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`900.-3,000.-־--םימירובת.4

--5,000.---םירוגפ*םימתרגא.5 --?------הנומתקידבתרגא.6 ---------ברברשלןוישרתרגא.7
--------רובתהשורחתרגא.8

33,676.-45,000.---םימנאהם
---------הרובחת.42
--------םיקווש.43 ---------תכאלמוהישעתינתיב.44
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--ו-ו«---,--------ו-----------.--1
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ב=============+=============================;
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,------------------.--”-------------ר9,6#2/"##ן
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תוימעפדחתואצוה.9

ישארהלהנימהכ"הס

ולשחה

םימולשתה
.-15.9.54תמדוקההנשב

־-ו--
...־-.ו-
......-ב-
..ח-־-
...;-ו-

ווי-יי---־'--ו-ו.וכ-־

־................-.........-.

---ת

ט

".ויוו-

קיו--

םימ
םימולשתהןדמוא

הנשלרשואמה
י"לבתיחכונה

־־-־־־
-.-......

יס'ג-־-

80אפ־

30.-
יפי-־-
--־----ן-
50.-

50.־

50.-
160.-

־.ן-ו-.כ

160.-
\;..פ-־-

ןקותמןדמוא
םימולשתהלש

תיחכונההנשל

־...-־--־----־־־

־ו-ן-\־־-־..-..־־ן-מ

-ו"כב1855/56

־ו-י-ן-ן
־י-י-ו-ו
־...ןו-
-־י-ן-

־ו---־-־-..----־.ו

---־
....-ן-
יוו-.־-

.ןו-..ןו-

־..1=======`===`==.====`="-=־'--..-־י-יייו-

-־-ן---־

.וו-ו-!־־י-..----..

םימולשתהןדמוא
האבההנשל

?ג"לב1956/57

־--.־
.ןוויו-־־.וס-ןן-־-־ן־.ו

.ב.י-ןו-

..`-......-
--,־־-־ו־-־־־.־-

ןומ-וו--

..ו-.ןוו-

סוו-־-

־--.־..--ו-ו
*...־-־-

....'-.־-ייי-..-..**-ב־-



תימוקמההצעומה
ונוא-תירק.'

1956/57םיפסכה?םשלביצקתהתעצה־

־9ימולשחה
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םימולשתהלשהנשלרשואמהתמדוקההנשבםימולשתהיקרפ

תיחכונההנשלד"לבתיחכונה־15.9.54
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7:11
1

`05" !5;?יכלבהלהנימה.62

ו ..יכ...............

%%*וךצן'רכשוחורוכשמ)1-5(

?!"פ!;תורוכשמ.1

4,191.-5,859.-0525,&12.-)5ןקת(תידוסיתרוכשמ1.1 5,510.-6,526.-1,756%.-רקויתפסות1.2 45.-60.-ו---תורחאתופסות1.5
2,280.-1,824.-5545.-םיילאיצוסםימולשת1.4' ---,----{---.-היסנפ1.5 ..'י-ייי-ייי־ו-־"־־

.}

101026.-144049.-&41362.-)5ןקת(תרוכשמכ"הס
%הדובערכש.2

;םידבועלהדובערכש2.2

5,164.-י־-־־-01,3512-םיינמז -------{----תופסות2.5 -.-------;----.-*םיילאיצוסםימולשת2.4 ...־--.....ח-.....-...-...-ו'.-...------..---...
51164.----!1ג551.-הדובערכשכ"הס

981.-500.-?{ת.ל115.-תינמזהדובע.3
16,171.-14,549.-..54828.-)5(רכשותורוכשמכ"הס

ךותומוגראתואצוה)4-72

םינינבתקזחה,.4
---400.-----הריבחימדוהרידרכש4-1 200-2910פ-ו900-םיניקת4:ו2
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