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ל^יק נולקמ זמ.. קיגוני ;6ג6

מיו_6,:^6^2^ 1%טח_לה*03;ר^יגו*י^בללי ■

" * מ*ה הנ"וו0י0 קא"יניס גש0 הגלגליימ ה^רגונימ של התי*ו0 לשכת ו ? י ג
170 י 8 / ?6 '.■" ל"לו

י"ידיהיח מקגועי, ל.>גיד ר^חלקה "ניזיק"ל, הע1בי*0 9ל קוז6חיריתהגללית לביו,
גד3י להלן י"יי"י"י"

ומגנגה. ודו? לעג נסיעה גהוגאית .השתחפית בע3י|$

".ח1"ומ מפע0יקי ל?בל ז^י >ניי"ו, למקום להגיע כרי למחגיי" הץקיץ עובד גל ,1
כןי בתחכוין; ,"" ,, ג8ו,ל "וימ יימ כל בעד וממנה ל"ורה נ0*9ה גהו^1ת

עגודתו, למקוט למגיע

"עובד מגןר, פמ?וט ^בוי* ג*וטובו6 פו*ל גטי?ה מחיר ל*, ייקבעו הנטיעה הו2אות *2

^^ "ג"" כיסי0 ,?,,ם א0 נס,עות> טמ6י ^י ""," 5דטי0 יטוי על עגוד", למקיפ

>1""|"ןן" "אי "ייו11ן למק,0 למג,? 3י, ,"6 ט"ו6וגי0 גיו"ד לג^עה הגזץק "גי .3

ה3ן80,^ הגט,^ ג,י גמ להלן הנק,בי0 ה30(ני0 בגבולות הגסיעח גהי^ומ מ*>.י?ו

להייק גדי לטחזח נוםפדת עירוניות "חנו" "לו" ה%נ* ג8ו8וגוס לג0וע "ייג הו* אם
. . עבודתו, לטןוט

עד? בגבולות יהית גמיעה הוצזגות החזוי ©י?ווי ...■*

עגודח ל,ו0 ל"י 3  31.3,76 1?ד 6ז.1.ן  פ

^גודה ליו2 לי*י 5" 1.4.76 ט"

^ו8וגי6,ס "ןסי" כפיזיר, לזמן 8,0ן ,<,",, ל".ינ,יי0 כ^וף *מץ ""י"ר.מנל
התחגירה. 0;*רד תודעת עלפ* הציגירייט

#,."," תקים" בעד נט,,מ תו",," להחזר ז3אי *ינו 3ל9ה* 09יג" 1 מעביד" עיגיתנע^ .5

הקוגד מו"ע מ>10. *ו 1^.יק חשגיז על "וי0,.ל,גודח ל8; י,1לט לוו תהונאוון החזר .6
3גייל8 ה0כו0י8 למח*י" עד להוזזר זג*י יהיה פמג1?^ " (לעגויה, בלגר *"ד לגיוון

טטה< הג2פור^פ ה1ןףג1נ,0 ,," "ג"ל "^לל. ד,?*3,*> סה0ג0 הו*חל? זה "003 7#

55 ו ג? ד.1.ח ל ע ג8גו ילי"יה,

ג' גז ©80

איגור גי^ל, ה0ו1זייט הח^י1ה גי^ל, המ0"ר ל^ווו ^יי^מו^ייני"^"ל, 1*

בי"יאל, המלון בחיי האחדות עמ|;: ג בי*ר*ל היהלוטיס ה""דומ;חע".יינ* ■■■חגגקי0גי#ר*ל, ■;■:;■..■■

י י י גישר^ל.1 יחגגגיט הקבלגי0 מרכז ג?"0, ווייט לביטוח .■...■מה*מדווו:"גךית :,..■
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