
ןויגלה ינומא ירבח תמישר 

.ץירת — ט"פרת םיגשב 

םילש  ורי 

ץ،רת  ט''פרת  ץירת  טיפרת 

 1 יא בונהכ   250  500 רדנסכלא שאילא 

 500 .מ יפסכ   250  I יכדרמ שאילא 

 1  1 م ןונבל   500 אכירא 

 500 ר'יד "ב ןיול   500  500 ד"ד■ ,טגב 

 1 .ב ןוסניול   1 •נ ץיבוטנב 
 1 500 ר"ד ףסוי אירול   500 הנלה טרב 

•آ ץיבוביל   -1  1 גרה .מ ןילרב 
 1 ل-  הנח יתבל   500 היפאמ ,ןמדב 

 1  1 ו- ד"ד "ל .י םנגמ   1 ד"ד •ק דלפנדב 
 400 .י ןומימ   1 ل-  ר"ד •י ןוסקרב 
 200 "ה ץיבוקנימ   500  1 ד"ד ,ןיטוג 

 600 ٠٦ גרובנרימ   500  500 •ש גדבצגיג 

 500  500 ٠٠٦ דלוס   1  1 יפודפ הבוצג 

 500 •י ידאבע   500  500 ד"ד •צ קורדנזיד 
 500 ,בג ןונגע   1 ןוכסחו !ראולה 
 500 .ת שדע   750 ד"ד •מ ןמפלה 
 500 טפושה ♦ג ןיקמורפ   1_  1 — ינושמשה 

 -1  -1 א וקימוק   1 ףסוי ץיו 
 500  500 ,בג ירולק   2  2 <ז ןמציו 

 500 בלסיק   1 דנלזידו ןו 
أ-  .י .ח ךרק   -1 •ז יקסניטובז 

 600 •מ ץיבוניבר   1— םיחאה ןטשדבליז 

 500 לכירדא ,ןיבור   1  1 ד"ד •מ הרומז 

 500 ר"ד א לטנזור   1  -1 •י המוח 

 2  2 'סורפ יי ♦ח טור   -1 ד"ד •י ןוהט 
أ-   -1 ר"ד ,א ןיפור   500 םעוניבא ןילי 

 250  500 יצ ץרוש   1 רזעילא ןילי 

 500 ل~  רד יח גגילרטמש   750 ל הפי 

 750 ٠٦ יח דחש   1  1 ללה ןב יכדרמ ןהכ 

(האבה תרבוחב אובת תומוקמה רתימ םירבחה תמישר) 
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