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,הכרבב והבבקעי הצעומהשאר
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:ןמקלדכתקולחבוןמוזמב45%:ןמקלדכהקולחבוןמוזמב45%
המשרההןמזבייל1,000המשרההןמזביי'ל1,000
ןינבלןוכסחי"עהמשרההתעבייל2,000ןינבלןוכסחייעהמשרההתעבי”ל4,000
תונבהתומדקתהםעו”ל1,000

־
הינבהתומדקתהםעייל1,000

הינבהתומדקתהםעי”ל1,000הינבהתומדקתהםעי"ל1,000
הינבהתומדקתהםעי"ל1,000הינבהתומדקתהםעייל1,000
הינבהתומדקתהםעייל525הינבהתומדקתהםעייל550

כיהסייל6,525כ”הסייל0,550
םולשתתתותי

ייל7,075־םירדח2תבהרידל10,450₪-םירדח3תבהרידל
תיביר10%יכםינש15ילאתנכשמןתנתתיביר10%יבםינש15ילאתנכשמןתנת

תיביר708%יגםינש.'לואתיבירןסבש/;,'גסוגשסילןא
יהיחמהרקויסקדניאלדימצ,היחמהיוקויסקדניאלדומצ

םיפסונםימולשת010
:תורידהישכורואשיםיאבהםיפסונהםימולשתב

;ןינבלןוכסחלםושרימדיא
ן3%-הינבהךשמבםימולשתהרובעתורטשימדוב
;הווחהךרעמ1%+ייל13-הווחהלויכלםילוביג
דרשמי"עעבקישיפכ-הווחאהירפסבהרידהםושר'ד

;הווחאהירפס
דרשמי"עעבקישיפכ-־הווחאהירפסבאתנכשמםושרוח

;הווחאהירפס
וןידהיןרועםעםכסהלתופיפכבד”ועתחרטרכשיו
םלוששםוכסלכםלואהינבהרקויסקדניאלדומצהרידהריחמ
סוזתודימצמררחושמהרידהח”ע


