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 פ"א , תשתשריב ז"כ

 2020, באוקטובר 15

 

 שלום רב,

 

 עדכון   -  21מספר    -ישיבת מליאה מן מהמניין לזימון הנדון : 

 תשודר בלייב בפייסבוק ו התו הסגול  הנחיותלפי   ,קהל ללאהישיבה תתקיים 

 

 פ"א, תש  ל' בתשרי  18.10.2020 ראשוןמועצת העיר שתתקיים ביום  מוזמן/נת לישיבת הנך

 :השרוןרמת  , 6במעלה   , רחובבאולם אורי, תיכון רוטברג 19:00שעה ב
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