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«י1כמביי wrm# מגלי שרו?,3 ל?סמ* ל*ד> חגיעו יח%י«3ל לחז^ע 0ךי33&!> דיימ3»1

mnr»t הי5ס« *«tram  m m  >s מעו*ומ m- ,? &יז4ו ?

ל ׳>mn »לא לסמ*ק !. ק^ר5ומ7>זו ועמגווז בל ^  לרבות הוע^גח, מאידוע עס ג
 לגע »ינט t5nemn* *שולחו* חתוגע מגיעוזו ?מ• W׳ >&ק»ל*»סו$*0ל ^ לממימס, »י#ממז

מ ה1^ 1גק*ו־'מ* ,1 ן»מ*ג לפע *** ^1^ f למובע לשולס ע £ ] £ U 2*

̂&יו״מ״{, »1׳*ס*1)לומ!ן $318/974 ; ם־>״קמו nfrifrni מ

j patan &!»&« של כולל ?<ך »,»*? &J 

2 iwsjwi של ל5ען ©ך תשלם *rb 3,72a

wn $e>׳t*m*atyb «♦ tm דליה הי® ד®** *»41הי*י *י®* a* *«י4*וו*

cm סכתז mwan לו*וגע ימיולגז m a w! גא -t5»t s w  imo צ?ן כד>לק f

nm חלק* או$ ישלם t תצועגע (1 o tnstJa* !?30 ג*נוך &# 15מ<,0ן ,א בסי׳ a w 

 יס£1משל *-* וזא« מזקן! תט^ן׳ הדיו pgftv חוט&* ימ*יא 1ב מהמועד
לט וזוד^ו. מידי ט& 5*000)ש̂ו

a ט הלקח 71* ן»זלמ 2 מזטמזג מ׳  גו טהטועד ימיכז 4? מזון מ« mwsn מ

mh*& תתובע ע״י חודמח צידיה tiro ומ3גס 1 $3ת3ה עיל חלקי &לו« משלום 

mv&t מ*קף ומותן ין1ת ס0£ עיחק 1ו1*3*ם£7 גכשף «אונ ־״ »&tfltssm W 

m, ■למועד יכדין התובע עיי חתמז נשתחיד לת3ה כמב לח&צאוג

nata ,mvsrt 0 ט&ואמ>קו אוג tfiv* לא jciromy 2 כגל מבוזק » w* 1 מ$*ף5ב 

̂גיל!  מ!}ןדוז9ו *מוס <גןג אלא ,frwsn מיבום 1חלקו אמ לשלס דש1וגי K? ומה&צת ל

a מי w v בהמשך &jiMEn 2 *jwt

«c קמום ממוחת mra&n ,ביה ומר1מ חתיגע וקבלחוי ?rfl יןל«1מ* מעי באוהו ימחל לוטיו

 שלל שהוזין, מ*ג מין מכל וגוקזז w&wm fww5>t J» >גל וזגמבגיימ מגד

vgraan* מזן למיגימ®, מ»**גים קן עדו*3ח>ו w הגיי ̂ל\5מ1 או ממיו ח^רוע קק  נשוא מ

 ז^ימקך מיקול^ כל \&ל Vr&2 ^ח1^> י3וע «וש ל#וז>&3ס \,rt גל עי על חתגי^ז^ 210

vn שייחק VK »מיי תקייה חדיו מאקים י»א ^איי ia,

5 witnrf̂י5 ימיי »גזזיר?יא*ו W1 ̂וייג! וע^ייס מיטיבים כולל ף,1& ז*י שלד

אל נ^או מהס מי w/1 מועמימIw 1 מו1#ןןנגא ו/אי rjjjW ו׳עאו JiWht הל



7wftft0}< 1 בל אל ו/אז trmאי גוף ׳&*ו/< nsvpa amp&x 1ו/א *apj
 תמ«רמ ate© יפי **,snaa W1 ג**>*ף>ן ממגו המגע ו/א* בי*מ3ז?ד am nm ומ*י*ע

* »*$*«* bom m<1>5>* למוג« ע* to ג wwawm w ,1וו4ז m * ̂  0™י* ,5*״*י *

►ו&גהיד־ בראייה טלבד, ,utwi 0י>£*בי0

 יוז8דו*ח כל על תדאש^ח, ramvt op ג*יד »ןןבעיגו,1ז?ש$ו*.את ל^צומ ממרוייכ ח!&מ
! ואביעה ^ ^en» tss מ1&* ידם על עיתשרלט »ימי.ב 1$תבמ בל ב^ן מתם מי נגד ו/*ןך? 

^ן 3n?>w qu או t*m 3>&>ן ט^מעעים פישיי קיגל עמדו זק ג ?ג*ן גי  ymtfy 3»ג 

&מז<3ה*

a * ̂ו <13 ג ttrro ,מהוגאזץן  *w m* ,עודך-דיגו

vabtnb ד עודח3ח »סממ חלש ^0 את >שלם ?« ג שוממגמ זכגל  לחמחיימימו »אה1ג

» tewn Z לעיל, i ממגף u m $1»ת)מל&)לוזל6,1£&0 עדלק^בולל &ןוט< w a rn 
nitm n )ל - מיחלזמז״׳ ̂יולמ «»^ו־יזתשלו& ערד י  nfiart לא יחד* הנתב^יט fX^3»לתימ שי־

 wpa* המובע וזגיעוה סל של וסי$י מלא ל*זיליק יגדג4וזו &ל*ל, 1 ג#עיף כאמור וזעשח? עלסעובז

mw> 0P* ,תביעות לרביו! נ^^המביעלז a m *ת צגגד ע?ם,#3ן 2 הצרג̂ג

o w i גויו המקדח, .ממי »*, ©גמימיס« o w ,1> ?£* חמובע זה?w סשגי *#בזל דשאי 

» 1 יף3&9האמיר, דזפשרח לסכום מ»»ןי יחי 0ןמ*ג#» &

w w i  (n ,1 מ&סוחו*מנ sunn לא 1 עזעתבע כמל 4»מפמ!מ ק וחגזעעת » m מי׳
<w*7s חלעז m«4n otraa 2 נחבעת5שך להד ןגגפוף לעיל * גמעיף תו1ל*זזדח*ע בתוואגז 

4»דלקמן למ!י, w שר«3ח יס3ס את לתדגע 0ין?«ל

v ווהשרת 0סהו3 חלקה **ן וז*?פד&י w 2 לגמכ*גח; למ10י 1 הנתבע (1 * *J )©! 0ס׳ג* וג>ן 

 i ?זדתרע ל»*«ע תז&£א בי עד1ממ ימיע 30 ממך (88# 15,000 #גו׳ ומ#£ופי הפחידה

n w ט1תש& על 2 גגומתגעת *«*< fnw a ,יכלבד החל־ו&י iw** אף *« לגעעז־ 
rrwsm. לוזסגמ חגיוק וזי>ן ץ7ט9מ וממ?ן 1 חמעע לידי חומצ«

w ! G« ממ^קוז, » מחג^& בלבד 1 יזמו!*) כנגד ומ״ממ אי* י*אי יהתז 
poga tn לי«»1לרואיו»פ ג טומתגע ז*מי1יל w חוגמ וזגי?ןגוע אם שייומן, יזדיץ 

na 15*000 ttf המ^רי* w»לניגיי *1י9מ ׳י^3  *jWStw) וגל 2 מזגגש? ע״י 
J,חנמו«ג ^״ז ?עזלם אם ז>יסף ום3ק

,rC׳ |« ד ימיי* חמי» ^ »ג ל « ל* אי  mwan סמם כיו ijrwm לגגייוג gsffln 1 י*
na ip עד מה״ב - 2 מ10חגמ ע׳>י בגיעל ממיולם 0ממ«לו יגיז uמ ״ »ל2» o \י w
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ra*?}»r>3 *י3י ^ ל׳גי*, ויוגיזר, .scare* «9> ,cm# &w 1 «»*״,
/* *$< mm אי«^ awv^ קמי8 יל?ז&ל m & fm 3 יחד rrrustt *taflte«ה־1א

& efrw TOtaw rc-aten a w *אמ*עומ3 לח*ג < * 5 מל^ לסי$?$ תו1ג wזמ״»ציזז ל3>*> ׳־ 

 ימיש מיך 1מ5טי$>1> ב*{י»יט1 ו*מ?י>$ לדמוג .swajBi גש«ז yvr^ עס *קש*ו 1»3י8וזד
^ yaw #1 2 >ייי J^vnn נציא3■י גו »חמ%עך  ימ־מו אי* שז&ט K* * יקמ3ו* *ws> ז8ה

-י מקגמצ"( ״מטזעןי ל׳עיה ז >ה?טזייגזמ> חמא«mw&n 3 1מממ

« *afi> יף£3ב « t* *asm # t39״ immn מ£־מ!*ן עותק מקומע גמי3> ^ ג$ mm* 
frvwft tti&p># מוקף  p* mfr־* trtm *״# mn2׳ itstzm t rpwfc *n> s3,

על ק$י$י שח?ומץ מ1ממיגד־ג *0«מי &*י*3יק **,w&n saw ממודמ. 0
<« ^vm, ^!מהל 1*1ממ חכ^דזעיי ידימ^ז &V ״ti#  KWW *w* הצתבעת ifinp j 

w ״ק5י**0 «ג»׳ממ n w  ,v rw xfr *ץ א ו י ^ 14 wצ>א0יגא»דוע
g>aw היועממי שומן י9צ >!>ד^ י0על מגביעדו, המ$ inpm ?»*9:w ,Ty$q rw w
«g &גוג3#« מ»ד מ^יד או cay׳75 ןזי*>ההייס 3ןק*33 >*** ז/אי

4ז׳י»1חג ממיעמז ו£1ב גוף; ןז4 >*מ־ן0£י/«ול ליי w 1&1 «יו ‘מצהירה חמע#
*?*M n -ftw rn te  *«jw m מ או *<היח5מ אל מאו 2 ר״טעעז־נ >4 ה^ז ^ K<
W <5 ׳«^ד ^t* 1» י/אי &י?ז 5מ t *wr» ffifrtpJMt fetrt PuSBft1 סג juvkh»»ע ו  ט
*wttnSMnrif ־^1חמע»»מנ»*& ו ו/«ד * י $ ^  ומס׳מן סה3ד1יז19^ קיהוק ו>> ז^

a של ומגמות די״«ומ בל 0ג גש&ממ w 0*2פי?^ אהיזס n m «07ש,
Bsso,־n*va ™ימי

1e»ftw m ה««לג ממ^יג ג0תי71  tw ttn> ^ היד nnvinr> rm &n w: מל על rt^  7w־
«w מ*3)יג(^9 >ג*י ל/או &גדח ת?ו?»ווהעי3וז ^̂i rUiinwtnw-w ̂ג3מ כל מ>ן »ן

 לu3y*1 ^3 ג^ק בג^ גוקגור, SHS*P1£® גירה מל &רמה זזווד, Itt אי 01&0 >?ג»מז
מג Js njs»w»ft ®הגיי מ«»ג ̂!ו», ^כיז«^(י^ הח»

ft 2 תחז,מי ’*WS ד ^ ג ̂רוזת ז .antt >so ש


