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 אכ INDO MIM רינא לבא ,ןכנ אוה ץרמ תרוכשמכ יכש בושיחה ON עדוי יננא -א

 .תואיצמהמ קוחר

 תטועפב אצמנש ןמקה דכיכ הידיסבוס ונשקב ם"הבב םידכיה תא רונמשר רשאכ -ב
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 Duo החנה >< 85 םע רבכ אוה % 213 לש םוכטה .רקובב קר וא אכמ םוי אצמנ
 .תונכוסהו ד"בה MNA ,ןככ ,יתימאה דומיכה

“INבשחנ "יתיא"ש יתיא םכוס היהש הכ יתרכזה ובו יכאקזחי רתשאכ םקאפ יתחכש  
 כפונ אוה .הכש םירבסהה יפכ DD ,ןאכ םידומיכה תנש תכחתהמ רבכ שמח ןב דכינ

praיכ .,תואסשכה ןיב  Nmראב םידומיכה תנש תכחתה .,טסוגוא דיכי ). 
 .הנממ הבושת יתכביק No דוע
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 .ד"בהו תונכוסה םימיכשמ רתיהו שדוחכ

 דוע יכ םתוא יתרשא אכ ינא .קרוי TI DOMINA םיאצמנ רבכ תחכשש % 5000-ה ּפ
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