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81 ,465.30

2945802
1,500.-
7ס2.18

2,642.32

”,032.52

2,525.05
51549.65

559,131

9,052.49

!0,095.01



!”ויה"”היטוקסהיעי-
1963יגיסי'ילייי'יפסנ"'\ך

ןוןוו

63.₪ ןװוװגךווװוװה)4-ךנ
ם-גףגןוןװוה.
`רו-.וװוװ:\!-סו.

װוןוחוװןװװו.

4

5

5

חנומבוידוטס5.
תופוח.5
5

:תבגעא

ןװןוחוװפונסתוגספ.
יווקבװונוהןןװ:”הב

ויחחװגװח.5
לייו-\ןװויװ.641
!ןו'גותויגוסב"חחח.6,2
םוחנתןופלח,םירוג.5.3

וןװװװגוװובייחפ
"!ףוחוןװןװװבינב

םװװוווןחוט-ו!וממ.5
)יװחוף.פ.גפי.54

ןװוףן-װוװמוה«9
גוחןװװנפתויכי«9.32

תודבע-דווגװהכ"הס
חחרפ”!דע.0
ןװוװן:":גוװןװה.0.2

יןסבחזה:יפה:יחפ

תיילגההלהנההםוגפ
יווההלהנימה
יװכהיחתפמ
יפסכהיחכונה

ןוילימ.רדהנהכ"הס

װװװן
5%םיפחיװפ:ןופמסה

וויװבוגהיחנההבייחמ

ןופו-;.
י.ח-.₪
!וגול
1965/9

-50%
5סם
800
-.100
ו,900,.

20.םסם..

!”.(`ח

:ד,158.<
-.607,”
וכו.”ד.-

?32.14%-

10450.-

221,991-

.\2.

תליסמב
!וגוח

315.95
55610

\,31027
15-

2,291.42

(351.43
2,034.25
25.10

!.\30.52
5.428.24

?866.55

5849011

",774.23
81 .465.!0
55.090-2'
!54:729-74

1541729374



-₪-תיפוקםהצעוט
וגואווייוק

1953יבוװוןויליופאיפסנח”וד

ןוןװוהיטפויות.ו
ווייווון`בכ"'וווו

המ"1965/64

םייפוןםםימחוד
תויובח.71
!וחוכמ{1-30
ןוו-וטופ.1

416.00.52ד.955.-)12װװג!ורטופ..

פ20>ד5-!וו-ונוגןוו".

001,091.10\.2.-היומ-..
!50020.32.-ת\רחאתחפוה..
\:7:050301.77-םיילאיצוספיפוזװו..

!57.1059,478.56.-)12"!ולווװונוופסיווס

--וווןןוווװף.3
!59,475.55ד.7ס5.-)12"!וביונוותחונמנ"הוו

תויוותווװונװו)אװ
'דו'םיװיןוהןםםא.5
10.-וסס.-חגיווכירימו.5.2
50.-100.-ו\\;וויווו.5.3

40.-200.-ידרמװיװהןפסג:".-ופ

ףוחוהווגוװו.6

!5019.07.-ל"וחווװיפג,5.1
-500,<וווווגוווויװכםווקיוװו.62
טפס100.-פיןוגװןוויס.םייוג.6.3

399.-650.-ואדוהווגווווכ"הס

459.05םפש`תויווג-וגתוװוה("ו-ופ

םיחווןופוי-;ונווכוװװוה.5
-100-תולבוה.5.1
15080.16.יםיוםװו«8.2

10%21.45ירויתווי-וימחםייח.5.4

חויװגןוווווג8.5.1
!5,250.ד1.0004-הןװיוט.8.51
3.000124.85.-םיוג-פי\װ.8.52

5.סד550140.-םיקירםיעוגפי\ץג.13.51



ןתנוהיותיטוקסהנענו

11

.6
.8.61
.8.62
.8.63
.8.60

,ק
)4-ד(
8.

.8.3

.5.4

.8.5

.5.51

.5.52

8.7.
.ס.דו
8.72.
.פ.ד2ו
5.122.
.8.ד23

.פ.דנ
8.8.

.9.81

ו”ליגם'י'ילייפאייוגח"וד

ןוןח

!וא\וגןן
תווחוןװןװה.

וװיװום-נןװרםורופב
םינימלםיו-םפ
םיגרבןןופןח
םיגיציןןםװ!ה,-יװ
ןחוןוולפווװח;”ןופ

םוןןחוו
חןװגװםיחונ
;ןח-גוהריפו
םויתגווחוװװו
םוסחתןװװןםך:\\-!\!

חטװחװופללטוהוןליו
םופגן;"₪ש־װינוםיריונפופילנ
:.ןונפוװןװ

!\\װוװװ
גגוװיותיאנבדס"ועדטו

!”ג!\
םיןװרוות\לוץולתומוח
רתויםוװןװװ;ףטחנ₪;

ילג!\\-ןוהבוןװחוווח
ןוו-ןוו

יוטנ"ודסחןויח
םיושווונוסוו
גװװוװװזהרוו
וװךוװיוװװװוכ"הס

םיוװוװ
װװגוחויפו:ייהב

וװװװ.ות-..
!!כול

ופ”/64

יופש”
63455.-

6.ססס..
\סס.-

!ןלטסש

(!760.-

-.50).1

5.><'נ0..

\ן500.-
500.־

150.-

21350.-

?ו!980--

.ח.

”ףוחו
הנויו

21114558

.וו,056.19

3179041
24.05

2,156.5ס

2.000.,

100.-

507.-
5 :565 !2

וו.435.25

!4,436.28



,'י

.13
}1-9

1.1
.1.21
.1.3
.1.4

)4-ד(

.4.1

.#3

»5

.5.1

.5.2

.5.3

.6.1

.6.2

.6.5

1.1.
.ד.2

וחאווייןוהיווקסהנ
יי'ג"'זי

ןוןװ

!ינגוןחבת
₪ונחןװװגופ )11103!ןוטופ.
ןװןםװןװװ

וװוװן!:\-םוח
םיילויצווםיפוליח
{;"..(...ןטפ;יװ

ךכ"תחונ",יװ
!\\-:וגוגחוןװח

םיענבװןוחװ.
װװוװן

ןווןװפופ,םוסח,ו"מ
םינינב!ן"החכ"הס

'װ!ות₪
װןןװװװסוחוו
וטיוטווזװם
פופ-וח
וװפפװףוחןופן:יחפ

רודוחוװוװן

ריואווחתפנ
וװןגו!וחתופת"תח
פ-ןוגםוןװ,םשוב
וןװהװגוװוםיחפ

וװוװ!\יװגװםװנװו.
װגבוװןװח
ןװ-ןבוװװמ
ןװיגוג-\!!המותביטס

הווחו
ןװװװוןןװװװכ"װ

םיפוליחה
ויזװווו
דוווןוו
19 3/64

16,751

1,510.

20.225.-

.20:225ו

1,200.-

1.300,.

200..
200.<
200.-

500.-

-.50
1ולסםיי

-25%

1,800..

00017.-

וו6כוגוסנו-ליווא

'5י

ןיווט-
הווח

6.8195
401.68
98.97
249.15

595113
668753

1 ,200.-
90.89

1 ,290.89

”.-
”.65

71.65

20.40
”9-12

47952

”9ו98
620.-

951%

1,502.04



!ויפיקסהבעו-«
"ןותייפ

!955יגפעי'יליייי”!'נ""ו

םיפוליחה
ןוןװװן
וװןןװ ןייוו-ס."יויויו
!ןמוו\963/64

;ונגוןװנג.דו
ו'צוד"!"י\!ולתוינווי.8
<!₪.יוװװפ-ווןבפ.םיוג.8.4

4.-\סס.-וװווןןתומוח.6.6
1,296.94\.500.."חותמןמנ-,8.61

2,645,14."ויפ"!ןונגעו.8.62
!\!2,00059749.-ןהווןינכס.5-65
5.דויו.דו-:װװ,םיבוג.ווח.8.64

:1,251.58!ורפסשןףװוװ.ןולוחו.:ןהפיהו

”.2051.35ד.925.-ןװװ!חנגכ"הס

פומה'\װ.14
ונןווװװנופ)1-((
םחוכב.!
?04-60,0312,321.25חפנתוטוב.ו.ו

ו.6דד.1.50064.-ןװוװ!\\.װװ,ו.נ
6,2007,858.52.-:חי-`תספוםויןװ.1.4

31,851"69.ד(ד.-)װןחוכ!\\װגןפכ"הס

6,054.82וס.000.-םש.!
ד6.פ\2.2כ79,ד47.-ובוחחווטמ,"ןב

!\װאגון!ומתח)4-7(
ם'תנב!\;זװם.4
־חטש-־חי`ייכ'.441
1,500189.55.יח'װװו.4.2

30094.88.-ןחןװפיפ,פופה,יפ".4.3

430.52ו.ססס.-היוג,4.4

רטספ4.601י:ףוגב!.קוחה:יװ
'װװוװןו"!ןכו.5
-300.-:מ"מירזינב.5.2

-300.-וװמװוװה,ןװםיחפ
ופװהוונ"”.6
299.96וסס.-כיןװ:ח"ח.6.1

1,197.88ו.5סס.-חופת:.חתפמ"ןזחה.6.2

26.53!00.-םוןװםו,"יפ,פ-װג.6.5

!1.900524.35.-ןןװחװגװװ:יחפ

6.8002,226.23.-ןװװװוןןװןװװכ"הס ,־



-ח.חיפוקפחבעון װואוויוק
1963וגוסנו-לירפאיפונויו'ויו

םיפולהה

*,
,יװ-₪

,₪.ןמ",ו...
װװ1965/64

ת\וודה'\נו«14

ייװ\ו'\!"י\!יל!"יצחו.5
22045?ןספט'יתייגװו.5,1

56%"\,000.-ם'וםװו.8.2

903.56ו.ססס.-'\תװןןו-",וג".8.3

!5,5000,389,432ג-װ'װסחימ..:-מ.5.4

וװיגלגןתויחפ];86
\ןודסופו24000.ייםייװגנם'גג.8.51

205.45וקלש-־ןוליינביכ"”.952

װויחןחיוצװו<8-5
”?250#52.יוװגוחװםייוגלםירגסנווװהװ.8ג51

14,וד13,256.35ס,-;":::""מ,”"”

ת\יםןן-װי!יוצחה.9
--ליגריוויג:ינותנוװוװוו'וו.9.1
־<ר`גצינימי9.15

װװװיװגן.9.2
?[ד'צןו500.־!"וטנפ'גגגםיװפוגפגװ
5דו4י0?שו-,"יפיעוגפ!?גנב

2.0003,191.15.-תונחת.921

-\,ססס.-םשגביװןװ49.24
!”י`צולב”יװ.9.25

«וןפ-װןח"המ,.9.26
ןוו-ססוגןװןןבװן”סיג

ודג'ךותב'װ'ןח"וד.9-27
ת"וװוחוונ'ח`לב



16-חיפוקפהבעוי
ונוהחייס

וװנינוסוס-לירפאיחפנח'וד
ם'פולה:!

”!וא,ןוו-ח ."ל,ו.!!
953/54!

ך
ממה'ונו.74
תסו200.-..ח"שתופמה,9.5
.\ס.>כס4ו.יהיה"..:-ןג..טמ«ו`גו.9.5
.יװװוםןחוכב.9.6ו
\.\29.--!יי'גו"!,.9.7

6,475.54\50'.5.-תחפו-.ו".ם"כ"הס

ןװולפןוןדו.0
62,9416'\06ן900ויוי'תהיו!יטילופ.0.11
86.124.וד.ם'גוג"יװװ.ס.מ
24,285ג5וכ6ן36ס.-תיברתװייןםיפוליח.0.2

7-55”3215.97.שס.-היפנװ"ו-.0.5

!₪9,929.ו5ודד,350.«".ןיפ,װװ,"ףג

292.28₪53.50ד.-.המ:\װ:"חפ
:המ”םףװװ.15

-5,000.-שפוװג"ןופס
-3.000.-:יווצ":חחח-ביגס

ח\:;:ד6

!'תי-"\!!!רוציל.!װי.8
ןוודסזפי!"ה\רםום\י`גוװופ`8.7
-100.-'װפ'ה[ךחל"ץ'«8.דו
300.-!{מ.-"!וינע'חוו'`יוג".8.72
--יבומיןװװיע.א.דנ
5ן\2100081.50.י!\\ןו',8.75
-־יתנףװון,8.ד5
־־לארשי־ם`לגי8,75
--וגיורתו`&!«77
15.-20.־װוװװ!.םתיב'תוון.8.78
575.-ד50.-;װװװיןגכ!.דוס
--ורקןלהדסחווא.דװו



4%תיפוקפהבווו
וגזאחייןו

1,63וגישיש-לייג"יי'ג!ויוי

םיפוליחה
ןוויו"'

ןוו-ווך"כ",וו11
חבונ1965/64

וו\ג\ו.16

י50.-!ןווגמתויפוג-גומ.0.112
י20,-װװ-וגװיפוחוןו'ג.8.115
-<ייוו"ווץ.ס.דװ
ג|00.-םידל'ןװװויוניגלהגיל.8.115

יפוווגה\וג.8.119
`

ד10011.50.-

811.50ו.ססס.-\װן.,וןװג.יװ-פןןװגן«8.120

5,087.97-םיוװןןוחגןװװװן.8.721

12,681”5.041%י?:::""""נ'"

5₪682.41.ם40.-ןװװן:יװ

:413.69758885949ד.-םחתמםיװװ':".ופ

פ-וװגװגגװװו.8
ו!8.1.11

8.11.

ובװת\װנװ)1-3(
ןװװג'פ.1
!96,60,332.21ד3.-22301110פווװװװװנ'ם.1.11

2.0001,574.54.-פיוגוןל\װווווןװוװװוו.1.31

8,0003,235.25.ו:חומ-:ופפופװ'ןן.141

45.142.-106,615.-ןװװנפם:"הפ

2,0003,506.52.-!ומזהדוגן.3

?54.96-ןװןםװןװװ.5.12

יכו\!וייחמכ"הס
."!)122120-.108.67549.60.50



-20-וויפוןװו!וב
־װוווווף

וו6כוגפסוו-ליווןיוונתיוו
!יי-יח-ליי"

ר"וי".יװ-ןו וטו-תו”"י,ון!:
ןװןװ1953/64

:<ו-ג

פװװװן.וטומ
ןונ-:;ןןןװןן
450.-1,800.-חר'בחיפוודי"

",6.000019.11.-ןוװװ

ירפוחפיפםוי":לכ"
164940ו.500.-",ח

-606.-ו-ווג
9,90015.09.11.-:וגוטװװװװ:יװ

וװופחנו"ןו-ן
5,00012414265.-\טןװווװוװוו

800₪761.-הגח-גורי'ג-

:חב-דפ\.ססס.-:ח.-ו"

500155.50.-!וןןװװװחגיוובוװװכו

\2ןד27-ח8,400-יװוםװיתחווטוכ”הס

עבנ-₪
400161.12.-ל"י"װװ'סג

2991.52.!סס.-::\-ת!:\-;ופפ"ץומח

2,0001,556.64..םוחנתװןו-,ןוחג

4,9002,419.28.-וויװחווגזװוכ'וװכ



וויםולוחה

ןוןוו

װװ!.`-:מששןוסיפ
ת\יתגריוװוװח(”חפ

,.װװ
וחיגוגוותוגגוח:יחו

עגונוןטלוקל!!!ןווג
וולתה

הגמבשפנוחווגװ₪
ןיו-םופ-וװ₪,
סי'בי!וגאיפירפװי
רויעם'ויובב!'לב
תואחמוחרובוילנ
!גוליװ'ג
”םוי”`ח\!
וװווי'"`ו

וןװו"\"₪סוקיפ-,פדוינ
!ידיי"!וב

שטשטמ
יופװוונפ-דוחסייגןװט

װן
ינובתיגוװב'װ!\ווו
”!ןבןויסנב!\!”

ןװװווװןגוהו-וגוח
!ורטופי

פירג"םירענלס:!והזוח

1965ינמויו-יליימיי'ג"'יו

!דוו-וו
ופ”/64ןנויינווי-ו

300.-

2 .500,-

500. -

-.5,000
ו,500.-

"5:000

1,000..
1,000 -
1,000.-
500.-

!6,000.-
₪00.-

500וי

!;םש--

200.-

.ת.

ויחו-ן
ווווװ

4ס.22

40.22

?8,605.96

305.20

2,972.54
55735
798.12

100.96
573437
90.89
!”.₪
5.95

552.08
!!!77.70

152.75

805.01



רבוו.ילוויווןסנ'-`
ינווגח"וד

ןיוו
וויפג

פ-ויוווןוװכ'װ
םידידייווילובו

ריוחגןייפוי/וו
ם'וגונר!ןונ-כ
םוווװװ:ןוסח-'וטןוו
םיו-יװ"םיוןוװוםג
וופוו.ווװןוןפוון

ןווג-יפוגמ"
פיוווופווװוופידןןחװןן

תלוכייווןװװ
תוומןוונלובו

ןוװוןווגוםודוןוןפ-וו
וליו-וגםייוג"םידח'יג

ינווגןונוו
וװןוווןו
ריפחהןו'ג
!ןולוחותואצותםיחפ

פיןוווןו

!ןו'צ-.ןוו!"!וה
ףוגוףורג:ינחובויו-ןווגמ
ווןסייגרויסו

וויניוי'וופנון
םותחו'ןגפ

םטוטוװןןוט
תוכורעתותוגיגח
םירוחוופילןרווין וירוג"

םיבוגוווגוווןווווווו
פילוזןו

סורגןווא-וג"ומווןוןו'
ןוויבו-.דוווווןןוווב־וופ
יווסףוגכ"הס

ה
1961ונעסנו-ליווא

םיטו
ויוווווו
ימו-ןוו
:םוי

1965/64

700.-

5,000.-

1 .000..

”!500.-

2,000.-

3-000 -
».000.-
6,000.-

!96.47%-

ולי-גו
חןןוו

9767.1
251.ש

5,215.50

101.33

655.56!
61.91"!
!ח”וא
ז-”!!!ס-%
\ :191 :45

576.91
50830

?ולידגי
1041451310



ותאזוריפ

1963יגיס-,ילייחוייוג"'יו

םי3ולוחח
װןװװ

ווי-ןופו”:::"וווח
!ונווו1965/64

נ\;!\
ןוביתס”ין
ובןו₪;”
ןװוונופ
;55,902,050.96`נ.-{15.5וץת(םוװפןװװנ'פ

10,1546,299.25-{!1ןו\(םיוגוןתוומ-ן

1,546.34ו.5טס.-ןװוװןװןןװג

505,625.16\,12.יםחלו-תסםיפוצהו

2,186.16.-:.ינמזהוונ]

!5,007.8ד90.293.-{16.5"!:(ןװ-װגןפ:יתפ

:םיתת-װװוװה
פיג-ט"!חומ
1,000195.93.-פװוןװ
1.000196.93.-פיג-גגתקזחהכ"הס

ייחמוװװה!װן
4,000601.40.-\!\קװוװפװח

-500.-תנשביריממ
400145.50-!חפ-זה

4,900746.90.-וװװוווװ.וןפװ:יחפ

ומו"וונהת
1.200114.78.-טייו-וןװןוװ

דדד.-2,400.-!ןו-גו:ןוחטבתווחה
50031415.-פיןוגןװןוןלן,םייוג
1,206.54ו.וסס.-וןװחווגוװןכ"הס

2,149.3ד10,000.-\װוגוגוגהוותהני'וןפ

פ'ם\ר7\!\\לוןולחווװח
15.-200.-חרבוה
10,0002,283.11.-ו-װפאװ'ן,פוופם

848.99!600,-װ-:.

-500.-!ןווגויטומופ-:
-1,000.-י\װןווװ'ן
ונו.-!{מ.-װויבװוחוןג
500324.42.-,םגחופנ

-500.-הפומ\װװג"\ןװח
1.000212.10.«פוװחגוװןתװם

600209.70.-וןוכווןוװת\גפפ

-ת-וויפוקפהנכו



<24-חיפוקםהבען
ובו-ןויס

1963יגוס-וילייחו)יפסנח'וד

ונים\ךותה

ןוןוןוו
ןיו-ונפ”:::"ווו!ו

וװןװ1965/64

!וכותס"יב.2\6
1,00060-05.<!'נו(.8.\\
500204.59,-וווו!28.12
-5.000.-פיייפיווותוהגה,8.13
-400.-ווןופוחתפטוח.8,14
60081.451.-יפוו,[\י'נירפוח,פיפםיפח.5.ו5

סי־י\נ:.8.ו6
.ת\בווו!\\ליוו.8.וד
יי10,000-יגו'װם"!ילרנו.8.15

וװלווולת\וװװכ"הס
32.44,825.43ש.-:'וגו-ןוו

ןי'װוו"וגווגןווןםגפ.9.3
!₪36.10-וווופוו

56,055נד!עשפהןובוןוסייגביהפ
םיידי:ג813
רבוופוורבןפ)מ”
וווווגןפ.\
949.50ו.דדנד-{0.5"!(וווװװןווחמיו.װ
רונגתויחוורוטובומ.1.12

)6י'"!<
וווװםגווו-װוװתוטספ.תוכ

22.045₪719.25.-\{«"ו.({ץוחו-(
יחווװרװןלווװב'פ.1.14

>"?-(

529.96פווגוװווו-װוןוווןסוןו.ו.נו
528-91םויליינ`סםיסוריוו.י

?527.65:וו-ןוג”:יװ

200497.05.-,.ונבוןוזועי,3ר

יכ"!יי`גב”כ"הס
וס.)מ4.דנ26,ד25.-)6.6װוונ ־-



!ויבועוח `

,'25- .וגווסוקו

1963ינטיוו-ליווגיוטנוו'ויו

ם\פ-ול'וו:\

,יחופתװןװװן :\ןןןןן""י!וווו
המ1965/64

ןודלוףג
פװװגוןװןןװו
וגװװג:.ןזח”
2,000984.47.-ןיװװו

'ופװװםיפ!!!וולחה
4!.500409.-".,ו

־500.-'ו\\ג

!₪33.51נ,><סס.-:וט-ןגתחתה:יװ

ורוטװוװװןןװ
2,500.-!תוומהוןוהו

7
56.20

-100.-הב'ווכיריממ
1000.75.-ת\סו'װו

2,7009195.-ףופװ'װ.וןװןניװ

וןװ:המ"
503.40,-וימגוחמ

.וסס.-ויקובפוװפװ,ןיווג
3-10\50--וידרוחטשו:`מס

--!\וװ\װוגוװן!.ו-:\!
!!!5.85094-95חוװ'װגי'!המוחכ'וװו

!י\װרוו\װלוןפלת\ונװו
ת\לב`ה

:חפמ
י'װפל'װיןו"דטו\דפװו

ל"וחןיו



ונוווחיזתיטוקס.וצעו-
!955יגפעועיליייאייחב!\"י

טפוי

ןופו-וור
!טומפיבצ"ןו.וו

ד
קמח1965/64

םידרוםג.813

װ'װפוו'וגפםילכ.84
«\,200.-ו\-!.8.41

?5005570.-וװװװגםםילב48.43

ןװוגװןשװגן.5.5
-2,000.-וןװןוןװןפ.6.51
200-1451.-פדװיוװ-ג.852

2,000411.50«-"ףחיר!װןװה.8.51

200100.58,-םידלילװװװ.8.62

206.ד5!01%-ם'י\ו:.8153

-200,-ןװבווןוופ:ונוחגןװןװװוװ.8.61
וװװװרןװװװן:יחפ

1,428.ד4!?.ששחם-ןװוװ

ןוו-₪1.וחוװװוח.יפ

1,000285.51.-'ונוןװגיגח,94

1,000259.51.-תויפוס-וחתומוח:יחפ

42,455₪236.94.-".יװ.,ג:«והפ

נװװוי-װיוןגפ.814
םיייחןממ.514.1
־וב"ווויוכװ)ו-װ

תחונ"«\
5,807.55\8,39\.-)5!”(תסו-גפװװגספ«1.1

5001153.17-ןװוװןןװ-פװן«1.3

2.19038841.-םװװװןופםיפוליח.\.4

21,0814,579.24.-װװכ'ם;יװ

200966438תינמזהחמ.(

21,2615,043.62«-)5טװנתרטופכ"הס



יװ-חיחועפהנעו \װווחיוק
1953ינמויו-ליינ””!!!”כ"'\י

ןװװװ
ןויו-םפ`פצ",וןו

:ובוח!963/64

ב־יווליוורייחב.514

םידלי[וגוה.שטנ

תווװגוןוװװוח)מ-װ
!.בשע-"חשי
30023.55.-וב'ו\'ח.4.2

-500.-ןויקתפופםװגח,ופוח.4.3

23.65םינינב"ןזחהכ"הס

דוד"11'ח?«ןופו;5
103380\,000.-!תקזחהופװח.5.1

1,335.80ו,000.-וװ"װוװהװפן:יװ

וןװםװגחון6
25.70\004-יי'גוומויסו.6.\

25.70\00.-ווװהרוגחה:”הפ

!1,900581.15.יוװיװגוו.11"כ"הס

םיווח"וװלףןלוװוציװו«8
.\00.-ת\יגוה.8-1
143.005.08,ססס.<ןװםףוװ,8.2

171.76ו.ססס,-דפווהקװ.83

1,268.89\,000.-לגוו)ילגו!ןגסכ'ח71,8%

300-400.<:\\:ו!:.8.6

חו'װןוית\וװחכ"הס
₪83.13ו6,וסס.-םותו"

[.!33.5%0,908.50-פ-װ-";װן:יחפ



תיטוקסחנעופ
וגואחחק

!”,וגפסי'יל'יייייוגח'יי םיפולוווה
ןדןװװן

ןוו-ןו”:=",ון!:
ןקווופפ/64

!!!133יפ"
',ט`ג\ון\פ.814.2
129,153.35.ססס.-וןבןןװןװו.8ו4.2\

9,155.33ו0<>2.0.-<םיתוחפםיחפ

ו6,56ו.2ןו2,000.-ןו\ן-.814.3
!12,0006.59.21.-ת\גןון:ייהו

ןויװ'גופװן«814.4
ובסוחווטמ))-5(

םש-\
5.000.-6.32ד.-)ו!"(װװנװ,ו.ג
50099-89.-םויוןוװסםותיחה«1.4

”(6.929.89ד.-)ו!”(ןהיפ-:::"חפא
.וכ-458.91!5,000.-ן-!װוװ:.חוטב.תא«8

!6,996.80«.521-װוװןגוםװן:יװ
*

”,521.83װו5.5>נ!ו,-ךז!ןתינווחיוװפניוװג
םחלב"!יו;51.0
ו9,80ד.ם415.?וס.-ןוהוויןסותימ.ס.ח

”.525.40!5.000.-ןוני/;'ןװװװ.0.12
סיװו'וםװ,620.-ם`גוגהיוװןװװ«0.2
99237ן,װס.-װוװװ"ווח!בגנ

.95511ןןװװןװון:יװ

552,40229551596.-װװןגיװ



תיטוקסחנעופ
'29'ונווווויוק

1965ינטיוו-ליוואיפסנוו'ויו
ע.!-`-2א-'"'"

ןותנח
!ןי-חווט”:::"ורייי

װן'װופט/א

.:\גו!..82

וגחןמרטופ)ויװ
\»₪ ;5,210₪96.32.-{1.5"!ולתומופ.ו.ו

20074.61.-,.ןוח-ןװ-פװו,«.נ

900226.55.-םחו-ותבםופװװ,1.4

1₪197.45.כ\ס.-)\.5ןחו(וװווב'פ(יחפ

פוװװן!.ו-:ןח.86

!691.54ד.000.-ןװוגװ:ונוװןו.8.61

1.500115.18.-וןװיןװתפ.8.64

-2,500.-ומװװןףװפ.6.65
"הרוחןװןןגװװװ.8.9 --ביג\װװעתפ
",ובןװןוגןװװװ.8.9ן 3523.852-92,ססס.-.«.'ורתפ

ןופװגג"'ןס'צהיו-ם.8.92
!סי-600.-םןװוװ-(ייז

!ם.-25ם.-::\,`",8.93
ןװװװופוןװװ:יװ

:47.8507,668.04.-פ-ןװוװ

”,55.16155.50ס.-וװגוןן:ייהב



"יפוקבהנעי”
ונואוויווק

.55

.8.6

.8.52

.54
>1-3(

.1.11

.1.12

.1.13

.1.14

.1.3

.1.4

)ם-דל

4.2.
.4ו21
4.22.
4.3.

!963ינטיוו-ליוואיפוגוו'וי
לווחה

ץוןןן

....וו:
םייוור"וװלןוןלחוףװו םידי”ןװוווגגהל`"םש
םיפח-\פוװןװןװװוה;יזוס
וװןיוגכ"הס

1!ם

וןװ.ןונח'ג
..ןווגמ
.ונסוח`וגוןו.חוכמ

10וווו(ןורתפב

חכולװידעצלחװכום
{\ןןה<ם'גןװט

)'!"(!תפװװ.:רוכ-פ
...."..-...וטספ

)-1.5װיו<
וװוחותופפוח
םהל-יחפםיסוריוו

..תונוטםיחפ
ו.וןןװחװגן-
יובח.\\װגום;יחפ

)7.5טוונ
!"...וא......ה
......ג....₪
.....מ
.ו..װ
װ'גלהןסחמ!י"ח"
...ןחםיפתבח,ופוח
םיבוטווןוװװ(יװ

ןיז-.ןוו
חןויוװוןוו
1963/54

150..

150.-
150.-

20,1ם6..

!₪05.-
5.954-<

6,871.-
500 ,
5.045`

ש.ו11..
' .000.-

!1,111.-

-.150
.,100
טסה

!וליו"
₪.!

11 .195.52

₪573.41
1,190.31

939.51
509.31

(.053.58

!?₪10.06

3:13.25

”!439.31נ'



[תותיסתוחוקפ.ונכוס
1163ינמויו-ליוואיו'ג!ןיוו

םיסולוחה
חווטו־ד

ןייוו-ן,ווח
:ןמוו

דןט.84
ידי”י\ייװ"ןופו.5
150129.50.-װוןװוװןװןו.5.1
20021.05.-ןוג-'וכוו-מם.5.2
10010.50.םוסחה.5.3

161.15\,050''יו-1\יו\הןיפיכ'חס
וןװהרמוחו,6
325.55רפסאו"חונפ-ייומ!"'מ.6.1
(1,25085.84.-ןוןוגוװןװי-.םויװג.6.3

2.000112.31.-ווחוןװגװװ:יחפ

!ווח-ן\װגווןוו-«!וח.7
540.15ס.-ומכ"...:וא,7.1

ת\יתגוו[וינוחנ'חם
5040.16.-ןורוו-

פפפװשכ,5ס><.-ןװוװװן.\\-:\":יװ

סיפוווות\יװןולתווחה.8
-\00.-:«יגוה.8.1
םיווח-זוװפװת,5.5
ביר\!,.5.81

28.000₪96.31.-הוונוםירבדבװוװ
\.«5,000131.60.-ןןװוןוינחוווװ

6,111.15\5.ססס.-װןװןםיןװוװוװ.8.815
6.5002,862.66"ןיטיג!ואובת.5.514
2.000419.80.-װרװוװתוגוזו.סוד

1,252.12!.ססס.-ווי"-יווו!ודלוו-.8.1315
!150371.50.-םלועהו,נװו![\!ליוו..819
50239.06:,2,-פ-וייןװפ,.8191

-4,050.-ןופוםיספ-פ'װו.8.8192
..יװוונ!\\ןװװןןן-ודיבו.8.8193
פ\ן'ו,5.8194



יפיתיטוקסחנעופ וװתחייפ
!"!ינוסוס-ליוואיושנ!ויוי

םיפוליחה
ןופו-וו
.ותופח ויוו-ן."י'ו.ןו
וװװן1963/64

וגוג-\";םג
\2.569ג886,ססס.-הװגןןהיניבוחװ
4,0003,142.13-"."::יוניכװוװ
כ.וספ,-8,000.-פ-ןװו:.ו"
י'װװןוןוו-וחװוװ
ןייפופגוידלירייפ

!₪06.15!2,500פיװגם
-1.500-היחהו"וגוח
1.000₪142-!חופתיװןםוחו-
-וד,\00.-ו`גופוװןפ-וװן
53.5ד7.05!29.ד50-ןוװוװי\ל\(ולהוותהכ"הס
דד,4\.114.36956ת-ועס:יחפ

ןווהו.85
װװווװןװװװגפװחװח

ו4.500«-29,000”ןװות
ןפװח"ןווגםשוגמ.85.1

--הוונ!.'ג
[וװלפ"!די#55.0
2.ם2ד,ו2ןומןויוםותו"`סח
945.17טוג-ותוויצםינויו".02
309.97םרומוהות.ס.נ

₪82.26: ןוחיגןװוןכ"הס
37ן\20

56.19%.חוני-פ;ףוחו:יװ
!.יב-שגל
טיוו[\]וװ.91

ןוףוחו:יחפ

ןװװגופ.ו
!22,6182,432.60.<)5.5ןקוטןןװבןפ.\.\
907.04י\יווו.\\װסװו1-3
2:015-?2.2507.<ויילויװפםיפויז”.4

25,86815.45.61.-וװוונום:יחפ



-”,וויפוקפהצצופ וחופיס
1963רבמטפס-לירפאיחונח'וד

פ"םיל."ה

ןופו-ח
ןופ-!".פ”:::".ו.11

ןוו-1965/6411

91.₪ םש-2 6.80.89\5.000.-:יגועװדװ.2.5
15.0006,230.89.-.הװגןובו:"₪

:..ש.חונ].(
3.64.09\0.0>כס.י'חי-”ישוג.3.1
2,219.57-וװןסװ!!!ע'.342
ו.62ד.5ם4.610.-)1"...(₪ףופ..:-«.,.3.2

?5547118,621.66י{6.5ןווינװװ!ןזומ-פ,יװ
ץוװוװגון!חונמ)4-71
4.17.11..-1:
פיװןח.4.2
4,005.85ו.ססס.-..מ"מפנװװ.4.21

1,5002,257.22.-םינהתודגסיװ'ת.22#
4.20\00.-ןויקנופיפת\פחלפונ".4.5
.1,דםס.תובגמוםינווגוחפנ.4.4

6,500.2ד«,וטשפונףג!₪11":ייהו

חומװ-!ו”.ןב.5
50292.50-װןװזװװפװןור.5.1
<.פס250.-.ומכחומב.5
148.-150.-ןווס-וה.5.

40«.1.05044.-ידרח"`1\ת'וסוכ"הס

ו-װ.וװבװװ.6
".י200.-ל"מוװעיפב.5.1
1:.1.1::\-תגב:.ןומ.6.2
ויווגפוחולו.םייח.6.

רודו[ה\גוװןכ"הס



"יפוקוהנויפ
'וגוו!וייחו

19631וגוסנו-לייוויוונוו'וי

םיפולוח11

!ץפומ
ותופח !ןריח-פ""יויו"
:ןב"1963/64

!םש«91
ןװ-װןןװװװגון:\\-;מ.7
200141.94-ו\גנ.1.1

200141.94.-ןװוװןןװוװװן.װװביװ
7.5₪פ.װוס.ד5>ו.-::\-;\װן.!וה:יתפ

פותח'י.וחקיוןװ-װה.₪
101.-־500.-11`ן(\ח.84

2.000659.48.-;`־פו\\.8.2

\2ן599.50יפוחוןיד.5.5
1,509.15וװװןיו-ובפ,תיב.8.4

ןוטלג]ןװװגן.8.5
\60.-!\יןװחי!ןיטווװװייוװד.8.51
פ-מגזפוװגװ.3.52
-ןװוװת\וװה,8.6
2015.95.55.ססס.-םיווחוגיװגװ.5.9
!ןיבןון.םאס
פופיופיטרג.8.11
10,0001,869.99.-)חוןג(ןוןיופווןװוח.8.12

15,00045,211.32-פופיפדוןװןןוו.135
־-וװוװטוװװבת.8.14

ת\װןװ.ןװףביװם
”,42942ןופו-ןח

תווצכ-נבת\װוה.9
536.1\2,200.-:יפוווןיװגן:\\ווון!:\-!\!\.9.5

תוולנ.םיפחוװםי\װו.9.4`
-8ד,590.-ךותחגיצמהװװןל

-ייפגיװפי\װגטוויפ.9.4
₪36.11!9,890.-תויפצתחויו-תת(יחפ

.".



.5-וויןווקםהנצופ ונװוווייןק

1955יניינע-לייט"יי'ג".יד
\נס\7ת:\

ותופח,וװמ !וליחתי""י,'יו']
ןונמ1955/64

ייפ!!!ופי.פי
.יפ[\וופ;0 «.דסומ-9.510ג-ןווגוו:םותו-.\.0.11
5034,138-ןיטגוניחו-.ס.\2
5:5004,055-92'תינדה!ו'צםיוװל'וו«0.2
8,28505.25ס.-,ווטצה”היה.03

םתומד10\,25.-:.חרפ."ו.גיהם
ו20,\פ6«ד288.0250.-פיפ!ןק-סוכ"הס
תחנהב!\\-תמוח:בסוג

.10.ו5ם..51..וװב
..ףוװןונזמ«002

298₪0,196.10.וךס.-פופװןפן:"הב
8₪496.10?'\,295.-םאונ-פ;".ופ
1,085סא.ספ\060155.-םזםוווןח:יװ

0.1,

..ןוק"'יו!ןימטיוו ־<!עגרהח.]םיפ`י'וי
..'װגװקותחופןךװןב־:װכ
\,ספט,060044,09'1,753.-פיפװװגיװ

450₪3,315.57,ססס.-וווװהםוימ,02
תומלהטוליחלהנייד.013

..!.םותה'װ'װםגוק
\,431.נ5־ו.2.203.0666ס,-\:װגםיפוכ"כ"הס
3.5\545,3ד-02וויצםיבולעהתוחפ
ו.2.205088.044.08.ס60..װגפמװןװ:”יװ
;45.50.15ו`גוותיב;ו"ח
נוןןזװיוותגװןןןכ"הס !65550521ו'גויןןװ

'-929,729.ודתתו"
11324658!ןוטועפ
1,220,996.23:«מו
29407551םיגתמ
4.095.655,56:יװןיוס



!םגח'וך

הסנת
1.4.55פוןגגגן₪."הוחו

9-63”ם'תנבװװ:וב-ןופ

963ונפוג-ס-ריווגאםיחנומו

כ"הס

ליופוי
-יז

42.100.61

”הפסו”
4, ! ”.670.91

4,218.56\.ם6

1955רבמטפס-
;{יכ,9.65אםוילהפוח)ןמויו

האצוה
1963דגס-פס<ליו"םיבול-ןג

\.4.65ם'װגגופיןונ-ןפ

30.9.63םיקנטו:ונו'ג:חןװ

גיהם

.ן6..

של
409565555

122,905”

4,218ן55ת86


