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מועצתהאיגודטבע יחדעםההובלהוהתמיכהשלחברי הצוותהמקצועי בדרךלשם. אנחנו זה,

רוצהלשינוייםמשמעותייםבמביא-מגיעיםלישיבותואשרמשקיעיםמזמנם אני חופיהכינרת.

ולחברי הכינרת ברשות המקצועי לצוות כינרת, ניקוז רשות מנכ"ל סלוצקי, לצביקה להודות

עקבמועצתהאיגודשנתנורוחגביתותמיכה.גםהשנהנסייםעםתקציבמאוזן.הגרעוןאשרנוצר

תקציביהפיתוח"משברהביטוח"מטופליחדעםאגףתקציביםומשרדהאוצרוגםהטיפולבקבלת

מתבצעעפ"יהסיכומים.

שניםכיו"רהאיגוד,מקריאהדבריפרידהומעניקהמתנתפרידה3:מודהלאלימלכהעלדנה בכר

מרשותהכינרת)תמונהאומנותיתשלהכינרת(.
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