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    ,,,,חברות וחברים יקריםחברות וחברים יקריםחברות וחברים יקריםחברות וחברים יקרים                                

    
    

    !!!! ומבורכת ומבורכת ומבורכת ומבורכת שנה טובה שנה טובה שנה טובה שנה טובה----    משפחתכם ויקירכםמשפחתכם ויקירכםמשפחתכם ויקירכםמשפחתכם ויקירכםלללל, , , , אחל לכםאחל לכםאחל לכםאחל לכםברצוננו לברצוננו לברצוננו לברצוננו ל                                                                                
    
    

    ....חום וחמלהחום וחמלהחום וחמלהחום וחמלה, , , , שנה מלאת אהבהשנה מלאת אהבהשנה מלאת אהבהשנה מלאת אהבה        . . . . ת שמאות מועילהת שמאות מועילהת שמאות מועילהת שמאות מועילהשנשנשנשנ            ,,,,בריאותבריאותבריאותבריאותאושר ואושר ואושר ואושר ושנת שנת שנת שנת 
    ....קטה ללא סערהקטה ללא סערהקטה ללא סערהקטה ללא סערהשנה ששנה ששנה ששנה ש        ....ששכרה בצידהששכרה בצידהששכרה בצידהששכרה בצידהשנה שנה שנה שנה             חהחהחהחהצמיצמיצמיצמישגשוג ושגשוג ושגשוג ושגשוג ושנת שנת שנת שנת 

    ,,,,נת צמיחה למרות הכלנת צמיחה למרות הכלנת צמיחה למרות הכלנת צמיחה למרות הכלשששש        ,,,,השבחות מלאותהשבחות מלאותהשבחות מלאותהשבחות מלאות    תתתתשנשנשנשנ            ....עשרהעשרהעשרהעשרה וה וה וה והלימודלימודלימודלימודשנת שנת שנת שנת וווו
    ............טוב מהכלטוב מהכלטוב מהכלטוב מהכלה של ה של ה של ה של שנשנשנשנ        ....השגות מוצלחותהשגות מוצלחותהשגות מוצלחותהשגות מוצלחותשנה של שנה של שנה של שנה של                                                                                             

                                
    ,,,,שלכםשלכםשלכםשלכם

    
    ר הלשכה ר הלשכה ר הלשכה ר הלשכה """" יו יו יו יו––––אוהד דנוס אוהד דנוס אוהד דנוס אוהד דנוס 
    ,,,,ופרופרופרופרלאלאלאלאדן דן דן דן , , , , אריה קמילאריה קמילאריה קמילאריה קמיל, , , , חיים מסילתיחיים מסילתיחיים מסילתיחיים מסילתי, , , , פנחס שפיראפנחס שפיראפנחס שפיראפנחס שפירא, , , , פזית בובלילפזית בובלילפזית בובלילפזית בובליל, , , , דליה עסיסדליה עסיסדליה עסיסדליה עסיס

     חברי ועד חברי ועד חברי ועד חברי ועד----    יוסי רייטן ודוד דדוןיוסי רייטן ודוד דדוןיוסי רייטן ודוד דדוןיוסי רייטן ודוד דדון, , , , עמיר סיווןעמיר סיווןעמיר סיווןעמיר סיוון, , , , דני מורדני מורדני מורדני מור, , , , אלי כהןאלי כהןאלי כהןאלי כהן, , , , מוטי דיאמנטמוטי דיאמנטמוטי דיאמנטמוטי דיאמנט
             עובדות הלשכה עובדות הלשכה עובדות הלשכה עובדות הלשכה––––    אלה בראייב וגלינה טלנקראלה בראייב וגלינה טלנקראלה בראייב וגלינה טלנקראלה בראייב וגלינה טלנקר, , , , שוש גנוןשוש גנוןשוש גנוןשוש גנון


