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ברעצוגי להעמידמס הפעט בפני מספר בעיוה הקטורוה בהתפתהום

|

המח קים בהחברתית אפר עומדוה כמרכך הריונים חל המסח? ,לא אהעקב
 1293 0%10m2 93Dולא כהצלחות המטקידת אור ניכרות ,אלא בטטת פחוה

A

 POTPDARאחר הדעות כודאי ה*היינה פתולקות,

₪

לאוד ההמפהחוה העצופה חל מסקנו בטנים האתרונות me am

 vaziaהיסודות טל ספץ גדול ,הצק ו[מכוסט ,נועד שלל חל בעיות בכל

O

 Pe andemהיינו ,הךץ מבחינה מסקיה צהץ מבהינה הכברתית.

הג*ע הרגע כחמבעיוה הין פה רכ%ת ומסובחות טנסאלה הפאלח,
אסר ה"א סיפוטיה למצביס רומיפן פת*  97917הדהו הכוון הנכון?.
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 syלסטל בטסאלום אלו הורככה ועצה אטר יי לחכיא הצעות
ופתרונדת לבקירת הקייסות צכן להגית אם היסוד ולההגאיט את היינו
היומיומיים לקצב ההתפתחות שלנו ,תועדה הייתה מורפבת מטמואל ?.
(קֶרבינָה) ,אמלר ט ,ואפריס ברית  .דהתעטקה  6110 219940n3I*907
Roo
e
הצעדת בכמת 9941290
 1התפהתוה המטקיה והחהברתית,
 ,2קְביקָה סמעויות ואהריות למוסרוה ,לועדוה ולבעל" הפקידיט לפ?
האמצעים הדרוסים להתפהחותנו,
 ,3סנוייב בהרפבמ המופדוה,
 4,הצעוה לפתרונות בבקיות חברתיות ות"גוכיוה,
 5,הצעוה לפתרונות כבעיות הסרותים  nomהיים הקשורים לכדורכי
החברה,
בעבודתת סמעה הרעדה מספר רכ של הכריט אטר הביעו את O

בטטתיט הנ"ל צכן הצ"עו הצקות רכות וקונסטרוטלביוה,

ע"מ למסח ? miאת הבעיות אנסה להכהיר מספד מסקנוה פלליות
אסר אל*הן הגיעה הועדח למרוה סטרס לדְבנד ע"י מדסדות אהריס,
 ,1מסקנף ההפתת בצורה *יוקחאה מן הכלל  asשהזיכו מוכגנ"ם לדאת
מבחינה אוביקטיביה ,קלמנו עליה בממדים הקדליס על אלה חל קבוץ

א

שחרן ענפ* המטק התרחכו הרבה מאד,

A
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 21 MDכרגע טסתבריטם ere כארץ עדייך לא מוטרטיס ,ללא *דיעה. 
מקלאיה וְללא נסיוץ מסקי מספיץים ,ובאוחו  Jatהצטרכנו לקלוס
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לא היינו מוכנים  -פר 4תדגר  -סהיינך חיבים לפתת מסק בקצב

יוסר ויותר.

 ,2לָהמב תאנוסי סלנו יטנן הכוגות האנפיניות המקפוה על צרך זו
בגון :הרגל לרכת מייס גכוהת באופץ יחטי ,דר"ווה מוגררות Abra
הרוחגי , MIDEYהאופיניה להנועקה הכרצילאית,
 321039 ama apro mamas neemלתקים ססק סיעמוך על

רגליך וכמובך  e) Panam nora nroהלמך  atoa naוהדריטה

המטקית של ההפחחות מצורצה ,הצרכים ההערמיים טלנו לא עפדו
ביחס לגיל המסק ולאמצעיט הדל*ם שלן,
אין אנו '*פוליט לברוה פן העדבדה שהצרכים האלה הפ קיימיס,
 9994בס קייפה מך טתירה בינס לכיץ התהליך הנורמלי* ve

התפההדת [התכספות מסקית ,בדנים הראסונות סל היינו ההרגלנור
לה האבסיה אחראים לפתוה המטץ דאגו 093727 mino) pot qu

ההברהיים לא חיןו כל כך פורגסים ,החברה חייהה פוכנת לקכל

אע ההנאים כפי  uneכך שלא  nam BATמגבילת לסיפוק הצרכים

וומברקיישטסהין קיימיט ואטר לא חלמו את פצבנ,%
 Juraהאחרון חל  Sana moerצה ,אסר ההבטא בדאגת *והר
רצינית על הטרומיס  + peה'יינו הטוריס לחברה ,nar
ana
היוף  PD nadamרק נוכל  0y pra n43ayההברה ההיה יצ
סימוץ,
 NRO RAT DA YRאיננה מסטיקת ,לש די* לתבדע מהאתראכט
סיעסדו ["*"פעלדך למעץ הדריסה ההכברתיה ,הדרוע המסקית ת"זבה
) apaמדובהה היצם *ומית ואחריות

ירה על "הפקלה ההקינת

של הפרותלס ,כה-7המלאכה וכל שסח אחר אזר קחור כיעדכבות

ובפספוק הארכ*ט ההברחייט הקיימיס.
התייה החירגוניים ההפעו לה בפעס מעדרת העכודה טלנן ההראדיל

אי התטטסה על מבגה ארבונ* חל ריעלצירה סקסימליה ,אכל בשסץ
גידל פמו שלנ 1מופיקוה בעיום רציניות הנובקדת פכר DADA
המטהות תדולחה אצל מספףר אבר"ס פצומפט ,אטלנו דה התגפא בכך

כגוף , apoiar Vossaמהדאגה והאהריום של הבעיוח המרכדיות

 979 ¿39731רבים לא מרגיטיט את עצכעם שוהפדם כג?הנל היינו
$
וטטאירים לאקרים את האתרידת הדאת,
 moda Fe 30% Yגט בכוון צת [הדכר טוה הססרי רק קרי
הענקת  porca MAP RIFלהכרה ,אדן צורך לדגול בדלנסרלי=

זצ'יה כד קדנכה *קצלת ,אך יש צורן לחלק את האתריות על %ך*

הרהבה פהפרידה הדעדרה; לש לתה לסך ידחר אלפונרטיה כך שהתגרש
 9999להרג"ד יותר ענין בעבודה וְע"* כך להרתיב את מעגל
הפעילוה,
 ₪אורך להגדיהר | סדיויק  catiaפעצולהס סל המוטווה
המטקלים וההברתיים וְלהכזדא לאסיפה תפלליה פספר רב *ותר חל
בקיות ,מסיכום "סח צורך לצתף את ההברה באופן מפלע בנדהול

uan

ו הסטקית שלנך היד גורמים אוביקסיביים רלפעמים בלח*
חלויים בדאונגו ,אזר הכתיכו  0231 711פסויס ¿pun Ye כיגוע

 mesהמסק פבוסס בחלק גדכל על עבודדה הפוניוה839 %93 ,
יכול"ט לחנות בהרבה עוכדת צאעת דכל חנו" מְהצָוָה ההל'ר חל

שניט קד טלסול המיכוך בשלחיץ יהיה מלח נעסרך להקרלט הרמה
מאמציס מהך *4לקיים ענף זה,
מצי שגי ההבר"ם כמתהילים לתפוס עמרות

קכועוה בסרדה"ם

וְכענפים דכל תצוצה לעכ%דה המוג'ה גורמה להרגסה א" יציכות
 PRIספרץ ,וכאסר הפדובר הדא בטרוהים בם טיבס סוכל והם לט
מטפקיה חת הררב" תתכריט במידת מספקת,

-

"3 puonסת להתגבר על מצב קובדתי צת ע"*  oranכוהות עזר

 aerעזר 4לָנר הרכה אמנט אבל מעד טגי והוא  -בעחם הפצאם כאן-

הפרעה להקינרת ה"ינו ההברו"י,3
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מתבקטים פהרצנות בכמה כיווניטן
 ,₪להמסיךף  embaדרכ?ם אפר הקלנה על הדריסה חל ידיים עוכבדוה

ע"י מיכוץ ,גידולים הדורדיטס פחות ימי קבורה וכו*,

ב ,כל עוד לא נגיע לפהרון הרצוי  5₪לעטות תלוקה סוח טל כח אדט.
 sãבכל מקרח 'ס להכבטיה  mah) neoלא יסבול ממצב*ם קטסים בעבודה,
,
 8נות אל
ת מהייבדםת הפעות מעטיוה ככפל החסחים ,כווגת הועדה
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 mtasמו
סג*ט  ,טמכויות וההוסיט טלא הין מוגדרים ¿My ay

אלה
בקוים כללייסט מסקנות הרעדה ובודאי בימים הקרובים לאחר
לכון
במוסדות נעכיר לכמ סיוסא של כל ההצעות בככל GNU

0

מזכועו
תביהיקטרוביס נתחיל גט  ₪ remתפניה המסק לתסי"ט
ופן הצעות הקצי
ובפלל הכנוך פרסיט על הפל נַכהב לפט,
 q? "yשסטנה בפעס הראטונה הרג"לפה החכרה+3 09% ne 
 aranע"* שמירה קפדנים של יום החג ויום הופת,
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