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עיריית רחובות מעמידה למכירה את כלי הרכב המשומשים והמושבתים המפורטים להלן.
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 ²¥בכבוד רב,

יצחק לוזון



הזמנה להציע הצעות מחיר לרכישת כלי רכב משומשים ומושבתים

