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 619 ......................................................... פרק ב': עניינים שונים
 619 ........................................................ . הודעה על הפסקת ייצוג1
 620 ................... תיק מזונות קטינים -. חישוב מעודכן מטעם החייב 2
 622 ...................... . התייחסות החייב להחלטת רשם ההוצאה לפועל3
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