
44

!א,/י”.”// ,י/////)(דו/כ6,
ןו

{ב'/גגח56)

ונואתיירקןויכרא
הפטעמקיתלכימ

:םשרנ

:קרסנ
:קדבנ

95-2-11 





!”סטוחווט:יי`ג..,: !954יכוסכס\,
ו.”"

דובכל־
-'?,תוברתהוךינחהדרופ דירש.ירפידיל

.םילשורי

?ןויספ”

,ו'ווחםיסוסלםצעלםידליינגירדס:ןודנב
';ן*`סויפסכבחפם ?.

"*1ו..!<

'סטיספהוןפוכסהגרםותהחא'בכלםיריבוס,ךגבח.ביר..)
.)19495יוולי(;תבזחליגבםידליל*

`

;#יװלבח”&ווול'לווןז'סצב`יבבליהד\נװץ%

ב',בר`דובכב,,”

ש;%:;ל.;ךד
.!יברוצ/סכ

.תוברתהווךונחה<דוסס:קסעהי
.ופי-ביבא-לת'זייװװ'בי'י־



”ץ”שף/וץב]

ד”יעחזומת'ז
54.7ן

הדרוההורוידה
היזוחפה

וביכ`ן

םינבבדויצהוסוחדההריטפ:ןודנה
טרהרביללכקדב???נ:יבירקהתועובשב .:יביגבברדוד

,ברדובכב
וחרריכדםה

'

.וץ

"”,-ימ'”

"דימ





{ךיףב/2/ב\

יר”ישח'ווההןיחוו
,1954אילויביופ

דובכל
יהתר*ריבדרמ ונואםי

:הבוה*ליצבנג:ןווכםל

3גיכןייצלובילןודבבובתכמלהבוץסב <,חדבכההלכתאוני"עוןגחותפלונמסהשרבדה.
:יזנהםה”?ךפהלשבייבוגדיטפילויישרחאל,םלוא 'חןחפלזהנסהעצמאבןבהתאחותפלאלונטלחה

גידךװילרהנד-הלחתהבםינבהםעדחיותוא
סהואסצ”ידןייכנלםרוגתתי:ב[,\רשאו ?יחהליוסריךליםאחולילולכיאלשביריהיי
;םיפסכהםרקוינפלןשוװסןוידל:סירכוה,םוקמ
־םילפו3.-הריהםולשםלהינחהץוייצל`ווווצב
וגלםהידלייתאומשררשאהידהובסוהלכל, .הבוחלגב

דצרד!תדסלחהפארשדחמןניילרבדה\ב'רהסאכ
.םוץמתיבשותלבוו;הןמזב?יודב־וודנכ

!?יביךיבבס
/-
!'ביויכוסא

']
.,!



.545וקסרןונש
,ונרא-=הירק

7

"
`

”`
:

'?ח**ע־
53*א/2/ג'־

*ד"ישחארדא`5;-{;<,,,'"

:**:)'די.?=54(.,,
'דובכל

`

."'
7

.,יבלמבגה

1

:
`

־,.הבוחרוכח'קוח:ןודנה*

,,`
,.28.1י64םוימהבהכמלוי.

קוחלםאתהביכהעידוהלונדלאירנירעצל
םולשתהתאהבייח'בבהיחה,ד"ישתיהבךחךונח
'.ונמסהחפאמחםאףאןגל'

חמשנסכהררבסבםידליןגחתפיוהרמנ
הדלי-ה?זאדצ,ראהאילהברסהתבתאריבעהל
.'בובב,דומללךישמהל

:ןיזב”(
ןונראצחירלריכזמ

.אצ/דמ



****”'*3'װ'--<;,`י';ףיוייװדאףונקסמקיליך3?`**

”!םידלי'

.המ'דומלל'וףב,ק

, ;] (:

,,
סכ'ילד*א/פ/ג

'צ`;יי``
.

ד"יסר'ארךא'ו,ונואצחיר#
)!ך`!341,`,,,

..ןונבלל

"
,;-

7

.

,-

,ב-"«.

;{{;ג'
־:'יי-!",`,בומ־.א'רמ

"א`
.

”3317ךשמב,ורכש
רגיא::חירא
,;,..ב"

'?`;?ךי',סמלךלוף`ךגמףבןף«וונח'בןודבף

,.בבליבף'כםבחךיסג`ףלא`בבףבולחיל`ף3ברמאל,<.

".יאדוושדחמי'בתכמבןייעלבכ1ליאויילוא541.14םוימ;
”'ליאויףא'ףוסעל-בנ`ביטיירבוחךונחקוחל=ףשא*ף<< ,*1הבוחךונף'קוף6311.18םוימ136םיקוחהואסב,ןייעל

",;;.בוףכאצמיףא3ףקספ?פמדומעד"יאת)ף.ע”חאךוה(! ,םוקמו.”י,טחףידומלרף-נשלתימוקמןהכהףוארףדימע`ה"

דדמלףהנאתאףובגלאיהחיאאר,ימשרסידליןבבךלילדומל
`ובבהראבוי-דסןפואבב.וליףדמל''אלםאףא.?איעסיפל<

כ**[7,.<, דקו:הידובךריר,װיכרזןיראלאופיאןיבמ?'ב
רמלאבאלםאףאוגאדצכסרלאחראאסכמעובתל`י,.מוקמ;ז<=ב

הומכודומלת,רכאמ`דחנךלףשקבטיגוליאשרבב,<
`ארשקלכאללוא,.תשקובמההחנהה,ולןאנחן<כליאכז.אאמיו.

רקבלוס'דלידןגיסצכרלדדליר.לאףאדמע ';,.תועיבקבוב?

!ךאפףידקריכזמ`ל



ירשפאהםדקהבונדרשמלאבלךשקבנ
«ךרבו

)6י/2'העפב.
”***-ייזינייפ..-...ןינעב '...-.{2:3!'ר/!{(;”.?:”22--.--

הזהבתכמהתאאיבהלאנ
!`ץח

"?!`נויר?,!&םש
!*

ברדובכב
ונואתירקדעו



#5/2/ג

ד'ישחןסלנ
.4וף4

דובכל
גרבנטורהגח'בגה

םידליינגלעתחקפמ
תוברתהוךובחה'דךשמ

!הירומה

.:'ג
6 גםידליןבהחיתפ:ןודנה

:םעיחחישלךשמהב בלרשאלליאוהרא'בכל
.ןבותואלחנבככ

הדותריסא,ל"נהןינעב*:
הסדהינחיר'בגהתאר

וגההאתוחפלובהצרביכהדבועהםע:?החהב
.תופיחדבחאשרשאלשקבנ,אלה?רבשנ

,ברדובכב ז!\ «רבבבכ
«::::*2*4.ז*ך5(
ונואתירקריכזמ









......

א/.2/ג-י4`9«כ”ב
”4

.

`ןד”יעװתגסיפ
624124 5”

חדובכל

.,ונ-ואתירוזאההצעומה
,ר"זא::רפכ

. םידליינגלםושריופספןודבה
ח/10584'ספובחכםל
.12.,53.8םויפ

`ןוינוא

ףרוצאלל"נהםכבחכסליכוובקלילעירעצל
יפכ53.2.12סויפ1675]2029/31'ספבתכמקתעה
.סייבװוכםכנהש

.רבודמהחפבאופיאסיעוויונאןיא

'דובכה'לכ

..אנ/ז;;
%

.

'`

'.ונואװחירקריכזמ*



::{””19ך

(`י”)5`ף!־2/ג

.ד"ישחחבסחי
0גפװךץ,ףז(

דובכל
,ונואתירוזאההצעומה

.ר"זאםרפכ'י

ינגבדומלרכשחיבגצןודנה
.םידלי
סרימו/10699ובחכמל

.21.ד2.53

,ובוא

המיפליבעידוהלליאויםא'ככלהרוחריכא
וליאוובואםתירקתופתתשהי"ל900. -לשבושחההשענ

דחיםלשלםיעבתנףירוזאההצעומב סרבושיהרתילכ
*.ו"ל105.יכר

.היצרופורפלכהרסחהגהוזהעיבתיכילהארנ
.הכחמיננה'בכהבושחל

,,ככ'`דרבככ

.?”)א?%

)יבהז.ם(
.ונואפחירקריכזמ

,ן'

.אצ/זמ



\)א

;ף
,

!,ו



יאדוןביכהנה.וגלסהיוליתאוחלשן,כםאולאת=

`

???}> 36

'?{יליל/?\',

.רייסהטפס&
)3.ו.54(

רובסל
,

.ונואחץרוזאח,הנורסחאװ .ו"זא־דפכ, ?.,

י*.סי;דליינגבדומלרכסחיטביוויבו'
'.ח/10762'ספובחכםל,*7 12.53290סדיס

"ןי-דפןיכ'א

ומשרנודלי95ןוטפיכיינפלםושרל!!;441 '.ךליו49קרםהירוה,י"עוחלש-נ!ידליווגל ,,,ופסכבחוורהתאםייסלשייכילהארנאל; ,?”,-דומלרפו!יסלפמםניאהלאירהשספדנשםידליה<א
`־ו.ונתאפ.י”ל900.-ילהניפסלהעדוה־לכויאו'

:
לכתאוטלש,אלחלצםירוחיכןיבמיבב* ,םגשרילערלאיביולפונונא*ורפסלטחמ!בהנשס'רבסה

(&יי.סירוחחי"עוסנכי,ולאוחופנהצעומלםיפסכ

;.ברדובכב;` \יאח`!4

.*י!,יאלװ`37”כמ,{יגחז.טו

,25־





'ייי!?'דח”

:.'והב”בר”???,רנ""רי
ונהירקבסרוקה{`

ורסמהץםייבבחטר”
'.ל"נהתייבדחא

\""־
'! '



'«ג"..
\6`3־א;/,"/ג,

.<`

`

ד"י".;ביטבש?(ריוא"תיטרפ?יי',יפ...\
{ג”ע5473

`יןייטשנלוו«פ-ורדנבל
'.ובו”%=תירק

הילדמבהלחץתועסהלעיש;מו%41.17םוימובתכמתאדלאסיננה
*[.בבליררטמהדשוחחצורה

ומשררשא,ןגלהבוחךרבחלכנב'מידליהירךװלבטהחלמבוזהעדוה
'':סינב”הרכינכוטרסוףהידליתא

רוח:«ובריבצב:.יופירהייפיצבודלי”33.3הדבועה?בצינכ:«דוחיאהתייההרשיה
194?רבמצדב?רהאדודלונרציאםידלילטגלה?רטפיןיא`,`אי

פ .לטובסר'מ.3ריכבלדנרירחםאאופיאתוארלאכ
% תאלבקלסינטהימוקמהדצךה'ר"ויימועידךחלי:ה,11תרנװרזהװ

{ליגרםידליהירוהדצשחודל”ךהביטחוהדמעיכ?דרפסיצנחבןבלודלי \<

היהנרנארחשיבכההרשו?%־וומולאגלולפןבלאהידליתאומשררתא5י
יצוהל'בכשרדירצבצמכדורשל"ילרללהיחנ,הךרואלו,סלבץלטינדיה

;!\ `.ךכתושעלבייח'בכ?ימי-*ירליהךבפ::םע?,

9קנםידדמלההנשףרטדע19%4ראורבפב1-המלחהדומ.הךכ” שדחלי"ל8,6לש,ליישדדםימולשתבהצסרבס?”?י”בבר,י"ל51.־-ל
.שדחלכףליחמכךמלרשירשא

`י”ל%,6`ףררװבךדילערדחהףררנהקתעההיףארבלריזחהל!בכלע
.ןבלםתייחמהעדוהחולשלוב*?ברװךרלפ?דהלדומל":? `צ !- ?י :?

%

ץ//. ,//”־*.רבזגי:הדלז /"!'\ימהזןםו«!”«`. .וברא=הרר?ריכזמ ?;
.

?

.וגצוהש:יאנתלונכתל?ילפמוליגלטרופמכלכ.ךצכטחגרחאמינירה


