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"וןהח^ןןורוז*11 להלן  *חד מצוי 1??3ודה, מ1?לקו* התעשיו? ג*לי הת*תדוה ג:ין*

ל*וקילי ממדור * מק*ו*י לז*גוד ??%ול^זן וחלליו*, ו3ה*וגדרו*ו ©ל הו>$ה"מ לבין5

"1?ה0חך1*01" למלן  שגי 5?8ד

*י?גמ 033ית גיגר מללי ?3יגו1י הפגט 22.6964 3יומ גז?וג0 זג*וייימ ו3ין מואיל
העי'?די)). "זמזממו ל*{ל1 . (*מו*י) ש8ל*8ו!

ביג*ז:מ. במו*1© יג*טיקו "הגייימ גי גקג?נ מ'8*קדי" "1?1זט3ט 9ל 3(ב) יגט^יף 1הו8יל
^וג6וג *ו ©גט*ו! גממדוי העו3דוו1ו מ3לל5ו **י *8( מכללמ ל*8ל5* ?1**63 ממרין לגו*:1?! 0*י

געגודמ"י. ן?עימי*1ו ^ל רבה ט1יו?1*"ר*1ו? קיימת 5ז!5$. בגגפעליק או 3^ג3ימ תגטולימ

3(א)ז מעיף /;9ד#*0 גט >ג**ל מסגי** וה*9^יי0 והואיל

?*ז*טור1 הגדדימ גיז ה1ט>8ט לב?

לאוגדות טגטימ זגויוח הגט??0 בויבר זה גללי יןגוג* ה30ם יגלוא וג.טק1מו גטל 13ל* 3 טעיף *1

מןגי^רי. ג3ו8ז0)3ו8 ?*לק יהווה *וו מ*וצט .2

ל0?י>י!5יג? חיץ בתעשיח, העונדות על .2% יחילו !?ע**$ו"י ממט3ט ט'$י$י מל .3
ממזג. הטפורקוימ המיווגדיט

0יגמ למדווח גט9קגל ו^גיה ג5נמ"ל הטזייר מ!8יות *מי ל**ל מגיעה %<% ^זגדה .4
*:ז למגי להנגטוליט 3<!< (גמקוט *ג*יד. לקי'ז 5?1' מקומיו; 1!>!נ?נ*יי יגמז רי*וגוו?, 8?ז1ז
ה*וגדת)ויסגיר ©ל 1^) לזזוג** לבגוו?* הומטלומ ג**3:וי העבודה), זז0>:י1 גוי >2ל

לגנמטזזיס, 11>;מ0יט

קד ל*גטחימ ת9,י>ומיו :*ו והמעגיייוו* גמ יגדיל 3ג"ל# לעג1$^ת5? ^גימ 2 בתיט ,5
הטעגיזי). של $1.5 למרמי לבטיוח הימ\לו0 גניגי* "ל 3,3 העוגוימ '5*ל .מומיגו* ל*)55

מקום ג8וחו <*ו ה?ןוד0 עפורחה גמקזט יגקימ ג^יז חגרמ *גר קזמיממ עוגי** .6
ווטגטיה לקי*ן הו!שלוטי0 ט^רן, 803ה הוגיאח דל^. בעגוויהרי מ*טקז?! וז*לז5 עבודה

עגוויח*!* חידוקז ע0 טיז יתו?יל1 ו5ג)יד*8 20

מצדדימ חשילוטי יוגזזילו לעגודמ, גכ3י*1ה יטעלה ג23,0 שהי** עוגדמ 7#
מרא*יז*י0 ההד*י0 של8מג יגו9 ל*גי לא *ולט הנ0יון, ^ו©ז ל^ו'1וי ר.9!2טי1? ל?ןדן

ה*5%וד9). ה*מ* ל8י לי*ג0ילימ (היזטלוטיט ל^בוויוומ.

לטג*יה ןו3^יה וההיה הגדישה לגיל דלעיל) 45 מ£י0יט (לפי ?וגדזו **גי'?ה .8
מקיגה גולל גקרן זז3רו>קז שנוח של לפי הטגסימ ש'עויי גע"*ו *^ג^*נ5 ^'י לה ©וג©מ
מגנסגגימ ©*יגיר יכוטה הראשונת השיגו? געד מ*י?ג*ל יממ*לו0 ע*טהיגלבד מבלוטי *ל
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ל*זזר פת139ו*ח וג8רש$ז ל3חות שניט 3 ג*שך מפגטיה ב'ןדז מ3וגמז1? ש*תי0ו5 >013יז* *9
מ11שלומי לז3יחז3 מ0גוי8יג1^גט1גז*ו כל את תיןגל גגזזיזיין, ג89מ להוגי* ו4נעוג*ג$* לידה

ה8דדיט, 2

הגהלוח רטאיות זה, הטגט חתימת לטגי מ03ו1ימ קול וזטג6*וז ¥י?רז שזגגפזיגו במפ>גליט ,10
?מ. מ3יג8 ©עי3וי לפי ל?נגיו^ל, גכגימתן חוישיח עוגיות מלט* לגו:ו4, קמט^לימ

זה, לה0ג0 גהחזוס ט18לוג3*ו? אח וז8ג9יוז לקרן 198די0ז? 8י1מ וז*וועל יהגהלת עוד וו*)*.^
ר.?3ורה ו?0מ8 להוראות גזוווז^ מ9ו?לומ, עגור מתג*ולין ליק1181 ה©1שז*זיה 8ת תי8 מ^לס
1יי גל התגמוליז> לקו8ת וזקולזמיוזן ז*לו פועלות 0ל טקזכרן ו?הגז?לו! 341קו? גז, 9ז>ןיגו*י,

וזפגטיוז, גיןוין מקטלגות ו8י3ו

ל"מג^ייימ" מוז* וושלו^יו ופז ו;9ועלזה של *8*3רן !?©?3טיק י35ה מהט ז?©גזי 1!ג.)י?גי3י
22*6.64 0*ו0 זזע,י?י"י מ9גט*ה גג?וז03 ממוגזיר לטי ימיו ה2נ0ימ לק*ויו!

ג יג! ^33

החהומג על ב^וגו ולרזויה

8וז0*וחו*ומ;8
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