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 יו"סין  ולניתור ממומתלים
 קובנה מגיטו עגונה שלנכד

 "יתר של פס"ד ללאשנישאה
 ל 168-עא מס' יוחסיןתיק

 rlan) גד)מ"ד'

 הדיוןנושא

 בדיקת ודרישות, חקירות לאחר ליהדותו. אישור מבקש ליטא בקובנה שנולד א'הבחור

 יהדותו. את הדין ב1ת אישר הקודם, מהדור משפחתו בני עם ושיחותהמסמכים

 השניה, העולם מלחמת מלפני האחת האמא, אם של נישואין תעודות שתי היו המסמכיםבין
 )מטעם( הרב בחתימת בחו"ק כשרים נישואין על המעידה ב', הבעל עט הראשוניםמנישואיה

 משנת ג', השני בעלה עם אזרחיים נישואין על והשגיה עדים, שני וחתימת דאו, קובנהשל

 היא שבו 1992 משנת הסבתא זל מסמך נמצא א'. של אמו את ילדה השני מהבעל1947.
 שמלדה הבת עם יחד נהרג "ראשון שבעלה שם מספרת והיא מהביטוח, פנסיה קיצבתמבקשת

 ריכוז למחנה נשלחה שאז 10,11,43 עד בגיטו נשארה והיא 5/10/43, בתאריך בגיטולהם

 נוספות. הוכחות אין הזה למסמך ב-5,45.ושוחררה

 לדיוןהשאלות

 הלכתי. היתר ללא שנישאה השניה העולם ממלחמת עגונהא.

 בבי"ד. העיד ולא בעלה שמת לעגונה שהעיד ע"אב.

 לה. שנולד הנכד דיןג.

 דין. בית צריך ממזרות מחשש להיתר האםד.

רנשדבה

 לכלו 60לוקיס ר"ג 5מר "ס5. טבע מ60, כי h1'b מ6ן 161יל קלמר ד0ו0 6100 כ: קכ6 ינמות נגמ'א.
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 60 ט"מ 6טי רב 6מר מידי. 1ל6 לס קמרו ול6 61יגסכ6 דחסך דכיתסו h~th דר"נ מדיכוריס למסק.כזורי
 ופסק מינים. לס מפקינן % גסים 6י 6כל ~תחילה ס"מ ויסורס חסתו סוף ל0ס סחין מיס רכנןד6מור
 ולכד עלס ע6 סוף למס סחין כמים כעלס טעכע ע"ח לס כהעיד סקסה לד: סעי' י( סי' חנסע"זנטו"ע
 כטבע דוקך לחו קכ: p"D הכ"ט וכתם תhS .65 נסחת 061 (ו עדות על תנסך ל6 זו הרי סמו, ונסתכם(כרו

 כטעות. 16 מכס עפ"י גט6ת 6ס ת65 ל6 מת, סו6 רום סעפ"י olon ככל ס"ס b~hכמט6ל"ס

 "ימיר כספר ורקס הטס קדוט על נהרגו כרוכס et5h)o כימי קוכגס כגיטו טטהס יסודי ס"סולכ6ורס
 6כד המלממס קמרי סגים וכמס hsitt)( סרבנית טל כלילות" "וחמוגתך וכספר 15קרמן, סגר"ס עלודורו"
 י( לסי' הפוסקים 6ו5ר ועי' לקמל. כסריס וכגיס למיתם, סיו טרוכס כיון ת65, ל6 קטתו גט6ת 6ס(כרו,
 עדות טלין 6ף ואוסמיו, טסוקפו הגיט6ות כתוך בסיו ד6ותס ג 6ות פ"כ עמי" "כת כטס כ 6ות לוסעי'
 ים סרי ממסלתס סל פס"ד עפ"י הי0 מהכל מכיון לכתמילס otho מותרת כפרטות 6מד כל מיתתעל
 למ"כ גודע ול6 כסגתעלמו לכתתילס מתירים וריש והטור דלהר6"ט נכריס טל ככיייד ליהרג י651 זיןלהם
 דרכ hnp כליטנ6 מלכס 06 לה1 דמספק6 מסוס לסתו ממילין דלין וסרמ"ס לסרסכ"ח tS'Dht תייס,בסס
 והומס מיל ומוקפים מסגר על טיגריס ססס מכיון וסגיט6ות טסממנות לומר  ימכו בפרי,  כלייני 6ויוסף

 עיי"ט. מת. כמזקת זס דסרי פייט תרומות סרמכ"ס סכתכ ססקילס דית כדין דיגם לססמדסכהכג0
  לסס  טלין  כפיס  דיני  כממגס טס סהי0 סידעינן מס רק ערוה טוס כל6 ד6ף כתם י( סי' יעקבוכמלקם
 רכגיס. כמס עמו סססכימו עיי"ססוף.

 סג56יס, סל הכיכוב כ6ר5ות סיהודיס עם קרס 6טר 6ת סמת6ר מ 6ות ל6 סי' 6כסע"ז b~trns עי'6ך
 כפרס מדי וגלממס עיר, בכל יפי יקז  יסירימ  סל עירות obn וכפרס מדי, וכין ככל כין פרס זס:כמסל
 עיר מהסלוסיס ככל 6ת וגרסם מדי מורה הטהרות, עיר  סל1טיס וככסה ככל ח(רס עיר, מכעיסוככסס
 6רן כל וככטס פרם הקרן מכל וגהסוס סמדייס על וגכרס ככל מורס  בבג  יל סקרן מלק ככסהועוד
 לסס וגתנו כמייס סט6ירוס 5sh ומרפה כמכה 0יהודיס 6ת מ6ד סקרו לפרס 0מדייס טנכגסו כזמןמדי,

 ממן היו  סייירימ 14רי  יפריימ  כטללנפו קלות, כעלילות יחידיס סרגו נודדים כמקריס רקל0תפרגס,
 מטכעים טכרמו יסודים טס סיו סעיירוה לסלוסים סככליס וכטנכגסו לכבל, הסמוכות לעיירותמכרמו
 מפכו המדייס על סככלייס כסגכרו  6ר5ס,  לעופן ירכי  יסירימ  יגלו  סבבנ~מ  יפריימ,  יכבסוהעירות
 Sh  )שכריתת כלייסורין ית וכנפ  לציר פעיר  טעכר גייס וסדרו וסרטם, כיסודים ממתם 6תהמרייס
 מיתות וכטלר כטריפס סדגס וים כמטס, כעודס וקכרס  מליסה ירי  וטפת  ליבריה  eo5  ירכיופכירות
 מיעוטם, רק כתייס הפרסיס  יסודיס  5לף מפין  נטמרי לי כי  ומברר סמ~פס  כטנגפרסמסוגות,
 6ותס כ. 6ר5ס. לעומק סככלייס מסגי 6ותס ח. סוגים. כחמיסה מיה סמדייס מיד סגי5ולממיעוט
 עליסס וכטרטרו לעבודה, 16תס 1לקמ1 0רגוס ול6 ל16מנותולעכודס, לר6וייס 16תס מ165ט0מדייס
 ועג5גיס חמריס יסודיס 6יגס עס מכרס לסס ט0יס 16תס ג. כחייס. וגס6רו לסרגם מספיקו 0%ככלייס



 מהיו 6ותס ד. סמדייס. לג13ל למון כמריון העגלונים טסעכירוס כידס ועלתם תועפות, כסף כידםומיה
 גמר עד טס ומא כיערות ע5מס טסמכי16 6ותס ס. הר51חיס. מיד טסמכי5וס יסודיס היגס מרממיסלמס

סמלממס.

 D"AO כסכך כעיר כעלס ר315ן היס 05 יודעת ם6יגס רכוכן 5טת רם) דה6חס גרטה צ"ל: h~lrnoוכתב

 חסת כחזקת סי6 סס)לס, מסוגי 6מד ע"י מטס י65 מככר 16 לסריגס, היהודים 6ת לכנס סעירהממדיי
 כטעה טסיה כלל לן ידוע סחין כיון מייס כמזקת בעלה 61ת 5'" כמזקת קותה ומעמידין נמורסחים

 סספעס  וכגטקעס גפילס, כמעת  פכית כעלה סיס 6ס ידוע סין  הנים כנפל שיגו כעיר, הפירסמגפרה
 חינו לנכרות, מעיר  ontb בני טסובלו זס  כיוס  יפיס e'1D ים  05  ו6ף  כספינס. כעלס סיס 06 ידוע61ין

 וס'. ד' ג' סוג כסגלת לסנגל ה5לימ סגייס  וכטי65 עלמו 6ת סמכים ודלמח לע3ודס סוכרר דלמ6מספיק,

  דכס6נו רוב, דין ors 6ין מ"מ ליה, 6ית קלח סגי5ולין דרום לע"ג מה"ת, וכרו 6כד כ6ן מסני )6וכן
  ילק כעלה חמרת מ5י מתו, טל6 העולס רוכ 5מר סלך לומר לגו ים מי 05us  06 י שלליס  לרון63נו
  הגטים רו3 על לדוןקריך חל" סמתיס, עם  5מד בסיג 1ס בסביל 6ימ לכתי ללטתו,  סליתיס לגרת כתם טל6 תפיי  תריב,  מן6ע1

 טבעי
 סחר מממת 16 המיתם, סיכת מממת סוף הרוב  06 ממס,  ישעו 141 סלך

 מפסדת זכרו 735 חין סכגס בו קירע כל6 והלכך רוכך, לקבוע טייך ל6 וכוס 3ו, מפגעוהרפתק16ת
 3יס ממטורפת וספיגס לירון י551 כגון סכגס כמקוס סיס כי ו6ייכ כמגק, עלים hsol כלוס, מייסמזקת
 סיתם מכך וידוע  בתורך. עיי"ט רוכ. כחן סחין מייס כמזקת ג"כ (כרו 6כד 61מ"כ כרקום, ססקיפוסועיר
 לסריגם.  טס~6ס עזים סיג סל5 הרגג'ת כעגיל ז5") סגרי"ז ט)דעתו

 3ס יט טמרי הטעס כסגריך וכתכ כי"ר,  קריך עגונם רלסיתר כתב hSp סעי' י1 סי'  בסי"כ הרמ"חב.

 ע"5 דלין כתכ וקכד קכג סי' כטו"ת h"pu10 וסת(ו'". סרעק"6 כרכר נמלקו וכדיע3ד ד"מ. ח1דיג
 עדותו נתקכלס מלח כל 6כל כמריס, מפי 3ין מפיו 3ין כירד לפגי עדותו כ5ה  ocb t"hb בערותנימן
  6ין  טו3 ערותו  יגתת3לס קודם h"D עפ"י וגט5ת עמדה 6ס סבכך , )סיומינו מכמיס תיקנו ל6כבי"ד
 'וס ככל זמעמים כתכ יכ 5ות כ סי' r~Dosh סמזויי6 6כל וכו', כסופם מומר כ6ן דלין כיון עדותומועיל

 ומת טחלס מספר מכירו ממס 6מד סגעדר מקרס יקרס וכלסר לחרת לעיר  ימד  הנפיס פניטנוסעימ
 ק5וסיימ עי' כלייסורין h"u )ולענין כ 16ת כ( סי' מ(1"6 ועיי וכו'. ע"ז כיבד מוטיכין וקין ידו עלוממ(יקין

  ביי. סי' ת"ג  ילימ"6  למו"ר קדט וכד ד p"D ונתה"מ כ ס"ק למסי'
 סו6  טכטסנירין טימר טליטי'6 היטיב סגרי"ט  מרן  oa5  תינ"ח1  וחסנת ס כרך ירוטליס פס"ד עייג.

 כקמל". lltnoS ים לכיסייד מסמכים יוכח  ehrr  לסנטי, סייס  יל מיתרס על ול6 סגכד, 5תלמתיר

  דניס ינו otho טילל  מסוס סו6 לסיטי סייס במיתר  מחטר יותר מנכד כהיתר לסתיר סססכר6ונרווה
  טססבתי חמרי 36ל h"b, כמזקת סחסס 51ת מי, כח,קת הכעל6ת

 חין סוכ סגכד SP דגיס 51גו מתם
 יסר סערי עי' עוד, 15תה דניס "ין כנעתה גת3ררס סל5 מ(קס דכל שעלס, ~hnsD 6ת כמזקהדגיס
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 מ"ג מלחי"ל ודברי תקסג, עמ' מס"ס על 0גר"ת ומי' ט, סי' כתובות הגרט'יט ומ" קט( )עמ' פי"גסייכ
 63ט0 66ע3כ"( מזקה לדון rnb 35 ( כרך 3פד"ר מט"כ )ועל 5מ סי' סוף 6כ0ע"ז 35י והר קמה,סי'

 מסכיכ מדיון כל הגליון: פסולי ז5"ל הגרשי מלמו"ר כת3 כעלס, מת 61מ"כ כסוגדקי עמו ולנהסנתגרטס
 טל מיסוד וכעיקר למעטה נוגע טחינו לדבר נזקקים בי"ד סחין דיגים, לפסקי מקוס לו 6ין זסלענין

f"53Shhהעגין 6ת טגכ6ר 6יך bSO דוקק מן המזקות וכללי מזקה, זומי eh 0) למעסה, נוגע fh חמרו 
 וחין למעטם כלל נוגע סלח דגן כמקרה סכל מ(קס, עללסמוך

 ספ"
 סייך bb דין, ortb סיגרוס לפגינו

 ועל ע"כ(. פטנט. כה כדבר טעו ולסערי וברור, ופמוט לכת, מסגיל ס6ס דמ(קת כה6 כמ3ו6רמזקה
 כעלי ט"מת לכיטומ 1992 סטנת סכתלס ה5סרon~h 0 טחת י"ל ועוד, למתיר. רו3 מ5ד לדון יםהנכד

 על ט0סתמכס מספרת מיתה חולי לסגינו היתה Dht הסגי, לתעלה סניטתם לפגי גס 6מר30מלממה",
 לי0רג. י51ח כעלה 6ת טרקעדות
 מתדיר מעסי0ס ועיקר מגזית כלסכת יוס3ין 0יו מגדול בי"ד 0י"6: פ"1 מקדם כילת הרמ3'יס כת3ד.
 ~D"a על סגר"מ 3מי' מז0 ומוכיח ו3מומין. כיומסין 0כסניס 6ת ו3ודקין הכשנס 6ת ודנין יוסכיןטסן
 סורחת רק סוי ולח דין, גמר 3(ס וסייך, בי"ד 3עי סגוף דפסול מסגים, פחות דס3"ע 6ין כדין פעמ'
 על לסעיד 6לח 63יסורין גלמן ש"ח חמרו דלח גרוטה, 3ן עדות לענין DD"1 ט"ו טיט ועי' וסיתר.חיסור
 לסעיד 36ל יינך, נתנסך כמו הו"ל דוה (ונס 16 גרוסה נענית זו 6סס לסעיד כמו במקרס, סגתסווסד3ר
 דכיון ויסוד, ד"ה סייג פ"מ ממון (tpr סחזל 363ן וכתב גלמן. ע"ח 6ין כוס 3תולדס, קהל פסוליעל

 תנייד דיט מנגמר גמ"ד "ייך וממיש כבי"ד, עדות קבלת נזה קריך נורקי גרוטה 3ן על עריס נ'דקריך
 )המנס בי"ד 3עי 07ho 4ת לפסול דכדי נרבה, עוד ד"ס יט סי' יחמק וזכר עי' לכסונה. פסולטסו4

 גרוטס 3ן טל בדיגו דההכרעה הגרי"ז 3טס כתב יד 6ות ח סי' מכות זחל רוזוכסקי סגר"ס מו"ר3טיעורי
 ז כרך ירוטליס פס"ד ועיי הכממון(. כדכר דין pnD טל ענין כוה וקין וסיתר חיסור הורקת 4ל66יגס
 מס עדים, סמך על ולפעמים ודר,טות, מקירות למהר הגיתגיס גיטוחין קורך יסדות ט6יטורי ט65עמ'

 ~יסורי טלוטה טל 3כי"ד 15רך טיט טליט"ח סגריט"ח מרן טל ודעתו דין, 3ית כמ ס5ריכיס6יטוריס
 עי' טליט"6, חייזנטטיין סגר"ג הדין 3ית למכר מהורס וכפי לקהל, ממזר מהסס היתר לסגין וכןיסדות,
 3דכריו.להלן

 לוין. דובאברהםי.

 סוכגס הרקבון סכעל ט6כן טמוכימ מסמך סוס 1ל6 עדות סוס סחין עולה מסמכקס הקטלתי מסמךעפני
 מס כל כגיטו. נסרג "כן הר"טון טה3כל סמוכים ססי6 כל עדות 16 מסמך סוס סחין וכייס קורנס,לגיטו
 מגיטו. 3ת להס וטלדס ObD3  עם  קורנס לגיטו סוכגסס סססכתח כמספמס מידוע סיפור זה לגוסיט



 כדי 3ס5הרס טיקרס hn5~oc מחוד יתכן וגס סוכמות "וס 6ין 1992 3טגה סס3תח טכת3סלמסמך
 ספגסיס.לקבל
  הקמרון סרב סריס יסבטיי, זלמן  סרב  עלו  טסתוט מסמך ע"י 6יט 6טת מומזקת מיתה h'ol מקמרלכן
  ontns  ונהרג 120ש עמ' סר3גיס חוקר )ר6ה ת0"6 היון כר"מ 3טו6ה וגספס 11יל6מפול-סלו3ודקסטל

 כל עפ"י לכן מארה"ב(. 16טרי הר3 מל כספרו ורקס ק31נה יסודי סל הכללי מסרג לפגי ביותרפטוגס
 לקהל. המצקם 6ת למתיר סימוכין לנו 6ין עדיין ס36"ד, h'sotהמקורוה
 וקריך נצמגת רעלי מת 61מרס כח"ח טמוחזקת סחטה כת3 קיט סעי' 63מ5ע י( סי' מסלחן כערוךוסנה

 כ6"6 מוח(קח היחס טסס3ת5 31ג'7"7 ע"כ. ע"5. עפ"י הגעלת כדין להתירה בי"ד לסוסינולכתתילס
 כתמוז יט כיוס םליט"ח מרן לי המר וכן צותה, להתיר כדי לדון לבי"ד יט סגימו6ין(, תעודת)בגלל
 בי"ד. למיתר טזקוקיסתטעים
 עלמה הלטס ר"ל: מג סעי' יז סי' 3מוייע כמכו6ר כעלי מת לומר סקסה נצמגת כגיד'יד 06 לדוןגיס

 טמת טוענת טסים דנן מקרה לדמות יט וטמא ע"כ. פיה. על תתייחס 15 ותנטף כעלס טמת לזמרג6מגת
 מלוס כזמן בעלי מת למר נאמנת "ס5"ה כד"א מם: סעי' מס ~Prrin דמכו6ר h)3hp ho5 כגיטוכעלס
 דין 06 לדון יט 31גיד"ד נצמגת. 6יגס בעולס מלחמס מסיתה בזמן כעלי מת 61מרס 063 06 אכלבעולס
 1("ל: לו סעי' טס וטו"ע 3 כמ כגיטין כרכוס ססקיפוס עיר כמו סוה קולי 6ו מלחמה כמעת הוהסטותה

 על מעידין חין לפיכך מייס, כמזקת הן סרי לירון וסי651 כיס המטורפת וספיגס כרקום ססקיפוסעיר
 ע"כ. מתים. ומומרי מייס מומרי עליו וגותגין צמתו, 6ת להתיר טמת מצלו6מד
 מהים 13ימל הרס ומהגחון הלכה עמק טו"ת ועי' מהם1חס, עטגות כענין כסרחונה (מנינו פוסקי דגווכדר
 למתיר כת3 ו3מסקג6 71עת טעם 3טו3 כגיבון 3הרח3ה "דן מ סי' מ"3 הסוקס( 3תק1סת יארק 3ג1ר3
'"DDכל הת %1כד להרוג גסמס כל תחיה לח על ועומדים מ115יס סיו ה6רוריס טסגויס סעוכדס 

 מעת כמו דינם 6ין הריכוז וממגות הגטאות טמ5כ הגק כיוס h~D'5c ממרן ממעתי וכןסיהודיס.
 היסודים. חת להרוג גזירה סהיתס כגלל עדיף הוה ו6דר63,מלחמה,
 הסכתך הגרטה הככל 6ף ועל כממזר, מומזק הים סלח הנכד על רק h'o טסםחלה מפגי קל, יותרוניד"ד

 (כר סוס היה טלrtthtrt) 6 היתר 3לי הגראס וככל 6זרמייס, 3גיט1חין סמלממס חמרי מו3סתמתנס
 סיו ל6 ססכת6, סל ה6(רמייס סגיט61ין מקוס סמלממה, ט6מרי 3וילגח וגס נימו"ין, היתר 6ולחו"ק
 כסר. ע"ד ם5ריך מס הסלמן ערוך ועיי לכך, הרצוי כירד מיה hSn וכ"ט מוסמכים,רכגיס
 סיו סס שידינו ההמסמך אעפ"י 31פרט כעלס, טמת 6ותס ולס"מין לסתיר 5דדיס הרכס יטעכ"פ
 דעדותה קג( p"D יז סי' פתע ועי' ממס. גיללו 3ודדיס ורק לגיטו, סיהודיס לסיפת ער3 ק6כנ6תוטבי

 למלק טיס מע"פ ג. ס"ק קנ3 סי' פת"ט ועי' סועדות, להכטיר נמי מועיל בעלה( )טמת 3ריט5ומרת
 כמו כרי, לטעון 6פמרות לה סיתה ל6 אסרי 3ל3ד 15מדגח עפ"י סוך כעלי מת םחמרס מסטכניד'יד
 כמרים. הוולדות גס פעלי מת לומר וגחמגת מחמר (ס כל עם הבועל, מי יודעת סהיחכמזגס
 המלמן ערוך וכדברי הגכד, ע13ר ניט61ין היתר להו5י6 כי"ז לסוטיכ טים סליט"5 מרן לי 6מר (ה כלעס
 ומחמר להתירס, כטר בי"ד להוטים קריך טלכתתילה h"D טכס כמו דינה כעלי מת מהקומרתהנ"ל

hnsDocסוהרת 531ירוף מסכן, עדות לקבל גיתן המייס 3ין ציגה ככר bnsno יט לנו, טיט otpn 
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להתיר.
 אייינשטיין.נחום

 לית תוית  מטים  כנגרס לערער לפטר 6י המספמות כסרות מזקת טיסגס 3מק1ס להלכם ד3סכרמגרטה
C'hסם  eh  ט6מת עלים מגודע כטרה מטפמס כל לפסו) יוכלו כן ל6 ד6ס ספק, נתעורר ל6 כקטר ס6ס 

 גירוסיס כל 15  כרשיון ככלי פיתת כל כרית כיריבי  וחין ינית,  נייחס הקודמים כדורותמליממותיה
 רכל  ס6מרוגיס  כטס 3hAo b"wtit"1 טכת3 כמו 16 י"ל והטעס הדעמ. על יעלס טל6 דבר 011ממגו.
 6טת ממזקת עדיפס המסממות כסרות דמ,קת מטוס 16 עוד, 6ותס דניס  6ין  כסכתי גמ3ררה סל6מ,קה
 ד"ס פטיו  brrc סט"ס סכת וכמו הטף, כמזקת סו6 דמטפחות כסרות דמ,קת מפגי ססו6 וטפסר6יס,
 הטף דמזקת סיכך, b~h ד"ס תוס' כ עם כת131ת ועיי מטף. מזקת סו6 כסרות דמ,קת להקטות,וקין

 6יס 6סת ממ,קת עדיפ6 הטף כמ,קת טסיך ימטפמות כצרות דמזקת י"ל 61"כ מזקות. מטהרעדיפה
 דלין b'o מספחות סל כסרות מזקת סל דיסודס מ6ד, מסתכר וכך  רי"לעור,  ובפקר מזקות. כסקרטסיך

 כרכרי  פכיו  bto  טיולי  ntsh  oolnlJh  טל ספרטיס 6ת עליסן יודעין כסבין נס ספק גמס3ותסמטפמות
 חזקה סדין וכיון לכתמילסי'(. ממן )יס6 ומותר  כירית  כתוית  סמטפמית ייבל סיר  D'"D  יסו"כסרמכיימ
  טייך % כלל, מסופקות 61יגן כטרות nprns סדיגס טמספמות סרי לפנינו, ספק טיט כמקוס רקדגיס

 הד3ריס גודעו וככר פגס. ספק 16 פגם עליהן נודע 6טר כמקוס רק  otrn  oprn h~h  כנגרן~כריב
 מרוסים. העולים ונעגין מזוט( )עיי כיוס מטפחות nprn)ענין
 36יה, עס נותרה הריסון מ3ע% 1D'AS לס3ת6 סטלדס דהכת דכיון עוד להוסיף ים סלפניגו31גידון
 ניסקה זס סמך ועל 3גור)ס, עלה מס כיררס דס6ס מסתכר 3תה, 6מר כרוכס להיות 06  ילודרכם
 תלכי.  כרכר  נכפל טל6 ויה"ר3סנימ.

 טלדשמידט.טוביה

הערה

 ער ליניר לי  ייייגן ל5 (h"b  ימומ,ימ  ימי קיט קעי' 'ו קי' הקלח, )ערוד מוחלט כניגDO 71 הגרט"ג זכרי)גדורה

  קהי" רמיי  ליליסייי
 61ין הזכר )כרר יק (l'htp, היחר ליספי  יימי ל%  ימעולמ  ריפופי יי5 וכני7"7 ע"ג. הלמגה,

 ח,קות. ע)לסמוך
נ.א.




