
    8/2/23יוזלטר אגודת אשכול 
  
  

  . מדברי  רכב  את מע"מ  צריך  אי  אא 
בלוד   המחוזי  המשפט  בבית  בדיון  עזרתכם 

שי   מע"מ.   9שעה    19/2יום  מול  בערעור   ,
. אחו חייבים  השופט א. גורמןבאולם כבוד  

את עזרתכם כדי להילחם בפקידים הרשעים  
עובד  שלא  מי  בו.  שמתעללים  מע"מ  של 

בזמן   להגיע  לאשר 08.30מתבקש  אא     .
  הגעה בווטאסאפ אליי. 

  
יצא רק בסוף    והל חידוש רישיון הסעת סיור

רק  רישיוות  מקבלים  פברואר,  חודש 
  . במחצית מרץ , אא בלי דודים

  
  ה רכב מדברי ערישיון הסוהל חידוש 

  
ליק למחזור.  טריק אישי    -    ו בשבט שמח "ט

לאסוף את כל הגרעיים של הלימוים    –שלי  
שמשתמשים, לתקוע אותם באדמה ליד הגדר  
או בעציצים, ואט אט יש גדר חי של לימוים, 
בוסף  הבא.   בשבט  לט"ו  צעירים  עצים  או 
השדה   צמח  במגדיר  להשתמש  לכם  ממליץ 

  לזיהוי פרחים ולהירשם ליוזלטר שלהם.  
  

עבודה   ימי  לגבי  התיירות  משרד  עם  בדקתי 
  אין עדיין קביעה, ואי לא מדד  2022

  
רוי פלד מהל מועדון מורי הדרך במוזיאון 

תרומתו    ישראל על  לו  הודיתי  ואי  פרש 
ממליץ   החדשה.  בדרכו  אותו  ובירכתי 
הדרך   מורי  למועדון  להצטרף  לכולכם 

     tourguides@imj.org.ilבמוזיאון ישראל   

  
  

מקבלות בברכה מורי דרך    חויות הצורפים  
  עם רכבי אשכול שווה לסות. 

  



  רון קהר השכרת חדרים למורה דרך  לי
  

דוד   תודה לאריאל סייפרהלד   –חיון המלך 
  על העדכון 

  
אישית   ופש    –ובאווירה  משבוע  חזרתי 

היה ממש   הירדי.  בצד  ים המלח  במובפיק 
אשי  לישראל  שאן  בבית  המעבר  כיף, 
הביטחון היו ממש מעצבים.   עברתי יתוח  
קטרקט בעין השייה ואי רואה מצוין.  אבל 
האחרוים  בשלביה  ואי  קורוה  חטפתי  גם 

  של המחלה.  
  

דחופה   בעיה  בכל  לשירותכם  אי    24/7אא 
משרד 050-9009700  ון  בטלפ משטרה,   .

התחבורה,   משרד  פקחי  רישוי,  מכון  רישוי, 
ירושלים.   באזור  בשטח  תקעתם  מע"מ 
כדי  סתם  מהתור  אליי  להתקשר  לא  כמובן 
למהל   שפיתם  לאחר  רק  אלא  לקשקש 

בעצמכם.    מסתדרים  לא  ואתם  אבל  בבעיה 
לגבי   חומר  שום  אליי  לשלוח  לא  בבקשה 

או חשבויות  או  שקשור   חידושים  דבר  כל 
זמן   בזבוז  זה  ושלמשרד,  הכל שלי  לכם 

  .לשירה או לטיה להפות ישירות למשרד
  

א  מקצועיות  שאלות  דחופים,  לא  מקרים 
תוך  עוה  לא  אם  בווטאסאפ,  אליי  להפות 
המסמכים  עם  שוב  לי  לשלוח  א  יום 

  הרלווטיים. 

  
  


