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רפסמ 14/2020 יבמופ  זרכמ 

םיארוק תולוק  םוחתב  םיתוריש  תלבק 
שוכרל ןתינ  זרכמה  יכמסמ  תא  םיארוק , תולוק  םוחתב  םיתוריש  תלבק  ל - םיקפסמ ,  תועצה  לבקל  הנוצר  לע  תאזב  העידומ  הבייט  תייריע 

.הרקמ לכב  רזחוי  אל  הז  םוכס  "כ 500 ₪  הס תרומת  דבלב , שארמ  םואיתבו  ךיראתמ 13/09/2020  לחה   , שכר הייריעה  ידרשממ 
(. http://taibeh.muni.il תבותכב הבייט  תייריע  לש  טנרטניאה  רתאב  זרכמה  תרבוחב  ןייעל  ןתינ  )

םירושיכה לע  םינועה  לארשיב ,  ןידכ  םימושרה  םידיגאתו  לארשי  יחרזא  לכ  זרכמב  ףתתשהל  םיאשר  זרכמה , יאנת  רתימ  עורגל  ילבמ 
.זרכמה יכמסמב  טרופמכ 

₪ . לש 3000  רועישב  דע 31/12/2020  ףקותב  תיאקנב  תוברע  ףוריצב  שיגהל  שי  הז  זרכמ  יפ  לע  תועצהה  תא 

.ללכב ןודית  אל  שרדנכ  תוברעב  הוולת  אלש  העצה  יכ  רהבוי 

.רבזג תכשלב  הייריעה  ןיינבב  ךכל  תדעוימש  הביתל  שיגהל  ןתינ  תורוגסה  זרכמה  תופטעמ  תא 

דע 18/09/2020 08:00. וניה  תורהבה  תולאש  תשגהל  ןורחא  דעומ 

וניה 30/09/2020 17:00. תועצה  תשגהל  ןורחאה  דעומה 

תודובעב תיעוצקמה  ותויחמומ  וא  תומדוק  תודבעב  ונויסינ  עיצמה ,  לש  תיפסכה  ותלוכי  תא  ןובשחב  תחקל  תיאשר  היהת  הייריעה  יכ  רהבוי 
איהו ללכב  העצה  לכ  וא  רתויב  הכומנה  העצהה  תא  לבקל  תבייחתמ  הניא  הייריעה  יכ  רהבוי  דוע  םינמז , תוחולב  ותדימע  תוברל  תומוד 

.התעד לוקיש  יפלו  איהש  הביס  לכמ  זרכמה ,  לטבל  תיאשר 
רפסמ 241. החולש   , םירוריבל 072-2563400 ןופלט 

םיפתתשמה לכלו  תורהבה  תולאש  וחלשש  םיפתתשמל  קר  וחלשיי  םירחא  םינוכדע  תוברל  תורהבה  תולאש  לע  הנעמש  ןייצל  שי  הרעה :
.הייריעה רתאב  םג  םסרופי  תורהבה  תולאש  לע  הנעמ   , םייקתיו הדימב  םיעיצמ  שגפמב 

ופואב תורבוחה  שוכרל  ןתינ  םעה  תואירב  יווצו  הלשממה  תויחנהו  הנורקה  ףיגנ  תוטשפתה  לשב  קשמב  םייקה  בצמה  רואל 
.15:00 תועשה 10:00 -  ןיב  דע ד  םימיב א  תאזו  ילטגיד 

, בר דובכב 
רוצנמ הוראסמ  עאעוש  "ד  וע
הבייט תייריע  שאר 


