
 יומן תשורות רנ"צ רוני אלשיך 

 הוועדה החלטת תמחור -מ נתקבל תאור תאריך מסד

 מחוז מדליות עם תמונה 13.12.15 1
 ירושלים

  קדנציה סוף עד לתצוגה אושר  ם-י ז"ממ

 הרבי תמונה עליו קיר שעון 13.12.15 2
 "שיח בסוד" וספר מלובביץ

  למסירה אושר  ****** הרב

 מעמד על מאוייר שיש לוח 15.12.15 3
 עץ

  למסירה אושר  י"ש ז"ממ

  קדנציה סוף עד לתצוגה אושר  ***** שוטר גוריון בן של מקורית תמונה 22.12.15 4

 למסירה אושרה  33 'יח 'מ  תנך ספר ,33 לוחמי תמונה 22.12.15 5

 למסירה אושרה  אווירית 'יח 'מ משטרתי מסוק דגם 22.12.15 6

 עם צלחת ובתוכה מסגרת 30.3.16 7
 הקדשה

 למסירה אושר  רהט עיריית 'ר

  למסירה אושרה   חומש יח 'מ  חומש אבן 19.4.16 8

  למסירה אושרה במשטרה מאמינים המדרש בית 'ר  במשטרה מאמנים ספר 21.2.16 9

משליות של משטרת  5.4.16 10
חפתים 4אוסטרליה +   

  למסירה אושרה אוסטרליה משטרת ל"מפכ

  למסירה אושר  ₪ 88 ****** אזרח  ולבונה מור ספר 2.3.16 11

  למסירה אושר  ₪ 65 ****** אזרחית  זיגל לשם ברוך ספר 2.3.16 12

 הספר בעבור לכתבת תשלום נמסר ₪ 64 כתבת שטח כתבת של יומנה ספר 10.5.16 13

 דרום מחוז מנהל  פסלון 17.5.16 14
 פ"לבט משרד א"על

  למסירה אושר  ₪ 250

  למסירה אושר  ₪ 70 ****** אזרח המחר של ההיסטוריה ספר 16.6.16 15

  למסירה אושר .25₪ ****** אזרח והמולדת העם בשירות ספר 7.6.16 16

  למסירה אושר כספי ערך אין ****** אזרח וינשטוק יוסי ספר 17.7.16 17

  למסירה אושר  שח 130 ******* הרב לציון הראשון ת"שו ספר 10.7.16 18

 מפת קנבס תמונת  26.7.16 19
 זרזיר בית מועצת הרחובות

 מועצת ראש
******* 

  למסירה אושרה  ₪ 150

 לוח עם ממוסגרת תמונה 26.7.16 20
 חרוט

 מועצת ראש
******* 

  למסירה אושר  ₪ 180

 לוח עם ממוסגרת תמונה 7.8.16 21
 לבנים סימן אבות מעשה

 140 בין נמכרת  י"ש מחוז מפקד
  ₪ 200 ל ₪

  למסירה אושר

כרכים "תלמוד ישראלי"  7 4.5.16 22
 הדף היומי לילדים 

  להעביר לספריית לשכ"מ   שח 399 ****** אזרח

 ₪ 50 בין נמכר ****** אזרח שמים לנטוע ספר 6.7.16 23
  .₪ 70 ל

  למסירה אושר

  למסירה אושר  200 שח  ב"ארה משלחת  ב"ארה דגל ובתוכו מגן 13.9.16 24

  למסירה אשור ₪ 69 ****** אזרח שלי אנטבה ספר 7.11.16 25

 בכותל ל"מפכ תמונות 18.12.16 26
 המערבי

  למסירה אושר  ****** ה רב

 לוגו עם חמה שתייה ספל  19.12.16 27
 נויורק משטרת

  למסירה אושר $ 10 נויורק משטרת רב

 הכותל של ממוסגרת תמונה 10.10.16 28
 בשלג המערבי

  למסירה אושר   ₪ 200 ****** ה צלם

  למסירה אושר  ₪ 30  יפן שגרירות   2017 שנה לוח 29.12.16 29

 ספיישל ל"מנכ מעץ מגן על לפיד 25.9.16 30
  אולימפיק

 מפכל בלשכת תוצג המתנה 300$
  שנים 4 של לתקופה

שח 08 תקוה פתח ח"מת מהודר עט 8.2.17 31  אושר למסירה  

  למסירה אושר ₪ 500  סומך ח"מת מעץ נבל מגן 25.4.17 32

 ספר + מהודר עט 14.2.17 33
 של הקטנה האוניברסיטה

 המדעים

 בר אוניברסיטת
 אילן

 למסירה אושר ₪ 168



 קופסת + קשיח דיסק מגן 19.2.17 34
 ביקור כרטיסי

 והעובדה המתנה שווי נוכח אושר ₪ 150  נתניה ח"מת
  ביקור במהלך שהתקבל

 אמונה על אסופות ספר 26.4.17 35
 וחברה מוסר

 אין מניעה לקבל את המתנה  ₪ 72 ****** אזרח

 אין מניעה לקבל את המתנה  ₪ 100 טמרה חתנת ברכה עם ממוסגרת תמונה 25.6.17 36

 מניעה אין ₪ 98 בתחנה ביקור חכמים ספר 25.6.17 37

 הקדשה עם זכוכית מעמד 25.6.17 38
 כרום דל'מג תחנת של

 מניעה אין ₪ 150 בתחנה ביקור

 תפילת עם ממוסגרת תמונה 25.6.17 39
 השוטר

 אין מניעה מקבלת המתנה  ₪ 100 בתחנה ביקור

 מניעה אין ₪ 200 ירופול ל"מנכ  פסלון 26.6.17 40

  המתנה לקבל מניעה אין ₪ 200 ירופול ל"מנכ זכוכית תמונת 28.6.17 41

  המתנה לקבל מניעה אין  ****** אזרח "זכרונות" ספר 6.8.17 42

 שוויה לאור המתנה לקבל ניתן ₪ 118 ******אזרח "במבחן מנהיגות" ספר 6.8.17 43
  בהרצאה שניתנה ולאור

 בעיר לנהוג איך" ספר 6.8.17 44
 "בחיים ולהישאר

  המתנה לקבל מניעה אין  ****** אזרח

 להעביר לאפוטרופוס הכללי  כספי ערך אין ****** אזרח  מקופלות כפיות  45

 במסגרת התקבלה , מניעה אין  300 מ פחות ב"ארה שגרירות  לחג שוקלדים סלסלת 18.9.17 46
 חולק לשוטרים – מתנות חילוף

  אושר כספי ערך אין ****** אזרח  המדינה לוחמי איתור ספר 5.11.17 47

      

 


