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 םינובה דוחא לש םיטנדוטסה היבל המשרה :ןודונה
 .םילשוריב

 .הבר החלצהב ויתולועפבו ותטילקב תיבה ךישממ םבל עודיכ

 ,חכורא "ד המישר וןונידיבו רבכ הליחתה היבל םידמעומה תמשרה
 בותכל םתוא וזרזתו םידמעומ של םא העונתה ירבח ברקב וררבתש איה ונתשקב
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 תיבב תומוקמה תא קלחל םילדתשמ ונחנאו םצמוצמ דאמ תומוקמה רפסמ
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CO +3215 .ד.ת א"ת םינובה : יפרגלט ןעמ  

 ט"כשה טבש 'ב

 1969 ראוני 1
 ,בר םולש וניהילשל

 םהלש ,ל"והב םיצלעופה ,ץנהעונתמ ןוכמה**רגוב זוכיר תא ב"צר םכל ם*ריבעמ ונא
 »1968 רָבִמצִ--רבַוטמקזא תפוקהל ץולחהו רעונה תקלהמ תבצקה הרשזוא

 הא ולבק רבכ ןוכמה *רגוב יכ םיזקמ ונאו ל"וחל ורבעוה רבכ תורבזגה תוארוה
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 רגובל "חל 440 - יאוגואוא

 רגיבורד הטרב .1

 רגובל *'חל440 - ליזרב

 ןייטשניבור ןרוטרא 2
 רשטצוד םידמ 25
 "ןמרטול סקמ 4
 ןוארק פיליפ 5
 םיובנגייפ ימדהלג 6

 רגובל *חל % 40 - הלי'צ

 .ןייטשרו השמ .37
 ןמסקולג ךורב 38

 רגובל *חל 8 25 - ב"הרא

 קביפס ימרכ .9
 .ןוסמרבא ילרבב 0
 ןייטשדלוג קיימ .1

 םינובה תביטח

 רגובל ny“ $ 40 - הניטנגרא

 .ןמרזלג יקיו .2

 .הבצקהה

 רגובל *חל 8 ] - הילגנא

 צקסד*צווס תור .1
  סקרב תור 2
 'קל*ס ולרמ 3
 'ןמצירפ חונ 4

 ןוסק'ג בילק .9
 ינרב לזפ .6
 ייק צדוג .][

 ןנט ןטס 8
 ןירבוק טיפ .9
 סוכרמ ל*נ 0
 זור ןלא 1
 סנילוק יקזלר ,2

 ןפג הלא 35

 רולייט קנרפ .4
 לרפדוג *קיר 215.

 שדוהל *חל םינ*רולפ 90 - דנלוה

 ןטגז הנלה 6
 ןמלקפ הרש ,1

 רגובל *חל צ"רפ 200 - תפרצ

 'ב*ברז *ג 6
 ןוחנ יאול ,9
 רגרב זנא ,2)
 ןמצלוה ןילא ,1

 רגובל *חל 440 - הניטנבדא |

 רדיינש וגרו'ג ,2

  דלרפדוג וירמ 2
Raו  
1º 290 24 -יקסבוקניס  

 יקסבוקגיס ואצדזאת .2% |
 גרבנזיא ולרמ 6
 יקנידבל םירפא ,
  .ךמקוב לואש 8
 .ןמיונ ה*טילא ,9
 ןמדירגנו ןאוח .0

  
 


