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26h76 דובכל 

  mesmגורהא
 ץולההו רעונה 'המ

  qoולוצגפ

 ן !בר הולט %

 הכ"טירוקלו רודולסר הפיסרל הוחילס - ליזרכל דחדיה ביצקת תלעפה ;ץודנה /

 ב"אקתה הרגסמב ל"זרבב רעונה ברקב תדליעפה הרבגח ך"נעב דנהעצהל ךטמהכ
 .וניחועצה הא עצבל ךנלהתה ,ל"זרבל דחו"מה

 רודולס ,ןופצה רעל העוכנעה תוחילשה *קסויסורה ר*גרס ונרבה עסצ הסכת הטפדחב .א
 soe ויתולועפ לע הוודל ונ"רהו ,ל"נה טירקהמ תחא Soa דחא עובש ההס אוה .חפיסרו

suo 
 .םש בדש"חמ ש"א 70 -כ הרפההשתב י*הללהקה זכרכב *נש חספ רדס ןגרוא
 הפתוסמ הלועפ *כרד ומכוסהכש ה"מדקמה רצפרמ הרללעמ תצוצק סע החש"רגפכ הכרעב
 ענבחל 79% םיגוש ם"גוהב רעונה הלעשהב רוזעל ןמצט לע ךחקל םע ףצ*4 "שב
 ,םס הדיחה רעדנה הולרעה רצש טש הערנתה הול"עפל םהיצבב קא ;ךלשל םרקמב םירווה
 10.9 וכרענט הושרגבכה סדלשכ ךפהתשהד "מוקמ רערנל ס"פכירדט רנימטב דכלחתה

 .ס"רַעַב

 .רהגימסה תא ךישמהל מ"ע הדהפל דחא רוק"ת דוע ךרע"* תרנהמה הפרקה דעש סכלס

 תפיסר
 ,םירענ 13-כ תרפההשהב *טו;כ ט"כיררמ רלפמסב רנלההה

  ganaתול"עפ ןהשודנב ,טיא 35-כ הךפתהטהב הרגובה הבכקטה לכל הלועפו האצרה %
k םויה הליחקה ברקב הינויצ. 

 תרליעפ "פרד רמכוסו דיגרס mm ךיכל הש חקיארההה א"שנ ץיב תשיבפ הכרענ
 תנכה תא המצע לע הקה העדנההק טכרס ךרקחה רבדכ .הליתקהר העדנתה ץ*ב תפהדסמ
 ,טיפסדנ םילעררא ךכו (ו?מר'ג לש ףןתהרדהכ) הרפבגהו האדשה מול
 .טסט תוליעפה ךסשמהל רודולמל סייערבח vaga pos הפיסרמ ם"רגובה דחאש טכדס
 םע טיעגמהו רג"מסה ךטמהל ם*ה*לשה דהא הפרסרַל עיגי תונחמה תפוקת דעטש 0970

 .בדסשיה

 'רק 1.217,- ררדרלס - .5.6 הסט ןלש תאצרה 49% הת"ה ל"נת תריוליעפהת הררסב
 ירק | 179,- הכיסר - רודולס סוביטוא
 'רק 14608%,- .פ.0 - החט"סר הסיט
 'רק | 63%,- הלכלכ

 העיסנה הוחצוה םהש 'רק 7.076.- לש ךסב דחולמה ב"צקהה תרגסמב רזהה םיסשקבמ ונא

 .דבלב
 םש ליהתהו הכיטילרוקל הרגלא .,פמ ןי"טסדלוג סהרבא עסנ לטנה העצתה הרבסמב .ב

 וריכעישכל דלמ .ונדיל עיגה אל ןיידע דלט הדדה ונרעצל ,םיכירדמה רנדמס תא

 .הק דתרללעפ לע הוודנ

novas 

quan הרי 
 ןךועבש ;קתעה  niם-*

 היצראה הגתנהה - ט"צנוכה דוחיא א"ת טינובת דוהיא
somo TO .8,0 רדנילב ס*רוב 
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