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'יע'בכתושרלותעשבהדמעהרשאהקלחהתאצמנעודיכוברשא
.ימוקמהדעוה
י"ל20.-ללמשחהתרבחי'ע`ועבקנןכחשמלכלתשרהתנקתהימו
ךהריד,לוה'ואחבטמרדח:הנוכהרוידתדיחי.רוידתדיחילכל

.י"ל80.-=י"ל20.ךרוידתודיחי4השוריפלוהוחבטמםירדח2תב
תורידהירדחרפסמותופתתשהםוכסתאירבלאיצמהלליאויםא'בכלהדונ
אלם'עהזבתכמתביתכםוימםימי7ךותתשרהתנקתהבי"ל20לופכ
ונכתשהרבכרשאםיבשותללבססרוגההנד-תשרהתנקתהבסיבובעלםורגל

.םהיתבב
ונרעצלהיהנםיפסכהתדעותדעותטלחהלםאתהביכועידרהליחבוחפ
.עבתנהםוכסהתאואצמיאלרשאהלאתאסיגכתשמהתמישרמקוחמלםיצלאנ
.םהלרזחויחותיפח'עימוקמהדעולםדילעותעשבםלושרשאףסכהו

.רתויבהפוחדכוזונחינפהיארלאופיאאנ

ברדובכב
.בכר,
;.הז.מ .ונוא=תירקריכזמ



ימוקמהדעיה
ד"ישתוריס.ארנוא=תיר2

2.6.54

ויתמר.ן;ו;«ג”?בככל

.'טיויזשפאװוזויןם
{%אן2/ח

וןססןווון'סולווווןומקוט;7
»

'.ב.א
למשחתשרתנקתה:ןודנה

ימוקמהדעוהלשםיפסכהתדעוהטילחה50.5.54םוימהתבישיב
ןוסניליב'חרללמשחתשרתנמזהלעימוקמהדעוהינמנץילמהל

'יע'בכתושרלותעשבהדמעהרשאהקלחההאצמנעודיכוברשא
.ימוקמהדעוה
י"ל20.-ללמשחהתרבחי'עועבקנןכתשמלכלתשרהתנקתהימו
!תריד,לוה'וצהנסמרדח:הנוכהרוידתדיחי.רוידתדיחילכל

.י"ל80.-=י"ל20.-רוידתודיחי4השוריפלוהוחבטמםירדח2הב
תורידהירדחרפסמןתופתתשהתוכסתא-ונלאיצמהלליאויםא'בכלהדונ
אלם'עהזבתכמחביחכםוימםימי7ךותתשרהתנקתהבי"ל20לופכ
ונכתשהרבכרשאםיבשותללבסםרוגההבר-תשרההנקתהבסיבוכעלתורגל

*.םהיתבב

ונרעצלהיהנםיפסכהתדעותדעותטלחהלםאתהביכועידוהליתבוחמ
עבתנהםוכסהתאואצמיאלרשאהלאתאםינכחשמהתמישרמקוחמלםיצלאנ
.םהלרזחויחותיפה'צימוקמהדעולםדילעותעשבםלושרשאףסכהו
.רחריבהפרװדכרזונחינפתוארלאופיאאנ

ברדובכב

סינוא=חירקריכזמ



ימוקמהדעיה

...שאשמ/..י.ח"

למשחחשרחנקחה:ןודנה

ד"נשתןויס;א'ונואצװיר
2.6.54

?לכ[2/11.,..;;ו«.;«ןוינ;כל
ש;?{'94יולץ6ץ/זפו!".רק

ימוקמהדעוהלשםיפסכהתדעוהטילחה50.5.54םוימהחבישיב
ןוסניליב'חרללמשחתשרתנמזהלעימוקמהדעוהינפבץילמהל

'יע'בכתושרלותעשבהדמעהרשאהקלחהתאצמנעודיכוברשא
.ימוקמהדעוה
י"ל20.-ללמשחהתרבחי”עועבקנןכחשמלכלחשרהתנקתהימו
;הריד,לוה'ראחבטמרדחבהנוכהרוידתדיחי.רוידתדיחילכל
.י"ל80.-=י"ל20.-רוידתודיחי4השוריפלוהוחבטמםירדח2חכ

תורידהירדחרפסמותופתתשהםוכסתאירבלאיצמהלליאויםא'בכלהדונ
אלמ'עהזבתכמהביתכםוימםימי7ךותתשרהתנקתהבי"ל20לופכ
ונכתשהרבכרשאםיבשותללבסםרוגהאבר-תשרההנקתהבםינינעלסורגל

.םהיתבב
ונרעצלהיהנםיפסכהתדעותדעותטלחהלםאתהביכועידוהליףבוחם
עבחבהםוכסהתאואצמיאלרשאהלאתאסינכהשמהתמישרמקוחמלםיצלאנ
.םהלרזחויחותיפח'עימוקמהדעולםדילעותעשבטלושרשאףסכהו
:רתויבהפרחדכך{ונחיגפהיארלאופיאאכ

כדוהב מיבהז.מל,גכ-32ר%*]

.יגוא=תירקריכזמ

־י'יוצװהװװ'"ייוחאװו,

?תיילדמ"""לשומב
"'"יייי'ויא-! ח`”ול`ומיפ

ףוג"



ימוקמהיעדת
ד”ישחןויס.אונראבת'ר2

2.6.54

,.,,.,,,,.,,,:יו?כל
0/ן6/2ל{;א%©{:כ{רם יו'.'.'

.{35ן2/ח

.סע/”.743412.........
,!

'.ג.א
למשחחשרהנקתה:ןודנה

ימוקמהדעוהלשםיפסכהתדעוהטילחה50.5.54םוימהתבישיב
ןוסניליב'חרללמשחחשרתנמזהלעימוקמהדעוהינפבץילמהל

יעבכתושרלותעשבהדמעהרשאהקלחההאצמנעודיכוברשא
.ימוקמהדעוה
י"ל20.-ללמשחהתרבחי'עועבקנןכחשמלכלהשרהתנקתהימו
חריד,לוה/ואהנסמרדחבהנוכהרוידתדיחי.רוידתדיחילכל
.י"ל80.-=י"ל20.-רוידתודיחי4השוריפלוחוחבטמחירדח2הב

וורידהירדחרפסמותופתתשהםוכסתארנלאיצמהלליאויםא'בכלהדונ
אלמ'עהזבתכמחביחכםוימםימי7ךותתשרהתנקתהבי"ל20לופכ
ונכתשהרבכרשאםיבשותללבסםרוגהתבו-תשרההנקתהבסיבוכעלסורבל

.םהיתבב
ונרעצלהיהנםיפסכהתדעוהדעותטלחהלםאתהביכועידוהליהבוחם
יבחגהםוכסהתאואצמיאלרשאהלאתאםינכחשמההמישרמקוחמלםיצלאנ
.םהלרזחויחוחיפיח'צימוקמהדעולםדילעותעשבםלושרשאףסכהו
.רתויבחפרחדבוזןנחיגפהיארלארפיאאכ

1

ברדובכב
:?! 'הז.מנ
.ונוא=תירקריכזמ



יטוקסהי,יה
ד"ושתןויס.אינואטידן

2.6.54

"2%

.ינוט
*

.!!!.י
!םיאג

;%ן/ח

![.'ז/:.יאלמה"
ל.נןא

'`למשחתשרתנקתה:ןודנה

ימוקמהדעוהלשםיפסכהתדעוהטילחה30.5.54סרימהתבישיב
ןוסניליב'חרללמשחתשרתנמזהלעימוקמהדעוהינףבץילמהל

'יע'בכתושרלותעשבהדמעהרשאהקלחהתאצמנעודיכוברשא
*.ימוקמהדעוה

י"ל20.-ללמשחהתרבחי'עועבקנרכתשמלכלתשרהתנקתהימש
'תריד,לרה'ואחבטמרךח:הנוכהרוידתדיחי.רוידתדיחילבל

.י"ל80.-=י"ל20.-רוידתודיחי4השוריפלוהוחבסמםירדח2תב
תורידהירדחרפסמותופתתשהםוכסתאירבלאיצמהלליאויםא'בכלהרונ
אלם'עהזבתכמתביתכםוימםימי7ךותתשרהתנקתהבי"ל20לופכ
ונכתשהרבכרשאםיבשותללבסםרוגהחבד-חשוהתנקתהבםיבוכעלתודגל

.םהיתבב
ונרעצלהיהנםיפסכהתדעותדעותטלחהלסאחהביכועידוהליתבותמ
עבתנהםוכסהתאואצמיאלרשאהלאתאםינכתשמהתמישרמקוחמלםיצלאנ
.טהלרזחויחותיפח'עימוקמהדעולםדילעותעשבםלושרשאףסכהו
.רתויבהפרחדבדיותיינפהיארלאופיאאנ

\;בר'װבםב .../`
'הז.מל
”:ונוא=תירקריכזמ



ימוקמהדעוה
.,וגוא=תיר2

:

ד"ישתןויס.א.
2.6.54

,'/.»:>
!%ש/2/ח-

ווסוןווןו'
(,י/"'\.ף!,

,»

ימוקמהדעוהלשםיפסכהתדעוהטילחה30.5.54םוימהתבישיב
ןוסניליב'חרללמשחתשרתנמזהלעימוקמהדעוהיגהנץילמהל'

'יע'בכתושרלותעשבהדמעהרשאהקלחהתאצמנעודיכוברשא
,.ימוקמהדעוה

י"ל20.-ללמשחהתרבחי'עועבקנןבתשמלכלתשרהתנקתהימס\
חריד,לוה'ואחבטמרדחכהנוכהרוידתדיחי.רוידתדיחילכל
.-=י"ל20.-רוידתודיחי4השוריפלוהוחבטמםירדח2תב

תורידהירדחרפסמותופתתשהםוכסתאונלאיצמהלליאויםא'בכלהדונ
אלם'עהזבתכמתביתכםוימםימי7ךותתשרהתנקתהבי"ל20לופנ

ונכתשהרבכרשאםיבשותללבסםרוגהאבד-חשרה.חנקחהבםיבוכעלסורגל
.םהיתבב
ונרעצלהיהנםיפסכהתדעותדעותטלחהלםאתהביכועידוהליתבוחמ
עבתגהםוכסהתאואצמיאלרשאהלאתאסינכתשמהתמישרמקוחמלםיצלאנ
.םהלרזחויחותיפח'עימוקמהדעולםדילעותעשבםלושרשאףסכהו `.רתויבהפדחדכוזונחינפהיארלאופיאאנ.

\

'.ג.א
למשחתשרתנקתה:ןודנה.1
1

,»

1

»

.י"ל80

\

ברדובכב` !!'י/י ),וזומ

.ונואפירקריכזמ



,ימוקטה'דעוה ־ונואפתיון

ח"ישתןויס.א
2.6.54

:ןל[2/ת
! .....”/.:4:ר:י.....,

`!.ג.א

למשחחשרתנקתה:ןודנה

ימוקמהדעוהלשםיפסכהתדעוהטילחה30.5.54םוימהתבישיב ןוסניליב'חרללמשחתשרתנמזהלעימוקמהדעוהינפבזילםחל
'יע'בכתושרלותעשבהדמעהרשאהקלחהתאצמנעודיכוברשא
.ימוקמהדעוה
י"ל20.-ללמשחהתרבחי'עועבקנוכתשםלכלתשרהתנקתהימו 1תריד.לוה'ואתכסמרדתכהנוכהרוידתדיחי.רוידתדיחילכל
.י"ל80.-=י"ל20.-בוידתודיחי4השוריפלוהותכסמםירדח2תב

תורידהירדחרפסמותופתתשהתוכסתאירבלאיצמהלליאויםא'בכלהדונ אלם'עהזבתכמתביתכםוימםימי7ךותתשרהתנקתהבי"ל20לופכ ונכתשהרבכרשאםיבשותללבסםרוגהתבר-תשרהתנקתהבסיבוכעלסורגל `.םהיתבב

ונרעצלהיהנםיפסכהתדעותדעותטלחהלםאתהביכועידוהליתבותמ עבתנהםוכסהתאואצמיאלרשאהלאתאסיגנתשמהתמישרמקוחמלםיצלאנ .םהלרזחויתותיפח'ע'ימוקמהדעולםדילעותעשבטלושרשאףסכהו
.רתויבהפרחדכוזיתיינפתוארלאופיאאנ

01

ברדובכב ,קר,
'וז.ס
;ונוא=תירקריכזמ



ימוקמהדעוה
רנוא=תיר2

ד"ישתןויס.א
2.6.54

?יל/2/ח

!(!/זטופ ווווו'וםווןווססוו-ו

למשחהשריתנקתה:ןודנה

ימוקמהדעוהלשםיפסכהתדעוהטילחה30.5.54םוימהתבישיב
ןוסניליב'חרל'למשחתשרתנמזהלעימוקמהדעוהינפבץילמהל

'יע'בכתושרלותעשבהדמעהרשאהקלחהתאצמנעודיכוברשא
.ימוקמהדעוה
י"ל20.-ללמשחהתרבחי'עועבקנוכחשמלכלתשרהתנקתהימו
{הריד,לוה'ואחבטמרדחבהנוכהרוידתדיחי.רוידתדיחילכל

.י"ל80.-=י"ל20.-רוידתודיחי4השוריפלוהוחבסמםירדח2הב
תורידהירדחרפסמותופתתשהתוכסתאירבלאיצמהלליאוי'םא'בכלהדונ אלם'עהזבתכמהביתכתדימםימי7ךותתשרהתנקתהבי"ל20לופכ
ונכתשהרבכרשאםיבשותללבססרוגהןבד-תשרההנקתהבסיבוכעלסורגל

.םהיתבב
ונרעצלהיהנםיפסכהתדעוהדעותטלחהלםאתהביכועידוהליתבוחמ
עבתנהםוכסהתאואצמיאלרשאהלאתאםיגנתשמהתמישרמקוחמלםיצלאנ

.םהלרזחויחותיפח'עימוקמהדעולםדילעותעשבםלושרשאףסכהו.
`.רתויבהפרחדכוזונחינפהיארלאופיאאנ

ברדובכ

*;וגוא=תירקריכזמ



ימוקמהדעוה
1נ1א=תיד2

ד"ישתןויס.א
2.6.54

`ן`....«ח,;:«,;,

#70.,ףוט
?',2/ח

'."."-.י.י!!!.

ווןויןכ-ו'וןןוו'ווטווווח"פ/`אתו
(

.ימיה/י],ףר
'יו`.נ.א

למשחתשרתנקתה:ןודנה

ימוקמהדעוהלשםיפסכהתדעוהטילחה50.5.54םוימהתבישיב
ןוסניליב'תרללמשחתשרתנמזהלעימוקמהדעוהינפבץילמהל

'יע'בכתושרלותעשבהדמעהרשאהקלחההאצמנעודיכוברשא
.ימוקמהדעוה
י"ל20.-ללמשחהתרבחי'עועבקנוכתשםלכלתשרהתנקתהימו
{תריד,לוה'ואחבטמרדחבהנוכהרוידתדיחי.רוידתדיחילכל

.י"ל80.-=י"ל20.-רוידתודיחי4השוריפלוהוחבטמתיברת2הב
תורידהירדחרפסמותופתתשהתובתתאירבלאיצמהלליאויטא'בבלהדונ
אלם'עהזבתכמתביתכםוימםימי7ךותתשרהתנקתהבי"ל20לופכ
ונכתשהרבכרשאםיבשותללבססרוגההבר-תשרהתנקתהבםיבוכעלסורגל

ו.םהיתבב
ונרעצלהיהנםיפסכהתדעותדעותטלחהלסאמחביכועידוהליחבוחם
עבתנהםוכסהתאואצמיאלרשאהלאתאםיבכחשמהתמישרמקוחמלםיצלאנ
.םהלרזתויחותיפח'עימוקמהדעולםדילעותעשבטלושרשאףסכהו
.רתויבהפרחדכוזותיינפתוארלאופיאאנ

גר33`בדוס
־יבהז:םל

נוא=תירקריכזמ



ימוקמהדעוה'
ד"ישחןויס.ארנוא=ה`ר2

2.6.54

.,,,,דו?כל
'כב/;31.57”!>-* יויוו'ו

5%3ן2/ח

'/ו'ו/י1/07

וווןגפוןווסו' עסךךי1/,ר

למשחחשרחגקחה:ןודנה

`מוקמהדעוהלשםיפסכהתדעוהטילחה30.5.54םוימהתבישיב
ןוסניליב'חרללמשחתשרתנמזהלעימוקמהדעוהינפבץילמהל

'יע'בכתושרלותעשבהדמעהרשאהקלחההאצמנעודיכוברשא
.ימוקמהדעוה
י"ל20.-ללמשחהתרבחי'עועבקנןכחשמלכלהשרהתנקתהימו
חרידלוה'וצחבטמרדחבהנוכהרוידתדיחי.רוידתדיחילכל
.י"ל80.-=י"ל20.-רוידתודיחי4השוריפלוהוחבטמםירדח2תב

תורידהירדחרפסמכוחךפחחשהםוכסתאירבלאיצמהלליאויםא'בכלהדונ
אלס'צהזבתכמחביחכםוימםימי7ךותתשרהחנקחהב)י"ל20לופכ
ונכתשהרבכרשאםיבשותללבסםרוגהןבד-השרהחנקחהכטינרכעלםורגל

ונרעצלהיהנםיפסכהסווותדעותטלחהלםאתהביכןעידוהליהבוחמ.סהיחבכ
עבתנהםוכסהתאואצמיאלרשאהלאתאסיבבחשמההמישרמקוחמלםיצלאנ
.םהלרזחויחותיפח'עימוקמהדעולםדילעותעשבםלושרשאףסכהו
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