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חועעהללוכיוניאהזרבדיכןיבמ'בכוםיסמהןובשחלעהעצפנסגהסוסלע
.םתוחהואםלשמהלשו'סיסרכבאוהשלכןויצאלל

.־וכםהלעםיטרפהםאונלשרבינקרסידילאיצמהלליאויםא'בכלהדוא
`יפיסוכסושהיהןידהןמיכילהארנ.תורפסבואןמוזמבםכחפוקלוסנכנרשאםיס
זעםלרופנו!םוכסהדעוהוםירוחהדעולרפושמודחוימןובשחב?ג.:ודקפויהלא
,,.הנומעבהיהנ

היהוס"היבלו)חותכשפח(ינשהףגאההינבברבכוגוליחה,'בכלעודיכ
הפונתבוהודחהמתחז1תלוצינםירוההדעואציהדובעהםדקתהסצדימשיוצר
־.”הינשתומשמלוסהל"אמסיסהתאטשפרשאתצרמנ

.םדקהבהזןינעבעגמבמ"חהםעאוביםא'בכלהדוא

יכ`';בןדובכך/

';,י.
ץ".

י{לבה-זאוזיי
***דל1),ונואפסירק'רזבזפי



דובכל
,יתכלממהס"היבירוחדעו
.ונוץ:הייה

257-1/נ

ד"י;י.

1

ינבחררטץ40םכיאאםיריבעמינירהמ"ר
.דחיוליב-ההררפ80

,ברדובכל.!
)יבהז.ף( .ונואיהירץריכזה,:'
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תימוקמהצעומ
&

?3.7%רבוא-תירק
`”\............יתכלממהרפסהתיב

\

ונותיור *''בנל

תימוקמההצעומה

ברעבתירבעירועש:ןודנה

.נ.א
תותתפמשלעהנולתבםכילאיתינפרפסמםישרהינפל
תונושתולועפואנםימיקמהםינושםישנאלםירסמנס"היב
.התעדעיתינענאלירעצל.יתעידיילב

רמםעסמהחלשנשתירבעלהרומהאבלומתאהנהו
עובקלילבמוונואתירקבתורדתסההריבדמינלוגםהרבא
:.םירועשבהליחתהוםירדחהדחאלהסנכניתארדסה

היהרצחהרעשוא"גהלשהלועפהמיקתנהעשהתואב
ותוירחאלעלבקשןסרגניסשרמלהיהרוסאיתעדל.חותפ

.ונחמבסהילבןינבלסננהלהרומלתתלןינבהתוחתפמותא
ןויקנהידבועלהארוהיתתנשםכלעידומורזוחינא

ןינעהלחתםתארדסוהאלשםישנאןינבלסינכהלאל
,רצחהתליענוסוהרה,ןינכהחומלש1תוירחאהוןויקנה

ברדובכב
!

;\ סתיבלהנמףו

מ'ס/ר



רבואיתיירק
:ריכהלאנחבוסחבימוקמהיובחה

4

,......................רנוזה'רק



ויפוחלונהנווצוב4/תימוקמהצעומ

”ןנןא-תוך

........?ששו ”₪.. :".חש1216516.721566ןופלט
7012-1964

דובכל
:יכ"ףא
,יאגיפװ:ולטנ-.ו%ש .־

,\בצ:₪;

..נ.גןא

תחאהאצוהתעיבקב`עיכדציווהליננה
7.12.1964ךיראת"רינ”ס”יבבםירוה-יגוחב

עובקלוהתומדלונילעתורבחתספדהלבורקאוהש
.הץצרהלךפוגךירצה

םיייבעם.ובם7.12.1904-המםינסובהםג םיכיראתלתושיגפהלכתורבעומןכלו14.12.1964-ל
.רתויםירחואמ

'

.1.2.1968:אוהףסונהךיראתה
.החילסה'בבםע
תינכתהתאלטבלאנ,תנקותמהתינכתהביר
.תמדוקה

,בודבכב .{`סופט{ג`
"םירגיבםלהלכסה"יודבלאומס

!יחונל!1.00דע".סטתועוב'היונ'וםיפיג:להק!ולבקתו"
!יגחו!.אדצ0.00ת\ווגםג'הוינ.

תיבש”תבסובך'וןוו



,,הרקה לחוץיניה
>\ןנווהילחע;'''`':-?והמהזליג5

.*עב`קיי-ונע:"

עבקי־דוע:
'

,.

תרופהנינפ־*תטשפומהוהבישחה-זובשהנ
רכמלטולארשי-רוביחב

ןרוגבקעי-עבטהידומילבתונקהלםיצורונההמכ

*הצרמה1965=25.1

עבקידוע:
עבקידוע:

'

עבקידוע:
עבקידוע:
עבקידוע:
עבקידוע:

ןוגדתימלוש#.-?ירהמהזליגב
ףטילארמ-ויתומגמוויכרד,ןוכתהךונהחכ

)

,ברדובכב
לאומשיודנל.

"םירןגמלהלכשה"
\\!ך2(.ויאג\

ייוו<!ייייייי,ת'וװיזיװןן'[ו”ל-ג,



«`ש
יתכלממהרפסהתיבירוהדעו
־־־־־־*

ונואתירקב־
הירימלחהיווהלבל

חוביװכםילדבהעונמלירכב

'רילבהל?"ודע(הידימלתלטשובלהי
גיהנהלונטלחה')םיילאיצום:'לוכה
.וביוימחלהדיחאתשובלת

ההושהתלבחחצלח־איהתשובלתה
תיאצחואםיסננמו.חאפא"תרבוחמ
.לוחכ-רוףאעבצ"אחא"תרצותמ

"אחא"ףינסבתוארלרסהאאמגוד
ךניבהירקב)טואכנריב-רלםרףכ

;וקמותואבהריכמה
םהידלילרירגבחחינקבםירוהה !ו

ו

ו

!

.ל"נה?ימגורהמתונקלםישקבמו”

.תואמצעהרוידעיוצרךאמ
ברוונננ

םירוההרעד



הרבדההו`רונחלורהימ:םירוהיכלוה
םירגובמתומלתשהלהקלחמה

:ויבה'-,לחריגס"יבי-

"

דובכל.*
::אצת.סיס/אה361'צ

”!הנןג'9//

5”!”)`&!'כמ

־,.ב.א'

ריגס"היבלשהיווחהיגוחהינבהת?ךלהלוסיבגה
.ה"כשתהנשףרוחההגועל

הצרמה16.11.1254`
”תרופיליבתולבגמוהלוכי-ס"יבלהלישבכ'ההתכירוהל
#ץיביחלהך%והמהדיליגב'בההכירוהל

ןמרבילהנסוס'-ןושלב”גהתבירוהל
אנטהרוה-ץראהחץיריתינקהב'דההכירוהל
יחידורהנה-תישפוחההירקוהתבבחורבסכ'ההתבירוהל
חרופהבינה-יעוצקמהרומוהךנחמההרוןושלתהרוהב'והחנירוהל
רבמלטולה=וי-תידוהיהערוחב'זהתבירוהל
ררוהירורב-היכררוהארוההתורטמהירוחטיהה:*הההכירוהל

הצרמה2.1964;7%
חרוביליגתולבגהוהלוכי-ס"יבלהליװבב'אהתבירוהל
ץלוהרטוהבליפ-הרסוההריבשהתבבןובשחב!בהתכירוהל
ןיךרהילתע-ימופלהינאבהלילשובויח-'גהתבביהרוחכ'נההבירוהל
יווטרופהיחב-*רהתבבןובשחב'רההכירוהל
םדקהדח־חיהרבזותוגגרהצ'ההתבירוהל
־הולשיודנל-םיקפואהבחרה-היהוגדהיגב'וההכירוהל
ןוגדתימלוע-)ההובנה(ך"נתב'וההכירוהל
הנובה-תורגבתההליגביגולוכיספץוצינ'הההכירוהל

־-תיעוצקמו

טרופפר'בג
הצרמה14.12,1©ח־'

ץריהוקתהביתכהוהמידקהחפרוהב'צהחכ`ירוהל
ץלוהרסוהגליב-בוחההתנבהוהאירקהסוסיבב'בהתבירוהל
'רומלטרהרההגיגזוגהנוךרי-והידוהיהערוח:'גהזוסירוהלי*

ןוגדהרופ-ליגרה'
עבקידוע:'רהתהירוהל
יטירךוהנח-ההכבייחרעההךונחהב'הההכירוהל
חרופהנינפיצוביקהרבעהםעחוהרוהך"נתהירוטסיהכ'והתבירוהל
רבהלטולהרעה)םיקוח-הררח<ך"נתב'והתבירוהל
.דרוהירורב-לריטבהיתרבחהדצהכ'חהתבירוהל

הצרמה28.12.1964

תרופילינתיבבוס"יבבהרבהייהוםיירהנהילגרהלךךבװב'ההתכירוהל
*ץיגיהלחר-זכרמההשונהב'בההכירוהלל

,ןנורהילתע?והמהזליגב'גהתבירוהל
?בסהרוה־?והמהוליגב'רהתבירוהל
ץיבוקרהינפ+טיהגובןושש-הבבלההתארוהבוניהרטמב'ההתבירוהל
?והמהזליג:'והתבירוהל

יודנלהולש*
להנורקהזילע;-ןובעהנ'זהתכירוהל
ררוהירורב*היברדוההרוההתורטמםיהירוטטיההכ'ההתבירוהל
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;%ן7:0ל ם-גובמתומתשדקר'המר ”:ינא-לת'ק'.".רינס"יב

"םירגובמלהלכשה"

ונוה:תירק

דובכל
'גב-.\\!\
.תעיגפמהלטמיפגמ

-..;אע;.:1112%;-ץץ-ץװץג
,.נ;ג.ה

ףרוחהתגועל"ריג"ס"היב;לשתירוה-יגוהתינכתתאךלהלושיננה
.תמדוקהתינכתהתאתלהנמוזתינבת.ה"כשתתנש

הצרמה־-;4.12.196%־

תרופילינתולבגמותלוכי-ס"יבלהליהב:'אהתבירוהל
ץלוהרטוהנליאתרשעהתרבישהתכבןובשח:'ב""
ןנורהילתעימואלהיגהנהלילהובויח-”גהתבב'הרות:'ג""
יונסרופהיתב'דהתכבןובשח:'ד""
םדקהוהתיתרבחהתונגראתהה:'ה""
־הולשיודנלתיקפואתבחרה-היפרגואיג:'ו""
ןוגדתימלוש)ההובנהכך"נת:'ז""
הנובה-תורגבתההליגביגולוכיספץועי:'ח""

7-תיעוצקמ
.

טרופפר'בג-
הצרמה13=30ג1964

ץריהוקתהביתכהוהאירקהתארוה:'אהתכירוהל
ץלוהרטךהנליאבותכהתנבהוהאירקהסוסיב:'ב""
ןוגדהרואליגרהדומלהרמוההגיגחוגחהךרדתידוהיהעדות:'ג""
עבקירוע:'ד""
יטירורהנחהתכבייחרבההךובתה:'ה""
תרופהנינפיצוביקהרבעהםעתוהדזהך"נתהירוטסיה:'ו""
רכמלטולארשי)חיקוה-הרוח(ך"נת:'ז”"
.לויטבטיתרבחהדצה:'ת""

דרוהירורב

הצרמה.1,1965;4
תרופילינתיבבוס"יבבהרבהייחותינומבהילגרהלךרבה:'אהתכירוהל

*ץיניחלחרזכרמההשונה:'ב""
ןנורהילתע?והמהזליג:'ג""
אבסהרוא־?והמהזליג:'ד""
ץיבוץרמינה+םיפגוב[והשהכאלמהתארוהבוניתרטמ:*ה""
ירוגלהולש?והמהזליג:'ו""
לטגורהזילע"־*־־־־־י*”ןובסה:'ז""
ררוהירורבהיכררוהארוהה'תורסמ-הירוטסיהה:'ח""

הצרמה25,1.1965
ץרייהוקתדליהלשתינושלהתוחתפתהה:'א""
ילחרץיגיתזכרמהאשונה:'ב""
ןנורהילתע\והמהזליג:'ג""

עבקידוע:'ד""ל
"'וו:יה'ו\!
תרופהבינמ,חטהשומההבישחה-ןובשח:'ו""
;ךכמלסולארשי'רוביח:'ז""
ןרוגבקעיעבטהידומילב'תונקתלםיצורונאהמ:'ה""

1.2!1965\
הצרמה`

עבקידוע:'אהתכירוהל
!!וו:5ב!!וו`

"וו:יבוזימ
'ו!|:'ד"(ו.:

װ.":'יו"`וז

וו,וו:'ו!ו>וז

<`*והמהזליג:'ז""

"ויתומגמוריכרר.,ןוכתהןונחה:'װ:""`

רדבכב
.בשהאומש,


