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;.או*”//

6הל'”יעיברויכ'םעלגבחיתפװיעװכח



הנחת־
ו`73.71/7!7/רבח

ת/[מװמדנה!רזב
הא32ךה'ל

2/263'י'112ם7יבונואתירקןורדתסחחקבםייקתתש
............העשב.................!!!לכ/ג...........!(,”/`.......................

%61150.

.......................!”,ץבשתל/פ............................................................................................;אשונ/7.177

תוברתלהקלחמהק"דלאנ



הכמסה

ת/ןמזוםךנההזב

האצרהל
”(6םויבונואיתירקבתורדתסההתיבבםייקתיש

/0,3«י ................העשב

`ו/ו'װפ/”פ"///-66כיאשונ/ר717

קיידלאב

9/. 6%

תוברתלהקלחמה
#

'\,י
?*



ונװ6פ
.נ.ה

ת/ומזומךנההזב
ז/;ממ־!?גפ«,!יח/עי-ו'כ'ו8יכ

-62`)252....,,,.....,,..,,,...:!!.&.םויבתורדתסההתיבבםייקתיש
0.1.7%”................העשב#49?”י515

#.ת......
ימש”/””!'י/שי:אשונהלע

/8
'/6:(`/,שי.',ו/זו(? א/\/[

תוברתלהקלחמה



התחנה
ה/דבכבה/רבח

האצךהלת/ןמזוםךנההזב
................?144%15םויבובואיתירקבתורדתסההתיבבםייקתתש

"/>2שב

:אשונהלע

........
?”:ל6%ק,/ט.ו.1&2...ז?ן..?.ו:?-ו2ו:!«..#12.,&..:'.:?מ.....126;.2!...;;4.&

...................«ב![טלופו/ששכ

תוברתלהקלחמה,קיידלאנ



₪;ךנח;(יירט ור/דבכנ!”!/רבח
ת/ןםחם7.117הזב

הואצרוהל
ונואתירקבתושדחתיבבםייקתתש

2/05)........................................................................................

;0/4372...........;אשונהלע

קיידלאנ



לארשיבםירבעהםידבועהלשתיללכהתורדתסהה
תוברתלהקלחמה-הביבסהוקוביינבילעופתצעומ
'.יי-.ייס

:דבכנרביח
דעמזהלםודבכתמוננההזב

תיש'אחההשגפ/
הךבחװתװברתתשענ”טרבל;םחה?רבחלש

)ק'כורצתוןחװש?'ח

)?וןחװת/ברתנ';בואהר'כ;א(רחש!,)/?ב!(8

62.7.16ב”נשתזומתדיוונשםוובםייקתתש

)הסמל(תוברתהםלואב,ברעב8העשב
:אשמה

ת'//>ר8'ורורצ/,וצור[רצ/[תבתור/אתוסיכרצ
!חיכוהםויסו

תוברתלהקלחמה,;>,\קיידלאנ



פנש/,%כ

!7.7.71/7!7/רבח

ת/[מװם7.717!רזב

האצךהל
.;אשונהלע

......אי/6%ף.........,(סע/

תוברתלהקלחמה[,"ךלאב



ונא6ל
"ו/דבכנ:`ו/רבח

ת/ןמװםךנההזב

#.הצעומהתבישיל
::62'7'8.....3.3.9...............םויבונואיתירקבתורדתסההתיבבםייקתתש

.......

.....................ברעב8העשב

תוברתהזכרמיגיצנתופתתשהב193532
62יגוי:באוביישדחל.פ.מריכזמת'ד)1
רעונותוברתתולועפ)2

......................................................,זלעופהו'תולועפ)8

תוברתלהקלחמה,קיידלאנ



!7/דבכנ!7/רבח

.?!/ןמזומ7.717!רזב

האצרוהל
?[469'װבגאםויבונואת”ר/57771707177.7תיבבםייקתתש



₪;ךנא/(פ ה/דבכנ!`ו/רבח

ת/ןמזומךנההזב
האגצךהל

.................י'ג/!061
..............144.8םויבוב.ואיתירקבתורדתסההתיבבםייקתתש

........................................ג%...העשב

:אשונהלע

,(//,,..>(./</רג?41,ברץ
.............................................:.(/בח3/11/”2,מ..פל.....

תוברתלהקלחמהקיידלאנ



?₪59
!”!/דבכנה/רבח

האצרהלת/ןמװטךנההזב
.....................5.2=..]1.54,.%.44םויבובואיתירקבתורדתסההתיבבםייקתתש

................................!.0.3?תעשב

:אשונהלע

”!0{,”/י!”יטפ/;(#<:(;/לס

........................«ןענכב/גשגש

רתלהקלחמה.,קיידלאנ



;ךנא/(ךר
ה/דבלנה/רנח

האצךהלת/ןמװםךנההזב
2?־«/ם))1«\/`מסנםויבונואיתירקבתורדתסההתיבבםייקתתש

:)...”....'.:................"העשב
...............

:אשונהלע

........?.09.......6.%......./ל`ז
12}.1.........”6

תוברתלהקלחמה.קיידלאנ



;(₪69 #

:`ו/דבכנה/רבח

האצךהלת/ןמזוםךנההזב
.......3ס4661`ע>28םויבובואיתירקבתורדתסההתיבבםייקתתש

.................................!.פ..גגתעשב

:אשונהלע

ימװװ«:יעמש/(1שעג/,«;ב;רש)/;1363
......!;'ש/וסגינזך-פאי

;5"....79172......”רדפ

תוברתלהקלחמה,קיידלאב
יכ]



ךרנאגכרר
ה/דבכנה/רבח

האצרהלת/ןמזוםךנההזב
!0-//-2`>2\,54&םויבובואיתירקבתורדתסההתיבבםייקתתש

................................!םא....השב

:אשונהלע

תמורתלהקלחמה,ק”דלאכ



₪;ונאגאנ ;'ו/דבכנה/רבח

\\.ןלףהאצךהלת/ןמזומךנההזב
,,,..4120938םויבובואיתירקבתורדתסההתיבבםייקתתש

שפדעשב
)ןץאכאצאופ.ןיריפסכאןג”(טטצ/ןאישכ!”,`גמ/`ס:אשונהלע

ר504<{בגא-י"א/2117!!!”!,גוסנ”)אפג



לארשיבםירבעהםידבועהלשתיללכהתורדתסהה

וניא'ח'רק”לעופלהנשמתצעומ

שוש/,חכנו/עישסכ/אבגןא
;'נ/!;.,וינאב



לארשיבםירבעהםידבועהלשתיללכהתורדתסהה

!!!א”ת'ךק”לעופלהנשזנ/מחייצ4װמ

............................\565י6כ/וס.......?..ןעש

.ישוס-ןיו:ומכ



מוא'ת'וקילעופלהנשמתצעומ.ותא'ת'װותימוקמההצעומה

'בכל

..........................................................................?.....ן/ככחה /
...............יא”/'כ'חר```.«

.

ונואיחירק



;רעשה
וד/דבכנו'ד/רבח

ת/ןמזןמךנח!רזב

"!האצךהל

1?”47/2637ויבונואתירקב!־רדתסה/רתיםייקתתש
79.23”העש.ענענב(יע/.0

תוברתלהקלחמהקיידלאנ



₪העשה "ו/דבכב:'ו/רבח

ת/ןמזומךנההזב

/:(סנא/:;2:77
2.3763............?..................םויבונואיתיר;בתורדתסההתיבבםייקתתש

....................&2.צ.&....5.....,העשב

:אשונהלע
!,"יי/”`,

\ ”.ע{:ג/ע';#0;1!1<«3אוןאשו/גגץא/פ

62/2/6/2/114712!”
”):/2.ירושע/6]”723י

תיברתלתקלחמהק”ילאנ ! סיס/יעס-;ס,מס`צ/ככ



־ו`7/דבכנ!7/רבח

.זו/ןמזומךנה!773

הואצרהל
.733453042ויבונואתירקבתורדתסההתיבבםייקתתש

קוידלאנ



הנמזה
נ.ח

ת/ןםזוםךנההזב

האצרהל
!((./ןמטתג)ו/ם'4/םויב-ונויאיתירקבתורדתסההתיבבםייקתיש
................,3.3.7913........)#...............העשב

־{%כ/ינב.

..........ק........................־אשונהלע
..................י-כל6₪3`₪4ץ............................................................פ.{237,322

תוברתלהקלחמהקיידלאנ



₪פנװ6ה ור/דנבנויו/רב
ת/ןםװמךנה!רזב

האצרהל
...152.8:.....?5.2.:.1!.:.4...םויבונואתירקבתורדתסההתיבבםייקתתו

......................................................................../
,/!`3:<3-העשב...............

./ -..........................................?%ס/!ל”א”2אשונהלע

......ל”2/26/6......”?--::/!.כ
.

=

.....2%7”ק%”ש;ג'
”#6”פ&;ע”#עןאל ר" תוברתלהקלחמהקוידלא



.
הנמ!ה

.נ.ח

ח/ןםזוםךנההזב
האצרהל

(ףע”..ל`ג`שםויבונוא'תירןכבתורדתסההתיבבםייקתיש

..................................;!?הפװװװ.........-העשב

..........................................«41צר-”טװ6/,גכר'>־פאשונחלע

.......................................?ילטופרח/א/`.-\וצח/יװ«וחב

תוברתלהקלחמהקיידלאנ



הנמזה
ת/ןםװם7.717הזב

האצרהל
`”!םויבונואיתירקבתורדתסההתיבבםייקתיש

,”(;)/8ץענ .....................................................................העשב

!4/גאי"ו/941”?כ/,6`;אשי/יונהלע

תוברתלהקלחמהקיידלאב



לורטינםירגנהםידבועהלשתיללכהתורדתסהה ונואיתורןוילעופלהנשמתצעומ

װואיחירק



₪ךר[א(,?( ה/דבכנה/רבח
ת/ןםזוםךנההזב

האצ־רךהל
............”`ג©-ויבונואתירקבתורדתסההתיבבםייקתתש

.......................?:?...........52.1.71
......”09.0

!ןפ”"....%..>?.:...1₪,<(3ךעשב.................
{?”ש/סףןלכקלכאשונהלע

....................................... .....”עזגב/ר
9:11-25./..;

;ץש/'......;«(וה”/כר..... ;........................
./,,"?1.7

”4900!?בוחרו........2”םה.............).,,/..ת........
תוברתלהקלחמהקיידלאנ



לארשיבםידבועהלשתיללכהתורדתסההץ־--־־-
תוברתלהקלחמה-הביבסהוקרביונבילעופתצעומ

הנמזה
.י.ח

ך/םבנימוהלםידבכתמוננההזב

ינשהקפךדסלל
{םישרודםילועםעתורדתסההיקיתוובסי[

ס'כורצתונח/!9?'ן

)5.4.66(חספד'איאצומבישילשםויבםװקתוש
תורדתסההלשתופסאהםלואב.20העשב

:־תיובהב
הצעומהריכזמ.\רכצניט.א:םיבוסמלםילעופהתצעומזכרב*
יר'עוהשס:רדסהךרוע*
ח'נבינורדנסכלאתידוהי:הרמז*

תוברתלהקלחמהתיגוזאיההנמזהה


