
     
     
   
              

 
          

           

           
      

   
        

  
          

  

   

          
   

 
    

            
    

 
    

          
  

 
    
 

   
         
        

 
            

  
 

    
            

           
          

            

 4 ,ץרמ 9102
 55509ס/

 /211 סרמב

 . 

 הכלמ ,הייריע ה רקבמ

 םיומ2 /91 רפסמםיפסכתדעת ו בי יש לקוטורופ

ביישומ לאייח ,ויאייא ומטבה ,םלעומ תאיל ,בוכורוב םרה בא ,י וז ב רפוע

 ןודעס ןב ימר,גז בר  העיריי ה

4 

– 

נוכחי ם:

מוזמני ם:  לאירבג ליג "חור
– 

– 

M21 1441 ר תב" רוישא .1 
 .₪ 111011.11 

ר"בת רו ישא 1441 .2 
 .₪ 001110111.11 

17:45 

M21 ל ש ךסב הטי הש גן 

 לש ךסב טה יש ה ןג

 םיינדש ח םינ ג בצויע 1441

 םיינשד ח םינג בו יצ ע

 ר תב" רשויא-1ףיעס
.₪ 111011.11 

0541 
 : ר יו" –יזבו רעופ

011,11.11 ר"בת רשאל שקבמ M21 
 .₪ 

 :הייריעה רבזג – ליארב ג לי ג רו"ח
דרשמ לש אלמ ןומימב יפיפצ ס טו יהר ,בהישי תוניפ ,םישד ח םיבויצ עב רבודמ

 .ךוני הח

 : ר יו" –יזבו רעופ
 י בעד?מ
 .דאח פה :דעב

 0541 םינג בו יצ ע
.₪ 011,11.11 M21 

ל ש ךסב רדהזכרמ הצחנה זכרמ ו תסנכ יתב 1441

 לש ךסב רד ז ה כרמ חה נצ ז הכרמו תסנכ יתב

 רב"תרשויא-2ףיעס
 .₪ 001110111.11 

0541 
 : ר יו" –יזבו רעופ

0,111,111.11 ר"בת רשאל שקבמ

 ט"עשת ,א רדא "ז כ

 .עצה ומ תובישי ת רכזמ ילאכימ

 :םיוהרדסלע
ל שךסבהטי השגןםיינשד חםינ ג בוציע

ל שךסברדהזכרמהצח נהזכרמ ותסנכיתב

 העשב ה תח נפ הביישה

 .ךוני הח דרשמ :ןומימ תורוקמ

 ר"בת רשאל ריע ה תעצ ומל יצה לממ םיפסכ ה תדעו :הטלהח
 לש ךסב טהישן ה ג םיינשדח

 ₪.  – 0,511,11.11 ה נצח ה רכז מ,
 .₪ 5,111,111.11 – 0,511,11.11 -
 – .רדה רכזמ

 לש ךס הירפירפל דרשמ תסנכ יתב :ןומימ תורוקמ
תושר ת ה ונרקו לש ךס יה רפירפל דרשמ

 נצחהז הכרמו תסנכ תיב ,רעונ ןודעומ ,ן הזהיינעל םיקלשה חולש שי

http:001110111.11
http:011,11.11
http:111011.11
http:001110111.11
http:111011.11


 
    

             
        

 
    
 

   
          

      
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           ___________________ 

           מלכה מיכאלי                      
         מרכזת  יש יבות  מועצה                 

____ ________________ 
                                                   

                                          

 :הייריעה רבזג – ליארב ג לי ג רו"ח
 3לש ןומימ ונל שי .רדה נצחה הה זכרמו תסנכ ה יתב זה ש "חשלמ0-ב רבודמ
 ."ח שלמ 5 :תושר תונרקו יהרפירפל דרשמ מה "חשלמ

 : ר יו" –יזבו רעופ
 י בעד?מ
 .דאח פה :דעב

 תסנכ יתב 0541 ר"בת את רשאל ריע ה תעצומל יצה לממ םיפסכ ה תדעו :הטלהח
.₪ 0,111,11.11 לש ךסב ,רד ז הכרמ נצחה ז ה כרמו

 11:41 העבש הלעננ הביישה

 יזבו רעופ
 םי ספכתדער וויו"

http:0,111,11.11



