוטלקה;ץוקװ`לובהנוגרא.5

הטי”וװ
םיקספספ.&
םיסמבםירוגפ.פ

ה\חגרװכ"הס
תחנו).12
חי”ינחורחסמלתיבויחו.1
מיפיךחהווקמלהיהישו.2
םיבלכלתוחישו,3
םינגיװ'לתועידיו.4
סיטל”וחוידומל:ןמנייר.5
בכרילכלחוגויי'ר.5
סירומותויוותו.7 ןיעץרפכתובעהתורנו.8 פ”ומלםירפסמ.9

!חרגאכ"הס

!(ילטיה.13
םיגוניע!ויה.1 הלשממהמםיעיש"סמ.5

!ולסיחב'הט
היסחמתוסנכהב־הם

םיימוקהםיחווץפתוסנכה.2
המרוגה.21
םוןווםישוגפווקג.2 ןיכפושתוווגהעדוה.3 הוולנוןוסחהוק-רו.4

החרבהביהס

רחואמהןוסדאה
1958/59הנקל

5.001%
18.ססם.
3.םסס.
,77.סספ.

186 220.

טילבוקחר

21.507.200
15.565.220
2,773,960
73.097.777
1.643.710

750.-

2.77ם.־'
206,256
966.:)50.'
98.50

7 1:59 775

18.134.497
־-־584.419

478 311,645

147,250

147,250



195815`בהג'ליפסכח"וד

ם'ל\ב2חה

טי'ןררקחהךחעםחחמוצהק
הנזהרעפב56/59הנחל

טוממםיחווטמתופכ.2
היונ5ץובוןונכת.23 חוגויהר.1 1579490:יגוזםימורה.3 |

5.826490!ינגוןונכתניהם

ת\"װהרופתוסנכה24
2.506-תייבנגודיהווהתמה.1
ם'ץםי'ץהרידיכ".2

2,500-ביחם

םחװרקפ!וימור-זנ25

חונ-ש.26
הפיחסתיבת\ויגץ.1
םיסטלע!הדוגפתוסנק.2
.יװװזהןוקוחװחםתווינוה,3
תטלפה\װחבהו!\ה.4
7.י47.020תוגוזחומו-וח.6
'234450תועדומחקורה-:חרמםיווסרפ.7
:5,175.575וווץ,וקםיבבסתורוחסןייממ.8 641793128.־חוגוייחויװװםתואצוה.9

82313215תוגוזביהס
םיחתומםיחורזםתוסנכהביהס

םייתכלממםיווהמחוםנבה.3
';[וגח31
10.ססם.-ךונחיוװװװהרגװ.1
500.-םידליינגבדװולרבח.2 1.774.-?.שמ-יחחידליטךרבחןורגו.נ 1.5002,478.475.-םידליתתה.4
500274.350-תורפס.5
־105,2'ז־305וינןוני/סה\װחםתוצוחה,8

װ.550.-ךוגװכיהפ
־־ו

.תוברה ;70038,200.-פופונװקםתוסגב

700200639.-תוברהב'הס

-חװןווג55
`

\-



?

הימרץםהנתוכ. ינש",!

קרפה
םייתגלפמםיחווטבתוסנכה!:
ועט,34
םידליחןוחהנםורהתופװװזה.1

םילוע
טוולותקזחהבםיווחתופתתשה1.1

םיכשומ
םיכותללוזדגבהיו-גפ.2
חװחניתלבתוסנכה,תונוש.

”ורפ
דעסכ"הס

חי'הכלמטםיחרוטכ"הס

!וילועבג
טיט!41

םיפחוגן
ןינבל:ניפ
חוווגצחקותרגא סימיווגװ
סוווגח-םוזהרגס
הנופהקורבחוגװ
:ובושיןוישרתוגץ
ןונחהתורחתרגא

םינוקהונגהסנכה8.1
!יפכיהם

םילספסכ"הס

הליבטהתופמהד51
בננחגג511
םידליחודה.5
םירתאםינודעומב.8

ווגװגב־הס

חוכיווב512
ברעירועשםורופהרופטמכ

תונוהבכ'הם

1958159תגטלדעסבח"וד
ם'לוב2חה

רשואמהןדמואה
1956/59הנשל

15.930.*

!ס.פסט.-
-.000.»
12.וסם.-?04000.-
כ.000.-

5ס.א
-.50
-.50

80.550.-

:ילובטמה
הגשהןעטנ

220.-
355.200

־2,132

35.291.800
5,365,880
43.696.סס₪
7,723,755
6,697.265

?8,775.218

5.21”98.7ח

7.214.270
575.-

7,589,270

1.081.500

1,051,500



חרמ”?מהנעט
ובואה'צ

;ענ-;514שש
םילוןלד!פג,1
הבילהידבוע!ורוב-?«'גב.11
הלכלכב.12
תיװפוהדועב.13
הלענהוהז”:לה.17

תוימעפדחדעבחולרעפב.115
תיתיבהאוגה19.1

םילועלדעסכ”הס

יבדנתמווא,2
הלכלכב.22

4
תיאופרהוועג.23
בווםיגנ:ידלירווםג.25
תוימעפדחדועתולועפ.28

םיגתומלרעסכ"הס

םירבוחהרונמבװוםלװװנב
תווםויתומוחב.

עגרמלופסכ"הס

דעסכ"הס

בלסיטסמתופתתשה51

תיללכהסננ-ה:.515

הלטבתהחופתוװיהניה-”נ

195%59הגויליפסכח'וד
םילונ]ח:"

רז\אםה;וטוטה
1958/53תגסל

5.סםס.-
-.1,000?
-.1,000
1,000.-
3.600 *

«גגסססא

64.ססס.-
-15.00%
150.100ו'

םילובטמה

הגמןוזמב

ד.030
5.621;

527:.?
700
405

800.1־

9.921־

3.900־



1959159חנ”ליפסכתיור

פילוגןתה
וװוןװהןוםוץח 1956/59תניל

םעבתופתתשה!?,”
חווסנוםישוגבחוםג.

הצעומהה"הז”ם"""נכג.
תירוזאה

םייעמי"עוללסװוםי־יבבג.2
פיית\קםה גורסולרצ-ווסנ`ליגבוחרשיבכב.!

ווצץווופ'הו'\:בג.) סל'גגוטול'חרייגכב.5
ןוװ”יבבתלילסתובוח.7

םידמבהלילסכיהס
לכ”ח!"'רג.522
ןוסניינחוקוו.: תובוחורװזרג,2

למשחהת”רבכ"הס

חותפהרובעב.525
םיימוקמההייערתובוח.1

םידדגגם
םייפוץמתםירקולתובוח.2 י`זי”תװג'

חותפת\װבעכ"הס
םייצבתופתתשהכ"הס

!?לוכסתהכ"הס
ת\װעװי\סבלת\וולה
םיחבטהכיהס

ג3.גסס.

-.459.350
־223,521,
682.821.

לי'גויתלבגיצןוו־
!:!בוזג.072.1 ליגרהםינותחתהבוקמ.5סס
ןחותדובעבחלץםאהתופתתשה.510

םיצוקװענביהם
תוביסנ,074,2 ליבוה:יצפחהםהנצסה.500
קחותריבעבהלסםפהתופתתשה.51ס

תועיטנ

יוגחוד.091.3
םיסבג'לונבתופתתשה,520

רוג*ורקכ"הס

םולוגקװה
הגוהןתמב

\

1343485
530.-
547.-

1,554,315

\

1,045.240

\

\

»

1

1,875.525,־
6.175.665

337,200»

337.299
6359305

5סן51י20058
534.584ן602

4143008755\

ז6ןגװפוסט 10 475.155

* 3.547.845
; 6,984,500
1 10.632.345

»1233151710
12.31.3310

ץפנ-948,402



חיםרקמהבשומ ונוװתיב
1958459הןזליתב1

םייונפה"
\ר'\אמהןומרוה7רבה

[1958/59חבטל

;;3וימלג:ונןװ
ןםיפ091.4

ד!ואהפתך7536`173
םיפביהס

!י-"'יגבהלילחס574 ונוצהסחוולם.550
סייפ!'יגבהלילסכה'יט

םייבהיונב.081.5
ליגרהב?װקחחםהבצקה.550
!םימלשמתבוטלתוו\גע.590

!ג”יבהייגהכ"הס

\!גגננ.פבבפ.2;4913

!ליגרה־יצץחחתהבצקה.500

`קחדתדובעבחשפםהתופקתשה.510 \רצווהםחוויט.550

ץופנובויבכ”הס
ותולמעתהתיב8074 םירתאןחוובורו-־יקגנם-חו'חלפ.566

זוו'יסעחהתיב:הט
|לסיח072.9

וטואהמתוולמ.550
לםזחכ"הס

!

העונת'רורסת0;.074
וצוץחמהרומ.550

העונתירורטחכ”הח
\

ליגריתלב:ינקתכ"הס
ליגריתלבו'דיגוביצקתכ"הס

ןםיבייח

;ת\מךקם

םיובו
ואצוהםוט'`תװלם
\תוינפןוק

;חוגווןע

|31.3.1959םוילוחיתוכישמ

`1.4.1958םוילםיקנבוהפק

`יללככ'הס

'”!ג/!{4:1

הצחחחור

םילובקחח

6 552,510
6 642 ₪10

3 974.700
3 974,700

550,150
2.012.800
1.800 -4.19 .955

2,467 :(30
*ל.ו535.?6

5,775,575₪6,456.27”)
244. `*54.668
8.704.428

₪7,164.930
10431540

200.-
45354.0)”
4,829.245
6 831 908

386 015 164



\היטוקס”
1958459הגהליגוסבח"וד

םיסולןחחרחואמהןדבואה
הבסוהךזחפג1956/69תנשל תויווחה”ימ`

חוװכהלגנ-
יייווהלהניטה';

7.722.150
.25.5.55רקחתפסוה1

210.י7ססהוותפתופפוחג,,
220,2151םחלא-:וסתופולחהב.

שאוי/6.900)5ןקתבחװגבקטביהם

*3#ע;.719־.
51052119

הינפוחר!;<%
)5(רכזותוװבויפב.

תוינוגרוה\וצוה4-7]'
םיעבצהװוה.{«,

-.600הריכחיװוהריודע1.5־
231920םינוקה4.2
445,231רואמופיפםותח,לפיימ4.76
124,155חװכב&.4

םינינבהקוחהכ"הס

'ןו'צו"!פיפו,; 268.300'חעזווהר'ס\\'.ר5.1
624,455הביתכירישכמ5.2
214,300תופסוה5.3
86,630,סיגךחתםיופם5.4
50091-ןחקװחװהביתכתויעבט5.5

1.287.ך.1.75085ןיידי”םװ'צרהקפסאכ"הס

«רזװהװגחת.8

468,795ליייוװתועיסנ6.1
529,745םיק-ובסוןופלט.םילוג5.3

11:11750998.540הרוגחהםיחפ



װװהיטוקס

1955159הניליפסכח"וד
םו'פול'חחה

!

םיחולשמהדחואמהןווכאהתואצוההיו
התיהךנתב356/59חבזינ

יללכהלהנימה
,תווח!םינמויװוװוהן

500254.620.דובכחיץצוה`
1.00506.500.ץועיוחויװיפתובנװוד.

הזעוםםעחװװגתואצוה
725,800װװווויװװ

*

1«90פ2סהווחבתוינוגרא.בוהכ'חונ

5.177.85\\חויװגיװפתומיהב"הם

פיחװזיוהדליטלחראת', ןס-"`תולכיה8.15
75,340דװצוםיריהבמ,םילג1'6.0
ה\רהיחואציה68

941,500בז'ו55הרגפ8.61
275.-תועורפהקברו8.52.
־תונוחחוװװ8.63'

תודסומל-תוווחוחויופחזװזה8.7
־־יסון־־`םהןדוסותה-6.31137”

1,511.5ו0םיחודי'ותוליעפל.זוהכ"הס
210]

תוימצע""היוצרה.9
ןינבבםירוט־חית'תוריבע9.21

-הבתכה
!וידחיחיט-!רוד9.3

788,925«?30.-'װחיםודוהבו”ו-יצהמב”-."9.32
ןוטליהרבחרצ1`הר'גסהשיכר9.33

-250-ימוקמה
5.0007.059-178תיאמצעהגחהרצע9.55
־1.000:תוחונסקנפהבגה9.56

85047.845,103חריםעפ'דח.צוחביהס
ו

־43356404יללכהל.װופהכ"הס

יטפ



;255159חבשליפסנחיוד

םימולחתה
תואצוההיפיעס
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םייסוןפטיהורץי

4,571,420)נ,5ןקוטתודוסיםיחבטמ11חוװנזפ.
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םיעגכבדוגנ9.52ן

םיקירםנשרגמי\קג8.55
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תומדוקהםינז-:־חיעהויצוה9.5
חוינםךרו9.7
תוימי'פדח.!והכהס

.יחלפוערפ
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תונוח

תוזווקםםיתורשכ"הס
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םינועה4.21 ןחקװפומ,סמח,ךס-ח4.5
םינינבהקוחהב"הפ
עיפי-דויצוה!סו.5 וחקוװהוסרהה5.1
הגיהנ'די”בם5.2
וװספדה5.3

ייוו”םװיתהקחמו:י'צוס

םיפדליחתה
.דעיהרייפנ

!}412,985
1.םס1.715
1,462.710
1.584.445
5477450
949.495

1.564.215
2,593,670
335.125

2.561.210

8,441,040



...-.44.-ו!384
ואוופנונחװ.6
ועסהחכול-ליאמ\תועיסנ6.1
חיקובהוןופלט,םולוג6.3

וצחוהרובחהביהס

תרשא!;;33334ה\ץנוה,7
'יו-דכחחצוה7.1
וװוװתוינוגראתחשוהכ"הס
תוףרגרז'ץװ'צוהכ"הס

טיהר'ותוליעפלחו:{"י,8
*"־־י`*־*ה.רה`.1

:וי-וטוה
לפ”חוקלד

היל:ו
8.2

הק\ןקתולכלכ "?םוחתוינלכ דחי
!חיט-טיהווש

!היהינהעיגה-תוערפוהיו!6.914
םיו\בסתודסומבםידליורדס6.615
חיחװװר!!!”וטרסב!"דלירודח8.816
1הלצנהןהשבלה8.817

|חויזכוותולועפ8.518

1'החווצוהעגרכלופץ6.919

פ`רליןועמ8.83ח
םירזוח8.62
]הוונץילכלכ.ךוני8.521

לכלכםועז8.822
תוחנהוהזע8.823
ווףיותוץופוהרוע8.624
םירוגסתורחוםנםידלירווס8.825
םיהרה.חוונןםבםורלירורס9.825
ה\יהפיי-יחתולוספ8ן828
םיתורשותיליע”.\!\ודה"הם

ועסביהס

תדיחוו'י5
ח.צװחפי

הייחב”תם.ייה וו'י:'ס

ריואהןדבואה םפא/חפחג'ל
"ז
*

הני'הךיהבנ

254.390

49.80ג.625
1,441,975
19.ע4פ.45ס
ב.572.370

165.י`
-.21

1.217.590
1.945.300
734.630
!02.522

15.25.2340
279,470

:5310300
479.-

4,075,220



-.."נשתימוקמהצעומ
4958459הנוליפסכןויח

חיכוי/ץיחה
סיפול'כחהךחואפהןוםיןוה]תװ'ןוחהי\ויןז

יהניהןצםג1958/53הגיל

פיל2תט,9

םימת!וטא.91
דכ”והרװבץם1]

"וריבחמ.1
6.478.785י)3.75ןקח(תידוסיתורכיכ11
5.873.515'רץ\יה!סות2
158,900|הרוחאתופפוח3
5”.2,941`םיילוחצוםחיפרליח4

16!61,075'חוווג'הכ"הס

הרוב;'י.2
225,5405>-־'םיייג5ה78ו2.6

:325,540הדובעוכזיכ"הס

5.027.419חווץולע!!!ם-תיבמוהרו-3.1
714,02525י)3.75(רנידחוווביםכ"הס

.י\ו'נונןרץ`חו::הה{גג-'ן"
499,960תונוחטבםינוקה4.21םיגרןת4.2!:!יגגװןוװה.ו

225,150םוסהתזיגםינוקה4.22
-ןויקנוםיפ,םומה,לבחה4.3
1,452,500תונװשתיםיבונגה\װנ4.4
םינינבהקוחה:

וחץװוחוסיה'ר₪355.1:5
הבוחבחטבמ2

ההברה5.

דוד”-ידויצרהקפסאכ"הס

6.450ליי-ט"סויסג8.1דובעת.6
56.י-חוטבותחתנמהקוחה6.2
080489ח-קוגװןופלט.םילוב6.3

651,530וצרו:ןוינחה:”הב

תוינוגראתוגצומ.'ל
חגנ7.1
2.832-940תייעיברו):!והכ"הס



1955159הנחליחסבהיורש””םוקמהצעומ

ץנולתה
חװיצרההוןחעס

םיזהןפסו1
סופור”ותול\עפלת\װצןה.פ

־־"”הד3דו3.1
םירמוח8.2
לפ-חוןלו5.5
דיינוחיריץבהםילכ5.4
תוינלכ]חוווגא5.5
תיפונהוהובגמתוצעייתה8.51
ח'חבלםייוגה8.52
תווחאתואצוה0.6
םיווחתורובח?.פ

חיחװי'ותולועפל.!וה.־י'הור

תויפצ-בדחתיאתה.9
םימהחומו-םימ9.3
ת\יסופרחותאצוהביהט

אפאםק
ךרעהח"עםיטו'ר -00 11

םינלבקמיצו-א0.12
תיברהח”עםיפיל'ח0.2

ת\רלםןוערפב"הפ

םיפתץפםאכ"הס
ם"יעכםכ"הס

תימולחכ"הס
0.1
ןרקהח”ע.!
תינדהח"ע.2

02ןויצםשג"/ייחהיהת
וסנוניביל"מכ"הס

ווגהטוליח02
ןוערגיוסכ5ה\ופםןוערפ )יפוןװכהדעוהתונוחםוליחו

הברזר0.4

םיפיל'חכ'הם

'`טוסגן22-װוולסגוו

מ

רץרװםהיופשה
1958/59הנחל

7.627.-
2.794.-

10.421ו-

;:?”-טג-”.",ב-.448.288
560.-
340.-

223.571 -
10442.-
682. 921 -

םיטול”חמ
הגשיהןויסב

98.950
104.670

31.55.5515
749,450

100.-
209.760
37.-

25596.903-
55.5ט2,391

"₪5,005},
1.075.סם5

1345540
1,755,729
2,310.537

5.92 .905

90 047,260
80.047.266

523,815 1509

441,643
51 . 67

62ו3575סםךנ-ששגװסי

105.869ן710



תימוקודע
ונואתינ

;958459חבטליפסכח"ח
:'מ\ליחה

חיוןוחהיפיעס

ליגריחלנגיןןם
םיצוקרונג072.1
"וסיוג074.2
וגבהווק091.8
םיפ091.1
סייו”יבבתלילס074.5
ס”יגתיינב”,61.6

'
-

חקתםויג074.7
'תולבוההתיב074.8

לסיח672.9
העיבהיוווםה074.ג0

ליגריתלבביצקתםיחפ
ליגויחלגוליגוןיצקהב־הפ

םיג`יװ
חוםרןמ
ם`טפו
ואצוה?רכזהרולפ

,תוינפןרו

תונודקפ
1959.?'31םוילםיקנבוהפק

34.3.1958םוילוחדתונייב

רחובהןיוםװפה
1958/59הגפ-יל

יללככ”הס

הצעומהפאר23/”””?

פיפולזחהך
הגההןויסב

10.475.155
10.ג:ע.345
12.815.71ץ
ס.י42.610
0743105!
₪00.645

4ג1ו2.םנו
2.4וד.5נו
"-.₪]
23,650

51 775 675

576-:548ג984

238.274.751
5,004.521

"94476.9!
|11.596.83

40.סספ.076
5.110.36י
;1,692,225

'-===1.386ן015-151.



תימוקמהצעומ
ונרג”1

חצמ
!יל

1959/59583.458.271םייונפה
51.3.195247151.58פ-לןוערג

א:.:::ג7נ2.801!8.0

גימ2א
ו"ל

:ם'ץגבדהטקןב
1.874.445םיצעיימ."י

642916.193'ההלועהםיוק.נ

\10685'"םלועהםיוק.ג
209.ס09

«!102739,907'ה:יכםילעופהקנב.ד

-ביגםילו\פהןגב.ה 55-92טי'ייבג'ח
תופרוט.2
םיבייח.3
ןוווג.4

,»”” , ,

;יספוביטקא[ובע/ח

31.3.1ו59םוילןועדגוףרוע

1958/59םיטולהה
1.4.1958-לןוןוג

.בי.-.ול
.2
.5

.!

.5

5.110.250
622,626

דס.108.886
ג51,564,524
258.426.286

.3.1650םויי

!

576.348.984
161.693.817-

\7₪.₪&8ש

31

!.ביטפ

`19.538.469תונורקע

201.720.932םיאבו

':רתיהביטימ

`4.82ו.2ו554/55'ההלועהםירק

,10.137.640ואצוהםוםץתוולמ

200.-תוינפןרפ

255.!26.286

הצעומה'ביר



תימוקמהצעומ
ובאדבמ

20,כפסנהטיקרורב
דיגנהםערשקב

50.-\הינב
3.-1חיחצ!יוג
100,-!םהוגװהרובד
15,-;יטע:יוויד"
5.-לייחהןעמלדעוה

{.קת

\

!לח
1260.-םילומגת

18.200וםידבוערצי
2002-\םחבםיכהו
1חךרגהריפח

175.-!ןיגפום
יונתבהי

*!ובוטיסרצגוץס
15.-[םרופיול

165.44סביבהדובעתבהל
75.4001דעסהתבשל
4.5001«,ד.מ
-:ךמהתפמ
`םילולסה

-')ךשי`חב
`םילובסמ

-`)שוה*ה(
{-םילו:סמ

-ןגמבהי

ו-יהטנדהטפ
\

לייונגיןגמבהי
1461.1011חורוףספמ

1ר07,55ס`ויחיסמ

1260.-
857.400
?00.-

355.-

285,960
306,295
76.400
25,750

5798.

3594,843

5522.500

405.-
595,900

₪807.955
7458.550

31.3459ילתונורקההזש\ך
”2-.סמו

םילונקח`םימולשת1-5הרתיה
1.4.58\591958591958

--555,065םימהדוגא
5002598--הפווװ

-20.-20,-םהרבאץיביקציא
[יאצויווגון

%-32.-'ץיבורוה

:'חרהדוגא

57,520--;םימותי
-156,770166,770?וצרו-ןג
{'חטה.םילעב

186כ,475?799.65565,525סיםישיבכב
20,980\-

920.'
15,600

160.-
141,725
275,960
161,355

25.250
7519,500

3594.845

0522,500

405.-
595,900

1 117,330
?983.790

'גחפסנ

םיצחל”תילהרתיה
0.2חיע51.5.53
555,065-
־2598,500

--,20

-52.י
87,520-

166.ף70-

-799,550
20,580 -

5ס.--
ב.י-
100.י-

15.- -
- 5 -

,1260-י-

70,80018,200
15,600-.200

175.י-

- 141,725
15.י-

,165,440ג8,500

76.400 -
4.500 4.-

5721,500`-

2770.41461.101ד6
2252.4901707.550

)ושםה<



:51,159םורל!ןונ!ןבחם'פו
.ספו

| | ” `
41 םיטולהה-ל«ורמיהםילובטהםוטויחו1-5.װן-װה

0.2""ו־1.4.585919561050/5951.3.59
60.--60.-120.-60.-וןפ{ךגןפ
־”10.50.5087.880"־:[657.30פיטידופ
]-הסגכחםע

00.-210.-150.י`לוצינוויד
-.יװװבהספ

18,75020,450!ךונחהדלפ
י"עהצצופספ

₪61.853841.850”הצעומהידנרו
295.-'!ןויגפ
!5.690הרבסהלהנמ
707-הידוהיירוט
57.יןןקפ
,וחסגהורטפ 870,350870,350'יניפענגם(
--םידלידחפ
-שוגךתוחהונוב
־'”!,ח
72.-;הפשוװװו

59,450והיסנפ
4.250?ונווכוםװג'חפ
:חונעפהיבכונ
:520.-`!תא
45.-נונ!ינפו-גוםייט

330,658.622,128.ל.ק.ק
94,600103,700190,800ווסוהןוק

,'ח.ל.ץ.ץ
7074245-707,215יוחטפזברס

־10!.592'<
-8-"-

,200.-ובװםלעפת
1000.-1ו'סס.-

;...שי

1

150.--:150.-{קחצימה”
:

!ןסחחלש

”!519,621 195354469 46934338 06006.075 מ"פ-.=====:-.===₪־₪====:12610.479 תונודקפכ"הס



«....ט-.%.ךטװ'יהיי'ויגוץא..י,-'
תימוקמהעוט

31.3.92םוילםיאכזהןיטיח

םיחולשהתוכולוורװי{,םיירנקהםימולעה\-להרתיהי
70.2!ו"ו`:55:51ס-ל1.4.58,3558/591558/59

,גוציב'גרו
}

!!!(.י90.־ססהי180.י'150.-
725128,217201.37.־800.-7'21..201`.זיחרקו
-279.800!:פ.םסס:₪.--ליובקתעןרוו
יאצויתדוגא
2000--2000.-2000.-\לבנ
ןופלטהוגחוצו"

620.052.304.258.555.794`:941!”.555תוחולה:םורץ--ובו;.װ
ןופירוונחוצרו

720.5525815424”89245.230,299”3316.!שטננ'ח-יפוקפנו
-לייחהיחצ

24314001921300”!500.192125015.5000.500םולשתלחוא
315.--515.-315.-ולװקװװ'יוגװ

;:ייווגני`ג"!!!`לט
-.!?ס.דסס.-.ולסוחת.

1025.52155,520ס155.520װזװןייטשלדא
”,498.-49.-'קםגיוסילםותב
---155.-;קחציוסיז-

גטװ15.-15.-\ןוו-יי
488.-455.-858.-)חה'אכזגװס::

תחת'ח-װאוחװייי 1624.--יןםייזגועייצ'.
הוהמו)ךוניחו
217,805247,805217.805]תודבוע
7.1507.156ד.15סוה'װעןיימא

-033.-493.--יתחכשןמביל-וא
ה'ךגג"יוונא"

`

־”!*-86,130:150[מיװ'
-660.555"77.585.-{הרוװגוו
ויחומ.ז.סלפו

-:ןוס.-170.--'
-:2.3352.535-[וװװהיוװגן
161,185--367,155..!וגוט

װװ440־12061593וויופאװס«61,415
-.1050-.500--.450 ווווװד-ןג

|..חוכה::

ןה\ןטםםוםת

!"'חי

!

710505
*

594.װס:6100.6005980.670174,750
|םילעופהץנב :תואולהןונחה

־12708.10013548.200840,1001`]-;{תפלוח
\

\

595.8051810.5251499410288,330569.505!גד!וגוג
־1־”75.7'ו5.--םגיגגיצגג

)וזוח<



31,3;9םוילםי.רחמיד

2.טכבו .־.,”יטע".־\־-
םימילטיח,חונזלװרחיםיי/ונקתםיחלמ'-להרתיה,
0.2ח"ע51.5.59-5־1.4.19581958/591958/59\

226,500226,500-ילתפנ:חװג
-םגךקםווסנג

[

םכותמש4155.525417.120[333946370190759{הוולמחולמה
"-יצונוג

50.-:3056500765,300-ץיגופיװח
2'606.25'־40.י646.250םייחבטמתיב

חרובור"חיג
90.-90.<>150.--150.--!םא.קטרופס
--12,50012.500רוונדב
-!1705.8706,900ס1-0.וכיגדו
905.־1905.־1000.־־ד"!ע.יװרב

'1<>7.י15024.0753246410925,355]'וסג.-ס"תװבויגיגג

7.50]-־7.860'7.80)םידםגרגו7י\

11451415.710ן117!111537161705-1715437.580!"םגגרבנירג

\00.-20-1.-120.-1סס.-.יולג
)093.019|־3457515-1526'093.019.1706חיחוצזירג

17.750י--117,750ד.750בקעיןווג

33,5303--|33.533,550נסהוגךדחופ-ןווג

גפם.-165.-!190.190.«]םירפןווב`נ
78.360'76.360-1550.360ג`ןירג

312.־655.-312.`520.-.לטיו.\”רסוניג
.יגגו-

;1.885-{יחרפלהקגוןווג

294..--וגםמסג
ןותע־רגיויי 293,130368,380205.750150,500295,130`יפוי

!|

170630011.46.4718!2850672'1146.472חווולהםולחה

-'םכתודירי ־?610.ס7610.02525יללכ'ח
-העחוויו'י

'

15150.8621530.862.251630564,רורבל'ח

162.-]512.1305.-162.-רפחו
78.600;78.8195,500117.900ס0דודןגו

215.490;-218.490;216.490היוחיץםגוד

&1523.נ3.5880קש

11323.380-!1325.380

*-1.58קחד
197.1151י197.115

?

ו

;

)ךספהל



קחד
קחד
קחד
קחד
קחד
קתו
קחד
קחד
קמו
וגה-
רבחה
וקל
נסה'
סב

ופה"

!גחל
סקפל
קולה
\סהי
רנה"

תימוקמהפומ
ונראתיבו

531?םוילםיאכזתטי'ו

!.סטבו
םיסוטקק\-להרתוה

\ 5.55
\ 6.58
\ 7.58
\ 8.56
\ 11.58
} 12.58
\ 1.59

2.59
3.59
,”\

תוחומהה
\חו

תוגהיה
חו

םס"לע

תונכומההפוקה
,םילו

לורזינד
יװ”םגחו

ואדנל"הלל
`"הפ

\ה'ווהו

«549.510הווכזפיטרפה
94.5

21.-
66.570הגויץינוווה

1775.4

וסססי-

25.5
5.-

-;השמונום\ה
`הייחנהיתםה -ןגועהרעונהלש
-\יללכה:טחמ
641םהרבאלפכו

תסנכהתיבהדוו
םינמיתהםוצל
לצינוךלוו

\

נסוהוחהווו
\םחנמהמיז

;םחוכוקורו

\:הו

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

םודנוק"
1955/59\1956/59

גגו4,365\1114.365
1181.370\

.1124.46ס
\ג458,8פס
367,460?
2644.190
450.470?
510,820?
16ס'י
-.50

198,940

1350.
2506.380
527.715

2575.600
2000.-
75,550

56.67ס

5396.916

1000.-
250.-
4. 50
6.-
87,500

\

\

\

\

ו

\

\

\

\

\

181.370!
1124.460
1439.990
236ר.460
2644.190
2430.470

`251ס`820
3017.ו20

4549.4סס

1560,545
524.355
233,215

5396.655
2000--
73,550

137,970
50ס.-

-.700
17ום.839
8096.631

\חונזלהוחו
51.5.59-5

?857.420

»350,460

310,545
?567.585

₪821.265

>.21
137,970
ש0.<

7ס0.-
174ם,839
3475,359

675
18.58ה

0,155

\

\

25ס6.ב80

1775.484

ןטטס-

4.650
-.6



חיפיץמהצעדט
וגוטחירג

`לחגטנץועלפ
1955.070)ויפ"פיחווט
125.290`הנסונזנגנ"

2גסנ.-"חוםווסי
;םדלי'גים`

208.155\ןורהאו
14.950'הרויניכי
105.400לאקזחי,..חצו
70,030'הדוהי\טהכ
ףםוי:לכ

*>

100.-'לחריפונ
%ל`גלו'ד

181,630ד'וע
\ידעסחהכשל

-חממריװףיהכאלמלס"יב
'חב-דעסהתכשל

2584201חופווװום'פ\חי
`-וצסהחבשל
108.-'לגוךיגדגיויוציפלוסוכ
ידוסההנויל
791.-תובאיתבדסומ
ייהועינההנקל

565.-!הושהזוחו
`י-דפםהתכשל
־ל'װיבא"דםום

557הינתנ
!ויה־וניו'-דעסחחבטל
ילופטלרטופ
\וליגוםוב

,-ועםהתגסל ,הסרחח"יב
! ן-דעסהתנשל 476.-`וקסו'חב

`-וןפהחבטל
7־9?7\זה-לחהיכ

-וןםההכשל
416.920ןועחם!בוב

־סיםולניודבו
ג

150.-

54.-

-להרתיה
[1.4.1958

52.-;!זיוותוגה
!767,803לפטמההרבח
ת\וקץהלתוגה

121.-:םינג.ל.ל.גלש

&,ספבד

םיטלשה`
;1556/59
!

52וי
נ5ססס,-2

510. 390

5546.910
ג29.!2.
?סטסוי

206,135
14,950

457,100
183,510
957,850
100.י

366.י

450.-

700,-

54%`

475.-

150.-

59531םוילםיאכזהתוביטר

םויוגקװ'
1958/59

55046.512

646,020

₪08.00

351.700
115.480
937-880

!09.500

327,800

780.-

577.-

526,500

547.4סח

27.-

!?,פ-־

:

\

תוכזל.דוחי
51,ס.5פ-ל

23814.321

220,630

1516. 206

102.א

:%

ו

191.650

409,500

\ 535.920

520.-

10163.-

411.506

547,400

177.-

54--

485.ויס

266,920

םיפול'י'װ
0.2ח"ע

52.-
21.767.609

121.-

1955,070
125,290
2000.-

208,135
14,950

1ס5.400
`70.03

100.י-

250.-

105.-

050.-

555.-

547.-



1

תימוקמהצעומ
ונווויצ

31.3.1959םוילםיאכזההמיה

-להרתוה`
1.4.19581

יידעםהתנשל
165.-יןופסניפתיב
-1צסהתנשל
275:-ןוערגההילצ
-וןםהתנשל
1חרטגו<לצפם
44.492`י”אידלי
>ידוסהתכשל

6ס.-יגייד־וצ'ו'
..םוי”רוטהתכשל
`יופכ'םיגנני1-ועסהחנעפל
537.170יװףהרעונה

-'בחרםלי
292-600ימויךותל
-חיסולזיוםכיל
גץן'ווצם

`-.87
8491.879;םיחטבמ
ילעופתצעומ 790.1101קונינג
-םיובועבזום
2ס.-.ןיווופב
.־יעם'לבקמ

.סורפיאצוי

-*56/59הגח
?6.500םיוםיצנגם
200.-1.«.ד.מ
יאצויועסיינפב
374.-57/58הנחסדרפ
פוהוחנעופ
א4ג2.500ןנחוװווץ
!72.6251'תוחרהדלס

;465.400ריוצןוריפ
חן'גבם
325.-ב"כ'לטיװ)"

&!װיחװוחװכ
הקוסעתירפס
;!כוםי"ע

585.-ןופלזה
”סיפה”לעפמ
ייתוולמ'ח

2.55*111.845הרובחמ
5.585401.990תרובעמ
־4.58חרוכדים
־58.5חװכו`ם
-16.55תווכזפ

,-.`ג

םילחלת
ן958/59

275.-

750,-

!תאנש
21 ?.725
₪07.31”

!005,240

944.-

4.250)?”
57,315
200.־

353.750

2900וי
-.15900

71:ל.580

375.-
9. 535

111.845
₪407.99ס
9015295
9055340
?(101,920

םילובה
591958

78.-

166,500

507.020

100.140
129,535
145,725
575.075

?₪. 500

1011.-

555.-
8.715

200.-

621,235
?731,260 !

450.- '

7סס.-

209,706

9045395
9055.94ס
9101320

"סולהרתי
:!ג.:!59-ל

243.-

!4.492

60.-
166.500

994.190

25,860
1295535

”9.574
714. :!70

!'חי

510.750

30.-
20,250

033,735
1'3.5"5

12344120

850ויי

585.-

209.705

11

1

)
1

ו

1

1

1

חפס

750.-

292.51”

57.-
6491 ,57 9

760.11ח

20.־

78,600.
200.-

353.750'

2900.־
6251.172
?אל,550

325--
9. 555

111.845
8407.990



תיפוקשהצעומ
:341351ונואירמ

595םוילםיאבוהמ

5.ספבי

\”!:;ואח`יוןנךהװפ`י־םדאג'קה-לךזפהשװ???םי

\0.2ח"ע1958/59\1.4.19581959/59(
-:\055.«632\7.58-8324.0557תורכשב
8.56-3059360הווכחפ

\
9350.305

\-\\-
-\\-\96דד.9.58-9677.635635תרובחמ
-\-\גה454.7כ0\10.58-10454.750הרובחמ
-ף-\?755,625'9755.625*15.58הדוגפב
-`\,\?9544.095544,095-.12.58תרובחמ
-\\-\גסודס.פ10470.85565-.59תרוכשמ
-`\-\2.59-10500.11510500.115הרובחמ
-\\10ג55.082.גח379,258514.340-ק.כפװו\בשמ
\\\::*םש:\װגװ

139.95סח\-\-139,950139.950\גועירועש
44. \ - \

\

\

\

\

\

-\44.-44-\דמלוןפוג

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\
\

\

\

\108.77ם\151.250\־2601086770.\דבדעחרעדג

\3215.852\2278.074\3852.563!5215:791,541\ידיג"

?\\'ח"ריני

\גפ58.659ע14.960\-!955,659*1973.6191חרװצחקפםה

!20992.ף25255.4508\53568.743גפ59326.020992.750ד5ההגוגללוס”

\555.?20\\9.935\320.־202.5552512-620ןמלזררברפ

\\\:העובקהלכלכ

.2ס.-\-.-|2ס.-20.-\םילוע1.58

,-'עובקהדכלנ

\

\
\

\95.-ה-\-\95.-95.-ינזוחג.58
\\י

י-ןונקהלכלכ

\\

2818.ס281850.ס50\ם'ל\צ2.58
\-\»”2815.050\

\\\:-ה;ווקהלכלכ

\900.929\־\-\929.907929.900`ם'בשרח2.58
\ .

\\\ןצבקהלכלכ

\”2950.595\\־\-\2950.5952950.595-ם"7דצ!.58

.

\\;-װצו:קהצבו:
\

\\500-005`\־;־\10057500גלשא500פיג\"\ח58.5

\
`

\

\-הנוגקהלכלכ
!\

\

3251.955־ם`ידע4.58
\

:־\\־\3251.955

\\\-הע\גקהרברב

\-\-`\ג043.-\1043.--?ונװוח.4.55

.-מעובקהנביב
\\\\

-\-\נבג5.225\3315.225\-יתדלונ5.58
\\הצובקהלכלכ

-\\-\1098.500\”368,500־טיב”רח.5.58
\\י

\.<-.ע\:קהלכלכ
־\\-\3135ו675\51315875־םילחז5.55

\

\\עובקהלכלכ
-\-\1033.-\1033.--םובזוח.6.58

\

{רזעהל



הימיקמהצעומ
'גהפפכונראתירן

םימלוה!,תוכזלהוהיםולוגקח1םיטולהה%:51.3.1959םוילםיאכזההסייד .\-להרתיה

ס2ח"\3.5=”1.4.197259₪5859
,,,”.(,,/,.,/.,נ"`”

\-\עטקהלכלכ

\

-;-51493755149375\-םייח7.58
\-הע\כקהלכלכ

--1067.5001087.500,-םוכחת0.59
”הצובקהלכלכ

\

--?25765.026165,025-םילוע5.58
-הלונקהלכלכ

'

1299.500-םיגהונו8.56
*

139,500--
\!”העוכץהלכלכ

*`-550,100\!:5541400-םילוע9.58

\העוגפהלכלכ

4-םיגייווו.9.58
11325001152.500--

העובקהלכלכ
'

--!52251.220251,250-םילוע10.56
-\דצ\בקהלכלכ

--104539010.15.5290-םיכ”ח-00.58
;העטקהלכלכ

--:35054315505,515«םילוע11.55
\ףדכחכקהלכלכ

,

--10455001045500,-םיכזוח11.58
.הצובקהלכלכ

-,2669.1002775475109,375-ילוצ12.58
\

.\\.עובקהלכלכ

-95.-105265011504150־פיכיוחן2.58
\

\הצובקהלכלכ

-1605.7סס12944.52698.500)”-\םדלוע1,59
1ה\:הלכל

-.₪82.55)1088350-'-םצכהות1.53
םיעובקהלכלכ
-2798.<295,7505095.750-םילוע2.59
\-הצ\כץהלכלכ

«-הינחה2.59
י

136,300(11.55.30\-
!העובקהלכלכ

[

\

-,?176,5003111.750935,250-םדיתע3.59
\הצובקהלכלכ

-;550:.115665501156--`םיכוזוז\:5.59
508.285506,975:0.090-506.88511הייחהידבוע

.
\\

וללכ*"
\-12160.50012150.500!-,-

-ן-231.-־251.--?ןוו-חןויגל
15.---15.-15.-.ווהיזוזע
-{12,675-257,500250,175ףכתרפוצ
`-2ס.-:החוכו-וזכ

-2ס.--
!תיאופרהרוצ
₪.---"8-\םילוע

,!.`יכנתוויע

180.-\100.-\100.א\180.-\160.-!ץרב
\

\

'
\

)ויו'ט\יו(.`



תימוקמוצצופ וכראה'צ
31.3.52סוי]םיאכזההמישר

-להרתיה1
81941

איהתוויע
'

-
₪157.455ווןוווובםצ
־מ'עבינחוםע

\ט"תח”תפ

568,406יגצ
ס.גנס`הגץןװסקנפ

-הוונורגיורפ
019.”5פ"הגפוווםחפ
79,400ןוירק\סום

552,500.צופלגייפ
88.-רנויוטופ

יןפגון-לופ
25.-םהרבא

װתװשװװוװש
117.-!םויפ
646,207םוכוטרבופ

ךורכןמדירפ
0.010יבצלקנרפ
12.2םסםװבװןמדירפ
יפותישל
292,705וביץע

-\החמקניפ
־'הגחו-סקנפ
-האלסקנפ
'בחיןויו'
167.5ס0ם”עגחוטבל
ה'גברצ
841,685ונ1אחונעפ
ודווחסנ

113,-,ירודכ
\

היגבונ
75.5וכוגוותרוק
10,1755ילסחיטחינ

10.-םייחןזופזופיצ
49,500`לצרוויקיוגךצ
{הפפןמפוק

-.295
«םילוחתפ\ק
719,056`ליבקמספ

*פ'לוחהפוק
803.-וא\םוװוץפ

!

8פ!ד

םיטולהה
1958/59

19495400

2478.75ס
35ן

57. 012
753.700
637.500
89.־

23.־
1.810”
-.117
648.207
2600.־

0,010
18,200

292,705

884455

113.-

20--
!0,175

10--

49,500
:לס-־
5724335

2965.-

םויובץת,
1958/59
52.7םס

19700.י-
5.360”!

!

\

?455,721
!4.960

1.5.-

674,500
285.־

!84,506
3.300
2.130

867,350

1ג68.סס5

5ס5.150
!

1

2163.- :

5005:59פ
'

'ג"!םג

.»247."[ קובדלהיחי
33.3.59-5

82,700,-
3ג5365.05551,455
515,540-
,568.4ס6ן546,350

0.090}0,1305

?
-.15-!

!

-7.012!
*

-78,400
-;552,500
88.י-

1

>-,23,

[ג11.81ס;-

--.1175

-648,207!

-0,010
`

-18,220

-292,105
464,500'--'

3,300-
2.120-

-1054.65ס
ן641,685וג25.255

<

--,113]

?

55,545-.20;

־10,175-

10.פ-
!

-500,49\

:295.-450.16ו

719#.ס55-

!

-,-,8031

\,

)ךלה(.
`



הימיקמהצעומ 'גחפטונח)םש
1959,51םויל:

9.םשבו

וםימולשתתובצינחוחינ`סילוגןח.יםילילחה-להרתוה

.1.4.1958]1958/59:1958/5951.3.5994`

..!שא,ק,-וק.-.ץר...

`«טייחהןופו

`

7\
\

!-ןד\יוחם

6869494-,6859.194:12746134420522.550-ועט

היפב[יק
`

,ן

'{םימעפל
[

!

5634345`:5409516\61388.0914162.655ןםייאלקח
1227.555\153ר.565!:ןפהי9.-\צ'יוה'וטנק

}

\\הפוק

\\

21262395דגם.242035912232.993:71552463229וםילומגת

:'תגלופ

`

[\

99,500-\130.-99.5229.500סס\יװן-װאי

עונלוק
`:

.יװו-װו'

\
*

\

--`3)<סס.-«3000.-`-דחוימ'ח
700.-350.-.'וייפחגיגק

55ס.-`210.-.560.-`
.\הלועהםיוק

.\המלה'ח

`

420.--.-420.-['42ס.-[הוח.װװ
,ןוכסחוםיוק

`\

!-כיעב'װװי
\

\':ןיי/ןרוהקנב

₪95.5סס-\-4741795.500ם5.500\ביג

\תאןולוק

`-

18,500-;-\18.500;”.5001יבהז

12.-|5.-`9.-:הפבןיילק
1

-.12-.9
;,`השרוטנק

ת\וודם
\

-.240--:-.240-
177,380177,380,376430375.130177.360חייםבצק

-2סס.-־100.--;:םס.-:דוסיהןרק
.ל.ק.ק

`---.100?-,100-
?ייז"!םע

\

--207,540207,540־-פװגוסןכוס
:`!\װװװןו

950.500..\-956.500.'950.500.פוװן
490,550גסװנפפ\1230.ם490.85647,09639”חחלטנזור

600.-1602.-\1752.-750.-600.־םייחתמר
רחסוסטור

`

-`:-.40-.52`:-.12-
2.545-`-2.545`2.545ג"יןגןו

\תקהלתופתוש

734,250-.-754.25734,250יהוורנ

--:3.1805.160-`ינואהימוגמ
259,765-;259.755766.930,507,165ןה'לצלמנהו

השפרגנס
`

.

1765.625?1525:134,375.-1765.625`2975.-:סוגהפ

112.--\פפ-211.-112.-םחההחפה
16.464,580769,380ס5.500בפגסק769.33פופו-ןווא`

!

}

)ךמגהו`



תימוקמדנעום
ונראתיב

.
,

10,םחםד

שמוחהו-להרזחה`
43-1449551

1958/59

.י"ע-םיח”
\

562,475;561.4ו5.יןרוג
\-י\יופש

':

25.522[25.5221יקסרפו
[

ר.װויוול 432.!292.-?םרגופוג
;12.-קחצייגפ”

!ןותע”םירעש"

35.-[35.-ימוי
.-,,...,:.-!-
-5-םינוי
'ןווסהפסוה

3.53
!

-.215:-.220
:ןווכתפסות

1.2.58.-.130-.130
ןורמחפס\ת
4.58--.245
ןווגתופוח 5.55\--.235
;דחפתפסוה

2דס.-[-5.58
[ד!םחפסיח
7.58--.525
!ץחבתפסוה
8.58--.820
גוזמהפסוה 9.58--.730
;\המהעפות
10.58--.725
חווטתפסות
11.58-`-

י\ומתפסת 12.58:--
ךידסהפסוה
1.59,--
,'ןוזםתפסוה

2.59.-
'ןװטהפסוה
3.59'*

!פיפוהיפ

-

21494576.994פ232.996יג-גס

וסחתוו5פ:גיסת
11895.33011896.330ווןוה
>-;תוינפןוק

\

931-189092-262?גנופ-;.טבשב”

`גחפסנ

:ה,1959ט"י)טיאגזהתטיח

*

הקיפהרג-;₪ם"לוגקת
1358/5931.3.59

-..`-.-,--
}

277.845]276.845561,475

25.52 - -[

»`

292.- - 5 140.-
-<--.12

!!!

35.--ו-!
- 425.- 425.-

-ו236,570236.570;
215.- , - 5.-

\

130.- - -
- ` - 245.-

\

-\-2:55.-ו

--2דם.-
`

\-
`

- 525.-
- - 620.-
- - 730.-

ו
1

-1551.-580.י
!

*

װ:

-ון780.-|750.-

-!'740.-!ד40.-
[

וי

- ;' 505.- 505.-
- ] 395.- ! 395.-

-נג0.-:310.-
םשמש-864`ץ01ת471154.93020.932

11596.55ם10137.640:10137.840
- 1 200.- ] 200.-

.
`

;71349495?59558572!197502י



ם'קםהצעומ
ונואחי12

51.5.59סךילתומוצעההמישר

'דהפסו

24.575]הידוהיגוגצ
-\חורןונרא
-'הנ'רדגפא

'ח-זגאוסיםא
י"עזגהעיבר

-םידבוע5
וברוטווגבלן

`-
-לוגץיבנקןוצ

129.730ופ”עב.הםוםלג
-,װןה`וןןוצנ
-0יחרנ<הקברןורג
₪,,.1,
-:װן,:ט:,לופה
-'הפוגלוו
:הטרק-היחבףלוו

־תיב1תולקתל

4.200וךונחהולםה'צ
-\הסטןויטקוגסוץ

־\היווחוונהי
-לגיבםיפ-ןח

0.420\הנשוש -טהוגןןור`ת
158.7351ןיומיבקעי
דויאןהכ

\
5ס.-

-העובקהלכלכ ?םילוצ55ל'ופו
-לצרהיפסכ
הג`הןןיפל
תימלװ'רפכ'ל

]![יתביסה )ןזיח(
[םילדגםפ {ץוח'מג

'השגפווו\ס

\המחנןיפולךמ

\דוויבנע

םולונץתםימולשתנ-להרחיה5
-2װיע.61.5.59-ל1956/591956/59|1.4.195₪\

\

\

]
- 80,135 80,155'

--25ס.-[250.-
715.?16!169,965ג152.פ1151,19550

--,50\-»-'50
ח

30.-ה-30.-\-,
]-ח-`25.20025,200'

30,4450050-₪19,855
;

\

209,470

ו95,911!ף2.335

.7\

! 50,955

\ 724.- 724.-
י131%א:150,-

\4ד6.1סט`475,100

\11ד.-ןנד.-

916,500 786,170
00.178178,500

132,655152,855
-.200-.200
-,105.105
2ווס.250.

>.5561,350
- 592,640 592.840

\

\

>

\

;

0,420 \ 0.145 105,275 105.-
\

\
,

־|50.-50.-
335,665 ! 560.063 \ 338,556

- . 72.500 - 72.500
50.
100.

5ט.,
.-,-
\

\ - 10%
155,545



תימוקמ!ערמ
בשןתאתו

931,3םוילחו!מהתמי

!?־-.םפבד

םילובטהיםימולישה-להרתי
1.4.1958/1956\

1955/59

15,665 5.350 85% 315

3

\

!

־375.581.025־\15.665יװחבװחנוק

?

\

-וםםגיקטװפץ
-ןווגהצוח - 25.-

8704. 428 5004421 1322

\

!

\וווםרץם:".יװו

"..א.אאאשמטגםאי"...45&



תימוקמהצעומ
ונואוויצ

:595:5םוילחיבייחןןתםיס

ג,.ף"..`-«.ח-י־
:םולוג"|.וגוװלהווט! `סח"ע?[.נםוייו

םילעופהקנב.
|

יזח-בינ
!

”!4.560'984,500רבח
\תורבחבוװ'ופ

200.-200.-םיזנת

\םלועהםיוק
,

`500201`י`רבח'םד
20ל500

!

כ'הם
\

88720.58105812437817122312]17122412;יללכהבשחה.

\`-יל`גנ\ג₪ןז\

56.־86.-`'גמד[\בחװ
85ןי`

ייללבהבשחה
\הצצופ:ווח'ח

\דע-היווחו
\

5:580.-\192196529115318.606-555033527155יחונל
\
\

22588.412'27155 355 ] 111508-975 }02036.072 36427.741 כ"הס
\

\הדובעחבשל.3
239.070230.070

`חחובץ'חב

15.4801.5.480115.48%\חויװבצ

\ןונחהוו'ם
.

16417.870'253445701757.5701758320"תוברתהו

;`ןונחהרועפ

\

ויו-תרבוחמו
\

'תינבלהוולח

4000--\!'יב
6560.-:'ונפהװװ
ועסהרופכ
50.-הועו\פינפו'ח
,י"עהוונעורזיפ
2480\תוניטק\1340-הדובעתכו-ל

!19581.29020972.22012056.920גאפפטפס`כיהפ

`ווילתוװוןיגב.4
--,0.772י275'ה

סטמ/6%!ס.יוויז'-'לארשיקנב
2655.360<2341.970343,390!יפ`פהילצופ

`'ח'יװיםעי

,'היולה

ילגםםסםק
2106.080|ם'ןסויק

\

הל\,ה!."יפ
?ןופצ!"גכ

.`לחוב'ח

554/3116,9001:'19.20%?

\דלונהטיוו

,

'10.500לןװם'ח
,-.230|-

[וח!חולב

:4,
'

;8196 - !|

228" 0541]



"”םוקמשערמ ₪־..-`טובהי' :59,:.91םוילטיבייחהתםיןך
?.םבבו

קתהגװולהרתיםולובץתיוסיופולךיזו'הגװוןהרח`ו`
ע9.31.0םויל1950/59!1.4.19581958/59-ל`

-י55.י-!-|56.-םחלנו)ינלוג.5
-,1429470-[1423475'-'ם'חוןירג

1600.052-862,-1530.062װוגל"םע-תרויד'

סיפדמה
`

560־4,560-«.560יפיזפםה

\תורוהטה

,\

-115,75060,750-175,500`חוליגה
1151`-154,513|02,11562,400םחנמונהו

,ךיש-וביוח

'

-י-19,25019,280-סקסויןלעגנ
ןובס'בח

`

:

]

-25265.04523152.05594,290-םייחםייובח
-\1-10745550ז745.563-יוםץװ-םידגװןובס'בח
-200.--:200.--לבוח-ו'בח
תוחפל'בח

1
,

-200.--200-7.-!ובו\\הירק
[־275,900-[275,960-ןםורסיול

]-־30,«|30.--חךווזיגוװיר

-\06,225-86,225-\גקןיונופ
;תטלשהטופ

,ךתחה:יטוקסה
\

-540.-1210.-1753,--\56/591ו
\ייװפ

'־88,---88.-

:ןצמחוונופ
\'-60.--60.--:ענ

-99.700-99,700-«פולפופוס
,)8(םידבוע

-`210.-1090.-2900.--"זגת\ייבו
-21,250-:21,250-;םדוס'װגם
-123,500-'125,500-החפ'גרפ
'-`-79,25879,258-ףסוי.יװ-,גצ

יחו-יימיתגװק -5758.-10222.700,14454.700-שוחיװ
:”75,545"-800211575.545.-5575.545ןאי'ח

]םיװחהפוק

-957,655-957.655-ביס-ןדחתפ
4500.--41500.י-4500.-(םיענ\פםר

-4626149030201.410160593780-ןונחהיװם”
-.-40.-ו40.--!הילוותופח
םיטוליחר.ב.ח םיבקיהחיע
58,080י1250-88250105780,8802799.260סותוגגה
551,132”:'50«,,939(;51,2112.3300505974.4י־־112פ,־71-0כיהס

51.!155060'2882(%0862,767,572473108?₪.'



חרמוקמ??!?-

ווװקף;חבסורסמו!ןזואהיחומלבקתו
\

\תלבק
סומלופהתוגלפה;

-+7י'בג`י..םש,
םרוןוװוהתיצולגוונז'תוולםההפוסו־

,ת\גוערג*ץאגגװאםלועהםי'ון
םלוסו2000

־2000.;תועיטנ.4.7.4ןוכסחוםיוק`.

יוג000.תועיסנ29.6.54ןוכסחוםיוק
־5ססס.ךונחוגיצנ29.6.54!ןוכסחוק

"3:500.;חוגוװגז8.9.54\חבטהוםיוץ

]םע:ןוריו
`ןגמיב-!\54װזם

.ם'נ־5י:«(₪.-םצועןועםו!
יקנט10]7150.-י54ואפםע!חורו

1

.

.,

:'ןוכסחוםיוק

24.10.54!)ל(
[

4804459ךוגחיניגג
םועופהקנב

3......וב1"

..,
"ונוויכ'

היגוורגל4'."
חוחעדח,”"
תיניערג]]י” ווװוחף"”ג .וכע-110002.-חוגועוג6יו
טוג”800.110862'חוגועוף'י"
םייח2]5ססס.-;:הנועדגו7'12.57.2־־

[.82846.280!

ינייג50000.-תונותג-15.7.58־
ינש150002.<תונותח15."־
הנשגיז1900.-\גו-ג\50.9.58"

>
:הס!

.\

'.
1ןוכיתדעו,

\

םופלוו
!

"ותפוג19.11.54

ח5זבןוערפ:ש..59חולשימ
1959/60

ווווו

588. 500
1 21 3. 850

-.50700
9661285.840714.טסו3634,דפס

\1.802. 550

241.`טפס12600

8284628)”
!!!-[73,200

510.4359:
י21026.501נ`:5613.200

30 1800.

.500 10247.540



חמיזו47 4םוכס4.ןורח)ק \חלגץ
זרת”?םולששווו'ןםה

הוולמה
ןונחינוגב512.10'”טוגידיג"חונה םימתקפסא55.55`י־ םישיגנ55.15.11י”'

\םובץםםיבוליװ:ה\װא

\תופדוע

,יצרולוסנוקלחוולםנ-לךפהנ

.
\

!ןךונחונינב\50..5.55\וינתובח
`

1001.500.-1,505\100.-107,825\2555.-ט'ג”28502.-22%
\סיפהקפסא581.5.50

\
\

[
16250375.6459.-2071.575\2500.וגחגסמ1875ס-53%

\
\

־4264940.1591450,328.7.-543.4ןר\5נ6.חג”15\ספםם.-25%םיסיגב50.6.58ן.
2723.110.815,25614.51555351678106!569כ"הס

חיצרולופגוק\26.5.55תולעופהץנג

ןוג"\3.4ט'ןצופהץנג
\

,\סכנהמ:ףח/ץ

!.תומדוק

\ךפהנ50.ח.

,532511,310.-5.8הכז524315.-היצוילוסגסץל

\
\

1645.-35001.-5.5-80.600הגס2ף`5500.-םיפ51.10.55
זי"

!

\

ןובסה300.-\548.-177%*\4511.-
\`.175”

3515-[591,910-8111`632.-:;8741«;!הס



סגוקםווי

)פוןן

ןוטוזהןצןן
.יפןןםה

\הלבקןווץה \וןורװוו

.23.1.!6
\ןונח4.3.56 ;בויבץובב

'םיפ.
!

ם'ג.םטיםל\”ח:והפ >חוםו\ן

\הוולת3-לךפהו

הזנוולוטנוץל
בויב-שיגכ\3ס.58.6

232 ןונח50.6.59
45%םיפ?30.5.56

הפסיחגתיינב4.3.56
כיהס

ת\גופטז{26.4.56
םיטלקמ:25.4.55
:9.11.56
\16.5.56
: 9.7.57

?16.12.57

ןונחינינב
ט"יבםוחוךונח

5:7":ןובםיפ15.1;..7
ולחחגםינטקםוסרפה

תיברה
ג'הס

ם

ןסחמותועיטנ ם'וחםוװםיייגב

םוכס
`יםולשחההךולוגה

`3211115
.282

07,636 2229. 262`56הגז`2229.262
;יכ"

.-.1036 .1440015
\

15.5`הנח9215םס,-
82”25929\

`

`5.5ם'װ־50009

3001.5003
620.-

718.050 1540.-
3617 156 5425.282

393.750` - \4. 5תנחג35005.-
71.15־1362.022 הנזגס3000.-

, , |

231.575ו#8+5.15]הנה1200022.

291190\?5סאץפוהז22גסססס.
26.491םטסשת-.`פיהגזגא6000.
449..דושח5.548הגי450022.
929,562\5.5418].־950012.
50ד.8985ו9+5.5ה\ט500020.

602.269-\54.5הנח17.6ססס
.

־.סס5ו
*

#13850. 558'3362 0224

21ס28.-'13354.1
־

1370.א)`550.ג958075502.500.-
\

567.500. 3460
9170 '25404

!550.-
2 48.-

195.-

\

156,577 111.408`1127.585 -.₪560, 355.555\25.012\1ם6.582 2537.978
* 11100.125

-\ד656.079
-.12000`
1ס00ס.-

795.-
562.500
251. 326 93. 634, 3087. 893 4500
515.716 531. 797 3053. 853- 9300

428123532.279`1.3044ג2י5000
534.רדב500.2995.47516.

\

0 1421 .56132171. 83952937. 978

.ולןוט-ועסזפ

ןוקולרס

\ן.

!....י
!?



ח5פלגץחג

סיפהלצופ סיפהליפכ

ודגניגיגג

ה\לפ-םיבשות
יפוגב

ל.ל.נלסו
!

לייחהרצוא
רצועה

הרועץםיוק

רדימע

הועק'הלהינח

"ורסמוןווגה
תלבק

הוולםה!
סייגהיונב17.12.56
י־16.4.58

:הפ
4

ו

םלועתידגנ4.2.57
םיגודעום`סוװווםו\םס

[

56/07 .

'

םופ`17.12.57

םיב18.11.58
םישיבכ195.58{
ביהם;
!1

\

חונוערג15.2.571
היפםיפוליחתייחד;

1955/57
חוגוצוג20.5.571

\24.4.57
!

ויניננ”הפ\

ן168.15723`טיינתזינג

3

,

4973.925,ךש\

־51.3.59-4םוילחוד
תווצהך5915941419;ונופ59.551ל-װװלװדוואץװאװםו.3!ךפשנםי'װ'אתובװ;ותומוםוכס

₪44תיבוןוק.תגוןוק”ו\ןוק%םימולשתה`הוולאה ,,אי-י.*ג(?,,-..,.ב
--5525;16`?!"58.126,”580.105:5545.8752592.515312.500070.285 ?4400.א

51,110,231]22814410ן4400.־'123.:5-500'יב"18

070.516':”87,99463.510זו405-503'|10025-

&

!

ג1,115.890

.5000--.588

4864.04195.655'הו'15

10925.93112540.599

י1051.52
ל

5094.069}176.860

4924.400

-.10000-4400277.800
-40002149.430- *1176.2סס

77.500 ?725.53ס-.18000

7696.90

5ץ9.570

7.29 `נס458107.212יפ
+

»4
1027. 340

550

245.־ 5

וןופו3324«(.ג84

לגעמ!ונז

קוהןווזװ
לןיוועו

”דיחיל

תבשחת-ו'צהווהה
תיברןוג

\
;ב.נ-'..,«,



31”יפםוילה\ולםיחםי'ייר

150/50,חנג-;,ןטפ!:ךכ59םס-װו;יזח!"תעטוקמ;פונסהדספה
תיבוןוקתיבוןרקו%ס!תלחותהוולתה

.
`ריילב

,\;
י-ו**.#ץ-אא-\\,,....11..,,,,.1,,7'

\םינלגםיאורו\
!\\

`---1954/5543449397.154493977סייבןיגב”־והווװןוד”-ג!

\1690.-־החגףהוןונכתרסוניג
?---:ך1390.-`

\---:-1525.2001:1525.200יפוהומלזןיבור>'

'.ד,

--<-':15141100#510.100יפוהו`גיפ"ןמויו
---\-1?49.50%\749,500';לאלצבגרבנירג

8524.497{!54/5549718594!או4טכ"הס
|'־־+־?־”־ד־`”ו

-1955/5619828.65519828.5551:־וװיורלם.
\בםװהםןחץח«

"13315.690'1535590-
`\ופסכ-ןמרבה'

-479,250]*475.250־
2504.-"ןוכנ

-.2601-

\\.

1955/555952190159521901יוחידכיהם

ן!?55/57259,972םיפיגנתלילסגיצנהיתבללוס
*52593725'-

-\890&1582ז:156274390”סיךגהיינב;המ:ילוס
]1955/5765225081יתוגכ"הס

מ
85325057

!
,־.,---*

1957/5515492.043549245451םייגהיינביעבהנובללוס
17553.725י₪56.75יםיסהשךוהגוחהםהוגולפכו

1155.050:116641306־םותחוהלילספןבהתגללופ
..57243.5)”`;3729515'םייו`פוהוזגוןה

4221443013”1957/5822144.501יאוךכ"הס
4

\
!

\87758.255םינל'גקס!הזדכיהס

\
\

:םיננקמ;«וזחתחופ::'-גפ


