
36!><"”יןמ
78/4/71.2,!סא/[307400,2

ף?”םע”!????854957
?»

'לרו'יר?([{ת!ףכ))&םחול/{25.17'/
?2/63)

₪69«???י[;'ו!;5.5%
11/16חלש-?!,/ו`גר'חש/?24.8”

,«!/«%ש?"!ואי`ג???פ/\!,]מנםע]!,,43535

/`ע'6ך>יכר/מ???יכ6'6רוכ,א”פחכא/ת/!ןענ/!\4963.24.4 ;חלש)4061569
?ף'גי/ס147%?(?ב 9ז,

ן'0`ף\ף. 80'י.(/66 נ)))ןג/1%2יף'ס(!?'ו/\!]?{,,א!ו[///,`:,`0/10/1895
'ס!,תו”ר..

,' ,'י,4.4966
!ז!ו

)
`ק?(`בו!"{)ר`ז,”013ינכטו!ץז'סא

.%9"וו[29?{)'/וזה«()רול7,וסונ!!,('הל?,ה,'436'5'23ץ

"<. 301330?«&,)מ(םיבצע/2?"`ג־.?”'זי/{ור`ו67-7'0

(גו2746!!ף,,]!!437 .{הבהמףשחףייס/תונש{כ)30.ל:”
”4'ו5ף 4529/60;₪6”"ש/*”?`ש/'ו

;(|/183?ץא"כ,(תאאסןןשאכ42.4014366
,זכ”)<;יפתכ/!ז.019”שי”

»! .«*"?י”ח(?לע?",`מ/(מ?-/?53540{'נ/”?”)”
,,!2>ינמז/ו,”(.-:(!ךלסמייט” ';"נ';גיףף'ו"ו?ךכו)/?ףעסן;,:' 1'אןפור3ו1?”26%”[5%רשאכ)`/«`(”קורועס""”?ג"ק8201.445%

.{ב'ץ'!! ?{ס/!'ףאט['זי/`3ו/ו'
יק'ני5(תיתיבו/2?

וניבאתיירי-;כ"ך;ככרלי2 הפטעמ-.22..קית&לכימ

:םשרל,
־

;קרסי
:ק'ו'הו

....,ק.



ותאיית'ד'קתימוקמהצעומ
711654,722566:סינופלס

'.......................ריכזהל!ט:טיווס *וימושיי.....ךיראתש,

«......-......,-"!'י₪ ןויסב₪”

מממװשששװוט .₪3,960"”40.66'ןוזיג
װמשװמװוװמװ

סוטמ” ”!ח”טמו-&
:עבצאב?9901בנשא-ג

'וארש?םג”)"`<?`8\{ןיא

\י`9`«?־-יא"?זל«?א(

.,יאע”?־3ךרו
””אע"יװיי

4%”־וףו
.55+”.ורשב

”.א(”ף`װװצ
”ודרשא"ת)

רה`דלףרמף



ף, !יוו)! .ןב"
`5

פ)ו1ו>ו/3-ט
”`שתבאב ז1957סוסגואב)

:'דובכככ

`.רכאאסירמאד”וע

,31יולההדוהיחר .בינא־לור
&

.םייסרפםידליינג-:ןודנה
.50.7ס57םויסךבתכמל

ןונפא
הלולכה'בכהלאשלהבושתב

יכועירוהלדבכתגיננהל"נהובתכמב ןוישרלםיקוקזםניאהזגוסמםינג .ונתאמדחוימ”
םייקהזכדסומוהדםב ןקסעסמונטסתובגלוגאםילדתשמ

וח/אג



”?(₪551

!ינש!וא₪!יטספ!ולגו”וי !!!ס!”יצפח-;«!!!«3%ימש#11"””הז”
־ופוי!!!ישילששויחיש{ונש?יל{יכ”!!!`

הו

«`ח-?.י

!?.-**;

;

.!ןוסיימווװוו₪3"”הנשחונ!353:"־

,;,טישעשפ!{3םישישלטסישפ”!!!'"ן”!י!!!י
.,.3:!ש'.

ד ,...,וא”!םא!יפיק{ינש!מ'מ`



בגה!יפתעפיו;”םג”173%

shaula.haitner@gmail.com
stampa_afor_big

shaula.haitner@gmail.com
stampa_afor_big



₪2תימוקמהצעומ

רובראיתיר

11654ךופלאס
ס"שתןסינ

.............19.5.95.1..(-..א...םװשװויװת

דובכל
{3779)”תרמ

/'*7!2בחר'ןנ'כ
,.נ.ג

ו דבכח8יבגהםידליןגתלהנמכ
ףותשםערשקבמ”חוםעהשיגפלךניםזהל תוכרענהתואמצעהתוגיגחבךבגידלי

.הצעומהי"ע
6.5.59'דםויבםייקתתהשיגפה

תוריכזמהרדחבםיירהצב1300העשב
.הצעומהלש

רוב

ץיבוקציא.< ךונחהמלהנמ
.וב/



,רמרק«!,בגהיריכ,=.י`

»;813 ;111.- ,

.:,)&`י;/

5/7111:

%]66!:.-,ח
/29:::::-1.954

.;תוברתמןונחגורתדובכל ־־.ביצנ”לתפיזװץה:«סאלח

...&-...".יד'־`

:388)5.םע*'םויסיםכגתבפ
`

:יפל”םההצעומהםה:ינא”!גווסת

1-בוו!ם«.שגינ;,גניוו:סבגה?::.:גתומו”אוצי'.

-<גנפב?רפס`.לשאוחםהוצ;םורבוכחהגצהונתוא:{טילפס
'ינמיצכגפיפי5וםייב,עלב?תגאיתי3%”ךיראת,.,

'?־ :

`

;,;
7

,
,”

'

.

יפ)'בכ-,

.,,,ושושבתנ:הנצסלםאןפזגהםאיאבכה14.6.59םייוג

.ובצוהושוטשט:איזט`גתופיטחברווסװאסו:יפ?טייל;וב
*־`7,הארנכ;,שמשלסטגםופסמלונכוס!«ןויכטההתייה]

"ירבג«?.ס-.5םויב?ןב,.וסןהייחבהנטנס!בה:ועיפוה-;`י

`;בויטויבוגא:להזלוהאמחהתא?”ל"ת

,.

>

<ינחבמותוננגהפםייוסינביפעונמלידכב־

תוננבה!ורבחםג.יא-יגחבהבירוהיוסטןתחפםיטיבשו'גות;,." <«תוננגלרישיונחב

\` ־'בו."

ן3ו<

תיביבלח”לחנב
־)..:

בוט-”ףח-<;יברנטוב;'בב:קתעה:"'.`<`.;י

""/;ס:.;,.
,.ואםידלי:;





."
,

""`,"""ג""

'ילב'י-גל/וכסנז”?
קסופדי-יוגה,יב[)

וז`גכלי.#
` ` ל'ייל.זוב' ,«־לויללכלחנבןגכ 1גוגוםהוךופהת'ווזן'

.טפנ-`צ

'!{לגוגב

"`גללגןלפפוגגגןןא.;ג־גףגח`:”

.ותוקבד!וגוגןורו«וחספליכתןונגסלוווווטפ,:חװ
פיגופגתירט`,גןייידפופננולזוטץיוטיופוילותב דועגיבורןיגהנמובסוג*ולוא,יגלפםירעווםםה'גו"גסיפיןוג ,ה,;".בואינולך

וליגםידימלת!פס-כיכ`.ולגיו,דנטסוזולוסח.ןופס.. ליפנובטידליהינגבטסוופחו!לגסלגיגייװםילוחבגוגמוינב,ואנ ונלגאזווװותרווןי.גגלוול.גבדעינסובהמלענאלוזתוננע.תובח ”.וזחרופתגוסל־פ.וגו\גפינוסוסלכיגוונעךוח!ורבג

םחפ`ביינווידלימיבגלםינבב!!!ובינוליסהוכו{". ..)ןזגװודוכפלוםיבבותתקלחמהייעווסוא1תוינכותהו`חוןגװהמותי” םמגבכהסיכו-רגוב)סווגגוובלויוגגגופוסגגוילכבתפסולופופונגסו,,, ולכוי,ראיבאלאפיוגםשלו.חקיפוסיםודץח'ולילוגוו<ןגלפיומ(ל,...4ן ווויניצוגוגביטגנןייווסינאךכבו3-4יוליגפי.דל*1:0וולולי'`ת ,;,,:.תיבוטליפנובםייעבטחחוורתול

.
>

»
.

תאלבלבלביואללכונאלגיסה!גניוולכסו,ןוב* .םיביבוויל”דבכ”לייסבליב”
.

'ור/יגיי' "{תלבגה`װץיג4#רחוו”!#גינלוגםיגוסנהפיגגפפ:" װונוןהקיחרמרץגהבנגנחויטוו`.יילכס.ססם.-1פתכ`גיפילסוויחוי סולו-סייסווװכ!יקוהלונילערמואהווה.םגםוכסכםיגוסבלעתופוסב.,, "וילענלידבג.)יגלגן!טיוואנא.ותשחתופסאוייל?9,000.ופפיגווץחי'י' ווחלכב.הלאסיוגו`נ'וינפליונבייל(0,000.«סדועוםיעגמהתא; ?וו .-..חגיותתסחלן,וחודוגלםיכוסכסו.:=

,,:איהובפסיוגמזו:חוויוטטם”דוע” ף"כ!םייסל`י'ל!0,000.?כלכםיחונויוגןגוךוותזוזלתויולג.ב`"`"' '.סיבגסה..'ב

,. ;ידלייכג'לסיוגוחולו`לשוולווסופוליפוודע!י-סכטיןבופ.בי;ג פהםידליהינגבלבוק`פ!ויגוסיפל'₪; ..ןגגסתדוועידילע?םיקלחו
,,

>”>,;,
.לע"תולגהפהיולתוזובפוץבלחריספשטכתובצחב. .-.ה,חלופאויגנוםחי,ג;;

":""..',![ןביפ.-גיבבקעי'וט{ולגת
7

.י

!ןב`יװװ'ב` ...,.<?י`;#`ןג!?־?..-..,־ןיב!ופפ גגזנסחאן'גו



”"/` ?? 7 '

- `.

"ינוטקטיכראההדעוה
20.1.65םויבהבישימלוכיטרפ

ימרכ-ר:ופתתשה
ןמפוק.מ

.םהרבאלכירדאי"עםישגומ-םידליהןגלתוינכות:םויהרדס

וחשהאושהרחאל.ונואתירקבםידליה-ןגןונכתלי2'סמהעצההשגוהונחשקבו5ל
.:ןמקלדכןייצלוננהיתוינכותמ

המצעתאהמיאתמובבוסהןמתחאתדחימההרוצלעבהנבמתרצויהשדחהתינכותה-)1
.ןינבהןכותל

)זזון
\ תויה,ןינבהלשתישימוהתיזחהתאתרתופו?תימיטניאהרפסומפארצויהגגהנבמל`י)2

.הלעמלמהזהנבמלעופיץשיביבסמשםיהבגהיסינינבהו
,

תריציךאןםדוקהןורתפהןמםיהבגהמתדימבויהיהזהןינבהתואצוהיכונלעודי)3
.וזתפסונהאצוההקידצמהביבסבןוכנבולשוםידלילהמיאתמהרפסומסא

ןמאמהשידבןגל'חותפהודויצהתאןנכתלוךישמהלתורשפאהתאלכירדאלתתלשי)4ל
ח.רתויב"ההובגההגרדהלעויהי.הנבמהלשחומלשהויפסכה

!!!ריעצהרודלגואדלשי
.ימורדהןגהלשרותאהתאתונשלםיצילממ)5

ברדובכב
ג

חוגוסקטיכראההדעוה

%



הירקבםידליהיבגלםיחבש)
'*

הדימבתימצעףתכיתהיפטוזהיהתםאםג
בתכמהתאןייצליאדכשקפסןיא,תמייוסמ; תהקפמהמתימוקמההצעומבשדוחהלבקתנש1 ,ךוניחהדרשמםעטמםידליהינגלעתזכרמה .לילב-םבאיאפ.שר”דה

התומשרתה.םידליהינגברויםהכרעוהירקב יגישדיימיכדע,הלודגהכהתיהרוקיבהןמ .תוהבשתיאלמבתכמהד
לשהבתכמהכובתאהזבםיאיבמובא :תחקפמה

תוברתהוךונחהדרשמ
א”ת-םידליהינגלעחוקיפהזוכיר 1966ראוניב3דובכל הצעומהשארוהכ.ירמ

.ונואתירק
,.ב.א

. 9יביתרקב;30.12.65,ו”כשתולסכב'ו,ישילשםויב ־הגימהמרםהבאוצמליתחמשוונואיתירקבןגיתותיכ ־וקמהתושרהיצמאמדחוימבוסלב.האנתיכוניחתיל ,דרהדליהיכרצלםאתהבךוניחתודסומםיקהלתימ .המודיקלותוישיאהחותיפלםיינושארתודוסיםיחיכמה תוניינעתההוהנבההתאברקופיסבןייצלינוצרב חוקיפהלשתויגוגדפהתושירדלתימוקמהתושרהלש םידליהרפסמםואיתבםיאטבתמה,םידליהינגלע םידליהןגתיבבאלמיטקדידיגוגדפידויצ,התיכהלדוגל .ורצחגו
לשתוינידמהאוה;םידליבתולכתסהבטלבתמהוקה ךוניחהתועצמאב,תונושתודעגזמלתימוקמהתושרה תובכשמםידלילםינגתמקהידי־לע,ךרהליגהמלחה יולימהחיטבמהךרדה.תחאגגיתרוקתחתתוברועמ .תויולגהגוזימ-המישמה

'תושרהידי־לע4־ו3ליגלךוניחתודסומתחיתפ ליעומיעצמאהווהמ,התואנתיגוגדפהמרבתימוקמה םידליוחופיטיינועסםידליהןיברעפהתמיתסלרתויב .םירחא
יכוניחהלעפמליתוכרבתאולבק ־.תוגישחהגר!וחילצהוולע

,הברבבוברדובכב
קילג-ונאיאפ.שר"ד)-ו

-רבעששדוחבהרקיבקילג-םבאיאפר"ד

י.םידליהינגלשתונומתתחקפמה
.

ד'-י

47/ס/\/לשבתמ/ר
4%4 0/{ע'

”וויסבהינפש,,
םיבתוכוםיארוק

בםידליהינגיולו
יסנבםיפתתשמה,הור

חהדרשמלשירוקמה
כוםיארוקרבכ-ךוג

.םמצעיתוהוכבםיבת
שמהסנמ,רוכזכ

כואורקדמללךוניחה
ב5ינבזג־ידליבות

”סנהרתכומ־-םילתנ
יברמותרכינהחלצהב
םיסנמדבכםידליה

...וליפאבות
.םיבתכב

,ל)
2
?



\"
ט//&"”/\""ז”,5

”.

;!!ק-מלע(3`א"\
«%ש/.\!#43)??

,.ש'ר!{י/&24
טבשש

”ך



«וז?₪5.74%1
! 5/'־ך*ץ77/7םימ-ידמהאירקסיטרכ

(7426200 ””77
םימיוהיזרפסמדמ'סמתמדוקהאירקהנקתהךיראת

!0010!3505868783₪532װססונתו!יופ

גוסתוהמהבצקהןובשח'סמתבותכוםששוגהקלח

!םג1\ססוססס־30ןלומגפוס6םידליוג םחוםג₪0914101109
ארוקהתורעההא'ךקהיטרפהאירקה'טרפהא'רקה'טרפהאירקהיטרפרפו-,ת

'.
תורעהךיראתת3מגוסךיראתה3וכגוסךיראתהי"מגוסךיראתת3מגוסךיראת

!ףוחו!4!₪008װ?ע”נ/!%!!,₪2;!!!₪0"

{תשק«שיו/«ס/ן/ו0-ו₪5,ופסונ”
96813![סטו/6!`ק?הנש(%4/9שוװססש

?8387ווווווםסוװ'ג/«ונשדוטח"'
\?תששוח/66!ןסןדן9ן00(”0ץמח/זעב₪9!{מ!!)”ואובו

יווסוססוב`חר!קושהי/ר124301]47!!!|סימ
!

., `/םימידמתפ'וחהלעםיטרפ

!תורעה!האורה1ווווו[יתע”[
`



תימוקמהצעומ
ונואתירק

םימולשחה

ב”הס;ןדמוא;םימולטת;ןדמואהנשב.&טת4קר5ה
םיזולםתהרעךסמ;דעןרשואמתמר.;ה{

רעוםמביטימרלאתל50.9.58558/59-ל57/58,3\
”,.

;.......
'

?595-5811058/59 "”';”"”־־”־*־"־11111ם:ולייבג.812
:ידרשמדויצוהקפסא.5

והקזתהרטוהיר5.11
'

50.־;50.--100.--רפכב
;ותקזההךטוהיר5.12

-
;

50.-;50.--100.-?-הרבעמב
;תקזחהוטוהר15.5

;

25.-25.-25.-*11.-;יתדןב
10.-25-110%.--;הביתכירישכמ5.2
65.--65.-25.-־'תוספדה5.5

.198ג:-1-־־155־:65.-275.-11.-;דויצו`הקפםאכ"הס ;־־־־־־־”־־־־"־־־־־־־־־־־־־־־־ידרשמ

ראדרהרובחת.6
;

;

-;--20.־-.װ?ל”קאותועיסנ6.1
-;--20.--;ואדוהרובחתכ"הס

יתוינוגראתואצוה.7

־--־-:תורחא
;תואצוהכ"הס

05411-1539111295--11311951.-111111-3255-:י80חדיניגרי
;5ולרעםלתואצוה.8

יםיתורשו
;

20.י20.-"-20.*4.-תולבוה8.1
;םירתוח8.2

?+הדוהירמוח8.21
;

3599.755".249.0953-400119,755280הידליינג
-;-;---:למשחוקלד8.5 ;דויצולםיריאכמםילכ`8.4

;3?ינגבדויצ8.41

245.560;150.-;250115.560.-148.5501רפכבםידלי
?ינגבדויצ8.42

!
3

־;-;--58,800הרבעמבםידלי ;פבףלץחוװבע8.5
?

;;יאופרהדקפ8.51

505.*300%.-2032.-־500.-595.-םידלי`ינגב
הקימטירתוארוה61.8

`

%

;

-;-;---;םידליינגב
?%תודסומלתומורתותומופתתהה8.7

5;ןגהתקזחהב8.71

-`-%--*יתדיתכלממה
%םידליינגתץזחהב8.72

־־;;---1הרבעמב
?־תואצוהכ”הס

.`-09511991.---1-156-99211-129122591--1055-115םיתיר"יתולי?פל

{?תוימעפדחתואצוה.9'

2;ינגלםינםתמ9.1

פוידלר
;

.........;..
?!ינגבםירוםח9.2

־־־־־?םידלי
`ולחרותדךהה9.5`

;11.־םידליןגב.רדהל

-;---15/56-3רובע
9095.9201.-1005.92.-5.-'וםותוגיגח4.9

.;תואצוהס"הם
?

9093,9202.-1005.920%.-5-;תוימעפדח
483814228.729;*.15576729.9590.-;54515111:םידליינגכ"הס

.....־-......-.--...**-...--..-.־-.י-.....-.-.--.....-..-*
3

5, .4 #,

1959/60היבםכהתנמלגינאתההצצה

.-..-.י...-.-.-«ג-

)

םימולשתהןדמוא
האבההנאל

59/60
!

ו

-.100
250.־"

"250
,-.25
250־:

-.426

200'־
20־־

.«<.--־י-כ

-.--ון-.י..-־.װ-א2255.י;

14200-



יץס2/נ
ד"ישחבאב'אב
1954טסוגואב20

דובכל
,ילאירבגרמ

,תוברתהוךונחחדרשמביזוחמהחקפמה .6'סמ,?ל9ן'װר
ינפב

.ובואטחירץכםידליינג:ןודנה

2«ברשא,םיישארסירוזיא'3-לונוא-חירותקלוחמ'כבל?וריס
*.תונורחאהםינשבםידליינג?ויהםהמ

,תאזוישילשהרוזיפבםידליהןבתאחחגלונתעדבשיהנשה
יפרגואיגה?חרכה.רוזיארמיצבוזהרטמלדחוימבהנבנרשקהנבמב ןיא.היסולכואה.לטהרוזפבקעדואמלודגאוהםינגהתטלשןיב תאחולשלדחארוזיאבםירגהטי”והסעובתלתורשפאלכסיאורובא

רורבהרבעשהנשהןויסנמורחארוזיאבאצמנה:ייליןבלםהידלי `.ללכוגלחולשלאלותיבבהדלי־יאשהלרככהםאטיכונל

םידליהיבבלסר?רהםויסבןנידםלבםויכוניניעלרייטצמהבצמה
-:ןמקלדכאוה

דועיפדוופסוהו-דלי30{ובוא-תירקלשקיתוהחוטבל'אוג
.ןטקרפסמ אלמאוההזןג*”

(!לשיאדוחחקצמהו
וטאמאלםידליהינג
רטפילודגרפסמוב
.םידלילש

25{רדימעחסאכ('בוב

ורבצרוזיא.שדחהוגהנ'גוג
`ה

;;י70כ"הסב
תיתרה'הציסהחכאבימוקמהדעוה'רבתימוץמהדעוההבישיבעיפוההגהו ימריתכלממךונחםהלתתלםיצורםהירוהרואםידליםשראוהיכעידוהו )?(.וזהרטמלתבנגותושרלדיספהרבכרונטהדרשמיכורפסמב22םהו

ופסותישחינהלשי-"ופטוחרצהוםורגלו”
`הזחטשביכדוע'

.תונבלםיניטטס



- 2 -
םידליהםושרםערשקבותעשבומסרופשתועדומהתורמליכרבתסמ

,םהואיצמלע'ונעדיאלךכוליאוהוםהידליתאםושרלהלאםירוהואבאל
,ךדיאמ.ןבוישורדהדויצלוסוהרלאלךכוםיאתמההנבמלונגאדאל

תובסה-ליעליחסרפשםינבהמדחאףאלערתולםילוכיונאןיאיכרורב
.ןהףאוטרופךבל

תיקוחיתלבהלועפלובלתמושתתאבסהלהלאאופיאילרתונאל
.הזהרקמבגוהנלדציכתוארוה'בכמשקבלוהתשענשוז

,ברדובכב

;55::כויבהז.מכ
ובוא-הירקריכזמ

.ימוקמהדעוהר"ויל:קתעה



"%

?”יפש

!”\,

”5 55

,שפ

הקלח

הפוקת
לירפא

'אמ
![ןו

ו'ןןו

טסוגוא
רבמטפס

רבוטקוא
רבמבונ

רבמצד
ראונ'

ראורבפ
סרמ

םימידמתפלחהלעםיטרפ
דמ'סמךיראת

₪”.ןנשיו/%
7737:םוז”!205800חואהווק

ןופו"'ו2827!ויחיוג ₪9249301192
ה?₪?װװמשצװחצשאװת

!₪013!47101110יוחיד”.י”60
56קקכרל0שחש/ש5%ש

[71217138520*"7/0”3₪619”"ש

!!!וחטשקלחטשחנו
56װװסץק”ףשץאנושי%8403140

17,3164רפושכומ&,ווו

ןנס/ר0/09־/&/79//4/2/
2«7טאפ/?[מעמ9/9411)”/9////ם'מ־'דמהא'רקס'טרכ ')

םימיוהיזרפסמדוכ'סמ 1יו?!'ח 1038607שי)

תתמהגאקהװבשח'סמ

1000603730
אװקהתחעההאףקה'טרפ:ומוגפן

תחעהץראהת3מעסךףאת

!ווסוה/,ו
©ששש'

"וכ{ףלק

1513 ©”

₪339

”חלש

ץ)

גוס

:};

יי

12509

שופיח





'?5 .,

01/4041!}₪
,

.,
\

-

,

.'יויט

;,₪7יסממ

,!יגיס?'

,;..,

וזיאביפוצבךנוחו”יגפ'י":,.א.
.,(ב”!וא;"115?₪3:.נ-5.5”יסיסבו

'יואפ!יפ:טנופצ"!ינשינפל!יוחוס־
!!!רויסו!דגבב"ותואוטע.םייח”

!?ינש!&מ”מופיסוא,:
”₪8?ימויק-ופ(יפואםגולפנשיטיא־.־

!”*₪.תיטואכ;שוגפי;”םינמוי-,',י
`י'וילוי!וא:”?”ןבונינש”פפפיב”.`,,.


