
ההשגות במערת ישראל מקרקעי רשות נציגת מינוי ברבר הורעה

השיתופיות תאגודות פקודת לפי
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 בוועדת רפלד, אסף מר של במקומו ישראל, מקרקעי רשות לנציגת ויטנברג, גלית
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והשיכון הבינוי שר

 תשע״ד בכסלו, ט״ז ירושלים, בס״ד,
 2013 בנובמבר, 19
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השגות ועדת ליו״ר מינוייד הצדון:

 כדין, אושר חשגות ועדת כיו״ר לשמש מינוייך כל להודיעך, שמח הריני

 התפקיד. חשיבות והבנת שליחות מתוך וה תפקידך את תמלא כי ובטוח, סמוך הריני

 073-2021359 בטל־ אופיר מיכל עו״ד עם קשר ליצור יש חוועדח פעילות קידום לצורך

רבה. הצלחה לך מאחל

 רב, בבבוד

 אריאל אודי

והשיכון הבינוי שר

:העתק
 ישראל מקרקעי רשות מנהל ליברמן, בנצי מר

ישראל מקרקעי רשות אופיר, מיכל עו״ד ,

02-5824111 פקס: 02-5847655 טל: 91180 ירושלים 18110 ת.ד. י-ם מזרח הממשלה קרית



 השיתופיות האגודות לרשם נוספת מקום ממלאת מיצוי בדבר הודעה

ההשגות בוועדת

השיתופיות האגודות פקודת לפי

 אלון, אלה את ממנה אני ,1השיתופיות האגודות לפקודת ב)ה(6 סעיף לפי סמכותי בתוקף
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הכפר ופיתוח החקלאות שר

 תשע״ד אב ח׳
 2014 אוגוסט 04
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לכבוד
 והשיכון הבינוי שר - אריאל אורי חה׳׳כ

ירושלים
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השיתופיות האגודות פמודת לפי השגות לוועדת גציג מינוי :הנדון

 רותי ד״ר הגברת של מקומה כממלא אמויאל רענן מר של מינויו על ממליץ הריני

 הוראת פי על ההשגות בוועדת הכפר ופיתוח החקלאות משרד נציגת אריכא, פרום

.2011 - התשע״א השיתופיות האגודות לפקודת )ה( ב,2 סעיף

העתק:
 המשרד מנכ״ל - כהן רמי מר
 ישראל מקרקעי רשות מנהל ־ ליברמן בנצי מר

לתכנון הרשות למנהל בכיר סגן - אריבא פרום רותי הגב׳
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