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ץריהיוורדמ לצרה'חר

ונוא־תירק
!.ג.א

לולל;רישבתשרכ:ןודנה
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.רוגע-
ןזותכהלעהנוכמה .ביבא-לת

ילילהילעבל־.וכרתומגרמלע;`,-יסכנ;וחנה'ייבןורנה
,ובוא

1956/57םי'נכסבנחתנעהארקו;הגו-.'דחול'הכירצתעב.
;וברהתנונראבשחךרוצלםוירצחבהמחה..רעי?«םיוגה
םייתניבהרבעןינעהר'ובוה־.`־.גילחוהןא,םילופהילעבל
םורדלאלווכלירתונאל,םירוב:ב'הסגהתרװו.ז-.בהעיקפה

;הנולהחולבהכרעההיפל..לאםילצנמ.`לוכהםוכסהתא
הכרעםהתאוגרמעהתיחכונ-לםיפיטנהת.אתארקל

תוכזלדציכ.דוגיבהיבשלונד.יננךאיתו.זיצװןוכנסיסבלע
ידמרתויוטלו-ובצנערוםכבלר..גבםוכסבולהילעבתא

.הרבע-%הנובב

םויפ:?מסהסניו-”יבהנעמה;םילחהךבוליאוה סוהגתבהחנהר.איןעמלםי`-."וביבפאץילפהל6.571,1
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לולהלעבםש
יבצרגנוא
ףסויןמצרוק בקעיןמרויר"ד קחציגרבנירג
רסוירלסרפ םירפאאירול
ןמלקרטופ
היראסורג

לולהחטש
מ"מכ
510
105
225
100
100
750
500
152

נייוחובפשוכםה
56/57תנשב

186.-
63.-
165.-
18.-
42.600
450.-
300.-
91.250

תעציםההחנהה
170-500
57.750

132-750
-.13
37.500
4120500
-.275
83-500

%חנמזגפנירחא',םולשתלחםוםסה
15.500
50250
11.א50
-.5
-.5
57.500
25.־
7.750
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תידוהיהתרנכ'סהלץרץיתביימ
תובביתהל{קלחמהתואלקחהרוסמ
םימה=גןמ"מולהנל

תיאלקחהכרדהלףתושמהזכרמה
תוטלתשהוהרשכהלהדיחיה

2.4.1959[לו/ה
תיאלקחההרעו'גו`בבל
\\,יש-הצעומהד?ל

###-43%ע-«.\-,
-־------־-.,נ:-ח--־.,.

הייקזהלהרטיטי:ןודינה
הייקסהג"ייימיתכירצלכםיבושילונתערוזתו?ק־.

;לטובמאלר{בונילאונפ,1959לירפאב28,27ן25ע
תאתוריכןגראלהעקבב-םכרוזיאפםגםהמ־פיי

*תואלקחלהברוסהדיללהמנרההןוכמ

יכ.לעפוהתחוצך'רתויבהצולחכוזההדוקנהתאם`>ווו
דוביאורוזיאלכבתופתתשההתריטתארבדלשופוסביבקת-יצ<איה

תלטהלהגאדו;אםכמצעלעלבקלםכילאםיגוחוםיוווחינא':ל
החוודווםברזעידעלבסונלרורב.םיחיהתמולפםתהבםיב”ירהז

י.וםהתאףקהלןוכסנאלערחאמ,הלאהדסייסיילץבכ"ץי:«₪1
היװהדסיימ”םיכרענהבופארוקארבםננ=לה&אל;ת₪

םכ'בועיםע'ד'ודהרשקבהתצהורבעתםאםכלהרוכןדיי
;חפנורפכלכ:ו:אולידגת,םיסתתסמהרפסמתאואדיוי;בהאןוי

םירודסהלצכולםיכחמונא.דעומדועבךכלעונ*.דסמה
,ביבא-לת,ת`>לזוז'כדדהלףתולסהזכרמה:תבותכהיפל;`,וגראי

.ןירג.י.(דייל,11.ד.ת־הירקה !

,הכרבניור1וב

ז/ע/"?יצחל
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לארגיתנידמ'*\'«
םינפהדרשמ

ח"ישתחבשב'םי,םילשורי.
9.2.58

60439/22
ב60439 דובכל

:תוימוקמהתויושרה
רתויבףוחד

םייאלקחםיתורשוםיסמןינעברדסה-:ןודגה
ימוקמהןוסלשהזכרמלשףתושמרזוח-:ןיכומם 23.1.58-מלארשילםירבאהתודחאתהו

םוימבתכמןכותםכתעידילאבוישןינועמםינפהרש רדסה"יבגלרזוחהןינעבימוקמהןוטלשהזכרמל9.2.58
ןוטלשהזכרמי"עאצוהש"םייאלקחםיתורשוםיסמןינעב
.29.1.58םוימלארשיבםירבאהתודחאתהוימוקמה

ימוקמהןוטלשהתלהנהלארשהלשובתכמןכוה :ןלהלןותנ.
םחלבקתירחאםג.ל"נהםכוזוחלםןונכתלרחמיחהמח"

,הקיקחתויוכזםותםכלןיא"ימוקמהןומלסהזכרמ"םשהתא ואתוימוקמהתויושרהמשורדלםיאשרםכניא,תינשמאלוליפא הלשממלםנמאיתשגה.םימייקהםיקוחהתארפהלןהלץעייל
םירעוהיבגלתוימוקמהתויושרהתדוקפבםילד”?ינוקחתעצה -םייאלקח(םיסממתוסנכהההקולחלהעצהםגןהיניבוםייאלקחה תפוקןיבוםייפיצפסםייאלקחםיתורישןיב))יצח-יצחל .תוימוקמהתויושרה

אל(יטפשמהודוביעבןמזהברהקוחהבכעתהירעצל
הקיקחינינעלםירשהתדעולרבעוהןורחאהןמזבקרו)ונררשמב תושרםושןיאימוקמהןוטלשהזכרמלםלוא.תסנכלרבעויםקמו םותהבאלףאוםייקהקוחלדוגינבתוהרוההזןינעבאיצוהל
.םיעצומהסינוקתל

םכרזוחבש4ףיעסלםכחלתמושתתאריעהלימצעלהשרה רשלאונפ"םירבאהתודחאתהםצחחיםתאשםיבתוכםכנהוב
בתכנהזןינעבילאםכנחכמ."רדסההלעוהועידוהוםינפה תאזשיאדובומיכסה.תויוםרלםכרזוחחולו/מלשךיראתותוא'
ןהת-תוימוקמתויושרלתוארוהןתמ:רתויבהרזומהינפתרוצ -)ןהיםארקרובםיפתתשמשכםכנוגראבוליפאתורבחןניאבגא לעםינוממהתאםגבייחלךירצשרדסהלעםינפהרשלהעדוהו

.תוזוחמה
".קוחהתולובגבולעפיםינוממהשרורב `

,ברדובכב,. .`.

'

הדוהי-רב.י)-(, י'סװפהרת!פיסכועגכצ

יזר-בה.י” יללכלהנמ/ם\ח4\”/ן/ו
ימוקמןוטלשל

;לארשיבםירבאהתורחמתה:קתעה \"־;,
;ןמוקמהןוטלשהזכרמ

;תוזוחמהלע`םינוממה־*ש`ץך`1360/ם
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