
תמייתסמה ןובשחה תנשל תואצוהו תוסנכה 
1945 רבמטפסב 

"אל !  י"אמ  י "אל  י"אמ  תוסנכה 

 I ■י
:תודסוממ תומורת 

— 1200 י  . . תידוהיה תונכוסה י"עש קילאיב דסומ 
 274 130 לארשי-ץרא תודסומ ןעמל תינקירמא ןרק דסומ 
 300  — גרבדלוג ןרק 
 120 ! — ..... ביבא-לת תיריע 
 76 ,  365 קרוי"וינ ,ל"ז קילאיב נ"ח ש"ע תוברתה ןרק 
 22  250 הדאנאק ,תוברתה ןרק 

 2017  436  24  691 הסדה תיניצדמ תורדתסה 

 286  800 םידיחימ תומורת 

 2027  480  1740  680 . . . ("תירבעה ןושלה יגומא"ב) רבח ימד 
 303  661 דעווה יבתכ תריכמ 
 223  225 תועדומ 

 4571  802 י 

 332  700 ו  דעוה יבתכ ןובשח תרתי 
 4904  502 ו 

 289  597

 5194  099 ו 
"*ל  י"אמ  י"אל  י"אמ  תואצוה 

םילשורי תישארה הכשלה תואצוה 
 1120  650

 120  372 המרתהו הייבג יזוחא 

 !  61  262 תועיסנ 
 105 !  985
 39  811 . . םירחא םיתורשו ראוד י"ע חולשמ 

 t ו 200 , 29 

ו 
 16 .  050

 1  22 ; ; 105 תידרשמ הביתכ יכרצ 
 32  739
 54  594

 15  290 'וכו תולימע ,םיקנבל םיחוור 
 45  239 • תונוש 

 1673 297  10  —

:ביבא-לת ףינס דעווה תכשל תואצוה 
 204 100

 13  005 המרתהו הייבג יזוחא 
 14  285

 294  957  63  567 תונוש תואצוה 

:הפיח ףינס דעווה תכשל תואצוה 
 80  706

 93  728  13  022 תונוש תואצוה 

:תיעדמה הדובעה ןובשח 
 808  406 תורוכשמ 

,םירפוס רכש ,הכירע ,הספדה) תורחא תואצוה 
 2163  025  1354  619 (הספדה ,הירפסל םירפס תשיכר ,תועיסנ 
 969  092 םידבועל רקוי תפסות ןובשח 

 5194  099

*1m לירפאב 25 ,םילשורי 
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