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תימוקמהצעומ
־ונואתירק

1256/57תגסליפסכחור

"`-ל-1־3.2מפ.5

רסואמח%דמואה
7/1956תגסלקרפה

ךסומר.1סחמתיינב12.074
חיטימאהיפסכ550־.1

,

ךחומוןחחמתיינבה"ס

םגתדעמלרויצוטוהר-טרופהםלו'תינב13.074
םירחץתודסומוםיקנבמתוולמ.560

דויצוטוהר-טרופסםלואתיינבה"ס םינודעומל
ליגריתלבביצקתה"ס

יללכבה"ס

םיבייח
תומדקמ
םיאכז

תונודקפ
51.5.1957םוילרתיתוניעמ

1.4.1956םוילםיקנבוהפק
כ"הח

,
',():/יי ?ףר-תובוכרתהלרנמ
}!

הצעומ

- 11 -

םילובקתה
הנסהךחדכב

-־----־---...---1.40ח.--־--־.---...-«.1,40ח.-

”.1442391123-
־4.928.420-
.־י-־--־־-ו־־.־־--־115.042.323
451.797.963

124.416.760
128.689.754
341.282.224
82.554.290
10.804.731



תימוקמהצעומ
ונואתירק

1956/57תנבליפסכח"ור
םימול?־תה

«.־-־־-־.־--«--ו--ו--־-
תואצוההיפיעס

תיללכהלהנה-;6
יכארהלהנימה.61

רבכותררככמ)1-5(
תידוסיתררוככמ1ך1תורוככמ.1
רקויתפסות1.2 תורחאתופסות1.3
םיילאיצוסםימולכת1.4
היסנפ5;1

תורוככמכ"הס

הדובערכס.2
תינמזהדובע,3

רכרותורובעמכה"ס
תוינוגראתואצוה)4-7(

שמממ-;1
ידרשמדויצוהקפסא.5

רארוהרובחת«.6
ל"כאותועיסנ6.1
חוטבותוינוכמתקזחה6.2
םיקרבמוןופלט,םילוב6.5 רזעביצקתבתופתתפה6.0

ראדרהרובחתה"ס

תורחאתוינוגראתואצוה.7
דובכתואצוה7.1
םיסכמ7.4

«?ורתאתוינוגרא.צוהה"ס
תוינוגראתואצוהכ"הס

םיתורשותולועפלתואצוה.8
תוימעפדחתואצוה.9'

רפארהלהנימהה"ס

רסואמהןדמואה
1956/57תנבל

-12-

םימולשתה
הנפהךסמב-

1.014.080
704.־
257.755

1,975,855

1,926,835

52,750 -...-.־־---־-־ן--־--..ג

2,008,585



תימוקמהצעומ
־־ונואתירק

1956/57תגסליפסכח"ור

2-1-3.1.2-3.2.1

םימולכתה־י4רכראמה-ךדמואה?;י הנבהךפמב1956/57תנכל1תואצרההיפעס
;

*יללכה<להבגמה.62.

!

?רככותורוככמ)1-5(

.תורובעמ.;
;

7.068.-'{5ןקת(תידוס`תררוככמ1.1
.

6.557.470
7.8005,194,385,-%רקויתפסות1.2
10094,450.-;תורחאתופסות1.5
2.250,1.846.217.-%םיילאיצוסםימולעה1.4.
.היסנפ1.5

-:-ו
--.32:323:53%-------1-32:329::--)15קת<היר`ב7מכ"הס

;הרובערכס.2

־־

500854,920.-םיינמזםירבועלהדובערכס2.2
-;תופסוה2.5 5,160י"א45.-םיילאיצוסםימולשת2.4

־---־6524069---"־־־־־־־־545ג:-־הרובערכסכ"הס
181,250־פ1במזהדוב.3

--992;913;34-"---37:94?':->5<יכרדתוירבדמכ"הס

תוינוגראתופאךה)4-7(
פגבינבתםזחה.4 450.-500.-הריכחימדוהרידרכש4.1

500242,195.-םינוקה4.2
150425,555.-רואמוםימ,סומח,למשח4.5
2014,955.-חוטב4.4
־־-רזעביצקתבתופתתשה4.0 9701,134,665.-םינינבתקזחהכ"הס
ידרשמדויצוהקפסא.5

15057,940.־!תקזחהוטוהיר5.1
15001109.750.-הביתכירישכמ5.2
1000744,650.-תוספדה5.5
150246.740.-םינותעוםירפס5.4
250.-ןתקזתהוהביתכתונוכמ5.5

'
-.120

'-־־־22521960־־-ך־־---־־505פג:־־ידרפמדויצוהקפסאבה”ס
ו

,ראדרהרובחת6

700255,520.-ל"כאו7תועיס6.13
;

ן250286.750.-חוטבותוינוכמתקזחה6.2

2.5001,854.085.-םיקרבמוןופלט,םילוב6.5
--הרובחתיתורכוךסומ6.0

54502,556,555.-ראדרהרובחתכ"הס



תימוקמהצעומ

1256157תנרליפחבח"וד

רכואמהןדמו;ה
1956/57תנשל

1315-9132...

..-.פ.נ.2-9-פ-ב

תואצוההיפיעס
תורחאתוינוגראתואצוה.7
דובכתואצוה7.1
תויטפשמתואצוה7.2
ץועיוםיסכמ7.4

תורחאתוינוגרא.צוהכ"הס
תוינך:ואתואצוהבה"ם

םרתורםותולועפלתואצוה.8
תולבוה8.1
םירמוח8.2

למכחוקלד8.5
דויצוםיריככמ,םילכ8.4
תוינלבקתודובע8.5

בשותלהרגא8.61!יג-1151331319
תועדומתקבדה8.62
תונוטתואצוה8.65
תתיבשתואצוה8.64
תודסומלתומורתותויופחתטה8.7
ימוקמהןוטלכהרבח8.71
8.8

הרובחתה

תורובח-ךידיחילתוכימת
םידבועל

םיתורשותולועפל.צרהבה"ם
תוימעפדחתואצוה.9

ליגר-יתלבביצקתבתופתתשה9.1 ןינבבוירוהשחותפתודובע9.21
הצעומה.
םיבשות-6ך5ד־9.51הרחאתואצוה79.5
ידרשמדויצתביכר9.52

" 9.55
דחוימ

ןוטלכהרבחרצואתוינמע
המדקמה םינופלטהתפרתבחרה9.54

תואמצעהגתתוצע9.55
םירחובסקנפתנכה9.56

.צרהבה"ם
יללכהלהנימהכ"הפ

תוימעפדח

-.275
1.0ס0ו'י
,150

250.
400.

־----------־-־

־14־

םימולרתה
הנסהנפמב־

294.960
2,280,-

500-
2.624.960

58.-

81530
20.-

505.795
221.210
96.500

210.-

...-..--.-־---.------898,055

256.1
801.800
727.595

־--־־.--.־-------.-ס-1.829.295
25.610.222



תימוקמהצעומ

1956/57ת
םי

רשואמהןדמואה
1956/57תגסל

־-ונראהירט
געליפסכת"רד
מולםתה

תואצוההיפיעס
יפסכמלהנימב.63

רבסותורוכשמ)3-1(
תורוכםמ.1
)5.9ןקת(תידוסיתרובירמ1.1
רקויתפסות1.2
תורחאתפסות1.5
םיילאיצוסםימולשת1.4
היסנפ1.5

תורוככמכ"הס

הרובערבכ;&
םיינמזםידבועלהדובערבח2.2

תורחאתופסות2.3
םיילאיצוסםימולכת2.4

הדובערכשבה"ס

.5
' 0

הדובע5.2
םדתי.ןמזהדןנע

תינמז
תינמזהדובעבה"ס

)9.5(רבסותורוככמכ"הס

תוינוגראתואצוה)4-7(
םינינבתקזחה.4
ידרשמדויצוהקפסא5
ותקזחהךטוהיר15

הביתכיריכבמ5.2
”תוספדה5.3
םינותעוםירפס5.4 ותקזחהוןפיתכתונוכמ5.5

ידרשמדויצוהקפסאכ"הס

ראדוהרובחת.6
ל"דאותועיסנ־1.6
חוטבותוינוכמתקזחה2.6

םיקרבמוןופלט,םילוב6.5
רזעביצקתבתופתתכה«6.0

ראדרהרובחתכ”הס

תורחאתוינוגראתואצוה.7
סיבוגלןקנמ7.1

רורחאתוינוגראתואצוהכ"הס

תוינוגראתואצרהה"ס

-־־־־----־־־-־־

1000־
1.0ח0.-600.-
1המ-

1,700.-

םימרלרתה
הנשהךשמב

11.665.015
10.141.545

25,950
5,702.589

25.553.099

7,604,070
1,474.750
9.078.800

34.611.899

157,580
150.085

1.0י4.-
215.-

1. 508 --־-־־ו-־ב---.־־־־-465

91.550
254,520

־--------פ.-־--־-־-.-־-------־־--.-545,650

-־־־-.־...--־־־־־----.־---־-----..`-־-
1,854.115

---־־-ייוו-.-.....-י-־-םופ־־-־־-־י----.-



-16־יהימוקמהנשו .,..?-רשב

1956/57הנבליפסכח"וד

9-1.3-1-2-3.2־2

־םימװפתהרנרמהדמואה;
:הנסהךכמב”56/57תנםל5תואצוההיפיעס

עצפה-.לבייגימב...-65
־םיתורכותולועפלתואצוה.8
תוימעפדחתואצוה-9
פנבבאתגאצוה9.5
־490.-ןוחטבתפוקתכיכר9.31
#7־400.־בוסהתנוכמתשיכר9.32

־־־־־־־־־־־:־-־-־־־--־־-890::־־-תוימעפדחתואצרהה"ס
31129[וערפ.0
־1.5003,297,825.־תורחאםיקנבתאצוה0.2

1.53,207,825חס.-־תוולמןוערפכ"הס

55,58659,675.857.-יפסכהלהנימהכ"הס

&תיללכההלהנההםוכס

2,008,585־ינארהלהנימה
50.55825,610,222.-יללכהלהנימה
יפסכהלהנימה

`-.55.58639.673.857
65,94467.292.644,-תיללכההלהנההכה"ם

םיימוקמהיתורס־.7
.םנבכ-מו.413

רבסותורוככמ)1־5(
`םורופהמ.1

3,4713,475,635.-{5.5ןקת(תידוסיתרוכשמ1.1
4.5234,719,145.-רקויתפסות1.2
100100,200.-תורחאתופסות1.2
1,2001,295,655.־םיילאיצוסכימולםת1.4
-־היסנפ1.5

9,2949,588,655.-)5.5(הורוככמבה"ם

הדובערבכ,2
־־םייעוכקםילעופלהדובערכש2.1
־־םיינמז"""2,2
־־תורחאתופסוה2.5
7,886־םיילאיצוסםימולשת2.4

־־־־־־--24886־־־־־־־־־־־־־:־־־־־הדובערכסכ"הס

,תינמזהדובע,5

*-.-
ו--־-־־י-י-־־-.---־-ף9.2949,596,521--)3.5(רבכותררובסמכ"הס



תימוקמהצעומ

םי

רכואמהןדמואה 1956157תגסל

־ונואתירק
1956/57תנשליפסכח"וד

.2.1.2-9.פ.1

תואצוההייפיעם
הפנבבת.71
תוינוגראתואצוה)4י7ג

םינינבתקזחה.4
ידרומדויצוהקפסא־.5 ותקזחהוטוהירה5.1 הביתכירישכמ5.2

תרספדה5.5
םינותעוםירפס5.4 ןתקזחהוהביתכתונוכמ5.5

ידרשמדויצוהקפסאה"ס
בפדוהרובחת.6 ל"שװךתועיסנ6.1
חוטבותוינוכמתקזחה6.2 םיקרבמוןופלט&םילוב6.3

רזעביצקתבתופתתשה0.6
ראדרהרובחתה"ס

תורחאתוינוגראתואצגב,.7
תוינוגראתואצוה:[ה"ס

םיתורשותולועפלתואצוה תולבוה
םירמוח

למםחוקלד
דויצוםיריככמםילכ תוינלבקתודובע הפיכאיונפ־51.8

םיעגפמיונפ528
םיקירםיכרגמיוקנ8.55 ןיכפושתורובהקרוה8.54 ןיכפוםתורובחודק55.8 !;תורחאתואצוה6.8

םיינפואלםירפסמ61.8
םיבלכל"62.8

םיבלכתדמעה8.63
םיבלכלןוסחתוקירז8.64
תודסומלתומורתותויופתתםה8.7
דחואמהםיחבטמהתיב8.71 םידיחילתומורת8.8
רזעביצקתב,תופתתסה8.0

םיתורשותולועפלתואצוהה"ס

81
2
3
4
5

שששסססכן'

50.-
500-.150.-
20.-
270.-

םימולכחה
הנשה;בצמב

־-ין-...-־--־-־-־......-«-------.ו---־־-־-

370.-113.950 ־-־----־־־-־־־--־ן....־--.-.־־---...ו-.־-
20.-50.-
30.-
100.-

14.000.6
250.־

-.200
300.-
30.-
25.-
40.-

6:50.ד

-----..-------־--.15.875

2,500

75,100
15.377.695

5.800
15 ..-

18.-

570.-

15.862,095
־־.י---------.----.-
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תימוקמהצעומ

־ונואתירק'
1956157ותנמליפסכח"וד

־.יםימו-לשחה
םימולשתהרשואמהןדמואהתואצוההיפיעס

הנשהךשמב1956/57תנשלי
האורבת.71

תװמצפדםװאצװז.9
ליגריתלבביצקתבתופתתשה9.1'

--קחדילעופתקסעה
"־־־חו`מעפךח.צרהכ"הס

תוולמןוטרס.0
!--

־?96;.3,522־--־35.539.-האורבתכ"הס

[וחפכוהרימש.72
רכשותורוכשמ)1-3(

־-תנבוכסמ.1
הדובערכש.2

'--
--תבגמזהדובע.5

־־־־־־־־־־:־־־־;ו-־־-*־ממיי־;:־-־רבכותורוכשמכ"הס
תוינוגראתואצוה)4-2ב

.

--
םיתורשותולועפלתואצוה.8

-150.-תובוחררואמלםירמוח8.2
2.1002.577.982.-תובוחררואמללמשחוקלד8.5
-'-דויצוםירישכמ,םילכ8.4
תגןגלבקתודוכצ8.5
895.710י`150.יםיסנפתנקתה8.51
1.146.810־700.-תכרבםינוקה8.52
53.-200.-תוקילדיובכ8.53
־־תורחאתואצוה8.6
תומורתותויופתתכח8.7

.
-

600.-500.-שאיבכמל8.71
200395.650.-א"גה8.72
־־םורחתעשלתואצוה8.73
.םבבגםילתוכימת8.8

־500.-תונופטשיעגפנלהרזע8.81
־-־תוקילד""\8.82

5.669.152[4.550.-םיתורשותולועפלתואצוהכ"הס ..-־--־-..--ן־---.--־-־-.־י-־----־־ן



תימוקמהצעומ
ב--1315.פ132

הנרליפסכח"ור

-פ1ג.2-פ־פ־-ב

תואצוההיפיעס

ווחטבוהדימב.72
תוימעפדח-הוצצוה.9
ליגריתלבביצקתבתופתהסה9.1
םורחתעכביצקת;311
םורחתעבלבברהשיכר9.12
רואמהברחותפתודובע9.2
תופירשיובכלתודוקנ9.22
תורחאתואצוה9.3

תוימעפדחתואצוהכהװס
טנרג-נמב־עיפ.0

ןרקהח"עםימוכסה0.11 םינלבקמיארשא0.12
תיברהח"עםימולעה0.2

הוולמןוערפכ"הס
ןוחמבוהרימשכ"הס

1בנבוןונכת.73
רכשותורובעמ)1-5(

תורובעמ.1
)1ןקת(תידוסיהורובםמ1.1
רקויתפסות1.2
תורחאתופסוה1.3
םיילאיצוסםימולשת1.4
היסנפ1.5

)1(תורובעמכ"הסע

'הנובערבכ.2

םיעובקםילעופלהדובערכס2.1
םיינמז"""2.2
תורחאתופסוה2.3
םיילאיצוסםימולעה2.4

הדובערכסכ"הס
!1119111132 .3

רכשותורוכשמכ"הס

1256/57
פר

רכואמה?:מואהי .1956/57תגספ

!!

500.-
500-
550.-

־...י-...־-י-ג-ו-----י--־-־-־-־-.5.899 '

-19-

םימולשתה
הנכהךנמב

839.079

271.800

5.995.ר95
1.749.870
914,675

6.660.540 -־-־--־־־־־־־-----־-־-־־־-־---־-

.י-
־9.660.540



חרמךקמהצעומ
--..עו-8.2112

1958157תגסליפתכח"וד

ים;*מולכהב
רשואמהןדמואה

1956/57תנשכתואצוההיפיעס
ןינבוןונכת,73
תוינוגראתואצוה)4-73

םינינבפפזחה.4 150.-הריבחימדוהרידרכש”4.1 -םינוקה4.2
30.-ןויקנוםימ,םומח,למסה4.3
-/חוטב4.4

180.-םינינבתקזחהכ"הס

ידרםמ'רויצוהקפסא.5
200.-`ותקזחהוטוהיר5.1
80.-הביתכיריכבמ5.2

150.-תוספדה3.5
20.-םינותעוםירפס4.5
-ןתקזחהוהביתכתונוכמ5.5

דויצוהקפסאכ"הס
450.-ידרסמ

ראדרהנובתה.6
800-ל"עאותועיסנ6.1
-תומכותוינוכמתקזחה6.2 20.-םיקרבמוןופלט,םילוב6.3

820.-ראדרהרובחתכ"הס
תורחאתוינוגראתואצוה.7
30.-דובכתואצוה7.1
250.-ץועייותויטפשמתואפוה7.2

270.-תורחאתוינוגרא.צוהה"ס
172ח.-תוינוגראתואצרהכם"ס

םיתורשותולועפלתואצוה.8
-תולבוה8.1 -םירמח8.2 -למכחוקלד8.3 50.דויצוםירישכמםילכ8.4
-תויכלבקתודובע8.5
150.תורחאתואצוה8.6
«תומורתותויופתתכה8.7
-םידיחילתוכימת8.8

200-םיתורשותולועפל.צוהכ"הס

-תוימעפדחתואצוה.9
-תוולמןוערפ.0

7.819.-ןינבוןונכתכה"ם

-20-

ףימולכתה
הבסה?שב

י.ס.----..--י-־-.--

50,120
341110
86.580

170,610
.-----מ---־־-.-----

32.965
558,885

571.850 -־---־------.-־־-ן
27,390
60.-

־--־־י־י-־־-־--־־-
־־-־-־---..--־-־־-



תימוקמהצעומ ונופהירפ
1956/57תנבליפסכח"וד

9-1.3.1-.2.3־341

םימולשװורטואמה'ךרמואה הנפה[סמב1956/57תגסלתואצוההיפיעס ::

! תוכרהכוכר.74
רבסותורוכסמ)1-3(

'פגבוככמ.1 8%2,974,380”2.4.-)2ןקח(תירוסיתרוכשמ1:1 2,772.98”;3,036,-רקויתפסות1.2 1%115,599חח.־תורחאתופסות1.3 864,275?816,--םיילאיצוסםימולשת1.4 -?היסנפ1.5
)2(תררבתמכ"הס

,
-.6.3606.727.135

------י-<--י-ו-־--־--1---------------ו
;הדובערגנ.2

־2ו-םיעובקםילעופלהרובערכס2.1 -'-םיינמז"""2.2 ־־תורחאתופסות2.3 --םיילאיצוסםימולשת2.4
־-־־־־-־--־:־־-־;־־־---־־--*:־הדובערכככה"ס

־50065,690.-תיגמ1הדובע.3 6.8606,792.825.-)2(רבסותורוכסמכה"ס

תוינוגראתואצות)4-7(
םינינבתםזחה.4
--הריבחימדוהרידרכש4.1 43,370-םינוקה4.2 4.600-ןויקנוםימםומה,למשח4.3 *חוטב4.4

.--
47.970*-םינינבתקזחמכ"הס

`ידרשמדויצוה2פםא.5

.

--
``.יב.=>.נג..ם.י.נבפב.6
104.975.-ל"תאותועיסנ5.1 246.-30.-חוטב«תוינוכמתקזחה6.2 ־-םיקרבןופלט,רילךב6.3

40250,975.-ראווהרובחתכה"ס

־,#תררחאתוינוגראתואצוה.7

־--«־-־.יג-:ו-וי־-־--־-־+־------־-־---־-ו40298.94.-תוינוגראתואצוהיפהדםו



תימוקמהצעומ
1-131512132-

יפסכח"וד

.**-«...־-

הךאצןההיפיעס
תוכרהשוכר.25

םיתורשותולועפלתואצוה.8
תולבוה8.1
םירמוח8.2
למשחוקלד8.3 דויצוםירישכמםילכ8.4
תוינל32תווגבצ8.5 םיירובצםינג8.51
םישיבכינוקח8.52
םינינבינוקת8.55
תורחאתגצצוח8.6
םיתבלםירפסמותוחול8.61

תובוחרו תונופ'8.62
תומורתוחויופתתםה8.7
םידיחילתוכימת8.8

יתורשותולועפלתואצוהכ"הס

תוימעפדחתואצוה.9 ליגריחלב־37?לתב`ת?3חתשח9.1
קחדילעופתקזחהב9.11
תובוחרתלילסב9.12
לועיתךבויבב9.12

תועיטנ־9.14
רובצינינב9.15
םיירובצ'םינגבםירופס942₪131.229.21 קחשמיררגמ9.22
תועעטנ9.23 םינינבינוקת9.24 תודחאתואצוה9.5
םרוקהידעוחתובוחםולכה9.4

תוימעפדח.צוהכ"הס
תוולמ[ולבפ.0
ןרקהח"עםימולשת0.1
םינלבקמיארםא0.11 תיברהח"עםימולכח0.2

לוולמןוערפה"ס
תושדח?דברכ"הס

1956157תנמל

־ו-ון-־-.-

רפואמהןדמואה 1956/57תנשל

50.־'

300.

200.־
-.100
-.100

100.-
100.-

-----..-־----־--

1.000.־
-.500

-1.0000
1.0000־

ו-.ן
5,410.-

15.235.-
21.902.-
2.915.-
39,950.-

* 22 -

הנבהןענםימולנתה

63.200
58,110
225,160

178.400
23,550

6.220.342
5,548.157

2.517.367
350.י

?1.750
37.090
47,600
333.-

12.926.506

25.692.055
212901.595
3.920.545

'51.514.175
־ןו-

72,ס71.619

-־---־--..---־ן----

־-־־־-־-־-----־-



י-יגנןאתירקשמװשזטשמ
1956/57תגסליפסכח"ור

9.1.2-1`-213.פ.1

םימךלרתהרשואמהןדמואה]-־י־י
יתנכהךסמב1956/57תנכל'תואצוההיפיעס

!
»

\

;`םייאלקםםיתורם.75
הננוכ.76
--=רכשותורוכםמ)1-5(

,תוינוגראתואצוה)4-7(
--

םיתורסותולועפלתואצוה.8
תודוםומלתומורתותויופתתסה8.7
לארכוכהמויקןרק8.71.

?-.150-.147
100.-100.-דוסיהןרק8.72
1.000.-1.000.--דבועהרעונהולעופה8.75
200139.800.-תונוכ8.74
-200.-רעונינוגרא8.75
-50.-לארשילימילבח8.76
500444,500.-{8.75האר(רבוערעונ8.77
10.-50.-רורחשהתמחלמיכנורק8.78
-־50.-תפתרבהמחלמלהגיל8.79
100.-25ר.-םודאדודןגמ8.710
שאיבכמ8.711

.

-.100-
תירבעההטיסרבינואה8.712

20.-50.־*
50.-25.-;תואטיגהימחולתיב8.713
-50.-אירבהןרק8.714
-100.-#רידליקרתפיעגפנלהגיל8.715
-100.-םישנינוגרא8.716
-500,-םילוחתפוק8.717

1.991.3ףח3.425.-םיתורםותולועפל,צוהכ"הס
־---י---־--־-----־«ב`-־י-י-גי-י--־-י-־

211323-15-233315ו9-
-2.079.-ליגריתלבביצקתבתופתתכה1.9

-500.-למכח.תסרחותפתודובע9.2
-100.-,יתררחאהאצוה9.3

-2.679.-ץתוימעפדחהאצוהכ"הס
.............במ---------------\גפ

תוללמיווערפ.0
--ןרקהח"עםימולשת0.11
־-םינלקבמיארכא0.12
--תיברהח"עםימולעה0.2

־-תוולמןוערפכ"הס

6.1041.991.300.-תונוטכ"הס

97.922112.012.281.-ך;םיימוקמםיתורסכ"הס
===================1===:=:======== .-



`-24- ,תימוקמהצעומ

־ייונואיתירק
1956/57תננליופסכח"וד

םימולכחה

תואצוההיפיעס
ת

םזמולםתה־־`*רםואמהןדמואה[
הבסהךכמנ-־1956/57תנסל!

םייתכלממםיתורש.8

־־־חדרכרותחוכפמ!1-52 ד. 4,8126,077,970.-)4(הידבועלחידוסד־חדדלומ1.11
-00".25.-םירומל""1.12 5.0ר3.160י6.554,-םידבועלרקויתפסות1.21
־28.000.*םירומלרקויתפסות1.22
62.200`200.-םידבועלתורחאתופסות1.31
250288,974.-םירומלהעיסנתואצוה1.52
1.6001.897.418.-םיילאיצוסםימולשת1.41

66.41615.329.722.-תרוכםמכ"הס
-...-־־----־־---....-.....--..--«---־-־-־--

.הדובערכס.2
־.-םיעובקםילעופלהדובערכש2.11
4-םיינמז"""2.12
־-תורחאתופסוה2.13
7.095'-.םיילאיצוסםימולצת2.14

7.095-הדובערכסכ"הס

5001,191,090.-'תבגמגיהררבע.5
66.91614.527.907.־רכםותורוכשמכ"הס ־-־־--־־־--־--־־־-סו־----־־--־---־-־־

תוינוגראתואצוה)4-7(
םינינ3־תקזחהצ4

הריכחימדוהרידרכש4.11 וו-50י-"רונ"ס"היב

”'הריכחימדוהרידרכס4.12
־-"םימלת"ס"היב 175הריכחימדוהרידרכש4.13 י־1-יתדיתכלממהס"היב

5.5001,525.965.-"רינ"ס"היבבםינוקה4.21
500598.625.-"םימלת"""4.22
15016.250.־יתדיתכלממ*""4.23
ירמוחורימ,סומח,למסה4.51

5002491904.-רינס"יבןויקני
'ירמוחוסיטסומח,למסה4.52

1006.170.-סימלתס"היבןויקנ
ירמוחוםימםומה,למנה4.53 84.-־50.-יתדדסלממס"יבןויקנ
200109.650.-"ריג"ס"היבחוטב.4.4

4.6502.765.462.-ם`נ`נבתקזחהה"ס
-־--־־--־-ויו־---..־.ו-----..----..-.---־



תימוקמהצעומ
ונואתירק%

1956/57תגסליפסכח"וד

.םימולכתד4רשואמורמואו”תואצודריפיעס ־־.הגביןח,ןכמב1955/57תניללי-ח

רפסיתב,811
תוימעפדחתואגגב.9 --ליגריתלבביצקתב.התסה9.1
חותפתודובע9.2
־200.-רינס"יברודגותועיטנ9.21
-50.-םימלת""'"9.22
-50.-יתד""”9.25
400577.671.-רינס"יבתוכורעתותוגיגח.9.51!91115-115311י5
500550.050.-םימלת"""9.52

#45,040יתד""">9.55
10029,500.-רינס"יבתרנוכ9.54
514,150-םימלתס"יבתונופ9.55

1.0801.496.591.--תוימעפדח.צוהכ"הס

85.27129.284.895.-רפסיתבכ"הס

םידליינג.812
רבורתרוככמ)51-1
.תורובעמ.1

י

5.0007.259.800.-תוננגלתידוסיתרוכשמ1.11
22.158,595.ר88.-תורזועל""1.12
758.040־הרבעמבתורזועלתידוסיתרוכסמ1.15

תוננגלתורזועתידוסיתרוככמ'1.14
144.450*-יתדיתכלממןג;

4.0102.555.510.-)5(תוננגלרקויתפסות1.21
2,608.670`5.152.-תורזועל""1.22
926,780־הרבעמבתורזועלרקויתפסות1.25
תוננגלתורזועלרקויתפסות1.24

.יתדדסלממןג'

95,870־
100120,526.-םירבועל'תורחאתפסותו1.51

-`-תוננגלתועיסנימולשת1.52
7851.070.118.-םיילאיצוסםימולשת1.4

"12:30:65-,---2.3.:2?.61.%:11----
הדובערפס.2

'

--
--תינמזהדובע.5

15.10517.475.958.-רבכותורובעמכ"הס

תוינוגרא-תאאצוח)4-7(
םינינבתקזחה.4

רפכבהריכחימדודרידרככ4.11 588.892-יחדיתכלממםידליןג
432.-400.-הרבעמבהריכחימדוהרידרכש4.12
100561,540.-רפכבל"יגםיניקת4.21
100159.520.-הרבעמב""4.22
87,515־*יתדיתכלממ""4.25
)50.-4ןויקנירמוחםימםומה,למסה4.51

27.055
.

--תוסכ4.4
6501.636.102.-םינינבתקזחהה"ס

,”>
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"

שפזגוגוגסצכ

תימוקמהצעומ
־רנךאת`ררפ

1956/57תנמלופסכח"ור

תואצוההיפיעס

רפסיתב־.811
ידרשמדויצוהקפסא.5
ס"יבותקזחהוטוהר11.5

"װ"5:12
"װ"5י15

ירישכמ
תוספדה
םינותעוםירפס
זחהוהביתכתונוכמ

הניעט

ריצוהקפסאכ"הס

ראדרהנובתה.5
ל"מאותועיסנ6.1
ושכרתוינוכמתקזחה6.2
רכמוןופלט,םילוב6.31
32.6"""

רארוהרובחתכ"הס

רחאתוינוגראתואצוה.7
דובכתואצרה7.1

האצוה:ה"ס

ורפותולועפלתואצוה.8
הלבוה1.8
םירמח2.8

תבירישכמותורבחמ
טטסץ

)פשסוש)תש>ת₪וקשגשימו<)גשאטשי

14

.

..

.!

.־

שיו'ססאסו

ס"יבהכאלמירמוח
־למסחוקלד

ריצוםיריטפמםילכ
תואלקחלהדובעילכ
עבטלדויצ
הכאלמלדויצ
טרופסלוויצ
יאופרחוקפ.עצפנו-113.2ילקיסומדויצ םידליחומב

תורחאתואצוה
תספדהוס"יבןותע

ייגיחוכיספתוקידב וינכטוכיספתוקידב
תומורתותויופתחסה

תדוגאס"יבתקזחה םירענל"־"
םידיחילתוכימת

וחידידומרכש8

ששש'שטשששששששששששש

שש

םיססוטו4

ץועאכאיוסאשלייטכץ

)ג(ס'ו

\

שו'>ץו'

םירגובלתונתמ8.82,
תוירנפישסלןרק8.83
יטועימלםירפסתיינק8.84

.צוה
לוכיןתמו

ח"פ

לשחה

ל

"רונ"

"םימלת"
יחד

וחק
ידרפמד

ח
לרוב"ץבוק

"םימלת"

חר

תוינוגרא
ו

םיח

רינהכי
”הירפסלםירפסתינק

ריג
ך

רזערמוח תויב
ת

תודסומל
לארכי

םידבוע
ץ

םיסרפו
םיתורש

ת
ביתורךותולועפל

9-1־2.ן

רכואמהןדמואה
6/571956תבכ

200.-
50.-

--־־־---־---־«.־-ן-.225
100!־

5.575.־

100\־
2.80030ן־
1,200.4
200.-
250.־
250.־
טסססי
-.100
-.300

200000־
1.100ס'י
200.-100.־100.־

-.100
200.־
1005"

־25-

םימךלכתה
הנשהךשמב

35.780
88,770
155.-

589.ף50
....-־-־.־־-־־-־־---

43,825
289.750
156,295
485,190

925,060

50,390
־וןןן-־־־--־--־---־־ף4,129,962

132,150
2.494.900554.430
1.274.710

- 17.870
2531620
247.410
362.660
175,500
328,100

2.076.695
807.500

595.95%
24.־

-.50
50,670

176.700
105ןי
77*125

9 .130.655 -־־־־-־-־־־--־־ן-פיךססגץ

־---..-־<-־-־־--־-־־־ד



תימוקמהצעומ
`

.-27-`י
?

רבוצ-תירק
;

1956/57תגסליפסכם"וד
,

"
;

'םימולשהה

4

'-%
.;

;םימולכתהרשואמהןדמואה.. תואצרההפעס
;|”־-הנכהןשמב1956/57!.ו-יניעל

םידלי'ינג־ג812
»

ידרשמדויצוהקפסא.5
. ־100.-רפכבותקזחהךטוהיר5.11 ־100.-הרבעמב""5.12 250.־.-יתדיצםלממןג"5.159 -25.-.הביתכירישכמ5.2 -־27.-25.-תוספדה5.5 ־־־־-־322;:־־־־־־־־־־־־־35פב:־-ידרשמדויצוהקפסאכ"הס

:ראדוהרובחת.6

'20.-,ל"שאותועיסנ6.1

1.270' ־-־־-־;1:229־-־־-־־־־־־־29;:־-ראדרהרובחתכ"הס
תורחאתוינוגראתואצוה.7

`

־־־־־י3גפ5222%%---ם־------9.39;:־;תד"בוגראחואצךהב"הס
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15,336.477יתועיטנ074.6
־םיקסויקתיינב074.8
19.645.722םידליינגוס"יבחיינכ081.9
1.400.-ךםומוןסחמ'תיננכ074.12
4.928.420-םינודעומלרויצוטוחר-טרופסםלואתיינב074.13

113ך042.523ליגריתלבביצקתה"ס
504.296.527יללכה"ס

146.752.188םיבייח
150.302.489תומדקמ
221,866.926םיאכז

95.575.073',תונודקפ
51.3.19578,818,725םוילםיקנבוהפק

.-־31.3.195616,226.597סדילרתיתוכישמ
1.123.618.325בח"ס
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