– משרד הפנים

מדינת ישראל

State of Israel – Ministry of the Interior

רשות האוכלוסין ו ההגירה

Population and Immigration Authority

תמונה

להחלפת סוג האשרה/בקשה להארכת רשיון ישיבה

Photograph

Application for the extension of permit of residence/change of visa category
: במשבצת המתאימהx נא לסמן

Please mark "x" in the appropriate square:

 Application to extend present permit of
residence for the period
מספר התיק
לשימוש המשרד בלבד
For official use only

בקשה להארכת תוקף רשיון ישיבה
לתקופה של ___________ חודשים

months

 Application to change visa category to:



: בקשה להחלפת סוג האשרה ל
הוראות למילוי הטופס
. נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה.1
. נא למלא את הפרטים הבאים בעברית ובלועזית.3

Instructions for completing Application form:
1. Please attach a recent photograph.
2. Please fill in following details in Hebrew and English.

Particulars of the Applicant פרטי המבקש
שם האם
Mother’s name

שם האב
Father’s name

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name
בעברית
In English

דת
Religion

הלאום
Nationality

השמות הקודמים
Previous family name

שם נעורים של האם
Mother’s maiden name
בעברית
In English

משלח יד
Occupation

האזרחות
Citizenship

תאריך הלידה
Date of birth

ארץ הלידה
Country of birth
בעברית
In English

תעודת מעבר
Laisser passer
ניתן בתאריך
Issued at

בתוקף עד
Valid until

מספר הטלפון
Telephone No.

הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

 דרכון
Passport
מספר
Number



המצב המשפחתי
Family Status
Married - אה/ נשוי

Single - ה/ רווק

Widowed - ה/ אלמנ

Divorced - ה/ גרוש

המען הקבוע בחו"ל
Permanent address abroad
העיר
Town

הארץ
Country
בעברית
In English

מספר הטלפון
Telephone No.

הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

המען בישראל
Address in Israel

העיר
Town
בעברית
In English

רשיון הישיבה עד תאריך
Resident permit valid until

הכניסה לישראל
Entry to Israel
במקום
בתאריך
Place
Date

תאריך ההנפקה
Issued on

אשרת כניסה לישראל שהונפקה בחו"ל או בגבול
Entry visa for Israel
מקום ההנפקה
הסוג
Issued at
Category

תעבוד המבקש/ת או י/המפעל או המוסד בו עובד
Establishment or institution where applicant is employed or will be employed
הכתובת
Address

המספר
No.

השם
Name
בעברית
In English

8/2011 מהדורה

The form continues on the back of the page

המשך מעבר לדף

3 / אש

– משרד ה פנים

מדינת ישראל

State of Israel – Ministry of the Interior

רשות האוכלוסין ו ההגירה

Population and Immigration Authority

להחלפת סוג האשרה/בקשה להארכת רשיון ישיבה

Application for the extension of permit of residence/change of visa category
Previous stays in Israel as temporary or permanent residentor any
other status:
 Temporary (dates):

:ת קבע או בכל מעמד אחר/ת או כתושב/ת ארעי/שהות קודמת בישראל כתושב
:(ת )תאריכים/ כארעי
:(ה )תאריכים/ כקבוע

 Permanent (dates):
 Any other status:

:( בכל מעמד אחר )תאריכים
?האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע

Was your status in Israel ever been cancelled? And why?

:נימוקים לבקשה ואמצעי מחייה

Reasons for application and means of support

Particulars of dependants included in the application פרטים של הנכללים בבקשה
Spouse בת הזוג/בן
תאריך לידה
Date of birth

ארץ לידה
Place of birth

שם האב
Father’s name

שם הנעורים
Maiden name

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name

Children under the age of 18 ילדים עד גיל
תאריך הלידה
Date of birth
In English
בעברית

ארץ הלידה
Country of birth
In English
בעברית

השם הפרטי
Given name
בעברית

In English

1
2
3
4

ה בקשה/ה עם מגיש/ה כלול/בת הזוג אם אינו/פרטים של בן
Particulars of wife or husband in the event that spouse is not included in the application
מספר התיק
File No.

מספר הזהות
Identity No.

(המעמד )לנמצא בישראל
Status (present in Israel)
Visitor –  מבקר
Temporary resident –  ארעי
Permanent resident –  קבע

Declaration

ת בישראל/נמצא
In Israel
Yes - כן
No - לא

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name




הצהרה

 לא פעלתי נגד העם.ה בזה שלא עברתי עבירה פלילית/ אני מצהיר, כמו כן.ה שהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי/אני מצהיר
.ת ע"י המשטרה של מדינה כלשהי/ לא קיים נגדי צו מעצר שיפוטי ואינני מבוקש. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור.היהודי ובטחון מדינת ישראל
I declare that the particulars contained in this application are correct and have been made in awareness of the fact that they are to serve as basis
for the consideration of my application. I also declare that I have not committed any criminal offence or any act directed against the Jewish people
or the security of the State of Israel and that I am not affected with any illness which might endanger the public health. There is no judicial warrant
of arrest against me and I am not wanted by the police of any country.

ת/חתימת המבקש
Signature of applicant
8/2011 מהדורה

התאריך
Date

For official use only / לשימוש המשרד

קבלה מספר
_________________________

מקום להטבעת חותמת הרשיון

המקום
Place

3 / אש

תאריך

-הלשכה ב

ת/שם הבודק

ת הבקשה/שם מקבל

 רצ"ב החומר

 אין הערות

 הבקשה סורבה

 הבקשה אושרה

נבדק ברמ"ש

ת במכתב שהעתק ממנו מצורף לתיק/ הודעה על סירוב נשלחה למבקש
:ה/שם וחתימת הפקיד

:תאריך

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח לתעודת זהות

תמונה

הדרכה :על התמונות המצורפות לבקשה להיות עדכניות ,חזותיות ,צבעוניות ,חדשות וזהות בגודל  35 X 45מ"מ) .גובה
ורוחב הפנים  25 x 35מ"מ( על רקע בהיר וחלק ,תמונה במדים או מאיכות גרועה או ממדפסת ביתית לא תתקבל.
עבור תעודת זהות במקום אבודה  /גנובה  /מושחתת נגבית אגרה על פי החוק ,האגרה נגבית עבור הגשת הבקשה
ואין מחזירים התשלום אם הבקשה נדחית או מתבטלת.

נא לסמן  Xבמשבצת המתאימה לבקשתך.
 תעודת זהות ראשונה .נוכחות אישית חובה ,יש לצרף  2תמונות ותעודת זהות מקורית של ההורה בה הינך רשום.
 תעודת זהות במקום בלויה .נוכחות אישית אינה חובה ,יש לצרף תמונה אחת ואת התעודה הבלויה בשלמותה.
 תעודת זהות במקום אבודה  /גנובה  /מושחתת .נוכחות אישית חובה ,יש לצרף  2תמונות ומסמך מזהה) .דרכון ישראלי חובה אם ישנו(.
 תעודת זהות בעקבות שינוי בפרטים האישיים .נוכחות אישית אינה חובה ,יש לצרף תמונה אחת ומסמכים מקוריים לאימות השינוי.
 ספח תעודת זהות במקום ספח אבוד  /גנוב  /מושחת .נוכחות אישית אינה חובה )למעט מקרים מיוחדים( ,יש לצרף את החלק העליון של תעודת הזהות.
 ספח במקום ספח בלוי  /שינוי בפרטים האישיים .נוכחות אישית אינה חובה ,יש לצרף את הספח הישן ומסמכים מקוריים לאימות השינוי.

פרטי מבקש/ת השירות
מספר הזהות
השם הפרטי

שם המשפחה

שם הסב

שם האב

תאריך הלידה העברי
שנה
חודש
יום

שם האם

תאריך הלידה הלועזי
יום
חודש
שנה

עפ"י חוק המרשם ירשם תאריך הלידה העברי בתעודת זהות שלך ,אם אין ברצונך שתאריך הלידה העברי יירשם בתעודת הזהות ,יש לסמן  xבמשבצת זו .
ארץ הלידה

המין
 זכר

המצב האישי
 רווק/ה  נשוי/אה

 נקבה

 גרוש/ה  אלמנ/ה

שם משפחה קודם

הלאום

המען הראשי )כפי שיירשם בספח תעודת הזהות(
מספר הבית
הרחוב

הישוב

שם פרטי קודם

שם נעורים לנשוי/אה

מספר הטלפון
מספר הדירה

המיקוד

שימ/י לב! המען שירשם בטופס ישמש כהודעה על שינוי המען שלך של בן/בת הזוג וילדיך הקטנים ,בתנאי שיצורפו ספחי תעודות הזהות שלהם.
אם אינך רוצה בשינוי המען לגבי בני המשפחה נא לסמן  Xבמשבצת 
כתובת למשלוח התעודה
המיקוד
תא דואר
מספר הדירה
מספר הבית
הרחוב
הישוב

אצל משפחת

עפ"י חוק עדכון כתובת ,התשס"ה , 2005-כל תושב רשאי למסור בנוסף למען הרשום במרשם התושבים גם כתובת למשלוח דואר אשר תירשם בקובץ מרשם
התושבים" ,כתובת למשלוח דואר" הרשומה במרשם התושבים תימסר למוסדות ורשויות עפ"י בקשתם בהתאם לרשום בתוספת לחוק.
אם ברצונך שהכתובת למשלוח התעודה תירשם בקובץ מרשם התושבים כ"כתובת למשלוח דואר" יש לסמן  Xבמשבצת 
אם ברצונך שהכתובת הנ"ל תירשם גם עבור ילדיך הקטינים ,יש לסמן  Xבמשבצת 

פרטי בן  /בת הזוג
שם המשפחה

מספר הזהות

שם הפרטי

חתימת המבקש/ת:

תאריך:

הצהרה על אובדן  /גניבה  /השחתה של תעודת זהות )יש למלא רק למבקש/ת תעודת זהות במקום אבודה  /גנובה  /מושחתת(
נא לסמן  Xבמשבצת המתאימה

אני מצהיר/ה שבתאריך ה-
 הושחת

 אבד

 נגנב

 על שמי

 על שם ילדי הקטין ) ,הצהרה על אובדן  /גניבה  /השחתה של קטין ,על אחד ההורים לחתום על ההצהרה בנוכחות הפקיד בלשכה(.

תעודת זהות  /ספח לתעודת זהות

נסיבות האובדן  /גניבה:
המקום בו אירע הדבר )פרט ככל האפשר(
האם הוגשה תלונה במשטרה  :כן

 לא

מקום הגשת התלונה:

אני מצהיר/ה בזה שאין ברשותי תעודת זהות .תעודת הזהות שלי אבדה  /נגנבה  /ואני מתחייב להחזירה לכם מיד ,אם אמצא אותה או תוחזר
אלי ,הובא לידיעתי כי תעודת הזהות שתינתן לי מבטלת את תעודת הזהות הקודמת .הנני מאשר/ת בזה שהובא לידיעתי כי לפי סעיף )35ב( לחוק
מרשם האוכלוסין תשכ"ה  :1965 -מסירת מידע כוזב ביודעין לשם קבלת תעודת זהות מהווה עבירה על החוק ודינה מאסר וקנס.

שם המצהיר/ה:

חתימה:

מספר זהות:
לשימוש המשרד

מר 1 /
הלשכה ב-

תאריך

שם מקבל/ת הבקשה

שם הבודק/ת

06/2012
קבלה מספר

תחום אשרות
נספח א לנוהל 5.2.0023
לכבוד
רשות האוכלוסין וההגירה

בקשתי בהתאם לנוהל  - 5.2.0023תצהיר
.1

אני הח"מ מצהיר/ה כי הפרטים שנמסרו בבקשתי נכונים ומהווים יסוד לדיון בבקשתי.

.2

אני מתחייב/ת לדווח לרשות האוכלוסין וההגירה על כל שינוי נסיבות שיחול במהלך
הטיפול בבקשתי ובתקופת שהותי בישראל ברישיון המבוקש.

.3

ידוע לי כי מסירת פרט לא נכון או חלקי ,לרבות פרטים הנובעים מן החומר המוגש
כתמיכה לבקשתי ,וכן העלמת פרטים ואי גילוי שינוי נסיבות ,עלולים להביא לביטול
כל מעמד שיינתן מכוח בקשה זו בהתאם לסעיף  11לחוק הכניסה לישראל ,תשי"ב-
 ,1952וכן להוצאת צו הרחקה מישראל כנגדי בהתאם לסעיף  13לחוק הכניסה
לישראל ,תשי"ב.1952-

.4

כמו כן ידוע לי כי מסירת פרט כוזב או צירוף מסמך כוזב מהווים עבירה פלילית
לפי הדין בישראל וכי רשות האוכלוסין וההגירה מוסמכת לדווח למשטרת ישראל על
כל התנהלות מצידי המנוגדת לחוק.

ולראייה באנו על החתום:

חתימת
המבקש

____________
חתימה

_________________
שם ומשפחה

מספר דרכון

תאריך

מאשר החתימה בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה:
____________
שם ומשפחה

_________________
תפקיד

מרכז שירות ומידע ארצי טל3450 * :

תאריך

חתימה

 -רשות האוכלוסין וההגירה

מדינת ישראל

הסכמת הורה לילד קטין

U

הסכמת הורה למתן אשרת כניסה  /רישיון שהייה  /מתן מעמד בישראל לילדו הקטין
חובה לתת ההסכמה בפני הפקיד
בלשכה /קונסול עם הצגת תעודת זהות/
דרכון זר

יש לסמן  xבמשבצת המתאימה
הסכמה למתן אשרת כניסה לישראל
הסכמה למתן רישיון שהייה /מתן מעמד בישראל
אני הח"מ
שם משפחה

מספר זהות/דרכון זר

שם פרטי

נותן הסכמה מתן אשרת כניסה /מתן מעמד בישראל עבור ילדיי הרשומים מטה:
שם פרטי

שם משפחה

תאריך לידה

מספר דרכון

את האישור אבקש להעביר לנציגות ישראל /רשות האוכלוסין ב-
הערות:
חתימת האב/האם

תאריך______/______/_______ :

U

לשימוש רשות האוכלוסין

אל :המחלקה לאשרות וזרים ,רשות האוכלוסין
U

U

מאת :הלשכה למנ"א ב-
אנא העבירו לנציגות ישראל ב _____________________ -הסכמת
למתן אשרת כניסה /
הלשכה ב-

האב /

האם

מתן רישיון שהייה  /מעמד בישראל ,לילדיו הרשומים לעיל
תאריך
חתימת הפקיד

שם הפקיד
חותמת המשרד

אל :החטיבה הקונסולרית ,משרד החוץ ,ירושלים
U

U

אבקש להעביר לנציגות ישראל ב ______________________________ -ההסכמה הנ"ל.
בברכה
אש 141 /

המחלקה לאשרות וזרים

  – } 

State of Israel – Ministry of the Interior

} 

ʤʰʥʮʺ

Population Administration

}~ ~ ~  /   ~

Photograph

Application for permit of permanent residence in Israel / change
of visa category
:ʤʮʩʠʺʮʤ ʺʶʡʹʮʡ x ʯʮʱʬ ʠʰ

Please mark "x" in the appropriate square:

 Certificate of “oleh” (Law of Return)
 Permanent residence (Law of Entry)
ʷʩʺʤ ʸʴʱʮ
ʣʡʬʡ ʣʸʹʮʤ ʹʥʮʩʹʬ
For official use only

(ʺʥʡʹʤ ʷʥʧ ʩʴʬ) ʤʬʥʲ ʺʣʥʲʺ 
(ʤʱʩʰʫʤ ʷʥʧ ʩʴʬ) ʲʡʷ ʺʡʩʹʩ 

Instructions for completing application form:
1. Please attach a recent photograph.
2. Please attach letter of explanation for application.
3. Please fill in following details in Hebrew and English.

ʭʩʮʣʥʷʤ ʺʥʮʹʤ
Previous family name

ʭʠʤ ʬʹ ʭʩʸʥʲʰ ʭʹ
Mother’s maiden name

ʣʩ ʧʬʹʮ
Occupation

ʭʠʤ ʭʹ
Mother’s name

ʺʥʧʸʦʠʤ
Nationality

ʸʡʲʮ ʺʣʥʲʺ
Laisser passer
ʣʲ ʳʷʥʺʡ
Valid until

ʡʠʤ ʭʹ
Father’s name

ʤʣʩʬʤ ʪʩʸʠʺ
Date of birth

ʯʥʫʸʣʤ
Passport



ʤʣʩʬʤ ʵʸʠ
Country of birth

ʱʴʥʨʤ ʩʥʬʩʮʬ ʺʥʠʸʥʤ
.ʤʰʥʸʧʠʬ ʤʮʬʥʶʹ ʤʰʥʮʺ ʳʸʶʬ ʠʰ .1
.ʭʩʫʮʱʮʥ ʸʡʱʤ ʡʺʫʮ ʳʸʶʬ ʠʰ .2
.ʺʩʦʲʥʬʡʥ ʺʩʸʡʲʡ ʭʩʠʡʤ ʭʩʨʸʴʤ ʺʠ ʠʬʮʬ ʠʰ .3

ʩʨʸʴʤ ʭʹʤ
Given name

ʤʧʴʹʮʤ ʭʹ
Family name

ʺʣʤ
Religion

ʭʥʠʬ
Nationality

ʩʺʧʴʹʮʤ ʡʶʮʤ
Family Status



-ʡ ʯʺʩʰ
Issued at

ʸʴʱʮ
Number

Married - ʤʠ/ʩʥʹʰ 

Single - ʤ/ʷʥʥʸ 

Widowed - ʤ/ʰʮʬʠ  Divorced - ʤ/ʹʥʸʢ 

ʯʥʴʬʨʤ ʸʴʱʮ
Telephone No.

ʬ"ʥʧʡ ʲʥʡʷʤ ʯʲʮʤ
Permanent address abroad
ʸʩʲʤ
Town

ʺʩʡʤ ʸʴʱʮʥ ʡʥʧʸʤ
Street and house no.

ʯʥʴʬʨʤ ʸʴʱʮ
Telephone No.

ʬʠʸʹʩʡ ʯʲʮʤ
Address in Israel
ʺʩʡʤ ʸʴʱʮʥ ʡʥʧʸʤ
Street and house no.

ʪʩʸʠʺ ʣʲ ʤʡʩʹʩʤ ʯʥʩʹʸ
Resident permit valid until

ʵʸʠʤ
Country

ʬʠʸʹʩʬ ʤʱʩʰʫʤ
Entry to Israel
ʭʥʷʮʡ
ʪʩʸʠʺʡ
Place
Date

ʤʷʴʰʤʤ ʪʩʸʠʺ
Issued on

Previous stays in Israel as temporary or permanent resident or any
other status:
 Temporary (dates):

 Permanent (dates):
 Any other status:
Was your status in Israel ever been cancelled? And why?

* The form continues on the back of the page

ʸʩʲʤ
Town

ʬʥʡʢʡ ʥʠ ʬ"ʥʧʡ ʤʷʴʰʥʤʹ ʬʠʸʹʩʬ ʤʱʩʰʫ ʺʸʹʠ
Entry visa for Israel
ʤʷʴʰʤʤ ʭʥʷʮ
ʢʥʱʤ
Issued at
Category

ʸʴʱʮʤ
No.

:ʸʧʠ ʣʮʲʮ ʬʫʡ ʥʠ ʲʡʷ ʺ/ʡʹʥʺʫ ʥʠ ʺ/ʩʲʸʠ ʺ/ʡʹʥʺʫ ʬʠʸʹʩʡ ʺʮʣʥʷ ʺʥʤʹ
:(ʭʩʫʩʸʠʺ) ʺ/ʩʲʸʠʫ 
:(ʭʩʫʩʸʠʺ) ʤ/ʲʥʡʷʫ 
:(ʭʩʫʩʸʠʺ) ʸʧʠ ʣʮʲʮ ʬʫʡ 
?ʲʥʣʮʥ ?ʬʠʸʹʩʡ ʪʣʮʲʮ ʸʡʲʡ ʬʨʥʡ ʭʠʤ

ʳʣʬ ʸʡʲʮ ʪʹʮʤ *
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ʬʠʸʹʩʡ ʤʣʥʡʲʤ ʭʥʷʮ
Occupation in Israel
ʺʡʥʺʫ
ʭʹ
Address
Name

ʺ/ʹʷʡʮʤ ʺʠ ʭʩʸʩʫʮʤ ʭʩʹʰʠʤ
Persons familiar with the applicant
ʺʡʥʺʫʤ
ʩʨʸʴʤ ʭʹʤ
Address
Given name

ʯʥʴʬʨ ʸʴʱʮ
Telephone No.

ʤʧʴʹʮʤ ʭʹ
Family name
ʬʠʸʹʩʡ
In Israel
ʬ"ʥʧʡ
Abroad

Particulars of dependants included in the application
Spouse
ʤʣʩʬ ʪʩʸʠʺ
Date of birth

ʤʣʩʬ ʵʸʠ
Place of birth

ʡʠʤ ʭʹ
Father’s name

ʤʹʷʡʡ ʭʩʬʬʫʰʤ ʤʧʴʹʮ ʩʰʡ ʬʹ ʭʩʨʸʴ

ʢʥʦʤ ʺʡ/ʯʡ
ʭʩʸʥʲʰʤ ʭʹ
Maiden name

ʩʨʸʴʤ ʭʹʤ
Given name

ʤʧʴʹʮʤ ʭʹ
Family name

Children under the age of 18 ʬʩʢ ʣʲ ʭʩʣʬʩ
ʤʣʩʬʤ ʪʩʸʠʺ
Date of birth

ʤʣʩʬʤ ʵʸʠ
Country of birth
In English
ʺʩʸʡʲʡ

ʺʩʸʡʲʡ

In English

ʩʨʸʴʤ ʭʹʤ
Given name
In English

ʺʩʸʡʲʡ

1
2
3
4

Declaration

ʤʸʤʶʤ

ʩʣʥʤʩʤ ʭʲʤ ʣʢʰ ʩʺʬʲʴ ʠʬ .ʺʩʬʩʬʴ ʤʸʩʡʲ ʩʺʸʡʲ ʠʬʹ ʤʦʡ ʤ/ʸʩʤʶʮ ʩʰʠ ,ʯʫ ʥʮʫ .ʩʺʹʷʡʡ ʯʥʩʣʬ ʣʥʱʩ ʭʩʥʥʤʮ ʭʤʹ ʤʸʫʤʡ ʥʸʱʮʰʥ ʭʩʰʥʫʰ ʬʩʲʬ ʥʸʱʮʰʹ ʭʩʨʸʴʤʹ ʤ/ʸʩʤʶʮ ʩʰʠ
.ʩʤʹʬʫ ʤʰʩʣʮ ʬʹ ʤʸʨʹʮʤ ʩ"ʲ ʺ/ʹʷʥʡʮ ʩʰʰʩʠʥ ʩʨʥʴʩʹ ʸʶʲʮ ʥʶ ʩʣʢʰ ʭʩʩʷ ʠʬ .ʸʥʡʩʶʤ ʺʥʠʩʸʡ ʺʠ ʯʫʱʬ ʤʬʥʬʲʤ ʤʬʧʮʡ ʩʺʩʬʧ ʠʬ .ʬʠʸʹʩ ʺʰʩʣʮ ʯʥʧʨʡʥ
I declare that the particulars contained in this application are correct and have been made in awareness of the fact that they are to serve as basis for
the consideration of my application. I also declare that I have not committed any criminal offence or any act directed against the Jewish people or the
security of the State of Israel and that I am not affected with any illness which might endanger the public health. There is no judicial warrant of arrest
against me and I am not wanted by the police of any country.

Signature:

:ʤʮʩʺʧ

Date:

:ʪʩʸʠʺʤ

Place:

For official use only
:ʭʥʩʡ

:ʭʥʷʮʤ

ʣʸʹʮʤ ʹʥʮʩʹʬ
:ʭʥʷʮʡ ʤʬʡʷʺʰ ʤʹʷʡʤ
:ʺ/ʬʡʷʮʤ ʤ/ʣʩʷʴʤ ʭʹ

:ʺ/ʬʡʷʮʤ ʤ/ʣʩʷʴʤ ʺʮʩʺʧ
ʸʮʥʧʤ ʡ"ʶʸ



ʺʥʸʲʤ ʯʩʠ



ʤʡʸʥʱ ʤʹʷʡʤ



ʤʸʹʥʠ ʤʹʷʡʤ



ʷʩʺʬ ʳʸʥʶʮ ʥʰʮʮ ʷʺʲʤʹ ʡʺʫʮʡ ʺ/ʹʷʡʮʬ ʤʧʬʹʰ ʡʥʸʩʱ ʬʲ ʤʲʣʥʤ



:ʤ/ʣʩʷʴʤ ʺʮʩʺʧ

:ʤ/ʣʩʷʴʤ ʭʹ

ʹ"ʮʸʡ ʷʣʡʰ

:ʪʩʸʠʺ

'ʱʮ ʤʬʡʷ
ʪʩʸʠʺ
ʺʲʡʨʤʬ ʭʥʷʮ
ʯʥʩʹʸʤ ʺʮʺʥʧ
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