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גחהםויבםגגצותגחהתרצעב"םים,תולייי"עןכותשהגצהה
!ילהנימהסינכםוכסהדעב"ןוה-דוא”עונלוקהםלואבהווקתידליל

,.יבקעי.םץיבוקציא.געוצבלתתוירחאה

סרוסס'סיו3
טרופסםויםייוקיברעהתועשלועותומדקומהרקבהתועטמלחה
ןזוחחםתוצובקםגורעונהינוגרארוםה'יתבידימלתופתתשיוב

;תוגצהבוהירקבםינושתומוקמבו`סונוסםיפנעבהנפייקתתתויורחתה
וקלוחיםיחונםלוטרופסהטרגםנ`ע"חחאתועטבוזכורירמגהיקחעם

םירואקרזרואלםייקתישיזכרמונטבתוניטצהתודועתוםיעיבג
.תויורחתהיןחחסמלכופתתפי'וב'פרופסהשרגמב

תינכחו.תולכעתהתועפוההנפייקתתםיסרפהתקולחתבטגווירחא
.'.ורויבוןשעווגלתוירחאה-םעידוקו

`ו
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3233299*333.232
הרבעמבםעידוקרותויתונמאתועפוה.1

תבשלילבגצותגחהלילבהירקבןורכזהתרצעבגצותשתינכתה
.ריגט"יבלשםעירוקרתקהלותרומזתוהלהקמופתתשיהבו.הרבעמב

.םימלתס"יבי"עהזחמהגצותןכו
.יבקעי.מץיבוקציא.געוצבלתוירחאה

הירקהיבשותליתונמאברע«2
הנשטולבגצותונואתרבעמבגחהלולבםייוקתשתיתונמאהתינכתה
.הירקהיבשותליבשב

.ץיבוקציא.געוצבלתוירחאה
עובשהעצמאבן8

תירמאקהקיסומלשיגיגחטרצנוק:1
תירמאקהקיסומלדחוימטרצנוקםייקתי&תוגיגחעובטתרגסמב

וטשיעודי&םינמאתופתתשהב

2.5.58הנשלצ
ונואתירקיבשותלםידוקררשג.1

רתאבהצעומהי"עןגרואיטםידוקרךשסםייקתיתוגיגחהעובשםויסל
תרומזתםינמאתופתתשהב{תורדתסההתיבבהארנככהירקהתומלואמ ו וכו
'ץיבוקציא.גןייטשנקוררמעוצבלתוירחאה

טושפוהרואת
םייזכרמתומוקמוטסוקי,הרבעמלוהיוקליגיגחהארמתתלןעמל
.םימייוסמתובוחרןכו

.ץיבוקציא.גוהצעומהסדנהמןמפוק.מעוצבכתוירחאה

90201958
־

ןייטשנקירוא
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:יפצמ!ןתיוולשטופ!יװוגיוויגוב!!.3%«דוע

''יויכ'הלפעהלןיינעמ!.!5

”ריצ”עדימהעוציב-יװןוו9.96
”סיכל”יריכבמןייצנייוירוטיו!.₪
.ןפיפב??י?וצמפופדח8.50

;>'."דיג”םוניטלפ”דוץר0.45

'”־פזלפצאמ8.58
*

!

'**דוע”ו10.30
*ןםין?ץעי!פאהמצציו19.16
”ןודפץנוןיגלפומ11.86
סיינולט&יראגוםאיווץו13.?ט
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` ` \ *ענמבגבעירהימוקמזצמומ%
םיעורימפךינכה ־י-ןן-ןןו-פווס-ו-ו-ונואתירקבט'י?ההוםמצעהגחל

דימתרנתקלדהולגדתדרוהסקט:עוריאהםש.1
12.5.59'גםוי:ךיראתה 0709:העיה
.םירובגהןג:םוקמה

ר?ארבוםירובגהןגבתיעבטההמבהעצמיברשיןרות.מ:תושורדהתונכהה
הניקתהאלעהוהדרוהרשפאמהןקתמםעלוזגלגדןקתומ דו

)םייקה(דימתדנלןקהמ.ב םירורפגו)הניפברתסומ(ודילערלוסואטפניאלמ.ג
.תקלדהל

להנמןיבל)רחכאבומסריגס”יבבלהנמובומכוסיסקטהיטרפ:סקטה
הצעומהל”ךונחהתקלחמ

.0600העשב12.5.59'בםויבהנמייתסםתונכההלכ:ספאהתדוקנ
סינגהידלילןורכזסקט:עוריאהה:.2

12.5.59'גםוי:ךיראתה
0900:העשה

לגרודכההרגמ:םוקמה
םילגדוםיגוחבביבסמהרגמהסרמק.מ:תושורדהתונכה

םינולגדוקריביכרעמבלגרודכהרעשםוסק.ב לגרודכהרעשזכרמבהנטקההמבהתנקתה.ג
הטטבלוקמרוןותרקימתנקתה.נ\

חטשבםידליןגלכלעומוקמןומט.ה ףינרסכלאהרוחבדצלכמ8)1"(םינטקתורונצ16תנקתה.ו,1
.םיינוציחההמבהידצינשמ1 ושארבו)הזכרממ(המבהינפלרטמ5יזכרמןרותהנקתה.ז .האלעהוהדרוהלרודסםעלגד

ונממוסקטהםוקמלהרבעמהידליהעסהלבכרתנכה.ח ןגלכללגדוטומםקםסלמ"עתוטומ16-וםילגד16.ט `.עוריאהינפלםיימוי

תקלחמלהנמןיבלתוננגהםעטמסקטלתיארחאהןיבומכוסיסקטהיטרפ:סקטה
.ךונחה .0800העשב12.5.59'גםויבהנמייתםתתונכההלכ':ספאהתדוקנ

רפסהיתבידלילןורכזסקט:עוריאהםש.3
12.5.59'גםוי:ךיראתה

10.30:העשה
לגרודכהשרגמ:םוקמה
.םמוקמבםיראשנםידליהינגתגיגחתארקלושענשםירודסהלכ:תוחוורהתונכהה .ל"נכ:טבמהתדוקנ

יהירקהיללחלןורכזתרצע:עוריאהםש.4

12.5.59'גםוי:ךיראתה
*1600:העץה

םירובגהרג:תקמה ןרותהליייילאייטהודצבתיעבטההמבהלעךוראןתלוי.מ:תוטחררהתונכהה
םיחומלטרגאוהטמלדעהקוריהפמבהסוכמ.יזכרמה. ,)םינבליוצר( ביבסמלגעמיצחבםיכורע)תואסס(הבישיתומוקמ20.ב

ןחלושל הנפומלוקמרהותומסכהוןחלויהןיבןקתומןופורקיס.ג .להקהדצל”
'דימתהרניובכלםימרב.ד

־-

דרפוישךכ,תיעבטההמבהי"עליחטוחבהייחמצהדודג.ה
.המבהמלהקה ,`ן,)זמר'חרדצמ(םינמזומלהסינכבןרדס.ו להנמןיבל)רחכאבומכ"רינ"ס"יבלהנמןיברמכוםיסקטהיטרפ:סקסה

,.ךונחהתקלחמ

.1700העחז12.5.59'גםויבהנמייתסתתונבההלכ:ספאהתדוקנ



,&?אאנװוובאל'־2־

תיגיגחבירעמתליפת;עוריאהםש.5
12.5.59'בםוי:ךיראתה

י1900:הפטה

קסלהנישצויתדוגאלשתסנכתיב:םוקמה
קריבוטונלהילגדבםלואהטוהק.א:תרשרדהתונכהה תיתדההצעומהריכזמ-ןמלזןמיונרמ:עוריאליץרחמה

רורב.תמב:עוריאהםה.&
12.5.59'גםוי:ךיראתה

2050:העשה
,

יחרזאהזכרמה:םוקמה
)תמייקהתינכתהיפל(רוץוםילגדבהמ”הטוהק.א:תוחוורהתונכהה

רממ1.500לשהבוגבורממ6צ8לדוגבהמב.ב\
)תמייקהתינכתהיפל(ליתטוחבהמבהרורג.ג
י)תמייקהתינכתהיפלכקריהילגרבהמבהטותק.ר
ברעב6העטמלחההרקמבויהישםיגרדמ5.ה םיבצמהליבהבםוקמבוקתוישןונזמךרוצלרדח.ו תיארחאהכ

םיינולסמירוקרופעירוקרלשםיטילקתתעירפטמ..ז
.םילוקמרהתכרעמלרבוחמ"
תושובלתתפלחהלרדח.ה
להקהיפלכונפריהםילוקמרםעםינופורקימ2.מ

צ'הח17002הנהנ59.5.12'גםויבהנמייתסתתונכההלכ:ספאההרומג
טרופסהםוי:עורימהםש.7

15.5.59'רחוי,:ךיראתה'
`1500:העשה

לגרודכה”דגמ:םוקמה
)ןבינפלםוימםמוקמבוראשי<י”רגמלביכוסםוצלילגר.ה:תושורדהתונכהה

ץוחמעצמהב(שרגמהלשינופצהדצבהנטקהמבתנקתה.ב {רדגל
.הקוריהפמבהסוכמלורג?חלו)וג הביייתואסכ0«.ר הרגמהתוניפ2-בםינקתומםילוקמר2.ה

1400העשב15.5.59'דםויבהנמייתסחתונכההלכ:ספאהתדוקנ

:תויללכתורעה
הרו-שקההרייגתהתלעפהבותושקבחורו”קהתוצמוחבילמיסקמםוכסהגוהנלשי.1 .דויצתלבוהב לשהתוירחהלעפוהל"נכעוריאלכלתושורדהתונכההלחינכטהעוצבה.2

.םיחוד”התקלחמ לכלרועלושמשסוהנממדרפניתלבקלחהירוהמוזתינבתלםיחפסנה.3
.רבדבםיעגונה

,הכרבב
ץיבוקציא.ג

ס"י”תתואמצעהתוגיגחזכרמ
ונואתירק

.וב/4.5.59
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ןוול םיעוריאהתינכת ונואתירקבהנידמהרושעוח"ישתתואמצעהגחל
)ך&מ"(

רושעהידלי!ןגרפמ:עוריאהם-;ד.13
ונואתירקבתורדתסההתיב:םוקמה 27.4.58'אםוי:ךיראתה

17.00:הצמה
ונואתירקברושעהידלילכ:םיפתתשמ
הצעומהשארםרתנ.א:תינכתה

רפסהיתבתלהנמתוכרב.ב
רושעהידלילש?ויתןנמאתועפוה.ג
רושעהדלילכםשלעםיצעװעיפנתודועתתקולח.ד .ל"קקהתומדה

הנירמהילגדוקריםעהפיתעבוקמהמב.%:תושורדהתונכהה
םיחרפלסרגאוהקוריהענםעםחלושהמבהלע.ב -ולביבסמהברמותואסכ6.ג
םלואלהנפומלוקמרהוןחלושהלעןופורקימ.ד
םידדצבואצממברבעמםעהבוטרתומוקמ450.ה ןהכםהרבא,ןהכסחנפ.טומרץב.רמרע(םינרדם.ו )קןידב16.30העשבםוקמבװויהלםיביימ .דבלבתונמזהילעבידליקרםלואלוסנכיי

.{בהואמהלבל18.50העשבםייתסיעוריאה:הרפה
;ו.15.00העשב47.4.58*ד:־םויבהנמריחםתתונכההלכ:ספאהתדוקנ -דלועפליפרחאהי"עורקוביו

הצעומהדבוע-רוגמלאיכדרמבתונכהליארחאה הצעומהרבוע-רמועףסוי:וחרזםל
־-הצעוםהדבוע-ץיבוקאיא.ג:הלועפל%ארחאה

?"םחלמוייעכוגוארמכיקיתווידסימרעפל.־םיםמ:חרי-,בה.ונ-.14
\\{םיכורע ונואתירקתורדתסההתיב:םוקמה 27.4.58'אםוי:ךיראתה

20.50':העשה
ןהכבקעירמהצעומהשאר*חתופה.א:תינכתה ונואתירקוהנירמהייחלסוכתמרה-.ם רפכהרקוחויפמתונורכזוםימואנ.ג

לקדובכ.ך
היהונמאתינכתוה )םילודג(דימלתתונחלוש00.א:הואוררהתונכהה

)ןחלושלכדילע%כהבישיתומוקמ850.ב
תונחלושהיוםבלקיפסמןבלרינתונוילגהומכ.ג
ןחלושלכלעםיחרפםעםילפרגא.ר
תוילוכשאויצחכץימלשםונםקםיקובקב250.ה ;קםע{םיווהמויצח {םיחולמחולקם(םימסקםעתחלצןחלופלכלע.ו שיוקםיבםעתחלצןחלו;לכלע.ז תוירכוסםעהחלצןחלופלכלע.ה
ןיוקובקבתונחלושינשלעבלע.0 רינתויסוכעבראןחלו-לכלע.ו המבהלעלוקמרוןופורקימ.אי

רגנוא,ןהכםהרבא,ןהכםתמש,םומרקב(םינררס«גי )לאומם רוטו־םירוס4-בםלועהךרואלורדוםיתונחלושה.א,:עוצבה .{המבהךרואל(ובחורלדחא
ךותהביטיהתומוקמוררוםיתונחלופהירצינ.מ.ב ןיבןכו.רומלרופןיברבעמרצוייכהדפקה .בחורלרועהןיבלןרואלםירוטה `:,יצחודחאאוהםלואהרודםלונתושרלומועםןמזה.ג

וי־ך?ד:ךליכךכלעדיפקהליארחאהלעןכל215
.המיזמהעוצבלקיפסמםידבוערפסמדומעי,,,”

]
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תנזהחבטמידבועי"עעצובתדובכהבעתונחלואהתנכה.ר
.{ירזוע:ידוהיויולהלה,בןקינןקלחר(דליה

לכתאריזשהללבונהיאנתלע;וברל.יהיחמהיקובקבתא.?
וולצונאלשםיקובקבהםתוא

םיקובקבוחתופהחרערבואצמייבגאדתהלאתונכהל;יארחאה.ו
.רפסמב

הצע27.4.58'אםויבהנמםיהטחךכבתורועקהיתונבההלכ:ספאהתדוקנ
.הלועפליארחאהי”עורקוביו2.00

.הצעומה,רבוע-בוקינו;לחר:דובכליארחאה
הצעונהדבוע-רוגמלאיכדרמ:הנכהליארחאה
הצען.דרבוע«רגנואלאומס:םיגררסליארחאה
.הצעומהדבוע-ץיבוקציא.ג:הלועפליארחאה

"רכוחהלדנמ"הזחמצטצה:עוריאה;בצ-:«.15

ונואתירקתורדתסההתיב:םוקמה
23.4.58'בםוי:ךיראתה

20-00:הגח-?וד

,{הצעומהתמתוחםעתובוהצהואקחפ(תונמזהיפלהסינכה

הניאוומוקמ500.א:תושורדהתונכהה
.{ההמרצוק,ןהכבחרנה,ןהכםחנמ.עוםרקכ(םינררס4.ב

:ןמקלדכובצויםיגרדמה
ררגהר"ע1?סמהסינכב1
רדגהי"ע2.סמהסינכב1
,תודובאההניגהםעלבוגהרדגהךרואל1
םלואלהסינכב1

ףיעסקרופקותבראשיןוא-רואעונלוקבםייקההגצההוהדםב:הרעה
.הכתוארוהלאב

צ"הא16.00העשב28.4.58'בםויבהנמהיתםתתונכההלכ:ספאהתדוקנ
.הלוצאליארחאהר"עורקוביו
19.00ה.הבםוקמבווהיםיגרדמה

הצעומהרבוע-רוגמלאיכדרמ:תונכהליארחאה
.רגנואלאומשיהלועפליארחאה

תורצחהותוניגהילעבלםיסטתקולחםשכ:עוריאהםש.16

וגואאתירקתורדתסההתיב:םוקמה
29.4.56'גםוי:ךיראתה

20.00:העשה
ילעבןוגראי"עןגרואתפםיחמצהאשונלעהאצרהבבכושו:סקסה

םיכוזלםיסרפהוקלוחיהאצרההםותירחאםוקמבתוניגה
והצעומהםארי"ע

םואלולגדוקריבהמבהםוסק.א:תושורדהחונדה
הבוטוומוקמ250.ב

:ספאהתדוקנ

:תונכהליארחאה
”(.האצוההרבוס-ץיבוקציא.ג:הלועפליארחאה

)רקצוןהכסחע-ד(םיגרדמ2.ג
29.4.58גםויבהנבמיהסתתונכהה

!חולו-לעליארחאהי"ע
הצעומהדבוע-רוגמלאיכרדט

ורקוביו16.00 העש

9/1 [י\םפש(!”7/ .ונואתירקרוצעהתדעור"וי



םיעךןיזסהתינכת
`

\ון .,וו"ונואתירקבהנידמהרוטעוח"יםחתואמצעהגחל
,

'

..?
גחל!םדקומה־םסה!?:ט{:עוריאהםש.1)

':םוקמה/”

ונואתירקבתורדתסההחרב
18.4.1958תבשליל:ךיראתה

20.00:העש
הצעומהר"וי:חתופה:תינבתה

:עוריאהםע.8
':םוקמה
:ךיראתה

:!דע”ו.י
:תינבתה

:עוריאהםע.5
:םוקמה

₪::העסה:ךיראתה

:אפרמה
תינכתה
תונבהה

םינפהדרשמביללכה'להנמ-ובש.י
הרמז-םלועמהרונ:תיתונמאה

םיבורהסואלילגדהמבהידצינשמ.ה:1טבורדה
םינטקםינולגדםעקריםוסקהמבללעמ.ב
םיחרפלםרגאוהקוריהפמםעןחלופהמבהלע.ג
.בושילםיחונתואסכ3ןחלופהרדחהמ.ד
לוקמרהמבהדצבוןופורקימ[תלטהלע.ה
םלואבהבישיתומוקמ250.ו
ויהי(והילאלאומש.טומרקב-םינרדסיב.ז

{19.30העםבםוקמב

העשב18.4.58'וםויבומייתסיל"נהתונכההלכ:ספאהתדוקנ

ינורחאה
:ותרזעל
יארחאה

גחל;שדקומהיםםהתיבב

..הלועפליארחאהידילעורקביו18-00
הצעומהדבוע-רוגמלאיכדרמ:לוסחלותונכהל

הצעוםהידנוע־רמועףסוי
.הצעומהדבוע-ץיבוקציא.ג:הלועפל

ונואהרבעמתורדתסההתיב
19.4.58תבשםוי

םירהצהינפל11.00
הצעומהר"וי:חחוגה
רפועםולשבא:הצרמה
{לוחמוהרישיקרפ("רימז"תקהל:תיתונמאתינבת

קריוםואלילגדבהמבהםוסק.אבפבטורדהתונכהה
לטרגאוהקוריהפמםעןחלופהמבהלע.ב

'םיחרל
.הבוםולםיחונתואסכ5ןחלופהירחאמ.ג
תיבהגגלעלוקמרוןופורקימ[הפשהלע.ד
קיפסמרפסמבהבוטותומוקמ.ה
יוהילתלאומשוןהבםהרבא-םינרדס.ו

העט'וםויבומייתסיל"נהתונבההלכ:ספאהתדוקנ
.הלועפלימרתאהי"עורקוביו18.00

הצעומהדבוע-רוגמלאיכדרמ:לוסחותונבהליארחאה
תורדתסההתיברמוש(ןבדארןאוגר:ותרזעל
רעפליארחאה

[ג

{הרבעמב
.הצעומהדבוע־ץיבוקציא.ג:ה ל

דימחרנתקלרהולגדהתדרוהסקט
ונואתירקםירובגת

25.4.58'דםוי
07.00

וא

וב
..ג

ור

יווד

"רינ"רפסהתיבידימלתהמלצמ!םכרומההרימשתילוח
:ןלהלכןרוההינפלחבציהמ.הדיחהתשובלתב

{חותפהןגל[ןוכנ(ןרותהלשןימידצבדחאדימלת
ונממדחארטמקחרמב;רותהלומעצמאבדחאדימלת
{חותפהןגלןווכב(ןרותהלטילאמשדבבדחאדימלת
.(רוחללוממוםלוממתבצועמםינרצוצחלשהילוח
.ןרותהיצחללגדהתדרוהסקסלעדקופהרימשהתילוחדקממ

יצחל'לגדהחאדירומוהמידקדעצרעוציעצמאהדימלתה
רזוחהדרוההםויסםע.הרצוצחלעלבאילילצלןרותה

.ומוקמלדימלתה
םורהדימעל.דוסו.ח.גתדימעלעדקופהילוחהדקפמ

.וקילרמודימתהרנלשגניעצמאהדימלתו
ינפלסרפכםיפתתשמהלכו.חנהדימעלעדקופהרבוחהדקפמ

.)חםסהחאחיפרועהרוצבםיבזועלגדהירמושםידימלתה



\-&;,-

18.00העטדעוהעסהתיצחמלכםיפלחתמלגרהירמוע.ן
.תרדוסמהרוצבודקפמותדוקפיפללכה

ןקתומוילעוםירובגתןגבתיעבטההמבהעצמאברשיןרות.ה:תושורדהתונכהה

'םמוקמגםיראשנםידליהינגװגיגחתארקלומענםםירודסהלכ:תושורדהתונכהה,א`

הניקתהאלעהוהדרוהרטסאמהןקתמםעופארבלודגלגד
.הלקו

לודגץיצעואהמוילעותורוגממןקתומרימהרנלןקתמ.ב
.)הניכברחסומ(ודילערלוסואטבניאלמ.ג
.תקלדהלםירורמג.ד ורקוביו0600העש;3.4.56'הםויבהנמייתסתתונכההלכ:ספאהתדוקנ*

.הלועפליארחאהו”ע,
הצעומהדבוע-רוגמלאיכדרמ:לוסחלותונכהליארחאה**

ה;עומהדבוע-ןהכםחנפ'.«.:ופרזעל
"רינ"ס"היבלהנמןגס-ןגרדודרמ:הלועפליארחאה

םינגהידלילוויםזסקט;עוריאהםש.4
טרופסהשרגמ:םוקמה

83.4.58'דםוי:ךיראתה
`0900:העשה

שרגמהחספלםידליהדעצמ.א:סקפה
"רינ"רפסהתיבהילוחי"עלגדהתפנהםקש.ב
רפסהתיבתרומזת-םעתוניגנמ.ב
הצעומהסאר.םואנ.ר
.םינגהידליידילעםידוקרוםירישםילוקמר-ה

”4!`”`םינויתחרפה.ו
םיקתממוהקולח;ז*

:תושורדהתונכהה
םואלולגרוםינרותבביבסמהרגמהטוסק.א
םינולגדוקריםילגדב)יחרזמה(לגרודכהרעשםוסק.ב
לגרודכהרעפזכרמבהנטקההמבהתנקתה.ג
חספבלוקמרוןופורקימתנקתה.ד
.-פרגמבןגלכלשומוקמןומט.ה

לשןימידצמתרומזתהליבסבהבישילדימלתילספס20.ו
.המבה

תינוסכלאהרוהבדצלכמ8)1"(םיגטקתורונצ16תנקתה.ז
.םיינומהההמבהוידצינעמ

לגדושארבתנקתהוהמבהינפלרטמ5יזכרמןרוהתנקתה.ח
.האלעהוהדרוהלרודסםע

םידלילםיקתממתנכהוס
.ונממוסקטהםוקמלהרבעמהידליתעסהלבכרתנכה.ו

םידליןגלכלטומולגדהקפסה.אי
.ונלכלןטקטומלעהנידמהסנתקפסה.בי

ורקוביו0800חפמ36.4.58'וםויבהנמייתסהתונכההלכ:ספאהתדוקנ
.הלועפליארחאהידילע

אןגתננגאבוט-ןחהנשושובג:סקסלתיארחאה
הצעומהדבוע-רוגמלאיכדרמ:תונכהליארחאה

סומרקביכדרמ,רמועףסוי:ותרזעל
.תענומהדבוע-רגנואלהומה:הלועפליארחאה

.רפסהיתבידלילןורכזסקט:תרואתםאה.5

סרופסה.ווכם:םוקמה
23.4.58.דםוי:ךיראתה

10.00:העבה
הרגמהחפסלםידליהרעצמ.א:סקסה.

ןרוזהיצחללגרההדרוהסקס.ב
רוכזי.ג
ה:עומהפארםואנ.ד
רפסהיתבילהנמםימואנסה
ס"היבתרומזת-לבאתוניגנמ.ו

ל"נכ:ספאהתדוקנ
הרבעמ"םימלת"ס"היב.דנמ-יבוקעיריאמרמ:סקפליארחאה
לובכ;תונבהליארחאה

ל"נכ:ותרזעל
%וטי/-ל"נכ:הלועפליארחאה



ו'ג

.6

.7

.8

העונתהלב(לבאםואלחכטוממהרופה10.00הפמ33.צ.1053?דםוי

:עוריאהםש
:םוקמה

:ךיראתה
:העשה
:טקשה

.ומוקמברצענהיהלכו
הירקהיללחלןורכזתרצע

םירובגהגג
33.4.58'דםוי

18.00
תרומזתהיוולברפסהתיבתלהקמ-לבהריב.א
)רפמהתיבװדימלװ(הארקה-רוכזי.ב
הצעומהשארםואנ.ג
רפסתיבתדימלת-הארקה"םילפונהרכזל".ד.

ירדהתונכהה

:ספאהתדוקנ

־:עוריאהםע

:םוקמה
:ךיראתה

:העסה
:תינכתה

תרומזתיוולברפסהתיבתלהקמלבאריש.ה
'לובגהרוהםואנ'ו

הוקתה.ז
{18.37הע:(ןורכזהםויםויסהראלתבשוממהרופצ.ח
לגדהתפנהדמעמ.מ
הנבומהםארי"עגחתזרכה.ו

ןרותהלעילאמשהודצבתיעבטההמבהלבךוראןחלופ.א:הוה
.םיחרפלסרגאוהסמלדעהקוריהממםעהמובמ,יזכרמה

ביבסמלגעמרבחבםיכורע)הואטכ(הברמותונולמ20.ב
-ןחלפל

הנפומלןקמרהוחואסכהוןחלההןיבןקתומןופורקימ.נ
.להקהדצל

דימתהרניובכלםימרב.ד
תיעבטההמבהי"עליתטוחבהייחמצהרןדג`.ה

)סומרקבכ)זמר'חרדצמ<םינמזומלהסינכבורדס.ן
16.50העש38.4.58'דםויבהנמייחםחתונכההלכ

.הלועפליארחאהי"עורקוביו
"ריג"ס"יבלהנמןגס-ןגנדודרמ:סקסליארחאה
הצעומהדבוע־רוגמלאיכדרמ:תונכהליארחאה

הצעומהדבוע-רמועףסוי:ותרזעל
הצעומהדבוע-ןהבסחנפ

הצעומהרבוע־ןהכםהרבא
.ןנלומהדבוע-ץיבוקציא.ג:הלועפליארחאה

תדגיגחבירעמתליפת

"?םלענ"יאצויתדוגאלטתסנכהתיב
.”23.4.58'דםוי

18.30, רובצישנאוירחבנחךפחװםהבתיגיגחתיברעתליפת
'םיללפתמהלכלאבר&ודיק

.תסנכהתיבינפלהבחרבםיידיסחםידוקו
קריבוםואלהילגדבםלואהטןמק.א:חוםןרךהתונכהה

:עוריאהםש
:ךיראתה

:העסה
:זוכרהתדוקנ
:העצב

ןהבתובוחרה

יןונזמםעהניעתנכהוקמל-נלשתוברתהםלואםייקיכ
-ינמחרםוחנרמ:הלועפלותונבהליארחאה

הירקהתוצוחבםידיפל;םולהת
,23.4.58'דםוי

20.00
לצרהבוחרףוט

19.60
'חר,ןלפק'חר,רזעקוזרמ'חר,לצרה'חרלכ:רובעת

דעצמהחמבדעאימנה'חר,בורזולרא'חר,ןוסלנצכ
..עפומהינפל

תרבעמדבועהרעונה!ונואתירקדבועהרעונה:רעונהתועובהםיפתתשמ

.א:הכולהתה

תירקלעופהףינס,ונואתירקרחובװערנװ,ונוא
.ונוא

{לצרה'חרךוס(זוברהםוקממ20.00העשבהנאבחתועונתה
םידימלת.הרבכהורצינפלםירומ:יכהכורעןהמתחאלכהב

רמשמדעציהבוגתלכפארב.האיציההעשינפלתחאהקדרקלרוי
הכולהתה.םיפפוהמלשהרושוירחאנ.העונתהלגדולגדה

.אישנה'חרבורזולראחרתובלטצהלדעהזךרעמבםדקתה
הנרצוחךכותחאתיפרועהרושלתועונתהודבכיהזםוקמב
המבתארקלהדיחאתיזחבתומדקתמהחויטרועתורוש4םינבב

רפסהתיבתרומזתהכולהתהשארלףרטצתהזםוקמב.דעצמה
4/.



4

־ההמבלהכולהתהעיגההטאךבן"ןונ"

81.00 .ילאמשההד3ברדחסחוהמבהחפטלרובעתתרומזתה.בהעט
דקפמהתארוסמלתועונתהידקפמלהווציוהמבלהלעידעצמהדקפמ

יפהחטמרפסמתאםרלכבורסמיםתדימערדסיפלווצונתהידקפמ
*'.דעצמבהעונתה

.

םורהדימהלעדקופ,םיפתושמהרפסמתאםכסמדקפמהדקפמ.ג
.המבלעגרותואהלועההצעומהשארלדקפמהתארסומו

.רעונהתועונתלורבדםעונהצעומהשאר.ך
ןווכבהמבהינפלתורבועתועונתהוחכלתניגנמתנגנמתרומזתה.ה

.םהיריפלתאםינכמםשוןיפור-זמרהרל

םידיעלהליבשבא"כמ"ס70ךרואבתולקמ830.א:תושורדהתונכהה
תויהלבייחםוקמב(זוברהתדוקנברלוסואטפנםיחפ5.ב

..{הצעומהרבוע-והכ-סהנפ

םוקהב(אי₪נהבורזולרא'חרעצומהתדוקנבשפנהמ1.ג
{הצעומהדבוע-ןהכםהרבאהויהלבייח

.ןיפור-זמר'חרתובלטצהבםימתיבה1.ד
הצצובהןגוםירובגהןגתפשללהקהתונפהלםיגרדמ4.ה

םהרבאירוקש,לוהמיאתבש(המבלהכולהתהתומדקתהתעב
.)והילגלהומהעשוהייטנק

)םומרקב(המבההממושיבכהןיבהצוחנרבעמהי"עןרדס.ו
{רכוס(זמר'חרדצמהמבהחספלהסינכברבעמהי"עןרדס.ז

םידעוצהןורחאורבעםעדימרגסהלךירצהמבהחפטלהיטנה'חרמרבעמה:הרעה
־.הכולההב

.םיפונבויהיתורוההרתילכ,דבלבהמבהרתותהכולהתההלבקםקמתעב

המעוהמבהרורג.ב
'םינבהבחורל.1 בגלעהתיבל
פיבכהבחורל.2

הבורקההנטב
דצב(רטמלפ

ריהמלגנאיבי:הכולהתהדקפמ
הצעומהדבוע-רוגמלאיכדרמ:תונכהליארחהה

{הצעומהורבוע(ףסויאחבצורמועףסוי:ותרזעל
.הצעומהדבוע-רגנןהלאומש:הלועפליארחאה

רודבהפות:עוריאה₪:.10
זמר«אישנהםישיבכהתובלטצה:םוקמה

23.4.55'דםוי:ךיראתה
21.10:הבעה

?המבװװװיופח
ורונ-ידןיקןקזתלעפה”חטשבתורואהלכיובכ:41.10העש

רפסהתיבתרומזתוהלהקמהתעפוה:41.15
לוחמתקהלהעפוה:21.30
`רמזתעפוה:41.40

טרופסוצפוה:41.5
רמזתעפוה:24.00
לוחמתקהלתעפוה:הב-16

טרופסתעפוה:34.30'
רמזתעפוה:43.40
)םיינולסםידוקרוםעידוקר(תיללכהדקרה:24.50
"תומלבורפילב”תינכתב"ןורתפברא"הקהלהצפוה:23.30

.וילעבצקמבםיצקסוםינומזפםיריש
{םיינולסםידוקרוםעידוקר(הילכבהדקרה:44.30
.הצעומהינפלשוגהחטשבהרודמלביבסמ”ץיזמוק":01-00

-רובצבהריפ

הפקתמיגל
םיסאבויצרופס

.ל"חנהתקהלרבחלשהכרדהבץיזמוקה
.םייממעםיריחמבםינונזמחספבורזופוהמבהםויקתעב

)פבייקהתינבתהיפל(רובוםילגדבחטשהטושק.א:תושורדהתונכהה
.רפמ1.500הבוגבורטמ86לדוגבהמב.ב

:ןלהלכליחםוחב
הסינכהינ5ל.)המבהלעםימידצט(זמר

'.רזייפ

{הצעומהוםירובג(תורדגהינשןיבאיענה:
בחורבחתפראהיהזרדגב.המבלרתויב
-בידיפלהתבולההםותםערגסיו{וימי
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תיבליעראהחתפהםעלבוגהעטקבזמר'חרבחורל:&
לעינוצחהודצמ-{הצעו..הירר.מםינכומוב(רורד-ןב

ךכ,זמרגוחדךרדםירובגהןגלהסינכלדעוחתפז
רורד-ןבןינבדילעפרדגהדעב.החופפהיהתהסינכהמ

הדימעוילעדיקפתלורסמ1לעבחורבחתפריאמהלשי
יפלעקרהמבהחם;להסינכה{ןהילאלאומ=(תידימת
.ךיומכוסימלורסמיאתודחוימתודועת
.ולעבמחןלנםיטרפהותימעפדחהסינכ-בוהצעבצבסיסרכ(

.)הלבנההללהסינכ«קוריעבצבייטרכ
טוחבןיטולחלרגסיראדהוהינכרעהןיבדירפמהחתפה.4

.לית
ןינבדילעשןגבןבמתת)יטנקעטוהיכשאיבכמתדוקנ.5

.רורד-ןבתיב
לשרדחבןכמתת)היחבויתרר(הנךעארהרזעתדוקנ.6

.דעסהתכמל
חרלתויונחהתיבכןווכת68סובוטואהלעהעונתה.7

תויבחעלסובצויןיפור-זמרהרהתובלטצהבוןלפק
.,תודיוסמ

חובלסעהבךרלו/בולוקוסחרלןווכי69סובוטואה.8
טלפובצוי)קזלשקסויקי"עכבווקוס-איפנה'חר

..תודיךסמתויבח

ועצובי,ירםפאהםומיסקמלדע-הניקתהעונתםייקלןעמל.9
'דםויבקר)5-2.1-גםיפיעסהאר(המבהרורגירודס

לעהעונתהןווכהוזהעטמו16.00'העסב23.4.1958
.ל"נכםיסובוטואה

לעא"כרטיל50ינבםידודינפבעצוביהפקלופב.10
חבםממואבויםילכה.תוריכזמהרדחבםיסומירפינט

,חבטמהתודבועי"עונכךיו)לעקי"ע(דליהתנזה
קלוחיןכוירזועתידוהי,יולהלה,בוקינוקלחר

..ןדילעהפקה

היזכרמלםינוטהםידרשמהןיבינופלטרטקםייךקי.11
`)הלמרכ(\

םינמאלןטקןונזמןקתויתחנובםחהתלהנהלערדחב.12
הלמרכ-תוירחא(תרומזתו

ךכםשלוםיתורשהתקלחמלשהרדחבםכמתיהמבההשמ.15
.הנררועתתעתויעבהלכתענכהלטי

הטמלתונועהתולועפלםיארחאהלכןיברטקםייךקי.14
)לצקכהנממו

ליבשברורד-ןבתיבלדעויזכרמההצעומהןינבמרבעמה.15
הצעומהןינבתאםירבוע:ןמקלדכהיהיהצעומהודבוע
`הסינכהךרדלהינכרצהי"עםיבכלםיאבויורוחאמ
.רורד-ןבתיבחספלרזייפתיבל

16000העט23.4.58'דםויברמגהלתובייחתונכההלכ:ספאהתעש
.הלועפליארחאהי"עורקוביו

ריאמלגנאימי:הבהלהנמ
ריאמלגנאימי:היסנרפנוקודיקרמ
הצעומהדבוע-רוגמלאיכדרמ:לוסחותונכהליארחא

לאומסרגנוא,ףסוירמוע:ותרזעל
.הצעומהדבוע«ץיבוקציא.ג:הלועפליארחאה

טרופסםני.11
`לגרודכהשרגמ:םוקמה

24.4.58'הםוי:ךיראתה
0900:העשה

ףערודכתויורחת.אהלועפה
םיינחמ"
לגרודכ"
הצירב"
םיינפוא"

םיסרפהתקולחוטרופסהשרגמבםיפתתשמהלכלשםויסרדסמ00.18העט
ורקוביו0800העט(58.4.4הםויבהםמייתםתתונכההלכ:ספאהתדוקנ

.הלועפליארחאה"י”ע`
.שרגמלביבסמםינרתלעםילגד.א:תופידרהתונכהה

ינופצהרדגהדילעעצמאבהנטקההמבה.ב
הבישיתואסכ5.ג
הקוריהפמםעןחלופ.ד
)יטנקוםומרקב(םינרדםינש.ה
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.םוקמב"לעופה"זכרמ-ריבצ.&:הלועפליארחאה
הצעומהדבוע-רוגמלאיכדרמ:לוסחךתונכהליארחאה

הצעומהדבוע-רמועףסוי:ותרזעל
.הצעומהדבוע-לאומשרגנוא:הלועפליארחאה

םידלילוזרטאיתתגצה.12
ןוא-רואעונלוקהםלוא:םוקמה

24.4.58'הםוי:ךיראתה
11.00העשה

י"עגצויהזחמה,הירקהידליליבשב"רכוחהלדנמ"הזחמתגצה:הלועפה
ו.הרבעהב"םימלת"ס"היבידימלת
הצעומהידרשמבגיפהלולכוישתונמזהיפלעדבלבםידלילהסינכה

.עונלוקהתפוקדילעו
{והילאלאומסו,ןהבםהרבא,ןהבסחנפ,סרמרקב(םיגרדמ4:תושורדהתונכהה

:ןלהלכובצויםינררסה
הסינכב.1
םלואלהסינכב1
םדיקפתוהמבהןווכלםירבעמהידצינשמםלואהךותב2 .המבלהעיגהםהמעונמלוםמוקמבםידליהבימהל

10.00העקבםוקמבתויהלםיבייחםיגרדמה
הצעומהדבוע-רוגמלאיכדרמ:תונכהליארחאה
הצעומהרבוע-תיבוקציא.ג:הלועפליארחאה
עוריאלכביבסמחטשהיכךכלגאדיתונכהליארחאה:ןויקנ.א:תויללכתורעה םייקתהובחטמהיבגלרבדהרומאדחוימבויקנהיהי'

חטשהלכתאתוקנלשי.רורבהתמבךןורכזהתרצע
`.ידוסיןפואב

הצעומלרדגהןקותייכגאדיתונבהליארחאה:םינוקה.ב
ןעמל,זמר'חרלארקנהןחרמהנופהעטקהדחחימבו

.המבללהקהתוברקתהעונמ
רבעפל(ףירצהלומרדוגמהעטקהתאחותפלעוןב

.ןובסילבובזכרתהללהקלרטפאןעמל)ןוארב םיםןרדהםירודסהלכתאהסעיתונכהליארחאה:עוברהתרימס.ג
הליעיההרוצבחספברזופיסעוברהלכרמםווב

.םילגדהןורחאדעוובבצותעתוכחמלבהרתויב
םישקבתמםינוטהםידיקפתלונוממםידבועהלכ:תעמשמ.ד

ואהלועפהלעהנוממהלשותדוקפלרוסלהזב
ךרעתברהמורתךכבומרתיףובצוהוילאתונבהה *.ונתירקבתוגיגחהםויקתחלצהל

`

םתורשמהנהיטררבצהוהצעומהתרות,םוקמבתוגיגחהתדעותרות
אוח\\.םארמםהלהנותנ י\(#־?ךו!

”ןויגהבןגקךר.א
רומעהתוגיקחתדעור"וי

\.ונואתירק


