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והואיל
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(גגיז ל?ייגז קטגי?יי'. מרגיעו*? המו30ית כל ;?* בגולל ד,?31;ד ??ל ז?רג*לי ?3ד1 88 יז***ו

גזןוו! ג?ד *גר לחוגים מייונזר, *י כ>לי '?יג>גי ו?6ב0 0כיו פהלקהיןן) פו ס?15?ימ מיט8י!
ארמיות. 8ו נוש*וג!

*7מנ.??" ?*גד* גור. לבטיו יהיה ר א** תנגיעליק, ינ$יג>* מט2£ל גח0>נגנ8 *ו הצדדים גקפיכקוו (8.55

ג^*יונל. יז?1צדי0 הנ?1#לומ *ה לג$ת גגגלי זגו, לזז'*גכ? *1*1^515 "*:גג*#*ס" <£. מגפיה גקןין
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געגידוג. ה1ובד1ת ?ןול
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זה. ?זג;זז©3מ ^תור8יח *>ו >ל גי!?ןפז> ג^וזה זה,

ו*?היג,ז5? וזדכויות §זס*ן1יזווה, ?>!ג8ווליזז *603 ג> אה יעגיוי 1^ו^1יח0 ??1וז8!6ןןלי2 ל*ונף (?8,7

גזזי.*נ6 8נ5*1ז, זגויומ ל8גוו8מיט תקין מ?גיק "©ג9מיםי/ ?זל 888ג..6*יז ל?יז זזטלו! *)^ו0ו*1 של
זז*.? גיקרן, קגקיי? ב?יגז$ ן, 8מגמולי קגיומ שג5ז גל גער מ^6:ו9מ 6ו5 1י9ז3<1 ל\זקגו3ימ

גודז*נ;. 9ג6?גלי3 לג.גי זו י'?ןו58. לגזזויייו 1יר<ז *ז$!ילי0 9ח8ן::©מ ,35*12.1364 עד

>כ* ©י1יפ?י8 ה8?ולי0ת ח6נ9יח קז?ור* יח*ו "'8^8חי0" 'זל 1?9גט*>ז קרן ל^נוו? בת!י£!3© (4

**^גי 8נ©י*ז.* גגמוח ?8גות ע^ר *64 ל^!זמ) ו~60 לגגי 66) *ד*.?1ז לג,יל '$*גיע 9גו8ק ?ו3ר ג)
^עגידיזו. ל8רו8 5זי*ג ימיי? 8יג?רו, *3©*מ

ק0 מו?י*ו5זה ל18זר רק "8ג8מי6" ע"י לזז^זמ יזגלו יי? ;^?5יך .'ול יג.* *3 גטן1>קאימ *גיי*0 ד)
!?!.ו2^חדוה, חגרי ?ל אלה גוגויוג'יזגט ל8גי? ו0ג>* זה ל5ו0כ0 1ו8>יז'*8

לי^ל זמי יחי!ז ל4? טו*י^ני, גג^זר. ^י©?יך טגלי ל^!;©מי ז*ג?י'? 0מע".^ד1ז #י>די# טגי^י? (8..^

גו ^הי, ^ןגולי* לט'^וט ו?זגר י?3רי;1יז לג^ל ה1י?נז ל3גי !!גידי.ו $?ו6 061 ה?יזג >ת^ו>08 ג)

גל£,ך, ?זט19דו? ל^ומת חמד*, חקיזי^ ל0קזי0ו ו5*י?!יק לזגו*$ו יןיעגרו

קל *יגו *?5ל מזןייז"א***3^::ק*!:::^33^^נ81^3?ט. לרגל עבודתו 3ג>?4* וגי8*?ג גג"ל, 8ג1©יו ג)

ש1ז8רי? מי2 >ייזי5טגר1 *מ*9גרו גט5:ו>6*0 *10*15 דרגי '$ל יידונו 'ומ לזז©3ט מ*יוי*3 ,0
זח. לחטג;ז "תח*מ גמזות ל<$גל6 ז80י6 63**1 19)ג!גו90י0 מ1ג**יח לחג8ג?מ ה©?^*ק



*מ 8* יזאת זז^גר ו1*ליומ גג'ייפ חענין) ל8* (מ3ל ©1* 81 *י *ו6 42 'וגרו 8*1 ?1ז*

"6.גגזהי5". ק''י ל0ע*י'!) 8כתג ממר^ה *0ולמז? ל* *5יי וגל ??ו!**מ, ג08זי מ'ןרן *וזי$*,1ק

8סויי8יפ, 83?רי8 ל^>ול, "©ג©לני©" זזגזןלגו קל *כו8י? גזיגר ה1ןזין ג8קנוט ז$*1**ד וגן* ^ל ג1,
זמ, ל5יגז* גימ0 ק090*^ן) 1י> מזג1יוחיו לגיגית גז*ת *לילמ 8וג;ל לט מ8גו9מ, זקויוק

ותקחליג י*ג8מי** טל תפגטית ל^רן ומ(גויו*0ן ז3וייי**חן מווג0ילי0, קו9י8 ו3י!גגי^ 01* ,12
ז!חגמ\לי0 ל?ו9*ז ו?9ר'זיונ$י^07 איז ו?11גד*י ז?0^6*?ן *8^י<ן1י לעיל, ג*יגזיר לקרן 8?ת8ד?י1ת
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וי). ג*ו>*# 8'*ימד גויייז גהיזגיז מ8ידיט ז8מ י>ן1?ו יזג'^יי"יפ, ד>ז*?גח( ?**ג4ז ©1וי*

ה3ר*מ **8* *קו' ו^ליז בקליהי^ש*" י?הז!מיוז! ו*2י* יזחמ מ©0?ליט גל >ל *מ1ל זמ ז?036 .14
זוז. ח©83 *ל י^יק9י גזטז זי גוו^הדוק

זת. >5יגו*י ה$*80 *ל זזרז?גמ 8י ולגקקו 1??גודמ ל©ו* ל88ו*1 טיי^ וזסגיפי זג5דר*0 *16

:*"1**3 *מ*יב ז*4*ל יוגיייפ $גין 26.37#£ טי01 ^ךק 5ל1קי ליי!!יז5 הגטיטי 4*(?©גג8 .16
יזזידי^©, 3^ט 18 ג?831 9זז1יך*0, גין *יחעויו*ו ןי?8ו0 גלויקי של גטקי* 5?©3י6ןו8 188ייגי
טתט63 ~גיג9ומ זגויו***ק9 ^גיעת *ו טרוש וזו זק 2מ6גט 6?1*9י6 או *?י1* *ול 8ר1?8 על
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£ר3£>4כל

קיבולי הט>.11 על ,££.6.64 קני, גי1!1 קוג1/מו הגדיים 3ין ן;הומנט דייקן1 י ההע?ז*ה ללועלי (יסוד) ה סלי: ל 6נ0יה להגמחח כלל*

גניקרים יהיו;, אקשר ד,#7ז># 0בה0כמה להר0יף הוטגט ,2 למעין א)
$ומכפ, אהד >.יללעז* תחל ה*ג8יה# לקר; גהפרטות להתחיל 1זסו*ימיט,

לשל8 הץרן הנוזלון, :נונ;ל מיוחדים גנזקרימ 3י הו0כ0 5 למעיף ג)
לןירוה ג"יגזגגגזה'יט"י, לזגוחו שה3^3רי ימיט המג לל את .\9ג:ו11)ן

הנ"ל, גטעיף *1גקגעו ההגגלות

( גי !01קה 15 גסעיף ; ט*0וריט^ לרגל "או ר.ג?ליט הגללת ןואלת ג)
משל, וי' לוי א, ך*ר ה8"זג טל להכר?ןו}.3ו ג1ו?!ברת
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