
 לארשי תנידמ
 תד יתורשל דרשמה
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השקבהו ףוגה יטרפ

ןונכתו בוצקת ריכב ףגא

תיעוצקמה הדיחיה םש

תיתד הצעומ50030048820000618אבס רפכ .ד .מ

ףוגה דמעמקפס רפסמההזמ רפסמףוגה םש

רשק שיא יטרפ

ר"וי רזועאישנקחצי

דיקפתהחפשמ םשיטרפ םש

7905614096081810050766301409

 סקפדיינ ןופלטןופלט

datitks@gmail.com

ל"אוד

הצעומה שאר/הנוממ יטרפ

שאר בשוייסלברטןושש

דיקפתהחפשמ םשיטרפ םש

2023527050sostr555@gmail.com

ל"אודדיינ ןופלט

 ביצקתה טוריפ

 יביצקתה ףיעסה
 לעופב עוציב
2017 תנשל

 ביצקתה תרגסמ

2018 תנשל

 םיריחמ(עוציב
 )םיפטוש
2018 תנש

 עוציב זוחא
ביצקתה תרגסמ

2019 תנשל

תוסנכהה

1548911370001349370.98132000 ןיאושינ

0000 )חותיפ ןרק ללוכ אל( הרובק

5408175220005263941.00528000 תואווקמ

0000 הטיחש

4569775000004746960.94436500 תורשכ

6230030529905 רחא תוימצע

1158915115900011390790.981106405תוימצע תוסנכה כ"הס

1491381576751637041.03172494 שדוקב םיתרשמ תוסנכה

10478571117704111770411488080 תד יתורשל דרשמה

4 ךותמ1 דומע



3143572335311334531131.024464241 תימוקמה תושרה

4340567462849247345211.026124815תוידסומ תוסנכה כ"הס

30200407181959364.8193438 תומדוק םינש ןיגבו פ"ח תוסנכה

5529682582821060695361.047324658 תוסנכה כ"הס

תואצוהה

רכש תואצוה

50888700703129 ריע ינבר רכש

3773873404943424961.00351058 תונוכש ינבר רכש

3152373630003405750.93388056 שאר בשוי רכש

1236391699491745041.02191757 ןיאושינ תקלחמ רכש

0000 הרובק תקלחמ רכש

8877649215629019850.97921910 תואווקמ תקלחמ רכש

2984252865953001821.04654087 תורשכ תקלחמ רכש

3147085401414285730.79769944 להנימ רכש

1667531690001831341.08187712 שדוקב םיתרשמ רכש

02890942740940.94105576רחא רכש

6323509579829750001.01999375 היסנפ

3625150403781739205430.975272604רכש כ"הס

4 ךותמ2 דומע



תומושרב ביצקתה םוסריפמ םימי24-ל דע תוולנה םע ביצקת תעצה שיגהל שי

תולועפל תואצוה

2434961000864541.4168000 ןיאושינ

0000 )חותיפ תואצוה אלל( הרובק

6229406882436861520.99688000 תואווקמ

1298450000451140.9045000 ןיבוריע

3519182500005851072.34460400תינרות תוברת

1321950000625201.2561000 תורשכ

7107586351506291680.99719054 הלהנימ

531385000005600 תורחא תולועפ

1789306178439320945151.172047054תולועפ כ"הס

5414456582221060150582.147319658 תואצוה כ"הס

 תוינכות ןיגב האוולה רזחה
 הארבה

0000

2998600028360.475000 ןומימ תואצוה

11222851642)ןוערג( ףדוע

תיתדה הצעומה לש ח"ור

 תימוקמה תושרה םע תוצעייתה תבוח םויק לע אתכמסא ףוריצ וניה ביצקתה תעצה רושיאל יאנת
)תדה יתוריש קוחל )א( 'ט11 ףיעסב עובקכ(

 המיתח

החפשמו יטרפ םשדרשמה םש

ןמציר דעלגןמציר דעלג

דיינ ןופלט ןופלטל"אוד

gilad@richmancpa.co.il7664537098397399052

Richman Gilad ID_032296063
2019 ילוי15 ינשםוי

הוולמ בשח
 אלןכ ?הוולמ בשח הצעומב םייק םאה

םימולשת רשאמ ח"ור
 אלןכ ?תיתדה הצעומב םימולשת רשאמ הוולמ ח"ור םייק םאה

4 ךותמ3 דומע



 .דחאכ םינימה ינשל סחייתמ אוה ךא ,רכז ןושלב חסונמ הז ספוט

ףוגה לש המיתחה ישרומ תרהצה

תילטיגיד המיתח

 אלןכ ?תיתדה הצעומב ףסונ המיתח השרומ םייק םאה

תילטיגיד המיתח

החפשמ םשו יטרפ םשןושאר המיתח השרומ דיקפת

 יסלברט ןוששהצעומ שאר

Trabulsi Sasson
ID_025403163

2019 ילוי15 ינשםוי

החפשמ םשו יטרפ םשינש המיתח השרומ דיקפת

םחנמ רואילרבזג

Menachem Lior
ID_027447457

2019 ילוי15 ינשםוי

4 ךותמ4 דומע


