
  מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים איגוד

מה ( 1אמרי ברוך ' רח :כתובת   . ברק בני 1190. ד.ת. קבני בר )- 1קו
ן      www.igoodindex.com: אתרנוegood@012.net.il : ל"דוא 1533-6193194: פקס 03-5785349: טלפו

 
 

  ז"בשבט תשע' טז, ד"בס
  2017בפברואר  12

  
  כולם����כוללים   ����ישיבות גדולות  ����פנימיות תורניות ����ישיבות קטנות   ���� ::::מיועד ל

  

  לכבוד 

  א"ראשי ומנהלי הישיבות שליט

  ס"השלום והברכה וכט
  

        
        

  על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוךעל איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוךעל איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוךעל איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוךפיקוח פיקוח פיקוח פיקוח חוק לחוק לחוק לחוק ל :הנדון

 

ז "בשבט תשע' שני ג מיום ,גיכ הרב יעקב מר"חהבראשות  –של ועדת החינוך בכנסת בהתאם להחלטה  .1

פגישות עבודה עם אנשי המקצוע במשרד החינוך קיים נשבמהלכם  ,יום 45אורכה של בענין ניתנה , 30.1.17

 .37, 34, 28', ב 27, 27 :העברנו לכם במידעוניםמפורט יותר מידע  .ובמשרד הבריאות

    ––––תפריט שבועי סטנדרטי תפריט שבועי סטנדרטי תפריט שבועי סטנדרטי תפריט שבועי סטנדרטי  ,ל"המייל הנ בדחיפות לכתובתשתעבירו לנו אנו זקוקים , בכדי להיערך כראוי .2

 יהיו שתעבירו יםמידעה .סביב נושא המזוןסביב נושא המזוןסביב נושא המזוןסביב נושא המזוןשלכם שלכם שלכם שלכם     העלויותהעלויותהעלויותהעלויותכל כל כל כל מבוסס של ומידע עדכני וכן  הנהוג אצלכם

 וזאת, לצד העלויות שלה –ת ארוחה ממוצעת הניתנת כיום בישיבו להציגלנו  ובסיס נתונים שיאפשר

 .שייגזרו ממנוישות החדשות של החוק שבנדון והעלויות הנוספות אתה מול הדרהשוולצורך 

 .)ח והמאזן"הצועית ויתאימו להנייערכו ויחושבו בצורה מקהבאה חשוב מאד שהעלויות שתציינו בטבלה (
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