


י"שתזךםחג"י
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ונואתנוכ«רצו'בל
!םולהמיב-;`885.ר.תריכת-לח
לשךוותההקלחמםאיכןסונוג'המלשורכשתאםיעבוקהונאאל.נ.ת

תובלושמהקלחמהתניחבמשםכיתוחכלשדחוימהולפאתאפכםלוא.לאך«יתסנכ
םכיתושירדםעהובבתתהבןחדרפהלונםכסהטוגאקרו,רזארפכב:"הינבתוזוחאו
התחלשיש,?ימלתחאהרילךסבתדתוילהתפסותהלעםכלעידוהלןוכנלונאצמ

הריואויהו,וזתפסוהלעםילהנמהופתלגהמימתהנסךשפנןגא.ןםרבוג'הל
.םינורחאהםימיבקר

-"הזגוסמתופסותלאלפתהלםגילואודגנתהלװםכבלבםתאםיא'ר
דחאמ-סבתודגנתהחווטלםגםלשלםכילעןטבהתאםלוא,םכנופצטלןותנרבדה
ח"נב.םידבועהי"עהגשוהשאיהתוכזמ

ןרפלהבקעי

דח/הי!
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ס.\.ח

ךשמהבו18.11.43םויסןנתנסלהבושתב

28.12.42

םויפוגבתכסל
תאוגקרנםןעירוהלוננה,ירסב”קנגלוןילו7.12.42
חפיצתפיתלבהתואוגאופונתוי'ול14.172ןסבןתסיוו

תולילוורתפונובשחתוקורבל,אופיא,וטקננ,וגגוגסחל
ותוןוסב?4.879םוכסהסוריפתאונל

.ונתופ
תלבקוגויבשםיכםסוטחיפל
=5.861א12רז:[לעיגפ
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82.352
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!!!תווחלע6/194/89אתכמסא
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:מהי'גל8.525לשםוכסהיטרפ
.תרוכשמהתרתי .סטס/גוא,יגלפקלח,י'ת ”*תונכוסהץלחי'ת

.םיכחמוננהךתבושתל

ךונחלזכרמל:קתעה
.םירוסהתורדתסהזכרמל

8.43087.55%
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־6.192

2.261`
1.072

2:13:95:

"ברדובכב
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ובוארפכבםייקתתרשא
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עירתהחפנה15.00הוושנ
.ס'הינוןוהיוריחװצה!6.00”15.00
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.תויביטרופסזװיחחח0(.15-!13.00

.רת'רודנקחשמ18,130־וייומס'«:.
.םיכורעחװחךװעוילתוכרבוהחיתפ20,00־₪30;,י .

.החװןװפזװװה"נשתדסוהיש'רםװװקןךטרס10.30”־50.00
.םירמנהןגחנװח20.30

,
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”ר(ואיתתכש"
מ"עבתיפותישםילעופתדוגא
885.ד.ת.ביבא-לת:ןעמה
2.2.47

בל

ךונחלזכרמה

;בנע-ח
,ב.ח

לכונשםירקמונחנאוםידלי-ןגליבשבדעוימהתיבהרבעשעובשבונלחתהיכםכעידוהלםיחמשוננה

ידכדעתמיקהתספרמהתאביחרהלונטלחה,ןינבהתינכתלסחיב«ןגהתאהמשריבעהלםדקהב

תספרמהלשיברעמההצקברדסנהשבלהתניפושומיש-תיבהתא.םיפערגגבהתואתוסכלו'מ2.60
תאלידגהלתורשפאלערומשנםגוברעממתואבהתוחורהינפמתספרמהלכלעןגנוריתסנםג,ךכי"עו

,דומעםגלכוהדימ'ס90-80לשהקעמתלבקמתספרמהלכ.חרזמדצל)תספרמהםערחי(ןינבהלכ

דחי.םילודגתונולחתסנכהי"עירמגלהתוארוגסלץוחנלתאזאצמנרשאכ,ןמזלכבלכונשהככ

.לעופלאיצוהלירשפאהזשהדימב,הנליאלשהיתולאשמוהיתועצהןוצרבלבקנםיימינפםירודיסל

ח'בב

ןמדייז

"ונואיתנרכש"
מ"עבתיפותישםילעופתדוגא
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ז"שתסכט']
`22.1.47

הגובסהרצו”בבל ־יניצניפ

.ביבא-לת!35.ר.ת
'

־

!בולע
”טנילפ«למנזגפתועובשחסלטםהלעמלורבצ הלועפלכםיאורונאןיאו,םילוחתטוץזכרםי"עבתכמה .המיאתמהרידלםידליהןגתאריבעהל:התעיבתלוטקנבכוצס אלםאיכ,בבעירוװל:לאאופיאונלראשנאל סבלצװוןגחרגסיי-ז”סראורבפברתאהדעהשירדהתאופיקהי .תוטונהארתהוהעדוהלכאלל

”

תיבב' [סרב-.סר”דל,םילוחתפוקזכרטלקתנה תננגה-ןטרסו.:'הל"
"גס/



ו"סתסנפהא"י`
13.1.46

םידוההדעו'בכל
תנונלנםידליהןב?

.א"תהף5`וווצ
,ןמדייז'חהדילו

!בולמ
תננגהסברקולסנןייצלוננהבכנגנמ"חהלדהווקנירחא

תיתוברתהרוצתיבלתווהלכ"כרצקןמזבהחילצהןמרסוהנליא'ח
בצמבםידליהםג.ולאןוכיסיאנתבתירשפאהתינונחהביבסרוצילו
.ןוצר:ינשכ

ה

:תפתושמהונתבילינםהילעםלההדחאבירדה־הלאו

:ןמקלדםינוקתהתאתולעלסי-נוזע,הינכרצההרהבל-ה:דחההרידב)א
ומוקמבןיקתהלו)תלך(דחאחתפרובסל;רבורהיףכ,ףסונןולחחותפל
הניסםינקמתספרמהלע.ביבסמהקעכותספרמהלעהןוגגתולעהל;ןולמ

תיבבושמתשיביכרהםידליהשןכתיאליכ,הםשתיבםשביגיקתסו
.ןגהתאריבעהלהיהירשפאיאל"נהםירודסהיב.ירונצהלוביתה

םימלשמםירוההוילאל1.500וטרחנסרחידמניצץמדעוהתונברלתואצוהל):
רמוחבךרוצהבריכ,יחרכהוילמינימהזםוכס.דלילכבשדחלי"אפ50

.בירידבבבוהרובע
ןכורב.רבעה?דוחהרענסוחל5-7ןיבהתרגסמתאהלנקסןטרסוהנליא'הה{;

.סוחלי"אל1,250ןסבהלסךרדהתואצוהתיצחסגדעוהףתתשמ
,)הנליאלרסכנףסכה(םירישכמלי"אל2.-:בלביהלול

ח"כב ךנא:"צר



"ונואיתניכש"
מ"עבתיפותישםילעופתדוגא
885.ד.ת.ביבא-לת:ןעמה

4.8.46

יכל

םיחקפמהדרשמ

ביבא-לת

.(.ח
םנמאיכםכעידוהלוננה8/ש.12'סמ26.7.46םוימםכבתכמלהבושתב לוחיאלםתעידייפללבארפסה-תיבידלילשתקיודמהמשרהונרבעהםרט
ויהי'דיג'בתותכבוןגלףרוצת'אהתכ.א.ו."ובברה"ביונשלכהנשה

.הרוצהתואבךישמי-ןמרבוגלאומש-ונלשהרומהיכםיבשוחונאו-,דלי17-18כ

ח'בב
דעוהםשב

ןמדיז

"ובוא-תכוכש"
מ"עבתיפותישםילעופתדוגא
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ם"עבתיפותיץםילויטתורגאינוי'בו
וו.ת

.סו-ןסןססס-ןג.פ-..ןסו
.ג.ח

וגל””רובצהתיבההכובמלךכ־םוהלםידבכתמונגה
.תיצחצ2.36העלב.ו.סייוגדמצבםייץװתז

םיוגהתכרבב
ךצדממ?ג

.ו/םוא



3.5.1944י,ביגמהו
דובכל
.ךינחכיברסה

:כי;ט-לה
סנכי

86.4.44םוימונבתפע<והסוסה?םיבויחדעוגפסש!<וירהו
!ליפמו.וגתוייךלתונעהלסברופבוריסחוכסיאורוגח.ז.פ
תאםיאורונס!דיטוירטפ.םכדילעונלוןונחהתויסוכהריבס
וניתויוביחתח!כ"תיגווובךכךוװפוםכדילעדסומכטבמוןגלוםכסהה ;ל"נהםבפחװפ`וטבנרוטתויווכה

84.4.44«4ישלוגהמידקה”רפוםירוחתויסובםלםיןיסוכונפ
עיפוהלםיפיעוניךומכתחפיולרוסחינהוהרקמבתידוההרפרפה" .םייטרפרפסיאסבםאידליתאירטלוולוהתווקלסניסוכוװחו .םידומילהגוודיספיאלוידכב

װומא'וט."בב
י/ןבןגץאןירי/ו/חו'ןו,

:חלשו?”,”
,ןונחה"ץלח”)1 ,יאלקחהזכר”)8 ,םיריפחתורוחסה)3 44ג51`,אהפרוקםהדעו{*
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”851.ו.ווווזי,וגיו'כו'

'דובכל
1

.
"" '``'ןונבלןכוסה

י־`,.ג.װ

!דפווה.וקיספי-!?.44.4םויסו44.4.20:ויה-סינורג₪סכינװכו תוינפלןיווג.ןתווכופתוונלוךובנהתורטוס-תויגועלחתפלואלוייוו
, [?.וכלו.םירוובם.לכ-תוופלו,ןנוכיפלכונליבשבהזלכ.וולווןופורועו-תיב

י-.וחויבףיקתןויסנ"1ינבטיווסונגו:לספבץרוציתלבותעזהלעלבקהסיתלב
לעסינכהלינילופטרופסםכסמםכתאוניוצםידוטלגהגעתונחתב

דתיה”ווייחל400.-לו`ךסדיסחתגסלתנגנמוהרוסהלבתורוכעוה[וגוט
ללגבו,וווכוניחוםיריכזסובו.םחוםכיחוווץטפזח”לחפהתגצץהסוסנתםחנ

עבות!!!ובלכונולתיגפדועללגבו-דלי12-םידליהלעןטקהוןססװ .ביצקתהתאלידגהל
ןוטלוויוװגס,ןווהןםוכיסרותבםגוגוסב,ןדובםייוזהיגול ייוו'500.4יולטלסלםיוגהםיפיהװ-בןופצבי'צו124םינושפונםיזוח4-ג ןו!ודסחסכפנעגסחאפתבסלע,םבילבריבעהלונילעהזתןוכסח"וזידגל .תגגגלוחווטלםיאלפהםיפוליחה

יבילוליסולסחיבורבגכםינורחאהםיפיגוכחוסללהסיאוגפסותעחהפ תווחװובםיאורונא.ובלוןוועבתויפוסתוינפופתםווותופסותהלועתא יוסח-היבתאםויחותפלופ'ניבוההורוסלףקותלכבסכטפ'זדוזו;וזוגסנפה ,תויווחלתויווגלכונחומפ'ו'עסזגותוחא,םויהוםיפיסןוסבובלטןוהו .םינבהפיסולנתלס"יברקיעב

`וינב

יווהטוג
דיילצולוןונחההקלחבו)::קפוה

`''י*יתלקתנזכרסל)8!

םירוסהתורדתסהל)8
.'תיזכרמהתדוקנתדעול)4

,וווךרי
פ”עבח”



ח.«..

ו"סתולסכ'כ
25.11.45 דעול

.ובוארפכ
885.ד.ת,א"ת

'סולט
.ב.ח

םכילעיכ,איההרורבונתעד
'חהלסהעיסנהתואצוהברתתסהל
תורשפאלכםכלןיאשרחאמ,ןסרבוג

.סוקבנרבחהתאןכסל
ח"כב

ךנוא'כנטחהינ,ןסרנוג'הלקתנה

גו/הי*



"יכיאיתניכש"
מ"עבתיפותישםילעופתדוגא
885.ד.ת.ניבאילת:ןעמה

ךונחלזכרמה'בכל5.3.44
ביבא-לתבל'חהידיל

עיגמהףסכהתאונלעונלבס.א.ו"ןידהתרושמםינפל"ונישעוםכתשקבםעונבשחתה.ו.א
טועימוראונישדחלהרתיהתא)סוס.א(הרומלונקלסוונלשמונפסוהר"זארפכמ

)הלוריזחתהתוא,י"אל1.537לעהאחמהה
י"אל10-1534,500ןיבושדחבשדחידמריבענהאלהוםויהמש,ךלעידומינאהזםעדחי

הזהיהי.םכלצאותרוכשמתאלבקלןהילעשונלשתודבועלףכיתעידוהלליאותהתאו,םכילא
.תווגרתהורעצונלוכלוסחיםגו-"וכלמחכשנ"אלהופלחוניניבםכסומלםאתזםטלחהב

ח'בב
דעוהםשב

"וכואיתתכש"
מ"עבתיפותישםילעופתדוגא
885.ד.ת.ביבא-לת:ןעמה

ןמדיזוהיעשי



ןו

13.1.46ו"סתסנכבא"י
םירוההדעו'בכל
תנוכהנםידליהןגלה
ונוארפכ

.א"ת30.5?ד.-:ד
,ןמדייז'חהרילו

!סולפ
תגננהסגדקוהסבןייצלוננהפכנגנמ"חהלסהדוקנירחא

תיתוברתהרוצתינלתווסלכ"כרצקןמזבהחילצהןסרסוהנליא'חה
בצמבםידליהםג.הלאןוכיסיאנתבתירשפאהתינונחהניבסרוצילו
.ןוצרכיבסס

:תפתושמהונתניכיבםהילעםלההרסאבירבדהבההלאו
:ןטקלדםינוקתהתאתולעלסי-בוזעתהינכרצהסרהגל-הטרחההרירב)א

ומוקמבןיקתהלו)תלד(דהאחתפרוגסל;רבורהידכ,ףסונןולחחותפל
הניסםיצקמתספרמהלע.ביבסמהקעסותספרמהלעמןונגתולעהל;ןולח

תיבגושמתשיביכרהםירליהסןכתיאליכ,הרפטתיבםשםיניקתמו
.ןגהתאריבעהלהיהירשפאיאל"נהםירודסהילב.ירונצה?ןמיסה

םימלשמםירוההוי"אל1.500וסרהנשדחידטניצקסדעוהתובכוכתואצוהל)ב
רמוחבןרוצהבריכ,יחרכהוילמינימהזםוכס.ךלילכמטוחלי"אב50

.בידידככנוהדובע
ןכומכ.רנעישדוחהרענסרהל5-7ןיבהתרכטמתאתלבקמןטרסוהנליא'הה)ג

.שדחלי"אל1.250ךסבהלסךרדהתואצוהתיצחכנדעוהףתתשמ
,)הנליאלרסכנףסכהבםירישכמלי"אל2.-םכלביחלולונאב"צר

ח"כב



װעונװרקחלןוכמ
ןובל.פש"עהדובעה
הדובעהןויכרא

.וב ר(יןמיס
םש

\ה/ןימזוהר
”!י"שהנמזההךיראת

!«־*־ו\'

ינויכרארמוחל
יייייייי.קיתהבגמיס 119,111שש

-'מעדע-1ן1ךמעמ
(7(,`*

יתירפסרמוחל
ע"נ/רפסהםש



15.1.46ו"סתסנץבא"י
םירוההדעו'בבל -תנוכלבםידליהןגלה

ונוארפכ
,ןמדייז'חהדילו

!םולה
תננגהסברקופסנןייצלוננהבכנגנמ"חהלשהדוקנירחא תיתוברתהרוצתיבלתווהלכ"כרצקןמזבהחילצהןמרסוהנליא בצמבםידליהםג.הלאןוכיסיאנתבתירשפאהתינונחהביבסרוציו .ןוצרביבסמ

!

:תפתושמהונתביכיבםהילעםלההרסאבירנדהב.הלאו
:ןםקלדםינוקתהתאתולעלהי-בוזעתהיגברצהסרהנל-הצוחההרידב)א ומוקמבןיקתהלו)תלר(דהאחתפרוגסל;רבורשיףכ,ףסונןולחחותפל הניכםינקמתספרמהלע.ביבסמהקעםותספרמהלעהןונגתולעהל;ןולח תיבבושמתשיביכרהםידליהשןכתיאליכ,סוסהתיבםשביגיקתמו .ןגהתאריבעהלהיהירשפאיאל"נהבירודטהילב.ירונצהסופיטה םימלשמםירוההוי"קל1.500וטרחנסרחירסביצץםךפוהתונכוסתואצוהל)ב רסוחבךרוצהבריכ,יחרכהוילכינימהזםוכס.דלילכמטוחלי"אפ50 .ביריחבסנוהרובע
ןבומכ,רבעי?דוחהרעבסרהל5-7ןיבהתרכסמתאתלבקמןמרסוהנליא'הה{ג .םרחלי"אל1.250ךסבהלטךרדהתואצוהתיצחמבדעוהףתתשמ

י)הנליא7וסבגףסכה<םירישכמלי"אל2.-םכלביחלוסונאב"צר
ח"כב

יוטנ



י"שתלולאב'ג
50.8.14-

1889/לם/וח

'בכל
ןלוררתסא'הה
!םילס......-..ינוארפכ
תיי*גה ..

עבגנםידליה-ןגבה.ןגנלהרםעוסכןמסיוהרוא'ההתאםיניפסובגו
.

.הכוב
.התדובעבםירובקהםיטרפהלכתאליגה'חלרופסלןפץבג

”'בב

גרבנטורהנח

!*

י"שתירשתו"כ
17.10.49

'בבל
”

במולוגהלקו'הה
ונוארפכ

,.נ.װ
:םיבישמוננהס"היבלטוהרןינעבךבתבמלהבושתב

.םילועםידלילסובלץרתורשפאהתופנ-סרהוםיציצפמונא
-םוקמהידליליבשבאוהםכלשס"היבונלעודישהמכדעו

.וסוהוודסומהלשודויצלגואדלרפכהלעהזןפואבו

ח"כב



![וא!11131"`וני
נינאירח!85.ו.ח

'נכל
,%ןונחההקלחל

"־־
יװ]לל־”־סללפיךי

737%;3/4!%.}

וב")
,י--־

העבראבםידליהרפסמלשתרכינהלדגהלתורוד
ינשדרושףיסרהלםיצלאנדנב?,הונו?װרהחוטבה

רדהלםגגואדלןבובכונתואגדהמהזוונדעסיחיבל

וגניצקתותויהלבא.ייל500הדץהלהלעיוטא,ףסונ
דובעלםיחילצמונאיסוקכוןוערגבדימתאוה

ןיא,יבוםידוכל,תודוכזװיהופ6ולהינהדיוביהחהב
.הלודגההאצוהבךנדבלהאללונתלוכיברבדה

אדנלהפוחדהשקבבסכלאהינוסונבוןבלע
.ל”נההרוללהסיפתכדנצקהד!עונחרזעל
הכירצהינבהיכ.ןינעהחוחיחדתאםישיגרמרבצ
רניבושתלסיפצמו,בידומלההנשה!חח'!לדערמגהל
ו.חובויחהיתיריבה

ברדובכב
(?[` ”1%”)” *

ג,מןא?ורפ"/,



ונוא'כש
2.9.43

'בכל
"ליחהןעמל"דעוה
יקסניבול'רדידיל

ביבא-לת
.נ.א
דועו'כשהבצמךלעודיחטב.ונתנוכשבםיסיוגמהידליתלאשלךבלתמושתתאםינפמוננההמ
תארקבל'כשבםירטונהוםיליחהתו'ינבםידליהלכלותשפאהנשינפל.ונרפס-תיבבצמרתוי

זכרמהמןמלזירחסמ'המיכ,תאזונישע.םהירוהתאמםולשתלכלבקלילבמרפסה-תיב
תלבקרבדבמ"ומםכמעםילהנמםהיכונלועידוהךונחלזכרמהמהידידידניורפויאלקחה
םידמועונאהתע.ונלהסבוהרשאתאונלבקאלונרעצל.י"אל27.-לשםוכסבתדחוימהבצקה

תוכהלהנשינפלתאזונישעשיפכגוהנללכונאלשועדתיכוננוצרבוךונחהתודסומתחיתפינפל
אל,ימואלהדעוהתוכלההףקותבךונחסממםירוטפהלאםידלייכהעידיהתורמלותוחטבהל

.דסומהתריגסונליבשבהשוריפתאזהטלחהתמשגהיכתאוהטלחהםיקללכונ
הגשהלרשאו)בהרבעשהנשדעבי"אל27.-לשךסהתאביצקהל)א:ךממםישקבמןכלוננה
.דקתשארשאמרתוי50%ןובשחבוחקת

.םיכחמוננההריהמהותיבויחהךתבושתל
:םיקתעה

דניורפ-ךונחלזכרמ)2ירחסמ-יאלקחזכרמ)1

"ותא'תכדכש"
מ"עבתיפותישםילעופתדוגא
885.ד.ת.ביבא-לת:ןעמה

ברדובכב
ךונחתדעוםשב
והיעשיןמדיז
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