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[DUTCH TEXT — TEXTE NÉERLANDAIS]

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE SOCIALE ZEKERHEID TUS- 
SEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE STAAT ISRAËL

De Regering van het Koninkrijk België en
De Regering van de Staat Israël,
Bezield met het verlangen het voordeel van sommige wetgevingen betreffende 

de sociale zekerheid, welke in beide overeenkomstsluitende landen van kracht zijn, 
te waarborgen aan de personen op wie deze wetgevingen van toepassing zijn of 
toegepast werden,

Hebben besloten een Overeenkomst te sluiten en zijn over de volgende 
bepalingen overeengekomen :

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. De Belgische of Israëlische onderdanen, die werknemer zijn, of 

ingevolge de in artikel 2 van dit Verdrag opgesomde wetgevingen betreffende de 
sociale zekerheid, met werknemers gelijkgesteld zijn, vallen respectievelijk onder 
de in Israël of in België van kracht zijnde wetgevingen en genieten, evenals hun 
rechthebbenden, van de voordelen ervan, onder dezelfde voorwaarden aïs de 
onderdanen van elk van deze Staten.

Artikel 2, paragraaf 1. De sociale-zekerheidswetgevingen waarop deze Over 
eenkomst van toepassing is, zijn :
1. In België :

a) de wetgeving betreffende het rust- en overlevingspensioen van de werk 
nemers ;

è) de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen met inbegrip van die 
betreffende de zeelieden;

c) de wetgeving betreffende de beroepsziekten.
2. In Israël:

de wet op de nationale verzekering betreffende het rust- en over 
levingspensioen van de werknemers of aan werknemers gelijkgestelden en op 
de arbeidsongevallen.
Paragraaf 2. De Overeenkomst is eveneens van toepassing op allé wetgevende 

of réglementaire akten welke de bij paragraaf 1 van dit artikel beoogde wetgevingen 
zullen wijzigen of aanvullen.

Het zal evenwel slechts van toepassing zijn op de wetgevende of réglementaire 
akten waarbij de bestaande regelingen tôt nieuwe categorieën van gerechtigden 
worden uitgebreid, indien door de Regering van het land dat zijn wetgeving 
wijzigt, binnen een période van 3 maand, te rekenen vanaf de offïciële bekend- 
making van deze akten, aan de Regering van het ander land geen verzet hieromtrent 
wordt genotificeerd.

Artikel 3. De bepalingen van deze Overeenkomst zijn niet van toepassing : 
— op de diplomatieke en consulaire agenten van beroep met inbegrip van de 

ambtenaren die tôt het kader van de kanselarijen behoren;
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— op de andere werknemers dan de werknemers in loondienst of de ermede 
gelijkgestelden.

Artikel 4, paragraaf 1. De werknemers in loondienst, of de ermede gelijk 
gestelden ingevolge de wetgevingen van elk van de overeenkomstsluitende landen, 
die in één van deze landen zijn terwerkgesteld, vallen onder de toepassing van 
de vigerende wetgevingen van de plaats waar zij arbeiden.

Paragraaf 2. Op het principe dat bij paragraaf 1 van dit artikel is gesteld, 
worden de volgende uitzonderingen gemaakt :
a) de werknemers of de ermede gelijkgestelden, die in een ander land dan dat van 

hun gewone verblijfplaats worden tewerkgesteld door een onderneming die 
in het land van deze verblijfplaats een inrichting heeft waarvan betrokkenen 
normaal afhangen, vallen voort onder de vigerende wetgevingen van het land van 
hun gewone arbeidsplaats, voor zover hun tewerkstelling of het grondgebied 
in het ander land niet langer dan 12 maand duurt, ingeval deze tewerkstelling, 
wegens onvoorziene redenen, de aanvankelijk voorziene duur overschrijdt en 
langer dan 12 maand duurt, kan de toepassing van de vigerende wetgevingen 
van het land van de gewone arbeidsplaats, uitzonderlijk voor een duur van 
ten hoogste 12 maand worden verlengd, met de toestemming van de bevoegde 
autoriteiten van het land van de toevallige arbeidsplaats;

b) de werknemers, of de ermede gelijkgestelden, van de openbare of private 
vervoerondernemingen van een van de overeenkomstsluitende landen, die hetzij 
voortdurend, hetzij tijdelijk, hetzij aïs reizend personeel in het ander land 
worden tewerkgesteld, vallen uitsluitend onder de bepalingen die van kracht 
zijn in het land waar de onderneming haar zetel heeft; nochtans, in geval de 
onderneming op het grondgebied van het overeenkomstsluitend land, ander 
dan dit waar haar zetel is gevestigd, een bijhuis of een vaste vertegenwoordiging 
heeft, vallen de werknemers die door deze laatste zijn tewerkgesteld, onder 
de wetgeving van het overeenkomstsluitend land op wiens grondgebied het 
bijhuis of de vaste vertegenwoordiging zich bevindt;

c) de werknemers of de ermede gelijkgestelden, van een offïciële administratieve 
dienst, die door en voor rekening van een van de overeenkomstsluitende 
landen worden gedetacheerd, vallen voort onder de wetgeving die van kracht 
is in het land van waar zij worden gedetacheerd.
Paragraaf 3. De bevoegde administratieve autoriteiten vari de overeenkomst 

sluitende landen, mogen, in gemeen over leg, uitzonderingen bepalen op de bij 
paragraaf 1 van dit artikel gestelde regelen. Zij mogen tevens overeenkomen dat 
de bij paragraaf 2 bepaalde uitzonderingen, in sommige bijzondere gevallen, niet 
zullen worden toegepast.

Artikel 5. De bepalingen van paragraaf 1 van artikel 4 zijn van toepassing 
op de werknemers of de ermede gelijkgestelden, van welke nationaliteit ook, 
die in Belgische of Israëlische diplomatieke of consulaire posten of in de 
persoonlijke dienst van agenten van deze posten zijn tewerkgesteld.

Deze werknemers of de ermede gelijkgestelden mogen, nochtans, indien zij 
onderdanen zijn van de Staat welke door de diplomatieke of consulaire post wordt 
vertegenwoordigd, de toepassing van de wetgeving van hun land van herkomst 
kiezen. Dit keuzerecht kan slechts één maal worden uitgeoefend en dit binnen een 
termijn dat bij Administratieve Schikking zal worden bepaald.

Ariikel 6. Wanneer de wetgeving van één van de overeenkomstsluitende
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landen voorziet in de vermindering, de afschaffîng of de opschorting van een 
prestatie in geval van samenloop van deze prestatie met een andere sociale- 
zekerheidsprestatie of met een bezoldiging, dan wordt de prestatie die is verkregen 
overeenkomstig de wetgeving van het ander overeenkomstsluitend land of een 
bezoldiging die is verkregen op het grondgebied van het ander overeenkomstsluitend 
land, de prestatiegerechtigde eveneens aangerekend.

TlTEL II. BIJZONDERE BEPALINGEN

Hoofdstuk I. OUDERDOMSUITKERINGEN EN UITKERING BU OVERLIJDEN
(PENSIOEN)

Artikel 7. Wanneer de wetgeving van één van de overeenkomstsluitende 
landen de betaling van de rust- en overlevingspensioenen afhankelijk stelt van 
verblijfsvoorwaarden, kunnen deze de Belgische of Israëlische onderdanen niet 
worden aangerekend zolang zij in een van beide overeenkomstsluitende landen 
verblijven.

Artikel 8. Het indienen van een aanvraag om prestaties bij een van de 
instellingen waarbij de betrokkene verzekerd is geweest, wordt door de andere 
bevoegde instellingen geacht geldig te zijn.

Hoofdstuk II. PRESTATIES BU ARBEIDSONGEVAL OF BEROEPSZIEKTE
Artikel 9. Indien de wetgeving van een van de overeenkomstsluitende landen 

de uitbetaling van de bij arbeidsongeval of beroepsziekte verschuldigde prestaties 
van verblijfsvoorwaarden afhankelijk stelt, kunnen deze verblijfsvoorwaarden 
niet worden ingeroepen tegen de Belgische of Israëlische onderdanen, zolang zij 
in een van beide overeenkomstsluitende landen verblijven.

Artikel 10. De bij de Belgische wetgeving bepaalde prestaties waarvan de 
toekenning afhankelijk is van een staat van behoefte worden enkel aan de in 
België verblijvende gërechtigden uitbetaald.

Artikel 11. Elk arbeidsongeval of beroepsziekte overkomen aan een Belgische 
werknemer in Israël of aan een Israëlische werknemer in België en dat, hetzij de 
dood, hetzij een blijvende, volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid veroor- 
zaakt heeft of kan veroorzaken, dient door de werkgever of door de bevoegde 
instellingen aan de plaatselijke consulaire autoriteiten van het land waarvan 
het slachtoffer onderdaan is, ter kennis te worden gebracht.

Artikel 12. In geval van beroepsziekte die overeenkomstig de wetgeving 
van beide overeenkomstsluitende landen kan worden vergoed, worden de prestaties 
slechts verleend uit hoofde van de wetgeving van het land op wiens grond 
gebied de betrekking, die een beroepsziekte van die aard kon tot gevolg hebben, in 
de laatste plaats werd uitgeoefend en mits voorbehoud dat de betrokkene 
aan de voorwaarden die bij deze wetgeving zijn bepaald, voldoet. rekening 
gehouden, eventueel, met de bepalingen van artikel 14 hierna.

Artikel 13. Indien de wetgeving van één van de overeenkomstsluitende 
landen de toekenning van de prestaties voor beroepsziekte afhankelijk stelt van 
de voorwaarde dat een activiteit, welke een dergelijke ziekte kon tôt gevolg 
hebben, werd uitgeoefend gedurende een bepaalde tijd, worden de perioden 
gedurende dewelke de werknemer een activiteit van dezelfde aard in het andere
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land heeft uitgeoefend, eveneens in aanmerking genomen voor de vaststelling 
van het ingaan van het recht op de prestaties.

Artikel 14, paragraaf 1. Om de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid 
ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte ten opzichte van de 
Israëlische of Belgische wetgeving te kunnen waarderen, worden de arbeids- 
ongevallen of de beroepsziekten die zich vroeger hebben voorgedaan onder de 
wetgeving van het andere land in aanmerking genomen alsof ze zich onder de 
wetgeving van het eerste land hadden voorgedaan.

Paragraaf 2. Wanneer een werknemer, die een schadeloosstelling voor een 
beroepsziekte ontvangt of ontvangen heeft ingevolge de wetgeving van één van de 
overeenkomstsluitende landen, ingeval van verergering van een beroepsziekte 
zijn recht op prestaties voor een beroepsziekte van dezelfde aard laat gelden 
ingevolge de wetgeving van het andere land, zijn de volgende regelen van 
toepassing :
a) wanneer de werknemer op het grondgebied van laatstgenoemd land geen 

beroep heeft uitgeoefend dat van aard is een beroepsziekte te veroorzaken of 
te doen verergeren, is de instelling van aansluiting van het eerste land voort 
verplicht de prestaties ingevolge haar eigen wetgeving ten laste te nemen, met 
inachtneming van de verergering;

b) wanneer de werknemer op het grondgebied van laatstgenoemd land wel een 
dergelijk beroep heeft uitgeoefend, moet de instelling van aansluiting van het 
eerste land de prestaties ingevolge haar eigen wetgeving blijven uitbetalen, zonder 
inachtneming van de verergering; de instelling van aansluiting van het ander 
land kent aan de werknemer de vergoeding toe, waarvan het bedrag volgens 
de wetgeving van dit tweede land wordt bepaald en dat met de verhoging van 
de graad van arbeidsongeschiktheid overeenstemt.

Paragraaf 3. Wanneer de belanghebbende op het gebied van het ander 
overeenkomstsluitend land verblijft dan dat waar de werknemer de beroepsziekte 
heeft opgedaan, mag de aanvraag om prestaties bij de bevoegde instelling van 
het land van de verblijfplaats van de belanghebbende worden ingediend. In dit 
geval moet de aanvraag worden opgemaakt in de vormen en onder de voor- 
waarden gesteld bij de wetgeving van het land waar de beroepsziekte werd 
opgedaan.

TITEL III. ADMINISTRATIF? HULPBETOON
Artikel 15, paragraaf 1. De administratieve autoriteiten alsook de verze- 

keringsinstellingen of de instellingen voor sociale zekerheid van beide overeen 
komstsluitende landen zullen elkander onderlinge hulp verlenen, in dezelfde mate 
als gold het de toepassing van hun eigen regelingen.

Een Administratieve Schikking zal de autoriteiten en de instellingen van elk 
van de beide overeenkomstsluitende landen aanwijzen die bevoegd zullen zijn 
om rechtstreeks met elkander briefwisseling te voeren, alsook om, eventueel, de 
aanvragen van de betrokkenen en de betalingen van de uitkeringen te centraliseren.

Paragraaf 2. Deze autoriteiten en instellingen zullen subsidiair met hetzelfde 
doel, beroep mogen doen op de tussenkomst van de diplomatieke en consulaire 
autoriteiten van het andere land.

Paragraaf 3, De diplomatieke en consulaire autoriteiten van één van beide
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landen mogen rechtstreeks bij de administratieve autoriteiten van het andere land 
optreden, teneinde allé inlichtingen te verzamelen die nuttig zijn voor de verdediging 
van de belangen van hun onderdanen.

Artikel 16, paragraaf 1. De vrijstelling van de registratie-, griffie- en zegel- 
rechten en van de consulaire taksen voorgeschreven bij de wetgeving van één van 
de overeenkomstsluitende Landen voor het indienen van stukken bij de autoriteiten, 
instellingen of rechtscolleges van dat land, wordt verruimd tôt de overeenstemmende 
stukken welke voor de toepassing van deze Overeenkomst bij de autoriteiten, 
instellingen of rechtscolleges van het andere land moeten worden ingediend.

Paragraaf 2. Voor de toepassing van dit artikel, alsook van de artikelen 17 
en 18, duidt de term « rechtscollege », voor beide overeenkomstsluitende landen, 
de administratieve rechtscolleges aan die bevoegd zijn op het gebied van de sociale 
zekerheid.

Paragraaf 3. Allé akten, documenten en bescheiden van allé aard, welke 
moeten worden overgemaakt voor de uitvoering van deze Overeenkomst, zijn 
vrijgesteld van het visum voor echtverklaring van de diplomatieke en consulaire 
autoriteiten.

Artikel 17. De mededelingen welke voor de toepassing van deze Overeen 
komst door de gerechtigden van deze Overeenkomst of door de autoriteiten, in 
stellingen of rechtscolleges, aan de autoriteiten, instellingen of rechtscolleges 
van het andere land worden gericht, zullen in een van de officiële talen van beide 
landen worden opgemaakt.

Artikel 1.8. De aanvragen en de beroepen die binnen een bepaalde termijn 
bij een autoriteit, een instelling of een rechtscollege van één van de overeen 
komstsluitende landen, welke bevoegd zijn om de aanvragen of de beroepen inzake 
sociale zekerheid te ontvangen, zouden moeten worden ingediend, worden aïs 
ontvankelijk beschouwd wanneer zij binnen dezelfde termijn bij een overeen 
stemmende autoriteit, instelling of rechtscollege van het andere land worden 
ingediend. In dat geval zal deze autoriteit, deze instelling of dat rechtscollege deze 
aanvragen of beroepen onverwijld moeten doorgeven.

Artikel 19, paragraaf 1. De bevoegde administratieve autoriteiten van de 
overeenkomstsluitende landen, zullen, in gemeen overleg, de bepalingen welke 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering en voor de toepassing van deze Overeenkomst 
vastleggen.

Dezelfde administratieve autoriteiten zullen elkander, te gelegener tijd, mede- 
deling doen van de wijzigingen die in de wetgeving of in de reglementering 
van hun land met betrekking tôt de bij artikel 2 vermelde regelingen, worden 
doorgevoerd.

Paragraaf 2. De bevoegde administratieve autoriteiten van elk van de over 
eenkomstsluitende landen zullen elkander mededeling doen van de andere bepa 
lingen welke voor de uitvoering van deze Overeenkomst in hun eigen land werden 
getroffen.

Artikel 20. Worden in elk van de overeenkomstsluitende landen aïs bevoegde 
administratieve autoriteiten in de zin van deze Overeenkomst beschouwd : 
in België : de Minister van Sociale Voorzorg; 
in Israël : het Nationaal Verzekeringsinstituut.

12507



1973 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 21

TITEL IV. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 21, paragraaf 1. De instellingen die overeenkomstig deze Overeen- 
komst prestaties zijn verschuldigd, zullen deze op geldige wijze in de munt van hun 
land kunnen uitbetalen.

Indien in het ene of het andere van beide overeenkomstsluitende landen 
maatregelen worden getroffen om de deviezenhandel te beperken, moeten er 
onmiddellijk, na een overleg tussen beide Regeringen, schikkingen worden getroffen 
om de overdracht van de onderling verschuldigde bedragen overeenkomstig de 
bepalingen van deze Overeenkomst, te verzekeren.

Paragraaf 2. De instelling die renten of pensioenen is verschuldigd, waarvan 
het maandelijks bedrag lager is dan een door uitwisseling van brieyen tussen de 
bevoegde administratieve autoriteiten van beide overeenkomstsluitende landen 
vast te stellen som, mag deze renten en pensioenen om de drie maand, om de zes 
maand of jaarlijks uitbetalen.

Zij kan eveneens, mits betaling van een som die hun waarde in kapitaal vormt, 
de renten of pensioenen afkopen, waarvan het maandbedrag lager is dan een 
som welke door uitwisseling van brieven, zoals bepaald is bij het vorig lid, is 
vastgesteld.

Artikel 22. De overdracht van de prestaties welke uit hoofde van de 
sociale zekerheidswetgevingen zijn verschuldigd aan gerechtigden die in één van 
de overeenkomstsluitende landen verblijven, zal worden verricht volgens de 
modaliteiten die zijn vastgelegd in een Administratieve Schikking welke getroffen 
wordt tussen de bevoegde administratieve autoriteiten van de overeenkomst 
sluitende landen.

Artikel 23. De formaliteiten waarin de wettelijke of réglementaire bepalingen 
van een van de overeenkomstsluitende landen zouden kunnen voorzien voor de 
uitbetaling buiten zijn grondgebied van de prestaties die door zijn sociale 
zekerheidsinstellingen worden uitgekeerd, zullen eveneens, onder dezelfde voor- 
waarden aïs voor hun onderdanen, van toepassing zijn op de personen die toege- 
laten zijn tot het voordeel van deze prestaties overeenkomstig deze Overeenkomst.

Artikel 24. De moeilijkheden bij de interpretatie en de toepassing van deze 
Overeenkomst zullen, in gemeen overleg, door de bevoegde autoriteiten van de 
overeenkomstsluitende landen worden geregeld.

Artikel 25. Deze Overeenkomst zal van kracht worden de eerste dag van de 
maand die volgt op de datum op dewelke de beide overeenkomstsluitende landen 
elkander onderling ervan in kennis zullen hebben gesteld dat aan de grondwettelijk 
vereiste formaliteiten is voldaan.

Artikel 26, paragraaf 1. De toestand van de gewezen werknemers of de 
ermede gelijkgestelden, alsook die van hun rechthebbenden, zal worden herzien 
wat hun aanspraken op ouderdoms- of overlevingspensioen betreft :
1) indien de uitbetaling van het pensioen wegens hun nationaliteit of hun verblijf- 

plaats werd geschorst;
2) indien het pensioen niet werd toegekend wegens hun nationaliteit of wegens 

hun verblijfplaats;
3) indien de toepassing van deze Overeenkomst tôt gevolg heeft dat hun een hoger 

pensioen wordt toegekend dan de prestaties waarop zij reeds aanspraak hebben
12507



22 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1973

of aanspraak hadden kunnen hebben, indien zij daartoe een aanvraag hadden 
ingediend.

Paragraaf 2. De herziening geschiedt op aanvraag van de betrokkenen; 
zij wordt ingediend langs de bevoegde instellingen van beide overeenkomstsluitende 
landen om.

Deze aanvragen hebben uitwerking de eerste dag van de maand die volgt op 
die in de loop waarvan zij worden ingediend.

Wanneer deze aanvragen evenwel binnen de termijn van twee jaar, te rekenen 
van de datum van het van kracht worden van deze Overeenkomst worden 
ingediend, hebben zij uitwerking met ingang van die datum.

Artikel 27, paragraaf 1. Deze Overeenkomst wordt voor onbepaalde duur 
gesloten. Zij kan door elk van de overeenkomstsluitende landen worden opgezegd. 
De opzegging moet uiterlijk 6 maanden vôôr het verstrijken van elk beschouwd 
kalenderjaar worden betekend ; de Overeenkomst houdt dan op van kracht te zijn op 
het einde van dat jaar.

Paragraaf 2. Bij opzegging blijven de bepalingen van deze Overeenkomst 
op de verworven rechten, niettegenstaande de beperkende bepalingen waarin 
de betrokken regelingen in het geval van verblijf van een gerechtigde in het 
buitenland zouden voorzien.

Paragraaf 3. De bepalingen van deze Overeenkomst blijven van toepassing 
onder de voorwaarden die, in gemeen overleg, door de overeenkomstsluitende 
landen zullen worden vastgesteld, op de nog niet tén voile verworven rechten 
betreffende de verzekeringstijdvakken die werden volbracht vôôr de datum waarop 
deze Overeenkomst zal ophouden van kracht te zijn.
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minin1? OKnna .n^oan1? 'is ,nT?œBDn 'nœ T-a nnsona .n'nn'o 

.o'nsn 'SOD D's^jDn o'Dison nnasn ntt ,1* ninx

.2 IBP TSO

BUB Q1300 mns 'mnn mn.y»oo .mxaspa IK si^oa 
•«DID "70 niaooion m'^ns'Dn m'iann T>a D'ansn 'E 

nnx mxaspn nu i« jn^nn DK D 17tu'7 Vis-' .njoxn
.rum1? nni» IK nun •>sn >7 nnn ,D'nnn

mns ••nnnn OIII'DO mxaspn IK ai^nn n»« -non1? "713' DJ «in
npOB3 TTOfO .D'SHsn 'Bl^'m 53P3O D130D

, mnnn uziy nu

22

,' 17K'3ion niD'an mp'nn 'B •?» ms'ann 
>o D'am1? oxnna vsnan .nanxn m^ya msT«n nnio 

"7IB manoinn ni'^ns'Dn m'ionn 7'3 iny 1" IIUK '^ni'D -nona

23

nnK •?«) ni'^ni'D IK m^pin niKTina yap-ri 1? n^D'o m'omis "73 
imoiD »T» "75 mu^nmon rm'JD'a inn i-ns1? nsoNn m^ya im'tnnn 

'S3 D'Kann omsta ,"?inn ,nxnK non 1? rtnn '^K'xion mo'an 
D mari' 1? o'iOTn DTK '33 -?y .irrmTK -75

,TT
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18 «PïO

IK TOID ,ntvff nsi3p neipn Tin is'sn1? •'• m'aern mcpan 
niapan nu ^ap1? D'snoion .naoxn ni"?»3 msixnn nnx ITB ,nioiv

DK T73PJU 1VX3 ïfllK 1XT ,'^K'SIO niO'3 t'3»'' ni'JB.T 1K

'apo HKSiï IK loin , mon1? nsipn nniK Tin 
Kn nxsisn IK Toinn ,monn •?» H'.T» HTS mpna . 

.T7K m*39 IK i 1™ mopa 'ir'i K1?1?

19

.1 TOP «l'SD

,iB3p-> niBKn nTjps HISTKH ^œ manoinn ni'^ni'on ni'iann 
^o nn"?nm nsisia oœ1? D'sinin D'SSDKH nx ,.T>nn nnaona

.IT

.nain ulna ,nmpn"7 nnnn TÏ'TT m'^ni'o ni'itDT imn 
»"? in^nis-iK "70 mapna IK np'nns T7nœ D'^ia'sin

.2 1T03 0'omBon

.2 TOP l'so

ms-nan nnx "73 "70 manoiDn m'^nj'nn m'ionn 
•70 nns-'a 00*7 IOPJJOI Q'nnKa D'TITOH "75 nmsn 1? nnuri is'iT

'Dinn Tina IT runt<

20

IKT nioKn nT7B3 immune nn« -733 
:IT

io mo^1? noo'j'on nit - r 

.'OIK"? niD'a 1? Toinn n* -
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iOSZi

BC, UXLA UXUL.U' ii«LCL CXUU CI I LIBHUU ULŒCI..LU OC. OUi. LIXLSLU'

iLi L'LQLcLU' LJCILOLLU XL L'flLCXLU 1 X^, ULfflLiLU 4 L'CILQLLU XL LifiLCXLU

ULLSLU oiiOHUL t,oa wt,uu at, xari: IL a<; •.!•. ruti. uxatu'' HL «<;

QÛ..U

a^ I.LI. ULQH.LU u 
U«LLLU XL aaacc.a a<.a ^u

QijiL Jal i '

^XLLL «atu CIXI.QLLI

. USLTU n <;«Ci fflUi UXLXLU C«t,LL! U

fitL iu' id Ll L-gi.' as 1 1.1

1L sl-QLtLU' i,aLQLLU XL <;£LCXLU Qt, UXLi UMULU'

UULI; ta £<; aociCiO QQLV lu ou a <;uci!;i.xa ^.KLLL uu<;uu m^ xatu 
t;ciaaci.a 01^01 ^,L'CjKt»D L.LQLI.LU' <;CILQLLU XL <,ALCXLU nt, xui IL* 
<!Ltai<,utt.a ' mrdcsL cuuc.du at, xuu QUXLKLU ca^ta uxcicu cdmu
U1CLU i;i,L!CLU aSQLL ^CCi. LUQ^L LtfflLO' XtLLU' CL^tQ LQQi.0

as iL dal f

XU Ci, UiLiSLU ULL.LOLU t;OQ LitSL! fii; flttttUQ OK,

t;uuiLc ccji.oui.1 xx,; ULOL^LU uaitL!<, t LU an; LJXL! uxuuu' CLi <;XQLI.
LOLiLlUL! L!Li.a<;LaOcLU LUdL ÎQL^Li LU 0^ XUU ClOUt UXLSLU. LOXiLU

Q£i.u dal f

OU, L'LOL.LU LLiC^taQiLU lLKll.tai.HLl III (BE, L!«LA L'MULU' 

LOI t LU LOLQLLU ««.L! .LC^L <.Lj4idd ^CIQLL' H' CMSOLLU tLOSU*

QiSi.L dal 2*

C/,61 sap saiufi sajjag — SUOIJEM pajiUQ
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.2 TOP «pso

i3iyn ix ,nanan -raiyno oipo ,yispo irtno monn •?• mpoa 
,.-uoxn nT753 mnxn nnx "70 np'nnn 'B "7y yispo n^no isa 'IS»BD 

'B -7y niK^D'a 1? m'i3T aïo imxo yispo n^nn iya losy1? yain 
t Top 1» o'^sn i"7in' ,mnKn TIKH np^nn

Tiœp 130 niioxnn n«n 1010 nxo" .m'onn1? IR .yispnn 
;.iionna sœnnns ,inp'nn 'B ^y mx^o'an oi^Bna a^'n

TKO" ,-iiDX3 rniay IT njnnx TTK "m nnoaa laiyn ys'a OK (a 
,i3iyn iiœp iao .naïaxnn TIKH 1010 
nx Ti3on3 X'sn1? '"730 .inp^nn 'B "7y

••B "7» S3pi nDi3oœ ,nsoinn nx isiy1? p'ay ,T3iyn TIBP iaa 
.main nan mym n"7ian nx oxinm ,.TJO TIX nmx np'nn

-,?•? n3B IT nji'xiii nioitn n'jys TTX ^œ nnoœs miann raison 
nnoion loiD"? nix^D'an nœp: nx o^an 1? in 1 ! ,sispnn n*7nD3 
nop3n nx nny"? w HT mpoa .raiyon "70 T>Tian oipo naB 
l'iiyon np"7 nain fittn np'nn 'T> Vy D'yanjn D^xin^i

1?

i 0 ,:n nnoin IK niD'a.i nnoio 13 i .m^na^nn ni'i«nn 
n T»'K3 n-t'c nniK3 1-7K-7 i-7x lyo-. ninxn ni-7y3 nisnxn *n« -70

.onsy ori^œ o'Tion "70 on^nna nano 

a ni.ixn .„„„ nnx -73 •*, nnoinni ninonn nx yap^ ^na*a -non

„„,
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IK
IR nno-7 ,onv> 

mssoio .in^s

snxpo n-?nn IK rmai nnxn ta 
« , 1B-i:i -iœm n'ataa ^ttitn tais-? 
HP ,n'p-?n IK nn-jœ .mn'oj^ maj-? 

n m'inn 1? .D'Dnonnn imo-ion IK i»ayon 
.in« nitop ,T»n yjsjno TIKO "70

12 «PBO

i 1?» msB1? D'^iOBO sispn n^no "?B mpna ,niK^o*An 
np'Hn 'B •?!? K"?K ,niOKn m*753 msnKn 'no "?IB înp'nn1? DKnna 

'ji^Bn miasa nsTinx1? Taiyon pos nnooao TIKH 
D'Kjnn nn« K'JB'' l'iisono ns 1? «iisaai ,nt aion sispu 

14 T»?O niKTina ,B'Knnn mpna .arannna ,IT np'nna

13 «PBO

i»a niK^n'j "Tffl inpisn nx ajnn nintîn n'jsa T~IK '""o nnp'nn DK 
ion nssia n^nn nniK1? on? 1? n^i^sn ni'j'ssœ nsa yisjn n*>nD 

ss'a inao msipna laœnn' ,n»apjo noipn 
'? ni3Tn n»'ap inns'? mnxn

14 VBO

«f»0.1

IK rmas naïKiiD nssian .mn'os 1? main ns-n nft T 
1K3T .ipa 1».! np'nnn 1R n'VKno'n np'nnn 'B1? ,sispo 

imp 1STRB sispnn nT?nn in rmasn niaixn 
o nnp'nn 'B -7» IBT-K ^'«s .mnxn Tixn ^m nnp->nn
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mimn

1 jna 
niwspi nip'T

n* o'-mo 'Mita runo nio*.i niMsa imixn nrtK Mo nnp^nn o*

••non nnns o'lnuno on -nt "?3 ,o"'?Kniij'' IK o
..12BK.1

8 «l'BO

,noi3B pîiffon n'a 120 mtoion inK*? Jnx'?o-»3 l? nopa
o'anoioa m-roinn -»T *?s iPtn nas

2 pis 
n^no •?(» IK mia» njinn Mm mpn1»

nu D'-iuo '«ana nsno aao»n ni^sa ms-iKn nnx Mo nnp»nn OK 
,»IS?B n-^no >m ix miar nnw Mo mpoa m»»j Drt mKMD'a

B "ar»a o'mTK1? MIOSD o'-nonn o»-naen 'ican na» 
mjixn 'naiD nnxa o^iTiaun on iiv

10 «1TO

o'anaM KM» IDMIO' RM
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iOSZI

BUtlCK.U'

U-XULU' HI 0="- U0«<«« CfflQU

«i <.fflCL« ""!5L Ltiouj WLdt.u OCLUL- at. t-'ULudu can c«<,u 
<,«•. Ï»<K.L!' coduu a*. SILLU xi"" tto^u ^tca^u! xuuu m<; CIQI.U

OdLO - IJGUUU<

QfltU

5SQ HUU LULL 5Ld IQl ffltffl ^dtCSL CUQLL CUrL^l'

cuui;u LUUidL on; XL.A CILSXB- ICLU cutuu iL ^x run <;uœuam eu
XL L.'d

«L<;Q SLCI.IO oCiLtO HL c«a mc t tc.D »t,u' xa ua xiLUtQ »<; UXL!

c>.Lu XL ui.iDLXt;i.LU' XL maLCLiD cmi.Li.ua UMI.OI. a<; cu 
ca<,i. xiLULU c^fflut' ucaaod<.a ctKtCLtLU uLta^LQQtm XL
ULLXLU QA<.U dal L <;OAi.U V tLIL<;L Hi, SLCLlD OCtLtD XL Cfli.1

QiLULid CIQL<.atQ*

1.10,1. i,uact.u CI.CI.L!! muuLtCtQ mcdcaL CQ2<.U dal s <;» <.UL<;L
CL'QCCIU ULLiU' ULttiQ ^C^i.0 fflULCAL CQ£i.U dQl I. ^Qttib IL" Ul CO 

L'L,0)Li.LU UQitU<;i.m UQLQQCLU Oi; L'NLKLU UJS^LU UXQCU 4LC^,L

QSiU UQl f

^UUidU ffiCULdli CXLJL QCICU IDLCLL*

«<, iti xuu L'XLUu C«I;LU uxatu' LS<; UOCLCU' toxLi.a
t) «LCLtQ BCiLtQ XL CScl OCi.Lia CffllLLU C(i.tU<; LfflQt' 1DII1I.1CLL1

c«i,u uxaru œcoauu rcisïiD uotiU XL utSitLU
tSitLU dCL4L' e lUtL UfiLCLtD UOLfiOdiO CUQ CSLGlQ <;UU t <!U

uxu c«,u uxatu' œxittu LJXLJL ocu adLO aiBCi' otiU XL 
adLD OLOCL at, uass.;! LXLC.Q' caduu muaaa<; auiid CBQUU O
iLiiL C5L5iQ CXLLU nUtti <;ULLHLU OCUldU CXLi fflCU taKH

E-.I cxLai dcLs' ca :)ILLU B^ xuai.' icil coti, LT^L'
aL0. 4 Q BE, XUU UXLXLU C«i,LU UXQtU UQLaodtQ CXLi L'XULU' 

«UL.B fflCtLcO XL CBU ffiCcL.D CCiaflC.^ UICÉ.U S t CLL tt Q XL

E/.6T s?»!BJl sap ipnDojj — ssmfi SUOIJBM • sauag fteaax — SUOJIBM pa»!UQ
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.2 TOP Vio

nip'nnn nu io i> >?v IK lao'B mpn IK pin *?3 "?» oa rrtn IT naox
.m "i'yo> 1 TOP *pyoa nie-nonn

o'8"pn o*Tionn nu la'rn'n impn IK o'ptn •« "min K1? KTI 
•TO nnnaann 13 1? ori'a njain irt 13 OK K"?K ,O'inj ^B o'onn D'iio

lin mnxn TTK" "'D nn^ooo ny'T1? loino ,nrip'nn nn namon 
.H'JK mapn IK o'pin "jo 'Bonn OOIOIB TnKno D'om noi'ro "TU ncipn

niaT? ,D'-p-ron

:nT?n it nann

D"om'7D''in Tpsnn 
a'san "jao1? D^a^'on

D'T>3O OB'KB

4 l'yo

o' B1B3

Î0

•H»», n.p^nn 
^ «««non

.1 TOP T>yo

'non nnn -733 n^nn mp'nnn 's ^ Q-n-oo T -. S 3 IK o'Tan o-.i3iy

7B nnna o'poymn ..naann rn^ya nisiicn 
.oimay

Dlp0flBn

nooa

.2 TOP «pyo

a^
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[HEBREW TEXT — TEXTE HÉBREU]
n j a R 

•OIPÎMO mm a i:m

n^tn vn

n;ptn

mn'3 p«* mo'ioo mp'nno rmann nx n'oan1? nxn nmin in-pru
'as^o OIK 'ja 1? ,naoKn m^sa msnun inoa Tspina nnoisn ,'VK'sno
niK-nnn -7y in^om OÎDK irna1? iD"?nn .n1?»! nvnn ,T?n ix ,nT?n

'S-1?» D'T3B T'B3 1« O'TSOI .^Jm»' 'PITH 1K iT'j'Ja

nip'nn1? n'Bisa ,IT nion1? 2 «psoa mcrnson •>17»c'sion mo'an mp'nn
.D.TKDTI on ,inn D'inn .n'Knnn 'B1? jn'j^aa IK ^Knm'a m^nn nmnxn

. T"7K mj'inn nnn *?D "JE n'niTKa D'ttjnn nmna

2 «pso

.1 7Bp

mn'an mp'nn "?» n 1™ it

O->TKO nas^pi rup'T nasT pas'? np^nnn (K
nsaun np'nnn nian1? .rniap mnxn f'is'7 np'nnn (a

.ïispo ni'jnD l'i»1? np'nnn (j

: 17^0'1 3 .2

nas'pi nsp'T nas'P TSB"? 'rn^n nno'an pin 
.mia» msittn TJB^I ,o'T3o T»3 if D'TSO
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