
ד/י ביטון
�ז13516 ח013 :מאת
יום רביעי 11 יוני 2014 12:09 -.נ&לח

6ח/\11 ח£3 ;61>621ו*¥6 0766 ;אל

א הסכם פאינה ;£# :נ̂ו

טופל. כן.

01311 135(61
0?0

0. +972-3-5444407
ךייץ̂ף 972-3-5320175+ .?
^!.+972-52-5222999  ̂1 ^ 

*0 
^

̂ 1 ח313-11.001ז<5)1ח013  ̂ 1�£,{"^£^ יי \
\  רח0^313-11ז.^^\̂/

 9חו00
9006 9חו0(0 ץ6 !6̂1

/̂ 17^-€1,161*ח08 611!�]

̂!ס5וס 5̂ ו2וח1 ̂?16ז00 ץכ11)16)  10165? 36ה3ו!0^£ 0'
2007

61>621^6י)ו ^6/\0 :וח0̂
1*1* 10:26 2014 ,11 6חנ1נ ,ץ6$019רו63/\/\ :1ח56
135̂ ח013 ;6ת117 ת3^ :10 61

הסכם פאינה :^ה :3601<1ט5 ]

אתם עלזה? ?

? 6̂י1ץ 601/\0 גוח̂ג 62̂ו 61
̂ק 3:34 2014 ,03 6ח11נ ,ץ3^65ט7 :1ח56 ; 1
̂ ;�195161 ח019 :10 ; 6ח'\11 ח

נ1ו31 ;|6 הסכם פאינה ̂:

האם ה0דרתם מזל אמיר נאמי את החלק שלנו מהסכם פאינה? תודה

2
61>621ו*¥6 1)076

.? ?011^6181 ̂ ח3וח311
 י י

0. +972-3-5444407
(= ̂ק'י 972-3-5320175+ . ̂ך

1/^ 972-50-5331563+ .1א ?  >^ 13 4
;� 0\/6(1.¥6 £^כ\4?1^£0. וח1.00ו-318^@

,̂ 9006 9ח101) ץג6̂111 9חו00 ש3400^^
,61נ4ח06 :!£!�!2* 161-̂ 17

2007 0165*5 96ת3ו*€*£ 0^61^00 ץנ1 ^16)^3 �ו6והו1?501)ס |
00€.ש;/י/^ וח0.00^6}

:

?ו
1 -  . 

? 1



חי ביט וו

?19516£ ח3�]0 :מאת

̂י 05 יוני 2014 11:20 :נ0לח יום רומי

6ח/\11 ח£9 ;61>621ו{¥6 1)6/\0 :אל

הסכם פאינח ;8£ :נו^א

אני בקשר עם אמיר.
הם עדיין לא קיבלו ממנה הסכם חתום.

ממה שנאמר לי ההסכם ה1א שה'א משלמת 20 ואנחנ! מקבלים 7 מת1ך זה.
אם ת1כל לאשר בבקשה שאלה הפרט'ם,

�61)135 ח3�ז0
0=ז0

0. +972-3-5444407
?. +972-3-5320175 ^

3̂ ךק
1̂ 1. +972-52-5222999 \*$ 1 4 �̂ ±

^ \̂^.̂  רח313-11.00
 9ת001

9006 9חו0*£ ץ6 !6̂1
17^-!6ז '�ז16ח06 611ה2\/

161̂)€0 ץכ1 1)16)30 �ן5.ית61(15€כ! 2007 863נ1?1 96ה3ו^£ 0
¥¥¥י\¥¥ ̂,י:61(00€. 1"ו£01.0

161!62ר61ץ ^£^\0 :וח0�ו^
!אק 3:34 2014 ,03 6ת^נ ,ץ19)65ג11 :*ח56
135̂ ח3�ז0 :10 ̂ ;�ז6 6ח/\11 ח3

הסכם פאינה :*6€);נ1ט5 ;

! האם ה0דרתם מול אמיר נאמי את החלק שלנו מהסכם פאינה? תודה

! 
2 י

ח 3 וח 1311*810 �^16)תט0?
0. +972-3-5444407

ק' 972-3-5320175+ .=1 , ךץ̂ף
1*1. +972-50-5331563 ^/ 1 

^ 
̂ן�  1

ל1 וח00.(!-9-ו3ז^¥6.^6/\0 1/ל\1י11
נ>900 9חו10} ץ6 611/" 9ח001 וח1.00ו-3^13.^^^
,£61ח06 !61ח2^ 161-̂ 717

וח€0.0^£€!0£:>.^^ *

* 1



'7 /7-7

ת* גיטוו
6̂ץ 63/\0 :מאת 61)621ו
יום חמישי 12 יוני 2014 06:45 :נשלח
6ח/\ו1 ח£3 :אל
0̂ :עותק 1 135161
הסכם פאינה :£* :נושא

טוב. יום סוב.

6ח/\ו1 ח83 גוחס'ו?
1̂/ 12:28 2014 ,12 6ח10. ,ץ13)5*111*1 :*ח56
61>621^6ץ !(6£/\0 :10
�61*135 ח3'ו0 :00
הסכם פאינה :£^ :601[ג1ו51

בדבר בע"פ.

̂ .1>6-\0> 61^¥€1162 66יץ0 ,בתאריך 11 ביוב 2014 22:52 :כתב <1ז11.001-^3?^
עדכוני. למה אתה לא אוהב את זה? מה מפריע לך? זה הסכם מק1בל 1נכ1ן שצריך לגבות אותו מול אורן הלפרץ. אנא טיפולכם ו

6ח/\11 ח 89 :\זז0ז¥
̂ :1ח56 1/\זק 3:16 2014 ,11 6חו1[ ,650137ח^6/
61>621^6יוי נ60/<0 :^
הסכם פאינה :86 :601[6ט5

.לפרוטוקול- אבי לא אוהב את הסידור הזה ;
צריך לוודא אותו עם אורן הלפרין. יש לי גם חלופה- אציג לך מחר

כתכ/ה: , "�135161 ח013י' <וח0ם.ו!-3-ז78@1ח3-ו0> ב-! 1 ביונ 2014, בשעה 12:08

טופל. כן.

61)135 ח013

0. +972-3-5444407
<8ווק.1*553ח113_313*_1060> 972-3-5320175+ .=1 ;

1̂ 1. +972-52-5222999
תן3-1100י]3יו<5}1ח013

1/ץ^/'161 ,�161ת06 2̂11611  ̂ ן
<:811.(^41>001ג3€6£?> <0ח2669.0ח;3)6>1ח11>

̂ז�2^€0 ץכ! ^6^^3 ?ו6וח!5!0?וכ1 ̂ 36ת€113ז(£ 0 11163 2007
^^?:̂ וה0^?ס^16)ס^./

831111̂ 6ח
ח3וח?!3ו01 113) 0) �ן150/̂\

0. +972-3-5444407
?. +972-3-5320175
1*1. +972-52-4422304
וחס11.0י9ץ8ז^ח3^

1



̂י*"^ ^1313-11x0./ו/\/*\^\ "̂ ^
4211611 06̂ 61, 761-^17 >̂  1 ^ 1̂ ^
\/י\1י\/10 §1111
^^ ̂ 1)900 10109) ץ5 611/¥ 9ח!00 ^

̂?€0116 ץכ1 303>23 �ז6וח015€131 2007 50168? 98ח3ו*ם*£ 0/ו

0^6(1 ̂ 611621(61
ח3חו1ו€113 81 -?6/£ה00?

0. +972-3-5444407
̂'י 972-3-5320175+ .? ךין^
!̂ 1. +972-50-5331563 1 ^ 

"0 
^

^900 9ח101> ץ6 611)^ 9חו00 וח1.00ו-3ץ3ז.^\/^̂/
/\1^-61ז ,ץ6^ח06 611ח2\/

 ^6^1)9 �ו6וח150131ג]
 6X^0^00 ץכ1

£x^^^96ח 
^11!€8 2007

רח0^,0^6|^0^-^^<./\

0 :תו10? 61>621ו¥61̂ 
65̂ח601/\/\ :1ח56 * !א* 10:26 2014 ,11 6חנ1נ ,ץ3

135161 ח019 ;6ת/י11 ח19] :70
הסכם פאיבה 1/^ :±>36<1נ51

אתם על זה?

0̂ :וו101? !6>621וץ¥6 601
̂ק 3:34 2014 ,03 6ח11נ ,ץ3^63ע7 ;*ח56 ן
11706 ח3^ ;ץ£)135 ח3ח0 :70
הסכם פאינה :*60ןג5111

האם ה0דרתם מול אמיר נאמי את החלק שלנו מה0כ0 פאינה? תודה

: 2
61)¥611621 64ע0

ח3וח�1ו3ו)€ £ ^6^חע0?
0. +972-3-5444407
<8ח3ן.1966001ח1> 972-3-5320175+ .=1
1̂ 1. +972-50-5331563�?

? 0̂ £^-̂ וח1-00!-5^3זי5)6
יי = _ וח 1913-11.00.^/^^
/\ו/\£-161 ,�ו16ח06 2̂11611

<9תגן.03ס396יח1> <^1§.386002וחו>

̂י:)£י£ 0^ז32>€0 ץ6 ם30€16 �ו6רח031?01 ? 2007 63!0א 96"3

1

2



חי ביטון3?ל^

61^62^6�'1י 64/\0 :מאת /
יום חמי^י 12 יוני 2014 05:45 :בשלח ן
6ח/\11 ת£3 :אל ;

133̂ ח019 :עותק 61
הסכם פאינה :£* :בוע1א

ו

י/ם טוב. ב.  ט/

1�8£1 :וח10? 6ח/\11
̂ז :1ח?5 ̂ ,ץ13)5זו1ו 1^4 12:28 2014 ,12 6חט
61>621ר61ץ 10:01/601
135161 ח013 :00
הסכם פאינה :8£ :^£[<|ו51

! נדברבע"פ.

ו

0 ,בתאריך 11 ביו�נ 2014 22:52 :כתב <1ז(313-11.00ז@1¥£)6י\0> 61^¥61162̂ 
למה אתה לא אוהב את זה? מה מפריע לך? זה הסכם מקובל ונכון שצריך לגבות אות! מול אורן הלפרין. אנא טיפולכם ועדכוני. י

6ח/\11 ה83 :וח10?
1̂ק 3:16 2014 ,11 6ת11[ ,ץ65013ח6:1̂/ :1ח56 !
61>621^6ץ 6€1/ג0 ::6
5116]601: הסכם פאינה :6?1

1
.לפרוטוקול- אני לא אוהב את הסידור הזה :

צריך לוודא אותו עם אורן הלפרין. יש לי גם חלופה- אציג לך מחר

, "ץ13516 ח3�<0" <וזו9-11.00-ז3ז@1ח8-!0> כתב/ה: ב-11 ביונ 2014, בשעה 12:08

טופל. כן.
1�

135161 ח013
0 0̂

0. +972-3-5444407

=ז ^ <6ח3ן.1^55ת113_313ז_1080> 972-3-5320175+ .
[. ^. +972-52-5222999

וח€0. 1913-11(5) 01301
\̂ \ וח1313-11.00.^̂\
ח06 2̂11611 6̂1, 761-/\\/(\/

<^13-51^41>9066001ז> : <סח2689.0ח1^6^ח!1>

16̂)^3 61תן!3^15ם 167̂)00 ץכ1  0 ^x^6̂ו 2007 0105?* 9£ו^
רה0.00^00016 ./^#! ?

6ח/\1-1 3̂0 :;
;: ,40171501 (01 ח3וה311ו0 6̂ו
;� , 0. +972-3-5444407

^. +972-3-5320175
; ^1. +972-52-4422304
רח00.!ו-3�ן3ז@ח88 !

1



)'* ד7-

̂*^ וח1.00ו-1313.^/̂\ 1 מ 1
^ /\!/ץ£-61ד ,61*060 211611*  ̂ 1 ^ 

"0 
/^

^^ ̂ 90011 9ת101> ץ5 611* 00109 ^

2007 115105? 00ה3^£ 0^561>€0 ץנ* 940160 ץ6וזז150131ס

^^^00(16̂ הר01ס .0

61>621ן¥61 601/\0
ח3וח311ו8101 �161)ח011:]

0. +972-3-5444407
ך�ןיץ̂ף 972-3-5320175+ .=1
1*4. +972-50-5331563 \-  ̂1 4 "0 

^

 יח€0.3-11^3ז.^^^\ ו
 9ח001

1)900 9ת!0(€ ץ<6111^

̂!90 �ו6וח!15£13ס 6^ 
 ץל!

̂�ר€0116 2007 11165*5 96ח9!^£ 0

וח€0. 0^0046.^^^

6£̂/\0 :תו0ץ? !6)621ו]6ץ 
}^/ 10:26 2014 ,11 6תענ ,ץ6549ח601^ :4ח56 1

135̂ ח013 ;6ח/\11 ח9^ :70 6̂ �
̂\? :3#/ל//$1. הסכם פאינה :

אתם על זה? :

1

076 :וח10?  ̂ 61>621ו¥61
1אק 3:34 2014 ,03 6חטנ ,ץ6$43ט1:1ח38
6ח/\11 חפ?? ;139661 ח3�ז0 ;10
הסכם פאינה :^60נ6ע5

האם הסדרתם מ1ל אמיר באמי את החלק שלנו מהסכם פאינה? תח�ה
ו

-: 2
61)621ו<6̂ 0¥66

161) ח 011? ן ה3וח�ז31ו€1 81
0. +972-3-5444407
<8חגן.386001וחו> 972-3-5320175+ .=1
1*1. +972-50-5331563
0\/6^.¥6 וח€0.1ו-3יז3�ך@
\^^ /̂ .̂ וח€0.1!-918

<9תק.396003וחו> <^1§.6002§3רח1>

2007 165^ 9£ח^ו{^x£ 0^167>€0 ץ^ 0.3^613ודו 31^015 . ^

!

1 2

 ___""_ י"
^



ו

ל- ? חי ב*13ון̂ 

ץ 1)076 :מאת 61>621̂ו
! יום רביעי 11 יוני 2014 23:53 :בשלת :

6ח/\ו1 ח£3 . :אל
�ז13516 ח3�?0 :עותק
הסכם פאינה ;£# :נושא

למה אתה לא א1הב את זה? מה מפריע לך? זה ה0כם מק!בל ונמו שצריך לגב.ת אות! מול אורן הלפרין. אנא ט-פ.לכם ועדכוני.

6ח/\1_1 ת83 :ות0ץץ
̂ :1ת56 65̂ח1)6/ ̂ק 3:16 2014 ,11 6חנ1נ ,ץ3 ו'
00: 0\/6(1 / 6/7 £ 1/ (6/
:6^:601[נ5111 הסכם פאיבה

.לפרוטוקול- אני לא אוהב את הסידור הזה
צריך לוודא אותו עם אורן הלפרץ. יש לי גם חלופה- אציג לך מחר

ב-11 ביונ 2014, בשעה 12:08, "�135161 ח3'01" <ת3-11.001ץ3זג5)1ח9^0> כתב/ה: י.

0!פל. כן.
ו

61)135 ח3�ו0
€?0

0. +972-3-5444407
<§חכן.5531:1ח3�זז_1313_0§10> 972-3-5320175+ .=1 /

1̂ 1. +972-52-5222999
ות1.00ו-3ין9ז@1ח3י]0 ;
וח€0.1ו-318}.^^/*\ ;י

/̂ ̂-ן6ז ,�ז16ח06 211611 /יו/\
̂,כ4161>3€65001^> : <0חס,2669חו601>!ח!1> <)1

61̂)£0£ ץ'^ 06666 ץ5וזזו6!םג01 '0 ^̂ ̂ן*"!� 2007 65!נ1^ 

6ח/(11 ח3ק
ח3וזו1311^0 16{) 0) �ז150/̂\ :
? 0. +972-3-5444407
\ ?. +972-3-5320175 '̂ ך-י^
\ !̂ , 1 ת� 4 1 ̂\ 972-52-4422304+
\11*\/רי1, וח1.00ו-813זי5}ת3^ '? .-1/\

3)900 9חי0נ£ ץ5 !!6" 9חו00 וח€0.313-11^^̂/
ו
,61^ח6ס 20611^ י 161-/\\/17

1̂כ! ^6^*30 ז6רחו5! 2007 111165! ££ח9ו*€*£ 0/^67^00 ץג11

: 0 6̂(1 7611621(81
ח3וח311ו01 6 ץ46תו01=! ;
\ 0. +972-3-5444407

1=. +972-3-5320175
; ^1. +972-50-5331563

1

 ; י1



ו

 ̂^ וי | ן^ ? תז1.00ו-3ץ^ז@6ץ.^6ע0 " ט

: _ /̂̂ \/ ג! ^ 1 ^< וזז0: .1313-11./

̂\01\1. מ1. 717*-761, 61^ח421161106 ," י /- ג *-
0 

 ̂
9000 9ח£101 ץ6 6̂11 9ח001

 95חx^^3£ 0^67!?€0 ץ(1 1)1116)3 ץ6.יזז91^5!ם
{̂ 11125 2007

רח0^-0^36>0^.^\^^

6£1/\0:ת01�ז? 61>621ו¥61
^ 10:26 2014 ,11 6חנ1נ ,ץ3^65ח^6/̂ :1ח56
10: 1̂ �ז13316 ח3�?0 ;6ח/\11 ח3
6[נ1וו5 הסכם פאינה :¥/\? ̂:

אתם על זה?

61>!62ו)6ץ 601/\0 :ימ0יו? :
 'ץ9^65ע7 :£ח56

1̂ק 3:34 2014 ,03 6ח0נ 1
6ח/\ו1 ח15? ;ק13516 ח013 :70
הסכם פאיבה :601נכ1ע5

האם ה0דרתם מ1ל אמיר נאמי את החלק שלנו מהסכם פאינה? תודה

, 
� 2

ח3וח311^€ 6181^חו01ץ

; 0. +972-3-5444407
<6חק.386001וח1> 972-3-5320175+ .? /
; 1̂ 1. +972-50-5331563
יח313-18.00ז^)¥6.^6/\0 ;
_וח1.00(-3י<13-^^^ , :

̂-761 ,�ז16ח€6 611ה2\/ - : 717
<9חק.396003ות)> <386002.8#וזו!> :

/ 1)16)301 �]£יח!018013 ̂ו€0€161 /? 2007 41663ק 96ה3ו?£0€ 0

;� . 
2



ח*ב9ט7ן
י \£>\2§\$ץ 64'\0 �מאת

יום שי'טי 06 ירכי 2014 07:37 :נשלת !
11706 130! ;£1)135 0130 :אל |

הסכם פאינה :££ . :גושא

איה אכן הפרטים. תודה.
ן

, 135161 0130 :וח£10
1̂טוח� :*ח59 37, .1006 05, 2014 11:20 484

י 06/\ו1 ת83 ;61>621ו^ ^6/\0 :ם7

̂ז :ז360כ1ו51 הסכם פאינה :£

אני בקשר עם אמיר.
הם עדיין לא קיבל! ממנה ה0כם חתום.

ממה שנאמר לי ההסכם ה!א שהיא משלמת 20 ואנחנו מקבלים 7 מתןך זה.
אם ת1כל לאשר בבקשה שאלה הפרטים.

0130 135(61

0. +972-3-5444407
=ן . +972-3-5320175 '̂ ךקך^
^. +972752-5222999 ^ 1  ̂  

1? 
^

̂י 9ת001 ת001.(ו-1313.^\^^ 60001 9ח£101 ץ(6111
/\ו/\£-61ד ,161ח06 !61ו21\/

̂'ד16?€0 ץכ! ^06ם3 �!6רוווס!30!ס 1̂! 96ז31ו!€£נ"1 0 ^165 2007

61>!62ו]¥5 601/\0 :ת!0�1? ;.
11̂ :£וו56 ̂ק 3:34 2014 ,03 6חנ1נ ,ץ9^65 1

11706 ת3^ ;182161 ח013 :10 ;
הסכם פאיבה :^6|;נ1ו51

האם הסדרתם מול אמיר נאמ' את החלק שלנו מהסכם פאינה? תודה

| 
 ? י

. 2

? 0̂ 6(1 ̂ 61162^61
ח3ודו�וו3ו^810 ץ16>ת00? . :

0. +972-3-5444407
ף�*=ץ^ 972-3-5320175+ .=1
1̂ 1 (ל 1 111 972-50-5331563+ .1

.̂ ^ ^900 9ת201> ץ1 !{6" 9ח001 וח313-11.00ז̂.
/י1/ו£-! 6ד ,'060161 2̂11611

̂ו£ 1310161^015 1 131?€0 ץ5 !>05 2007 65!נ111 95ח3^€*£ 0̂/
? \# וחכ361:1¥0.0ונם.̂/

1




