
ןושלה דעו תולועפמ 

ועבקנש םיהגומה תומישר םוסרפ תא האבה תרבוחל תוחדל ,וננובאדל ,ונצלאנ םוקמ רסוחמ 
.ז"ש בא תישארב אצת האבה תרבוחה .ןושלה דעו לש תונושה תודעוה ידי לע 

.א"צרת תנשב -תירבעה ןושלה ינומא" תרבח ימרות תמישר 

םילשוריב 
י"אמ 

נילז ,ןמציו   3.500 .ג ,והימרבא 

م דגלזידו   1.000 יכדרמ ,שאילא 

םיחאה ,ןיטשרבליז  "ד רדנסכלא שאילא 500 י- 

רייד השמ ,הרומז   500 ,דודףב 

.י ,המוח   .500 רייד ריקי ,רכב 

רייד .י ,ןהוט   500 יפורפ .פ ,רב 

רייד דרנרב ,ףסוי   500 היפאמ ,ןמרב 

םעוניבא ,ןילי   1.000 ר"ד .י ,ןוסקרב 

.ל ,הפי   500 רייד .ד .ש ,ןיטיוג 

ללה ןב יכדרמ ,ןהכ   1000 ינניא ,רטודלונ 

1.000 ר"ד והילא יבצ ,ןהכ  יפורפ הבוצנ 

.א ,בוגהכ   1.000 ר"ד .ב ,רדלפגירג 

ד"וע יכדרמ ,ןונבל   1.000 רייד השמ ,קוד 

רתלא ,ןיול   1.000 רייד .צ ,קורדנזיד 

ר*ד ןימינב ,ןיול   1.000 דייוע םולש ,ץיברוה 

ןימינב ,ןוסגיול   1.000 ,ןוכסחו האולה 

רייד ףסוי ,אירול   1.000 רייד .א ,ךילרדגואוו 

הנח יתנל   1.000 יבצ ,םלטיו 

ד"ר .ל .י ,םננמ   1.000 ףסוי ,ץיו 

י"אמ  ייאמ 

 6.00 .י ,ןומימ   1.000

 250 ללה ,ץיבוקגימ   500

 1000 1.000 .מ ,יקסימובוג 

 500 המירגה ,דלוס   1.000

 500 קחצי ,ידאבע   1.000

 500 יבג ,ןוגגע   500

 500 רדע ,שדע   1.000

 1.000 .פ ,דגלדירפ   1.000

 1.000 יפורפ םהרבא ,לקגרפ   GOO

 1.000 .א ,וקימוק   1.000

 500 יבג ,ירולק   1.000

 500 רייד םהרבא ,לטגזור   1.000

 2.000 יפורפ •י .ח ,טור   1.000

 1.000 רייד .א ,ןיפור   500

 1.000 ר"ד ,רגגיולש   1.000

 1.000 רייד .ח ,גגילרטמש   1.000

 500 .מ ,ןוסרואיגש   1.000

 500 יבצ ,ץראוש   1.000

 1.000

ביבאילתב 

יארשא קמ 1.000 י*שי ,רלדא 
םיילעופה קמ 500 דוד ,קיזומזיא 
הכאלמל קמ 200 קחצי ,בוש-ילא 
םע תפוק קגב 2.000 ופי ,ק"פא 

ר"ד ב הדוהי ןב 1.000 םהרבא בוקבב 

ד"וע בקעי ,ריאמ ןב 500 ר"ד .ח ,בושרגוב 
ר"ד ٠٥ ,ימע ןב 250 בקעי ,יקסבוקטוב 

500 ל"ז עשוהי ,ןוסגעב 
500 .מ,רגרב 

500 רייד .ל .י ,ךורב 
،100 ר"ד,א,ץכורב 

400 .א ,ןילרב 
500 .ח.ש,זוכדב 

400 באז ,ץקסולג 
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،"אמ 

 1.000 .ל ,ןמקילג 

 1.500 דת ,םיוברג 

 350 ٠٥ ,סיובסורג 

 500 ٦٠٦ רוטקר ,דלוערג 

 2000 צ"רת .מ ,ףוהגזיד 
 3.000 א"צרת 

 1.000 ארזעו לאקזחי ,ןיגד 

 650 .א ,בועורד 

 3.000 ןוכסחו האולה 

 500 ٦٠٦ .ח ,יררה 

 500 ٦٠٦ .א ,יקסנזיו 

 500 ٦٠٦ .א ,קיניו 

לש ימרמ דעו 
 2.000 ם אפורה תורדתסה 

 3.000 הלהקה דעו 

 500 .ג למרו 

 1.000 .ש ,יקציבוכו"ז 

 800 .י ,דורטס   1.000

 1.000 .א ,יקציטאימס   500

 600 .מ רוטקפס   500

 500 ברהןויצ-ןב ,לאיזוע   500

 12.000 ביבא-לת תיריע   1.0CO

 500 י רלפ   1000

 400 ٦٠٦ א ٦ ןמדירפ   1000

 500 מ רפיק   400

 1000 ٦٠٦ מ רערק   1000

 900 א ש טרופופר   500

 300 500 ז (ןוגי-לא) ןמטחוש 

 1.000 .ל .א ץרוש   1.000

 900 לאכימ ררוש   1000

 1000 .א ,רקעש   500

 500 .פ ,אריפש   500

 500 יקסבשרש   500

ד"וע .מ ,רגיז 1.000 .ל ,ןסקילג 
ד"ד .ח ,ןינדוח 1.500 דוד ,סיובדג 

.נ,יקסניצלוט 350 .ט ,םיובמודנ 
ףסוי ,רלשיט 500 ד"ד רוטקיו ,דלונידג 

לאיחי ,ילאיחי 2000 צ*דת .מ ,ףוהנזיד 

תרבח ןיבי ة•000 א'צית 
א הפשי 1.000 אדועו לאקזחי ,ןינד 

בוך ןדב 650 .א ,בוגיודד 
ד ז ןיטגובל 3,000 ٣٠٢٢٠ תאילת 

٦١٦ ٢١،, 500 ו"ד .ח ,ידדה 
٠ ه 500 ד"ד .א ,יקסנזיו 

.נ .ח ןיטשנטביל ؛>00 ٦٠٦ 'א '٢٧٩١ 
לש ימדמ דעו 

ריד ל ןמטמ 2.000 ם אפודה תורדתסה 

יבצ ,ירשנ 3.000 הלהקה דעו 
לאפר ,ןמרפוס 500 .נ למדו 

לאפר ,בולדדבס 1.000 .ש ,יקציבוכויז 

؛תובשומבו הידבטב ,הפיחב 

2.000 תובחר .ז .ט ,דלימ 1.000 הדדח ,םיחאה ,הידעו .ד .י ,םייהנפוא 
,השמ ,יקסנלימס 1.000 לאידגמ .ש ,יקציבמוז 500 תובחר 

1.000 תובחר 2.000 תובחר .ש .א ,ש"קז ,ילאירה רפסה-תיב 
500 ת"פ ,ףסוי ,דיפס 1.000 ןג-תמד ,"ןודש" תרבה 1.200 הפיח 

,לאכימ ,יקסבצחופ 1.000 םהרבא ,אידול ,ןמסהו האולה 
500 ןויצל ןושאר 1.000 ת"פ ,.י .ח ,יקספיל 3.000 בקעי-ןודכז 
500 ל"שאר ,לארשי ,ןלפק 1.000 הלופע ,תימוקמ הצעומ 1.000 הפיח ,הלהקה דעו 

טוטלמ .ר ,יוקס ,ד"ד .ג .ה ,רנישטרוט ,םינברל שרדט-תיב 
500 (הקירפא םורד) حؤؤ أ,طت 1.000 יולסרב 

2 00 (היבטל) רבונה ש רנלימ و ٠٠٠ ,آ؟؟1؟" תורדתסה 
2.00 רד.ש ,ץברוה 1.000 (הקירפא םורד) 'פורפ דמלש רדיו 
2.00 םידמ ,ןילרב 1.000 יטניסניס.ב.ש,ןוטיסקמ 1.000 טשפדוב 
2.00 ןבואר ,רעוש 1.000 דוטיטלב ,.ש .ח ,ןזיוהינ 5.000 ןילרב הלהקה דעו 

1.00 השמ ,ןישאכ 1.000 ןודנול .א ,ןומיס 2.850 הניו הלהקה דעו 
1.00 .ד ,ץיבליג 1.000 ןגהנפוק ןסנומיס .ד ידפ 45.860 השרו ,הלהקה דעו 

.ביצדת תנש ןובשחב םשרתש ,רלוד 100 ךסב ץט לארשי 'ה תמורת הלבקתנ ןובשחה תריגס ירחא 
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