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דוד חמאני 
מתאם  פעולות  מינהל  ולוגיסטיקה  

מרכז  ישיבות  המועצה   

 ליאת שוחט, עו"ד  
 ראש  העירייה   

 1 ךותמ 1 דומע

 2018 ראורבפ 05 ,ח"עשת טבש 'כ ינש םוימ8 05/201 'סמ ןיינמה ןמ אל הצעומ תבישי
 הייריעה לש תובישיה רדחב המייקתה הבישיה

 ,ןמטוג יפא ,ילקוקרק תימי ,יזוב רפוע ,יאגא רואיל ,ףסוי חבס ,ןורהא יזוע ,טחוש תאיל
 .םוחנ בקעי ,טסב ןב תאיל

נניזנכשא לחסרי ם: ט  .ןויח דוד ,הטרב הליא ,ןהכ הנא'ז ,עיברוב בקעי ,ןח ה ,

 ליג ח"ור ,הייריעה ש"מעוי- לדניפש תימולש ד"וע ,הייריעה ל"כנמ- רדות רפוע
 ,הייריעה רבוד- דלפנרוק ןרוא ,הייריעה רקבמ- ןודעס ןב ימר ,הייריעה רבזג- לאירבג
 .ל"מפמ- דוד ינאמח ,הייריעה שאר רזוע- יול לאוי

 :םויה רדס לע

 ד רשמ- ן ו מ ימ רו קמ 633,000 ₪. ס" ע םינב ו הילא מ בתכמ ס"יב ץופיש- 1484 'סמ ר" בת
 . ךו ניחה

.1 

 ד רשמ- ן ו מ ימ רו ק מ 491,090 ₪. ס" ע ת ונב וה י לא מ בת כמ ס"יב ץופיש- 1485 ' סמ ר" בת
 . ךו ניחה

.2 

- ' סמ ר " בת - ל"מת ן ונכת 1486  3. . י"מר- ן ו מ ימ רוקמ 4,820,400 ₪. ס "ע ןל ייא ק ראפ 1046

) 18:43 העשב החתפנ הבישיה(

 :הייריעה שאר

 .הלבקתה םרטו האשרהל השקב השגוהו רחאמ ,םויה רדסמ םידרוי 2-ו 1 םיפיעס

 ₪ 4,820,400 ס"ע ןולייא קראפ- 1046 ל"מת ןונכת- 1486 'סמ ר"בת- 3 'סמ ףיעס

 :הייריעה שאר

- ןומימ רוקמ ₪. 4,820,400 ס"ע ןולייא קראפ- 1046 ל"מת ןונכתל 1486 'סמ ר"בת רשאל תשקבמ
 .ר"בתה תא רשאל הצעומל הצילמה םיפסכ תדעוו .י"מר

 ןונכת לע קר רבודמ ,הקוסעתו רחסמ לש ימורדה דצה לכו סקנפל ליבקמב הנוכשה לע ונרבידשכ
 ליבקמבו תויודגנתה לש םינורחא םיבלשב ונא ,םיישדוח דועב ףקות לבקל הכירצ תינכותה .עגרכ
 .ןונכתה םע םדקתהל םיצור ונא

 ?דעב ימ

 .דחא הפ :דעב

 ₪. 4,820,400 ס"ע ןלייא קראפ- 1046 ל"מת ןונכתל 1486 'סמ ר"בת תרשאמ הצעומה :הטלחה

) 19:05 העשב הלעננ הבישיה(

     




