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מפסידה כסף כבר
המאפייה שלנו
רביעי במאפייה ,שחוגגת השנה יום
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גרם לחם בפחות מ־ שקלים .זה מחיר כדילייצר את הלחם
 2006המדינה מילאה את חלקה בה־
$TS1$בהתחייבויות$TS1$
מהנמוכים במערב .אנחנו מתחננים
$DN2$בהתחייבויות $DN2$ליצרני המפוקח והכל
תחייבויות
שיוציאו אותנומהפיקוח".
שיגשג .הבעיה היא שבשנים האחרו־
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$DN2$האחרונות $DN2$שינו את כללי המשחק .יושבים
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