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פתיחת חשבו� עזר יעודי למענקי מפעל הפיס לטובת הרשות המקומית בגי� מענקי� 
  .לרכישת מחשבי�
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        בי� חברי מליאת המועצהבי� חברי מליאת המועצהבי� חברי מליאת המועצהבי� חברי מליאת המועצה    8.1.078.1.078.1.078.1.07פח לפרוטוקול מליאה באמצעות משאל טלפוני שנער� בתארי� פח לפרוטוקול מליאה באמצעות משאל טלפוני שנער� בתארי� פח לפרוטוקול מליאה באמצעות משאל טלפוני שנער� בתארי� פח לפרוטוקול מליאה באמצעות משאל טלפוני שנער� בתארי� נסנסנסנס
        

ר אישור מליאה לפתיחת חשבו� עז  פלאפו�  טלפו�  בבית  ש�  חבר המליאה  הישוב  ' מס
  יעודי למענקי מפעל הפיס

  מאשר   3852150'050  9917644'02  מרדכי רחמי�  אביעזר   .1

  מאשר  5834937'052  6412440'02  דני גלבוע  אב� ספיר   .2

  מאשר  610324'0528  9918347'02  יהודה אלמליח  אדרת   .3

  מאשר  509577'0505  6411697'02  יגאל אבדר  אורה   .4

  אי� מענה טלפוני  8171004'057  9993216'02  מנסור יוס*  אשתאול   .5

  מאשר  860033'0522  5346211'02  גבריאל נרדי  בית זית   .6

  מאשר  6186825'052     5346133'02  כה� מקסי�  בית מאיר   .7

  מאשר  552774'0522  5342774'02  שמואל שמש  בית נקופה   .8

  מאשר  332817'0522  9205445'08  ישראל אלוני  בקוע   .9

  מאשר  748885'0577  5332507'02  משה סויסה   בר גיורא   .10

  מאשר  3633861'050  5344980'02  יהודה ב� אהרו�  גבעת יערי�   .11

  מאשר  762154'0577  9913651'02  בלנקשטיי� יוס*  גבעת ישעיהו   .12

  מאשר  5913417'052  9913447'02  שלמה צברי  גיזו   .13

  מאשר  504218'0523  8583685'08  דוד כה�  גפ�   .14

  אשרמ  617783'0505  9902839'02  אבי פליישמ�  הראל   .15

  מאשר  3950950'050  9914006'02  יוסי משה  זכריה   .16

  מאשר  5731534'054  9923361'02  פהימה יאיר  זנוח   .17

  מאשר  788131'0577  8841622'077  בני אלירז  טל שחר   .18

  מאשר  341871'0544   5340720'02  יוס* בר דוד  יד השמונה   .19

  מאשר  402034'0522  9915144'02  עמנואל דוד  ישעי   .20

  )חולה(אי� מענה טלפוני   4701169'052   5341706'02  וקבוזהשלו� ב  כסלו�   .21

  מאשר  509585'0523  9916774'02  מרדכי אליהו  כפר אוריה   .22

  מאשר  4991117'054  9911173'02  מיכאל ביטו�  לוזית   .23

  מאשר  6354004'050  5341337'02  ששו�  סיידו*  ר"מבוא בית   .24

  מאשר  5212193'050  5342447'02  אברה� לוי  מוצא  עלית   .25

  מאשר  8608625'052  9913047'02  חיי� בוזגלו  מחסיה   .26

  מאשר  241905'0506  5335735'02  דדו� נפתלי  מטע   .27

  מאשר  2325834'057  9912166'02  מרדכי אלאב  מסילת ציו�   .28

  מאשר  3550650'052  5347258'02  עמוס נבט  מעלה חמישה   .29

  מאשר  424649'0523  5348108'02  עזי טלר  נוה איל�   .30

  מאשר  7337173'057  9916841'02  ירמי דוד  אל נוה מיכ   .31

  מאשר  579431'0507  9914798'02  איל� פריש  נוה שלו�   .32

  מאשר  8481211'050  6886171'08  דמארי  יצחק  נחושה   .33

  מאשר  692451'0502  9917410'02  חרזי הרצל  נח�   .34

  מאשר  674524'0508  9278780'08  חוה שפיר  נחשו�   .35

  מאשר  2152352'050  5335211'02  ניסי� גדסי  נט*   .36

  מאשר  672293'0522  5345343'02  ענת ארגוב  נס הרי�   .37

  מאשר  3123201'052  9900365'02  אית� קרטינגר  ה"נתיב הל   .38

  מאשר  284007'0522  9911556'02  מו'אברה� ג  ור'עג   .39

  מאשר  3003199'050  839470'0577  עוודאללה מחמד  עי� נקובה   .40

  מאשר  316658'0505  5341789'02  ת ברהו�'בהג  עי� רפה   .41

  מאשר  865618'0523  6416428'02  חזי קרישברג  עמינדב   .42

  מאשר  2325604'057  5347846'02  ישי שניר  צובה   .43

  מאשר  4448558'050  5704080'02  יוסי אלעד  צור הדסה   .44

  מאשר  6220393'052    שלומי מגנזי  צור הדסה   .45

  מאשר  2020175'054  9914682'02  ישראל גבאי  צלפו�    .46

  מאשר  3633869'050  9924333'02  חדד חי  צפרירי�   .47

  מאשר  7779778'050  9908428'02  דליה יונאית  צרעה   .48

  מאשר  641923'0505  5348717'02  משה ביטנר  קרית ענבי�   .49

  )ל"חו(אי� מענה טלפוני   234568'0544  5342607'02  פלד ברו�  רמת רזיאל   .50

  מאשר  448836'0522  6702852'02  דוד דרומלבי.  רמת רחל   .51

  מאשר  204552'0504  9917610'02  אביגדור כה�  מיכהשדות    .52

  מאשר  870775'0522  5341345'02  יונינה גונ�  שואבה   .53

  מאשר  443787'0524  5338155'02  בראל ר�  שורש   .54

  מאשר  8080955'054  9995484'02  שרלי שטרית  ליאו�    .55

  מאשר  283609'0522  8501537'08  בנימי� מלכה  תירוש   .56

  מאשר  561575'0505  9913540'02  ראוב�   סופר  תעוז   .57

  מאשר  201827'0523  9911982'02  מיסק  לוי אס*  תרו�   .58

 


