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תיבבלהרוחבאיה.ונלשיהפולאה',וכ> -מאיהםהבםיעגר`-םימייקרא,המיענו ונאשכדוחיב,תינישתאריתסהלהפידע .”ילארשיהטרופסהתכלמ,,אשונבםיעגונ איההאורןבש.הביללבורקהאשונוהז .”הכלמ"התואמקלחכהמצע היולגהתורירמההבובהרמהלןיא,ןכל :תרמואאיהשהירבדמתפקתשמה .יתואקיחצמהתאשייחב”!טרופסהתכלמ., .הכלמאלוטרופסתהפש...י1יהזלארשיב םלועבהקיטלתאהתאללכתװשהלןיא רבדלוקיספישיארבתמאכ.ונלצאש,וזל -פהתכלמ"לעכהקיו-”ולפאהלעלארשיב ."טרופ
היבא-לודגץירעמשילארשיתפולאל הברמ.האירתולחמלהחמומ-אפורה תורמל.םוקמבחכונהיהייבאשהצוריניא .קלחםירמתלטונםהבתויורחתברקבל ,רבתסמ.תבההלגמ,בנגתמאוהתאז אוה,בוטאבאאוהש.55-הןבהיבאש -היעטקתאףסואינא.בוטץירעמ-ןמאמ -והשתרתוכהוילעהבוהאדוחיב.תונותע -נתא.םירמ,,:”טרופסה-תושוחבהעיס םלועמ.קתושאוהןולשכןמזבםג.”תרדה גהונאוה,ךפיהל.יברעוגואקעוצוניא .יתואדדועל

תחאהפיאשעגרבשיםירמל לשהאבשתושעלו'מה200-בתדרל...לול .רתוירחואמוא,הבשהאלםא.24.5 לכהקיטלתאבקוסעלוךישמהלתבשוחאיה
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-סחאלהלאןיעמתועפות,ואותויװחו -שה,1939תנשב,אמגודל.םירמלהלתור םילעופהלביטספתרגסמבתויורחתבהפתת הצקמליתפרוצותורחתמילויהאל.תפרצב .םירבגהןיבןייוצמיתשגרה.קוחהןימה תנמלעיתצר.דובכתאריביבוסיבהםלוכ יתעגהםנמאו,שלחהןימהתאסייגלאלש -וכיםיברםירבגשהאצותביעיברהםוקמל בושואיהתרפסמ-הבאנקתהלםיל .תכייחמ
תנשב.לארשיבעריאשרחאהרקמוא םא,'מ200יתצר,לארשיתופילאב,1961 .םסחותועטהלחיכררבוהרתוירחואמיבןויסנה.םיאנותעםעתועיגפמתשגרתמאיה שישהארנכ.'מ210לשךרואבהיהלולתותכ,הירגלובב,תפרצבהירוסבהשכרש רחאלעובש.ןכש,'מ210-ללזמילויויביץייישב````````־ *החפ

.ב(24.9לשהלועפההאצותהתא ־ינתוםביחוביכחיכוהלידכיתצרלעאיהדעסו יתבשיאל.21.0המויאהאצותיתישעלארשיבהנוט גלגלןיעבילעוסיבהםלוב.הלילותואאלעבקנש־ 'מ210היה:לולסמהיכרבתסמ.בוש...ויתרבע.לושכמ `ייו'צוווםועלהמ,הזהכב,תשרדנהוזמ
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-1200תועשהןיבלוחםוילכבהצעומהתוריכזמבתועצההתביתכטיפלםי

.םירהצהינפל10.00
יוושמ10%הצעומהתפוקבדיקפתכעיצמהלעהעצההתשגהתעשב

.ןובשחבווטצהיאגוםאלתרחא.םיאקנבתוברעבואןםוזםגהעצהה
.1958ץרמל15דע1958ץרמלג-םאוההענתהתשגהלרפוסה

היה"תעצה:ובוארתי`בהלןזההעצההלבקלתבייחתלהצעומה["
'ואימ

בקעי
,להט`צר

ח”ישהטבמב₪:יובװוהירק
49228רוװרנפככ.13'
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20.3.58םויב.המייקחה₪

ןמפואק.מ.הדעוהרבח,ריפססדנהמ,הדעוהר”וי;ץכיבסה"ה:םיפתתשמ
`־.חכוג-רוגמלא:הדעוהריכזמ

`

תועצה5-טרופסהשרגמררג.1:םויהרדס
הבחרה-הסינכהםינב.8
םימורמתנקתהלזרכמ-3

תועצה6-טרופסהשרגמרוגל.1
א"מלו"ל30.-דודרלצגרק.א
א"מלו"ל31.דיוגוהןמגודו-םהרבאוקשרה.ב
א"מלידכ57-900לאכרבוטרגנזור.ג
א"מלו"ל45---־ןירגםיחא.ד
א"מלי"ל27'־-ןורבןמדירפ.ה

ןמדירפרמ'ה.םמהעצהלל"נההדובעהעופבתארוסמל:טלחוה
-ךורב

הבחרה-הסינכהםיבכ.2
תועצה3ושגוה

ו"כ10045.-סרקוםסוקוא
"10524.500'רלמ.ב
"105080500־הנובללוס.ג

םההלשםימולשתהיאנתוליאוההנובללוסתעצהתאלבקל:טלחוה
.רתוובםםיחונ

םיבירמתנקתהלזרכמ.3
`"7102-אטועפ:םש"י"

"57.-בטועפ
"15.-גטופס

־לפכו.ב

.

ו"68.475אטופס
&51.875'בטופס
"”15.900־'גטופס

.לשבורמתעצהתאלבק;צ2חוה

, ,[0 ?\
ץכימס־`<ןםפוק.ם

תועצההתדעור"וי־.הדעוהורבוס


