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לדיוןהשאלות

 .עתידיתמעיסקהרווחיםלחלוקתהסכםא.

עצמה.בקרקעכשותפותדינהאםברווחיםשותפותב.
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, 
הממונות
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 ,ר'י t'ינמכויןן'י ttמכמ'י 10%
עמווחתמוקכנן'יוח tוס tרמחינו,רז'יחנקו,כננקכניי, 5חינופעונתוגמינח tוס tרמנומיוחין

חותנסייחו"מקיי'ינכוירכיי'יכיח tכס"קנג tסייכפתח"חועייכ'יס,נחזוייכוניסחיכסכו tטי tכ
'יייכ'יג'יכיסעינ tיכסיכמונחיוננחזויינונ'יקכנןחיןטי tכחונ t,כיוןקניןכנחוחפינו :וז"נח
t יימ"חכחכ't מt יככתכ't ככמנו'יו'יו"נוננחזוייכוניןחינןטיt ,מייייקניןכנחע"כו'יתסטי

כויחי tכיון'יכח'ייי'יונפי"ז ,כע'יסנחזוייכוניסחינסכו tטי tעמוכחונ tרקכנןר'ייינוענ"כ,וכוי,

 ,ניו tנננונס tגומחוייכיסכ'יס,נחזוייכוניסחינסחו ,כקכננותנס 5חיעונר tטי tיגעסכחונ

 ,נמנויר'י t'יןן'י ttמנמ'י 10%'יוחניו tונחמוי

אייכלר.סרדכ!




