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.גוחהװגוכפהסינו
וחווןװוה:"הב

-וויויפעפ
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חי5,621.55ונגהש"םוקתחוװנפפגוחס -.ועגפוהװגן
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יוויחוטנופ
וװ-װון::\-יפוח
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2י25־ן.4,20046.-סחייתנם-פװםװן

?45₪508.067,חום.-וווװנססבווהפ,!

`-הדוגיובפ.2
־

2ושו5ו50025.-תיב"הוונע.(

?46,570895.319.-רכחתוריבעמבייחמ



-2ס.

ופפרנוטס-סויפאופסנזייח
םיטילשה
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