
АЄКЕЕМЕМТ ОР СЦЬТЦКАІ. АШ] ОІКЕСТ ЗСІЕМТІРІС СОЬЬАВОКАТЮМ
БЕТЩЕЕМ

ТНЕ ЦМІУЕКЗІТУ ОР КОМЕ "ТОК УЕКЄАТА"
АМВ

ІМЗТІТЦТЕ ОР ТЕЬЕСОММЦМІСАТІОМБ Амо СЬОЕАІ. ІМРОКМАТІОМ ЗРАСЕ
ОР ЦККАІМІАМ АСАВЕМУ ОР ЗСІЕМСЕ

тне Цпшегзііу ог Кота “Тоґ Х/ещаіа", герґезетеб Ьу ше
девів/, Ргоґ. Єіцзерре Моше/ІІ
апб те Іпзпшсе оґ сеІесоттыпісапопз апа дтоьы тіоґтасюп єрасе оґ Шкґаттап
Асабету оґ Зсіепсез, ґерґезетеб Ьу те
Ехесигіх/е Бігесюг, РЮГ О/екэапй! Тгоїутс/ШК
сопзіаепп9 та (не бечеїортет ОЇ а СШШГШ впб біГесС зсіетіпс СОІІЗЬОГЕПОП ЩОЦШ
Ье оґ тиша] всіх/атаєе ш ьшп Іпзпшиопз, ашее ю спе (опомпд

Апіые 1: везеагсн ана (еастп9 соІІаЬоп-Шпп т те петаз о! Ь/отатетаіюз.
Шорпузшз. Ьюепутееппу ана тотешшпе ми Ье астасеб

ЗЦСН в соНаЬогаЇіоп МН Ье едесюб ОП Іеґтз ої ечиату апб ОЇ гесІргосаІ
аш/аптазе, аІІошшц «не розыЬІІпу оґ беґттпэ оснег гезеагсн вґеаз Ьу тиШаІ сопзет,
пп иеш. пошечег оПНе розєіьшиез аиаіІаые ав шеН ав оНЬе ехрегіепсе асциіґеы Ьу
те вспоіаґз ої (пе Цпіх/егзіпез.

АпісІе 2“ Іп отег (о асІчІех/е (Не БІШБ цпбег Апісіе 1, соІІаЬпгасюп тау Ье
ебесіеб 35 ЇоНош/з

а) ехсґтапее о! изії Ьу ехрепз,
Ь) ехспапее 05 тґогтасіоп боситетапоп апкі зшепітс риЬМсаїіопз;
с) вищу тееип95, зетнпагз ана соигзез оп зиыей тапеґз ґогезееп Ьу (Не
аэгеетет,
а) ехонап9е оґ сеаспегз [ог згюп ратні оі сеасшпэд
е) ехсиапве ої єгипетз (цпбещгабцасе єті розы,
ґ) аґашіпз цр ог ооттоп зшау рюдгаттез дтп; аыоіт бешеез ас ап Уех/егз,
ггсо9ш2еа Ьу Ьот інвмыпопз,

Апіпіе З РОГ (Іче геашаЄіоп ОЇ ршпсз оиШпеб т атСІе 2, [Пе гесІргосаІ
ехспапєе ог зспептс віа“ 75 (сґезееп.

ТПе ехрепзез аге ю Ье те! Ьу те ипшетзшез, ассогащ ю геснргосієу:



АпісІе 4 Тпе [еґтз ана сІигатіоп 0? «не соІІаЬоґатіоп аз Цпбеґ АгЇісІе 2 апа [Не
песеззагу йаіа, шІІІ Ье сотпшпшаіеп Ю Ше НОЗЄ Шпшегзпу [шо топтз Ьеґше (де
ріаппекі зсатщ піг-пе 0? (де шви,

АпісІе 5. Еасп зспыаг іпуоІх/еа т те а9ґеетеп| [5 регзопану гезропзкые со

арріу іоґ а регэопы тебюа! соуегаэе апи :пзшапсе аззцзсапсе ацґіпц ше репоа
зрепс аЬґоаЦ.

АпісІе :; . ТНе адгеетепс ми не вимести 10 та арргоУаІ ог спе сотретепс
отсез ана МН соте іпю гогсе ироп 115 виринаиап

ТНе Кесіш ОЇ [Пе Цпшеґзшу а? Роте "Тоґ Х/егяааа' єті (Пе ЕхеСЦШ/е Втґесіоґ ОЇ [На
Іпзіішіе ОЇ [еїесоттитсапопз єті шина! тпЇоґґпаЇіоп зрасе ОЇ ЩКГаІгиап Асабегпу ої
Зсуепсеє аге сІ1аг9есІ ши азсепатіпе спе арртш Ьу Ше сотресепс аитогісіеэ

АпісІе 7 . тпе рґезет аугеетет шіІІ гетаіп чат ґоґ те (5) уеаґз І1 тау Ье
ґепешеа ґог зате репоа ироп ґецнезі еґ спе об Ше ратез іопмапіеб Ю те осНег
рапу ас неазс стее топтз Ьегоге ехртгу.

Апісіе в ' 'ГЬе сопиепсіопз (виш ипбег (тє ргезепс ашеетет гогезее те
ґеэоІшюп ог розыые шпмшегыез сопсегпіпз те тсегргесатіоп апсі те саггущ м
о( те сопуеппопз 519пеа Ьу ап Агыпапоп Боет сопызііпв сі а тетиег цезндпасеа
Ьу еасН сопсґаси'пэ репу апсі Ьу опе спозеп [света.
там. ир «п Мп ощіпаі сортез ш Епдкізь Ьеіпд |ехшаПу ШеписаІ
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тне Кесюґ Ехесысше тесты 01 та ІпзШЩе ы
сі те ипшетысу ы Коте "Таг Х/егэаіа" 1е1еспттыпшамопз ана уІпЬа! шіштаиоп Брасе
Ргоґ Єшзерре А/оуеІ/у сі икшшап Асааету ы Зсіепсез

Ргоґ ОІВ/(заги? Тгоіутсіш
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