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 לכבוד

 חברי המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,

  (12.11.2019) פתש" שלישי י"ד בחשוןסדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום הנדון: 

 
, בשעה (12.11.2019) פתש" שלישי י"ד בחשוןביום הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך 

 ירושלים. 43, באולם הישיבות הגדול קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 14:30
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