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1234 חולקמס  ך ירתא 27.3.2019
רתהי 'מס םכסהמס  יין נבשם '/מס

123456 12345 ם ינציני נצני

 ,יעבדן עמל לכ

 5281י "תיפלהקוריהיבנ-ימקדמרושאי :וןדהנ

ם ינציני נצני
יו נבור ימא

 :טקוירפהשם 
הנבנהם י/ייןנהב

םינציני נצני ייןנהבם ש /'מס
654321  :שובג

12  :תו/הקחל
1  :םי/שרמג

 11ן צינב ורח
 :תו/בתוכת
:ע)ודים א('סמ ,בורח

ם ילשויר
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 :תורש
 :םינבמת וכמ

רך וצלי מדקמלב שר ובעי לארשיהם ינהתקון מכת ושירדבד מועל "נהם י/ייןנבהון נכתי כר שאלת זא
 5281:י ת"בהדיעמ

ך סבינמזדוקינסיסבלעןתינזה ר ושאי
 5282.י "תי לפ

 Aי טגרנאג ורידת ובלר ,ףסהי אנבתה דימוע 'קנ 55
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1234 חולקמס  ך ירתא 27.3.2019
רתהי 'מס םכסהמס  יין נבשם '/מס

123456 12345 ם ינציני נצני

 ,יעבדן עמל לכ

 5281י "תיפלהקוריהיבנ '-אבלשרושאי :וןדהנ

ם ינציני נצני
יו נבור ימא

 :טקוירפהשם 
 :י"עה נבנהם י/ייןנהב

םינציני נצני ייןנהבם ש /'מס
654321  :שובג

12  :תו/הקחל
1  :םי/שרמג

 11ן צינב ורח
 :תו/בתוכת
:ע)ודים א('סמ ,בורח

ם ילשויר
1 

 :תורש
 :םינבמת וכמ

 5281:י לארשין תקי פל 'אלב שלת ושירדבד מועל "נהם י/ייןנבהון נכתי כר שאלת זא

קנ 55ך סבינמזדוקינסיסבלעןתינזה ר ושאי ' 

 .ואלתושידרבותדימעלתופסונתוקידבוכעריהנבמהעוציבךהלמב.דבלבון נכהתרושיאאיה'אלבשתועממש
 .שדרנהיאלמינימהדוקינהאת ר בצןכוןקהתל שףסהתושידרבדמעעוציהבי ככח יושרחלארשואייפוסההנבהמ

 .ןקהתת ושידרבי פוסהה נבמהל שו תדימעאת ר שלאי דכזה ך מסמבאין 

י אלרשיאל ריש 'אדר :ת/קדבו

זקס לירון אדר'
ה קוריהינבםותחת להמנ
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רתהי 'מס םכסהמס  יין נבשם '/מס

123456 12345 ם ינציני נצני

 ,יעבדן עמל לכ

 5281י "תיפלהקוריהיבנ '-בבלשרושאי :וןדהנ

ם ינציני נצני
יו נבור ימא

 :טקוירפהשם 
 :י"עה נבנהם י/ייןנהב

םינציני נצני ייןנהבם ש /'מס
654321  :שובג

12  :תו/הקחל
1  :םי/שרמג

 11ן צינב ורח
 :תו/בתוכת
:ע)ודים א('סמ ,בורח

ם ילשויר
1

 :תורש
 :םינבמת וכמ

 5281:י לארשין תקי פלת ושירדבד מועל "נהם י/ייןנבהי כר שאלת זא

ך סבד וקינס יסבל ען תינר ושיהא
 5282:י "תיפליטגרנאגורדי

 Aג וריבד ,ףסהי אנבתה דימוע 'קנ 55

 )לןהלהרהעה א(רלשףסהתושידרלכבםי/ייןנהבת דימעתקידלבשדרנהדעימהללכםלשוהשאיה'בלבשתועממש
 .שדרנהי אלמינימהד וקינהת ריבצבן כון קהת

(יין פאמתושדריבדהיעמתקדיבוללכוניאהזורשי, א2011'גי"פעםיקדנבהםיבנמב:הרהע ה נריקותיגנטמרוטקלאהנריקתקדיב5.12
 .רמגת'4 /'טתלבקרחאלקרקדביתוז.ת)יגנטמ-רוקמי

בל קלהנבמהלעקוריותבלקלתנמלע ". קוריהנבמ"כםי/ייןנהבון מיסאתרשלאידכוביןאוקוריותונאיזה ךממס
 .קוריהוהתהלת נמלשיפוסרושאי

י אלרשיאל ריש 'אדר :ת/קדבו
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