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תיטוקסהצצופ
.ןק

63.
)4-דנ
4.
5.
5ו\
'5.2-
5.3, `5.5.

.5.1

.8 3

9.
9.3.
.'פ-32

וווןוו

1961יגוי-לירפאופסנחו'ד

םימולשתה

םיפסכהיטנופה
תודנוג-וו:\\װוה
םיבינבווקװוה
?חספיוותהתבו
וחקוזוהווווהיר
הניווביריפנס
תוספדה
וווסזווזחםוכסןווגובם
ירוטסװוג!ןקפסהכ"הס

ומחוחוגוווו
ריוואוחוןוטב
םיעונמוחפיטםוך`וג
ךןװהרובחת:חווט
תוינוגראןווווווווכ"הס

תוימעפדח!ורמוה
ווויוחוותואצוה
גוםחחובובםווםיכו

תויפוס-דוווווונוחכ"הס

חוויט\וןרפ
תויווחוםופגגתוגגוח

ווװימחתפכ"הס
'פפםוודוונ-פהכ"הס

!ילדבה.יולהגווווםוכס
יחוורהךווגיפה
יללכהלהנימה
\ווסבוווחתפת

תיללכותחנהווװפ

ןויליגהתרתוחהבי

דוװופםחודפוװ
הבטהחיניוװופ1962/63הנויו

--200412.90
ווס.15080..
-.850`294.60

5.וף2.דג69020.-
!7959,ג42.3502.-

}..53,44025:12*
58ן8.98\2וו6,51>כ.-[ +

־?(260.י

-12 .

םיטויפה

`! ;ג



ח'םוקםהצןװ
וויי"'יפ

יפסנחו'ד

קיספה
םייטוקסםימודו.7

ווװוגןן
ונפוןוווובספ)ו-װ
ווחונספ.1

{5.5ןקתנהדוגפב.1.1'
רקוי!ופסוהן1ו2
ןוו-חוא"ופסוה.ו.כ

םוידמצוסםיטויפה.₪
6.5ןקתכװוװבםםגװחס

ןװגפז:ןווגו.!
)5.5ןקתוובסוןחוובםםנווהס

!\װגוגװןװװוח)4-דו
וו-װנפחונוהקפא.כ
הברווביריפנס.52

חופע`5.3.3

ירדוסדויצוהקפסאכ"הס

ראווחװגחוו.&
רתסאוחופיסב.64
חוטבוחויװבם”סחיה.6-2
םוקוגפוןופרט;ורוג₪

וװװװװגחחבװהם
תוינוגראתואצוהכ"הס

םװװוםותוחונותוממ.!
`

[הלגוה.54
םירסוח.8.2!
וװװםיריפנספירג.8.4י
!\װװגןןװװגו.8.5!

!יפ"יינע.5.5`
םיינכטיוכפו6ול2"

םיס'רפ`פדגפיוטנ.8.55

.ס.
1952'נוי-לירפא

\רוואפה!זפומ

?(₪63!ינש

120..
120..

!

?

ו

-.30

ן?לוסה/`.-

1,500..
150.-

פופולםווה
הגוהווייחןום

41393 5

345.62

5.-

6דחא

1,215.50
ולש-



ה'םוקםהנעית
ןוירק1

.71

.8.6

.6.61

.5.62

.5.65

.8.6/

72:
)4-דו
5.
8.3.
8.4.
8.5.
8-51.
.5.52ו

.5.7

.9.71

.8.72

.5.8

.}4.51

.5.52

.9
9.1
9.2

יפסנחו'ך

:\אוובת

תווחאתואצוה
תולגעוםינפואלםירפסמ
םיגלפלםורפסם
חונימןוו-םתה
ם'גיבךווסהתוקיוז
םיתורשותולועפלתואצוהכ"הס

התווגתכ"הס

ווחםגוהרומת
תוינוגראתואצוה
םיתורשותולועפותומוח

תובוחררואמויבשחוק'וו
ןודנועוריעבם,םיוב
תויגלבקתודובע
םוטנפןונקתה
תוחנםיגוקת

תופורתותוופתתסת
םאינבמל

ןווגה
םוווווילתונרםת
תונופטשיעגפװחרזת
תוקיתויעגפנל.ורוע
םיתורשותולועפלתואצוהנװהע

תוימעפוחתואצוה
דיגיוותיובגוצקתגתופתתשה
רואםתבחחותפתוווגע

תוולםזוע-ויב

ווחםגותויפוגבװהם

1961ינוייליופא

רםואםהװט'װװי
1962/63תגפך

?יפ831ר1נ2©`
\..47.910'6,933.95

]

0005ן-
%

922-314

%
17..15ס..

!

-.2004.13
`

"

578ג90ורפא/(סוי

15"
155.24

2,500.-

םוםויװװתה
הגםהתליחתמ

.₪.

*שו

1



73.
)ר-כל
.ו
\.1.
1'2.
1.5.

'4”.

.5

.5.1

.5.2

.5-5

.7

.7.1

ח'םןקטודיי
ןויוןו

ופסכחו'ד

!ינג`וונבח
ובסווווווכםם
וויווגוגם
)2.5(וקוטתורובחב
רקווןמטוג
ןוו-!חותופפוח
םייװװצװוםיפויםוו

)2.5!?"(ןװװבםסכ"הס
ןויגםזהוונע
ובשווחיװבםםבװהפ

₪:₪:\װתװן..ר"מ »:=
חיקװםוסח,פיט,רפסמ
םיעגנתקוחמ:החפ
יחווטדויצוחקפמו
וחקוחהופןץה

הניחבויו-םכב
חו`סןוח

יװםםי\יצוהטנסוכ"הס

ראוווויוטוווו
יווהו!ןוויסב
!חפנוחווגובםווסוה"
םיקדובוןוטפ,סירוג
יחותרוגחמכ"הס

ןןווחו!\וגוגהוותה
־װגכןויותה

תורזחווויגוגווןווווװהכחהס

תויגוגרוווווװהכ"הס

-5

1961'תילירפא

ם"מ"

]
םיפילחמהדיווס"\דם'ויח

ןונפה!םיחווט199/55ןמויו'

.111₪-41107

\--
לדכויעוטסומיו

242סי\\200..

«.92258\כ,ו380.

₪222.38

-ו



היטוקסהנו
וװו!ןיוק

יל

>4-וג
4.
44
&2'
4.5
.4.4

-5
5.2

יפסנחו'ד
דשחה

וינבוװגבוו
םיפפװםוחוװװיןוווצ
דויצוםיריפנס,םיוב
ווווזוווןוו-:וה
חוני/גרפו!רנגוו
..י-וחוכ":.דגבה

םוחוווװתורומלהוותה:חווט
\יגגוװגכחכ"הס
!ןופ-וחןובד

ונפוווװובוס
וווװנופ
)4ופוו(!חונעפ
דסויתספות
ווורוװותופפוח
םיירויצוסםימולשת

)4ופוףתווונםפכ"הס

ןווגמוחװגו
רבוווווווכםםכהט

תויווג-ןוותואצוה
”ינובג”,דחה
סחיוובוו

םיגוווו
וחקתטיול.פופה,רפוח
תוסג
י`ג`גנ!יקוח"”!יפ
ידוסמד"תהפסו
הניומיריפנס
יחסונוו'נותספס-כ"הס

ואדוץורוגחוו
וװםויותוצופנ
חווטוחווגובפתקזחה
:הרומו"סיסח-װ:

.16.

!962'ת”לירפא

םימו
ויװחימ`-ח
1962/63`עמ

1,500.
;"ש.

18,154”»:.-;==

םימולשת
1הגםוותייווחב

ו

566935

17.-
1 814.22

5.56י.ו5

!טפשש



היטוקסהצמ
ויוי,"יק

ופסנחירוו
רשחה

סוטח

תושדחשוכר.74
₪יפ תורבוח8.1
םירפוח5.2
וװװםווושכמ,פורג8.4
חויגדגקחוווגס6.5
טיירוגצם'גג8.5`
םיפיגנםוקת8.52
תורחאתואצוה6.6
:וונוווווםוחנוםירפסמותוחור8.61

םיתורשו!הייעבלתואצרהכ"הס

תוימעפ-וזותואצוה.9
רובוומרגגוגמותופתתשה9.1
קחדייעופ"סחיה9.11
ה'\ג'װוך!ה"וע9.12
דועיתוגויג9.13
תועיטנ9.14
רוג-;יוות9.15
חונווו9.16

חותפחוווגע9.2
םיחונוםונגבםירופס9.21
כחםפישרגמ9.22

`

תועיטנ45.25
םישוגביגוקת9.24
)תוםװיתוווגע(חונימ9.25
)תוםוזיתודונתםינוקרועב9.26
תווחאתומוח9.3

`

:וווןהועוהתוגוזוםוןוופ9.4
ח"עחוגוח.א,םםדוקה'װװה9,41

ורטגוקתיידמ
םירוזאחנעופחוורמחנו-ופ9.42

תופדועםיגחוח"ע

.172

1962'נו'יל'ךפא

מ1מ1

רטיווטהןדמואה
!962/63:ונפוי

150.-
1 000..
5,2טס..

2,0>נם.`
-.1,500

400.-

וט,250.<

םימולשתה
הנשהתליחתמ

428.70
2 ,088.26
1 ,230.72

640.86
220.-

541 .30
75.-
414.-
226.20



.₪.
1962ינוי-לירפאיפסכחו'ד

פוםווװהרשואמההפואה
.וגוההליחתמ1362/63הנפוי”"פה

|
תושדחשוכר

,\

216.-200-תורזחהחוםננו
-.תוחפההנודנוװיגוג:!םיבר
־-תוטיווס:יגוגח"פןוװתה

.100-ןוויגם'ורוו
--הבוגירוסתי5ךםויןװו
ר,8,5670.50ס0.-.!ןויסנפ-דווחװפװהויתס

!םיעגפנב
77,4205,260.26.-ןרקהחייםםיטורח
264,944.40,ו50.-םיניגפמיגוסו

37./20,637,48סי-םיגוהח"עםיסורוװו
הדמצהיפוטה

₪321.52תוורפןוערפ:"המ
₪3,562.01וח6,620.-תווחהםוב-\כ"הס

!חצר-:חםוװןבן
-3,000«םיסדרפבחווטמ
-נ,000.-החושקהםוחו-₪הטפ
:\ונוט

..וגוח:וחופיס
--תוינוגראתואצוה
םותו-₪1חולועפרתוושה

חודסווורתופורתוןנוג-;תמח
-וסס.-ו”'סס

100.-יוטיחורפ
`-ע

-!\,000.-ןגועהרעונהו-יזעולה
1,000.-ןו\ג\וו

'
1,6סס.-

-רטס.רעוגינוגרא "
-50.-ווצ-.ןילייפיגח
-1,500.-ונוערעוג
-201-.*רורחשהתפחוסיבגורס
-ד5ס,-םודאדודןגמ
-50.-רדקויהרסומ



.ד6
8.112
8.15
טוד\4>
8.17
}5.1

9.723
6-ד21

.?

.0

ופסנחו'ו

רוואפהןדמואה
63/1962חחח

:\ונוו

תירבעההטיסרבינואה
תואטיגהיפוחוםייג
!«וטגהןרס
םיידיקותמיעגפנוהגיל
יטירפונחופנ
\װו.ק-וחיג!רוטסװװגא
בייב[רביווטווינ

םיחרופוןוורופפלןווװוהכ"הס

!חויטחתפ₪2
וחתונכ"הס
םייטוקסםיחרופכװהס
טוונהװפםגוווםװחוההוחפ

םייטוקסםיחווטנװהפ

םיחכיסםםיחווט

ןונ!!
ופט-יוט
רבוחותורובחכ

תורוכשמ
לסןשסו{15.5!?"(םיטוחלתורובחב
.םידבועורקויתפסות
עשפהםידבועלתורחאןווטסוװ
5,6)נכ.-םיייוחצםםיפודםח

תורוכשמנװהס

..הוונעובש
הינפוהדובע

6'י\570.. \{15.5וקהורבסותורובחב:חתפ

1961ינוי-לירפא

,[*
.7/9חוכ..

`

`ו

םיטויםחה
הגוחתליחתב

\,482.85

2025508



םיפוקסהב
-20-־װװווויון

מומ1-־־-־-־1061'נו'יל'יפא'פעג!'חיו
"חי-פ*&

םיפויפוװוופואםהןוטומ
הנפוהתוחותפ1962/63הנשיו?"פ"

ועס-יוזב.811
[םניגבש)ס-װ םוגוגגװקװוה.4

-ב-"םיטיח"טווינ.הרובחופיווחבט4.12`
יתכרעמפ"יג-וחינהיפוווחכש4.15

\

--;ףח
:4,2

.
1,596.62:«,י/בטח-!םיג1ס:\

387-39'ו,200..[ןויסנ-ירוגמוסיפםוסחיפס"4.3
1חופג«,4"

;םיגיגגחסװװוכ"הס

`יו”דויצו"?םע.5
"!קוחהוסוה5.1
הניווביריובם*7'5-2

!\יט!י"5.3־
!הסמהוהניוובתובוגמ5.5־

ידרפסװינוהחספכ"הס

וווווהרוגחהו6
יוװװוווװויםג.5.1
חופגוןוויוװבםתקזחה5,2
םיק-ובסוחפיט,םייוג6.57

7,6001,055.36.-רוורהינחהכ"הס



תיטוקסה
װװווו'ון

.21.
1261'תי-לירפאיפסנזװ'ד

טיטוריפה
הגוחתליחתמ

וטומהװםו-ח
1962/65תגפה

ועס-רהנ.סוו
חורמוװוװגוװתומוח
חגנתואצוה
תורחאתוינוגראוחוצוהבחהם

ןמיגובוןודיחהבווהם
םימורהו:חי/ומותואצוה

תודחאתומוח

«7520\סס..הין:ו:ו
םירסח

[

*חג-יװכויויםכםוװןרבחפ
[

2,י14.65\6,סז\><.-
485371\1,400.!וירפסלםירפטןוטס

סאגו.םוימווםוװ''
4,000650.14,-ן

[וויבופיריווובוכס"יב

55-55ל\חוני/סחיהדובעידכ
יכו-50{[םשוװצ

־
9.20:;?טוולווויצ
[טרופספוויצ

\5.50!
\ייוקיסװגחונ

\513.50 ₪2\

2,586.12`.יאופרחוקפ ₪:.
!

\

500-װערפוחןװוװהוטווינ!ומע
2ןססס-חויגייגיהוכיספתוקידב
2,000.-!ורגסשתריחבבץועװ

תווסוםיוווופווחווװװםחװםת

200":`חרב"םירענוסמוגתקזחה

\

\

\

\

ו\

\\

\

.{דחפותרוגחסחיבתקזחה
\,

\"םיפוח"סװוג!ןקדחה
ן

\\ הדועסביכוםוזיגתקזחה



"וו..יוגוקווהצ
יגוי!ןייו

.22-
־-־-־-וו6ן,ג"יייופאופסנחוד.

ם`פורט"ור

!
:

םיפילחמהדי`-פ"ךופיה
הגפס!םיחתפ[962/63װגת”ום'י

דפס`חבן5ך1
םידיחיל”יגחב”519
7546.30'־0..ץוחיודיוחפלרבוו8.51
30022.30"םירגובות\גװם8.85

ס"יבבםיזםוװחוווגפופוװורוו8.85
711.50נוזװסטםיווךפװום"עונ"

-1,000,.ןויאםװוװװןוופ'וחויװעססורק«!₪.
....ורפ.הפוםוי":טנק₪

י2סס.-תרובדיפועיפד
70'299יטושפ--גרד`מייחלוב”5ג85
ו,000.-רוגחהרגאפולםװפס'רופו5.86

`

־
וסס.-6סס.-ןיראגגםירפוע:ורוג-ס"יב8.37
שז61065חסן-`גיי`גךינח8-58
..בלחסוכטופטפ
־.םירוהיט"יסיכ”פופ
סייגויופר8.90
\רוסיחהת`ג5.91

םיתורשותוליעפלחווצוחכ"הס

תויטמתמוווןצוח.פ
ו`גויוולבביצקתוחופחווןח?.ו
!חוװװגו9.2
יוודסייגדודגו!ןועיווג9.23

ןוו-"וו!\\-:וה9.3
ןןובווווןװ!\וח9.5
ו-חגפ-ווװןופייט*9.4
םילויטוםיגוסםיגוחב!\ןווון9.5
עורפןװןװיוניכ\וגי9.6

תויטנב-וחןווגבגחו

רפונבייח.



5.10
*

םיפוקס!\ \װיי'י'

"(61ינוי-לירפאיפסנחו'ד
.25.

;,וגת
ןוביתםייוג

ובשותרובחמ
?,טבשב
{11ןקתנםירופתורוכשמ

{2.5!?”(הידבועחורוכפװג
תורתופתופסות
םװװװװסס-םורתת

05.5!”(תוװכװטכ"הס

װוםםװ-תהקפ",טשפש
ותסמוםוחו

הגוהנװװםגם
תוספות
ידרשמדויצוהקפסאכ"תם
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