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$TS1$הדגישה$TS1$

$DN2$הדגישה$DN2$ייעוץמתןעלאוסרהחוקכי
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היאיועץ.רישיוןלושאיןלמי

ייעצוונציגיההחברהכיקבעה

הש־של"לכדאיותביחסלתובע

קעה,

$TS1$,השקעה$TS1$
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להשקיע,עליולחצוהחברהנציגי
לאפיקיאותווכיוונולוייעצו
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