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םידקומתודש`ן":חהיתכא

םתד2,000'
םנוד2,000תויגויוותרדסאיה\ב־.חיװ37
םנוד2,000א"קס!םירותנצ

םתד1,000ךוךויגוח39
םתד5,700װיװ!«.י:130.40
םנוד10,350חחוחםההחםדװװװ
םנוד500פ'וגװזםויוי\יהתרות`גװןוונואהעקבבװרוא.42
םנ1ו20,000)װקלםונףװוחואווקגת.ה;רתשע
םחו6,000ןוחיגהגװוךםיקחסמשרגמהמ
םתד2,000ךלמההטלפבװווןעװ-«,ימההרחת”

םגוו104,195
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