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  הודעות, סיכומי ישיבות, סיכומי אסיפות. –מזכירות עדכוני 
 

 לחברים שלום.
 ביום ראשון 

 ועד יום  1.12.2013
 5.12.2013חמישי 

  14.30הסופר ייסגר בשעה 
 

 

 

  תמונת ארכיון ומאורע – "שנה 93החודש לפני "
 

 מירה שפיגל מהארכיון, מביאה לנו את הדבר הבא :
 

שכולו מוקדש למוסיקה של מלחיני  ות,כתובת של אתר אינטרנט שעלה לרשת לפני מספר שנים מועט

יצוע של זמרים שונים וחומר נוסף רב על המלחינים. שם האתר בו שירים בבוההתיישבות העובדת 

"שירה עובדת". את האתר מנהלים מספר חברים מקיבוץ שדה בוקר ובראשם המלחין מיכאל וולפה ולידו 

. יהיה 5.12בתאריך  .חיים-יפתח מזור שמנהל את האתר בפועל. בקרוב יוכנס חומר רב של אפרים בן

וישדרו  אפרים בן חייםובו יוזכר גם שמו של  17 - 15ת ג' בין השעות שידור מיוחד של הפרויקט ברש

 ovedet.kibbuts.org.il-shira  ביצוע של "שדות שבעמק". כתובת האתר:

mailto:mt@kanavim.com
mailto:yoti_1@kanavim.com
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.lod.muni.il/VF/ib_items/1891/%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%AA%2520%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93%D7%99%2520%D7%A7%D7%A8%D7%9F%2520%D7%9C%D7%95%D7%93.jpg&imgrefurl=http://www.lod.muni.il/show_item.asp%3FlevelId%3D44600%2520%26itemId%3D1891&usg=__gFvrLHJBIOb5pqkLm_ZyAJx1qV0=&h=290&w=400&sz=77&hl=iw&start=1&sig2=Gpy6OZreenawTuGxmHntUA&tbnid=AMPzXLS0pPzi1M:&tbnh=90&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25D7%2590%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2594%26gbv%3D2%26hl%3Diw&ei=livaSvS2EITAmQPo--HPDA
http://shira-ovedet.kibbuts.org.il/


 



  



 
 

 

 

 

 

 

 

 בנוגע לתהליך השינוי  עדכונים –" 2000"שינוי 

    הרחבה, צמיחה דמוגרפית, קרקעות, קרנות ופנסיה. –
 

 

חנוכת המשרדים חנה קליין מהארכיון, מביאה לנו את התמונות מאירוע "

 ". תודה לחנה.החדשים של אלה/ברזני ושות'

 
https://plus.google.com/photos/117854095754270899918/albums/5950090212252480

177?authkey=CITz3cvcpqKd8AE 
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      הודעות תרבות – "תרבות היום"

 

 

 ערב המרקים כבר הפך להיות ממש מסורתי )שנה שלישית !!(

 

 
 

חד למועדון בכל שנה כשבעים חברים, אירוע חמוד ונטול יומרות, המא

מבוגרים, ילדים וטף, בו אנחנו נהנים ממרקי חורף )רק שאין חורף...( 

חידוש  –מהמטבח הפרטי של החברים, מדליקים נרות יחד ונהנים. והשנה 

 תודה למארגנים ולועדתפונדו שוקולד טעים. הילדים היו מבסוטים !!  –

  מלא פעילויות ומשמח.תרבות. נראה שהחג הזה הולך להיות 
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 2013 חנוכה
 ! ביומנים סמנו

 לאש דיכ -"קפהל עלית" הצגהה -20:30 שעהב 1.12.13 אשוןר וםי 

 בשלבי זוגיות על מצליחה הצגה... שתבואו חייבים -פאדיחה תהיה

  .בחום מומלץ -השונים החיים

. כרמים במלון נרות והדלקת סיור -17:00 בשעה 3.12.13 שלישי יום 

  .בלבד 10 מגיל ילדים שתתפותהה

 עצמאי באופן למלון ההגעה

 סיורלהתחנה הירוקה מ ציאהי -14:30 שעהב 4.12.13 ביעיר וםי 

 .או שוש אוקלי אצל הרשמה. ברק בבני

 נכיר עסקים ועיסוקים שאינם מקובלים במקום אחר. בסיור 

 נשמע עברית שלא תמיד נכיר. 

 יקור בעולם רחוק.אך התחושה היא של ב ,אין צורך בדרכון

 ות.נדליק נרות ונראה הרבה חנוכי

 ן.יהסיור מעני

 נא להצטייד בשתיה ובסנדוויץ.
 

 

 להכנת סדנא ואחריו הלפיד מרוץ -15:00 בשעה 5.12.13 חמישי יום 

 ושחף ערבה של ברחבה פיצות

 

 שמח חג שיהיה

 ויערה עדי, יונינה החג צוות
 

 

 

 

 

 

 
 



 

      הודעות תרבות – "תרבות היום"

בהיכל  20:30בשעה  ,חבלי משיח"ם ההצגה "תתקיי 9.12.13בתאריך 
 התרבות מטה יהודה.
דרמה משפחתית המתרחשת בהתנחלות בשומרון. בני  הצגה עם תוכן מעניין:

 המשפחה עוברים טלטלה נפשית עקב הפינוי...
 לכרטיס )אין הסעות(₪  70מחיר מיוחד לארגונים וקבוצות 

 02-9908642, היכל התרבות מטה יהודה, אורלי בידנר לפרטים נוספים:
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מדבר בעד עצמו !! השבח לאל, סוף סוף, אחרי  ת. הכבישלא צריך תמונו

לא  שנות גלות, נסלל הכביש מחדש. אמנם זה לא הכל, אמנם זו 2000

התכנית הגרנדיוזית של שנות השמונים עם התוואי העוקף ושלושים 

מיליון השקל החסרים, אבל זה כיף לנסוע בלי כל החבטות והג'יגג'וגים בין 

הבורות. תודה למי ? למועצה ? לקיבוץ ? לחברה הלאומית לדרכים ? להר 

לא חשוב, אני כל כך באופוריה שאני כבר מתחיל להזות על זה  אדר ?

לאורך הגדה המערבית של הכביש, מהצד השני של פנסי התאורה, תקום ש

יום אחד גם טיילת יפה מרוצפת אבני אקרשטיין אדומות, שנוכל גם לרוץ 

 עליה בלילות....

יש עוד את הקטע של בין הכניסה, מתחת לסככת הרפת הגדולה ועד 

וע לכניסה העליונה למלון )כניסת השירות(, בקטע זה עדיין הכביש רע

ומחורבש אבל במקום מתוכננת מהפכה של ממש עם ארבע כיכרות, גינון, 

כבשים, פסלים ושלטי חוצות מאירים )סתם, הארבעה האחרונים הם סתם 

 פנטזיה שלי...(, כך שיש למה לצפות...

ועכשיו לא נותר לנו אלא להזמין את כל חברינו מהר אדר שיבואו לנסוע 

והמשופץ שלנו, ולא יחשבו אפילו  בהמוניהם דרך הכביש החדש, המהנה

  לרגע לבחור בנסיעה דרך אבו גוש !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    מידע בעניני ביטחון ובטיחות – "על בטוח"
 כ"א בכסלו, התשע"ד

 2013נובמבר  24
09257513 

 
 

 הנחיות בטיחות אש לעונת החורף       
 

 
עם בוא החורף נציבות כבאות והצלה מבקשת להנחות את הציבור להגביר את 
המודעות לבטיחות אש בבתים וזאת בשל החשש לשריפות כתוצאה מסיכונים 

 המאפיינים את החורף .
 

 להלן מספר כללים בסיסיים לבטיחות אש:
 

 ות, בגדים ומצעי מיטה.    נדרש להרחיק תנורי חימום מחומרים דליקים כגון: וילונ
 חל איסור מוחלט להניח על מפזרי חום או תנורים, בגדים או כביסה. 

שימוש במכשירי חימום ביתיים הפועלים על גז או נפט, חשוב להשאיר חלון פתוח 
 לאוורור. 

שימוש בקמין/ אח , מחייב ניקוי הארובה טרם השימוש , חשוב להשאיר חלון פתוח 
 לאוורור.
 הרחיק גפרורים ומצתים מהישג ידם של ילדים. נדרש ל

 תקלות במערכת ובמכשירי חשמל יתוקנו רק ע"י חשמלאי מוסמך. 
אין להפעיל מכשירי חשמל רבים בו זמנית, למניעת עומס יתר וכשל במערכת 

 החשמל, העלולה לגרום לשריפה. 
 אסור לקפל סדין, שמיכה או כרית חשמליים בעודם מחוברים לחשמל.

 יסור על שינה עם סדין חשמלי פועל. חל א
 נדרש לכבות מכשיר חשמלי, גז ואש גלויה לפני השינה ו/או עזיבה את הבית. 

נדרש להקפיד שלא לעשן בזמן שכיבה על המיטה )מחשש להירדמות עם סיגריה 
 בוערת(. 

נדרש להשאיר פתח אוורור בתקרת חדר המדרגות במבנה , לשחרור עשן בעת 
 דליקה. 
 דרגות במבנה חייב להיות פנוי מכל חפץ כדי לאפשר מילוט מהיר. חדר המ

נרות דולקים מניחים על מגש בלתי דליק )מתכה, קרמיקה(. אסור להשאירם ללא 
 השגחה.

 מומלץ להתקין גלאי אש עצמאי בכל חדר מגורים בדירה. 
 כללי התנהגות בעת דליקה:

 שרי: מטפה כיבוי, כבו מיד אש קטנה בטרם תהפוך לדליקה, בכל אמצעי אפ
 . אסור לכבות עם מים דליקות עם מעורבות חשמלשמיכה רטובה או מים  

 . 102חייג  –במקביל לנסיונות כיבוי הדליקה הזעק את מכבי האש 
 הרחק ממקום הדליקה או מהבית את המשפחה או אנשים אחרים העלולים להיפגע.

 שאיפת עשן.   בעת דליקה באזור מלא בעשן נדרש להימלט שפוף למניעת
 השמע להוראות הכבאים ופעל לפי הנחיותיהם.

 
 "מחממים נכון ומונעים אסון" 
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    עדכונים בנושאי חינוך – "מיטב הנוער"

 היי! מה היה לנו השבוע:

 ☺ביום חמישי כל ילדי בית ספר יצאו לחופש!!! 

ערבה:השבוע היה טפטופי נרות משחקי חנוכה, קישוטים, יצירות סיפורים והם אפילו 

 הכינו חנוכיה גדולה של הקבוצה.

 שחף:השבוע לשחף היה פעילויות חופשיות אבל ביום שישי הם הכינו נרות.

אשון וחמישי היה מועדון פתוח ובשלישי היה ערב מרקים קרמבו:השבוע לקרמבו בר

 אז הם עשו שם את הפעילות.

נעורים:ביום ראשון היה להם משחק שנקרא:"אליפות ישראל בדקה" ובשאר הימים 

 היה מועדון פתוח.

 ומה בשבוע הבא :

 

 ה'  - 5/12 ד' - 4/12 ג' - 3/12 ב' - 2/12 א' - 1/12

ארוחת  – 9:00

בוקר באווירת 

 חנוכה

הכנת  – 10:30

נרות חומרים 

 טבעיים 

טיול  -12:00

 למעיין הנסתר

 הכנת כתובת אש

ארוחת  -9:00

פיקניק  –קר בו

 במזבח 

 וחפש את המטמון 

14:00-16:00 

הכנת סופגניות 

והדלקת נרות  עם 

 צופיה

  

 פעילות עם חיות )מפעיל חיצוני( 

 פעילות עם צופיה 14:00-16:00

 לילה הפוך עם צופיה. – 20:00-07:00

סיור חנוכיות ברובע היהודי  - 20:00-24:00

  ואטרקציות בממליא )משימות(

 פעילות חושך אור בקיבוץ. - 01:00-04:30

מעגל נרות סיפורים לתוך הלילה,  - 07:00 -04:00

 סרט ופופקורן וארוחת בוקר פנקייק ולילה טובבבבבב 

להגיע לאחר ארוחת ערב עם פנס,  בגדים חמים, נעלים 

 ):סגורות, שקי שינה, פיג'מה , כריות , נישנושים ודובי 

11:00 - 

 "חנוכיאדה"

 עם קבוצת 

 .קרמבו

 קישוט הבמה

הגעה לאחר  10:00

 ארוחת בוקר

 -משחקי צילום

 אור וצל

מירוץ הלפיד 15:00

 )עם ההורים(
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  חברים מוזמנים לכתוב כל שעל ליבם – "גם לי יש מה להגיד"

 ושיר לחנוכה  סיפור         ה"משתה"
  בספר -במקורותינו.  כמה סיפורים    :למה וכיצד פרץ מרד המכבים? סיפור

ועוזריו  בנו להם סרדיוט   משנכנסו יוונים לכפר מודיעין  מסופר :   מכבים ג'
ו בית נאה .והיה נותן עינו בבנות הכפר ומביאן לביתו והמתייונים שסייעו ל

ומשרצה לעשות כן לבתו של מתתיהו הכהן   ו"מתחתן" עימהן במשתה גדול. 
הפקר נעשה את אחותנו "?  קמו אחיה ויהודה בראשם ואמרו :" הכנערת 

 וגרשוהו מכפרם והניפו נס המרד.
 (  אייך?    אחי יהודה של ימינו-)
 

 355משלי קרילוב עמ.   פי  על  : שיר

 המשתה                                                    
 ביער  ....אריה ערך לעם משתה גדול    

 לכבוד ביתו אשר שיפץ         
 בלב קרחת ענקית         
 מין העצים אשר קיצץ.         
 מי היום צריך עוד עץ?          

 
 ם כל הגדוליםומגיעי         
 זקן ונער  וגם קטנים        
 זורמים קרואים מכל אפסים        

 ממודיעין וירושלים         
 אכן מי פתי יסרב?         
 כיבוד חינם תמיד ערב         
   וגם כמה זוחלים           
 מלכחי פינכה ושועלים          
 סייענים  משת"פים          
 ומבפנים מבחוץ           
 דחוקים ברחץ ובלחץ         

 שותים אוכלים ונהנים           
 ויהנה מין המשתה    מי שוטה ולא ישתה          

            
 אבל שמעתי כך אומרים שמכול החברים        
 שלהם היו סיבות טובות  היגיעו רק חצי תריסר )        
 להשתתף בהילולה(        
 נשארו בבית.  ם? הצביעו ברגלים .והאחרי        
חברים... שוכני היער....לא הכול אבוד יש תקווה         
                                                                                                      עוד

 זיק כבוד- שהוא נשאר עוד בליבנו -כניראה מה                  
 שפיראמיכיק 
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  חברים מוזמנים לכתוב כל שעל ליבם – "גם לי יש מה להגיד"
בו אנו מציינים וחוגגים את ניצחונם הצבאי הניסי של החשמונאים על האימפריה הגדולה  – חג חנוכה

את ניצחון התורה והערכים היהודיים על הערכים הזרים שניסו  –מכך  "ממלכת יוון", אולם חשוב
 היוונים להשריש.

מלחמת המכבים ביוונים הייתה נגד תפיסת עולם שהעמידה את החומר מעל לכל, שהעריצה יופי ולא 
קדושה ואת הגוף ולא את הנשמה. היהודים נלחמו לשמר את תפיסת העולם שבמרכזה עומד ה' ולא 

 האדם.
נים רצו לטמא את הנשמה שלנו וכחלק מתוכניתם לטשטש את הזהות היהודית הם אסרו: לימוד היוו

 דינו מוות. –תורה, שמירת שבת, קידוש ראשי חודשים וברית מילה, וכל העובר על איסור זה 
התרבות היוונית הביאה לידי ביטוי את הצדדים הנמוכים שבאדם כגון: אלימות, קנאה, כעסים, מיניות, 

ותיות, גסות רוח, ועוד, שכן ללא מסגרת חיים הכוללת קדושה וגבולות ברורים, קל הרבה יותר תחר
ולכן  "יצר האדם רע מנעוריו"לאדם לנהוג בצורה חסרת רסן. היהדות לעומת זאת מכירה בעובדה כי 

 יודעת לשים גדרים במקומות בהם אנו מועדים ליפול.
ות: קידשה את ערכי היופי והאסתטיקה, האדריכלות, הגישה היוונית שמה דגש עליון על החיצוני

"אין להסתכל בקנקן אלא ש -הארכיטקטורה ופיתוח הגוף. ביהדות שמים דווקא דגש על הפנימיות 
ה' הוא שנתן לנו את המדע התרבות והאומנות, אולם אם לא תהיה נשמה ואמת   במה שיש בתוכו".

 אין סיכוי להצלחתם. –בתוכם 
קיום ברית מילה מתוך הבנה מה המשמעות של מעשה זה לעם היהודי. עם חיתוך  היוונים אסרו את

העורלה בברית המילה אנו מצהירים שהאדם לא נברא שלם ומושלם כפי שהוא ושיש צורך להיות 
שותפים למלאכת הבריאה האלוקית ובעזרת מעשה אמיץ ונחרץ יש להיפטר מהמיותר. ברית המילה 

יותר על האדם להיפטר מתכונות שליליות בנפש שלו כגון: הכעס, מסמלת שעל מנת להיות שלם 
 שנאה, תאווה, הקנאה וכו'.

התפיסה היוונית לעומת זאת אומרת כי האדם מושלם ולכן אין טעם לתקן את המידות ולשנות את 
הפנימיות, וכן שלעולם הזה אין תכלית ומשמעות ובסופו של דבר כולם מתים, ועל כן יש לנצל את 

יש לעולם הזה תכלית ומשמעות, יש  –וליהנות כמה שיותר, ואילו היהדות אומרת את ההיפך הזמן 
 את ה' שברא את כולנו ויש לו תוכנית לכל אחד ואחד מאיתנו שעל פיה עלינו לחיות ולפעול.

אנו נדרשים להדליק אור במקומות החשוכים שבחיינו האישיים.  – "חג האורים"חג חנוכה מכונה 
. משמעות הדלקת האור היא "חושך לא מגרשים ע"י מקלות אלא ע"י אור"מר כי בחסידות נא

בעיקר להחזיר את האחווה והרעות שאפיינו את העם שלנו אלפי שנים אחד כלפי השני. הכוח 
"כל אחד האמיתי שלנו הוא כשאנו ביחד, בערבות ההדדית, באכפתיות הכנה מהסובבים אותנו כי 

. בהדלקת הנרות אנחנו למעשה מכריזים שמה שבאמת מאיר את תן"הוא אור קטן וכולנו אור אי
 זו הנשמה. היא זו שמאירה את הבית, את התרבות ואת חיי המשפחה. –החיים ומחייה כל דבר 

 באפשרותו של כל אחד מאיתנו לגרש את החושך ולהרבות את האור בחיינו ובחיי הסובבים אותנו.
 

    בברכת חנוכה שמח ומואר 
  

 לדרוןחיים ק

 

          "יזכור"

 

 בית קרית ענבים משתתף

 של משפחת ארד הבצער

 מות אביו של מוטי.עם        
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 אסורה תמונה

 של החיים ואורחות הנדידה התנהגות ללימוד מחקר כלי הוא טיבוע

 שאינן פוריםוהצי עצים בין ערפל רשתות פורשים המטבעים. ציפורים

 להן מעניקים, עדינה בצורה הוצאתם לאחר. ברשת נתפסות בהן מבחינות

, הנדידה נתיבי על ללמוד ובכך שוב אותן לתפוס ומקווים מספר עם טבעת

 והפגיעה שבדבר היעילות לגבי ויכוח קיים. ועוד גיל, הגדילה שיעור

 ענייןב התומכים על השנואים הדברים אחד. לציפורים גורמת זו ששיטה

 כאלה ותמונות היות ברשת הלכודות ציפורים תמונות והפצת צילום הוא

 התומכים עם נמנה שאיני כיוון. בציפורים פגיעה על הטענה את מחזקות

 ירגזי של תמונה להביא לעצמי מרשה אני, ציפורים טיבוע של הנלהבים

 להגיע ניתן, התהליך את לראות למעוניינים, מקרה בכל. להתרשמות לכוד

 ציפורים בטיבוע עוסקים שם הכנסת שבגן ירושלים ציפורי לחקר לתחנה

 .הנדידה בחודשי יום בכל כמעט

 

   .7.1 –. 1.12 – הקרוב  השבועמזל טוב לילידי 

 

אמנון בן יהודה, צ'רלס פרסמן, אבנר גל, נדב 

 יר ושיר סלוצקיאבידן, שחר נ
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  רפאה :שעות פתיחת המ

 קבלת רופאה. – 14.00בימי ראשון, מהשעה 

 7.00, לקיחת דמים מהשעה רביעיבימי 

 . + אחות קבלת רופאה – 16.30 – 20.00בימי חמישי, מהשעה 

 המרפאה סגורה –', ו' גבימים ב', 

 אנו מבקשים מהחברים לתאם עם המרפאה את בואם, על מנת שיהיה סדר בתורים. 

רופאה מגיעה בערב, במיוחד לטובת מי שלא נמצא במשך היום. נא לנצל זאת על מנת שהרופאה לא ה

 תגיע לחינם( 

 .במקרים דחופים תמיד אפשר להתקשר

 טלפונים : 

  ( 46) מקוצר  8666  –מרפאה 

 8889 –מרפאה בחוץ 

 ( 5280) מקוצר  050-5682030 –הנרי 

 050-7373461 –אפרת 

 050-5255472 –נהג בריאות 

 

  שעות פתיחת הסופר :

 17:00 – 6:30 –כל יום מ 

 13:00 – 6:30 –יום ו' 

 8603 -טלפון סופר 

 

 שעות פתיחת הספריה :

 12:00 – 09:00 –ימי א' 

 18:00 – 16:00 –ימי ד' 

 8630 -טלפון ספריה 

 

  : מחסן בגדיםשעות פתיחת 

 11:30 – 07:00 –ימים א', ב' 

 12:00 – 07:00 –יום ו' 

 בשאר הימים המחסן סגור

 8879 –טלפון מחסן בגדים 

 8634 -טלפון מכבסה 

 

 שעות פתיחת הדואר :

 08:30 – 08:00 –ימים א', ג', ה' 

  תכם.י, מחכה לפניבהנה"חנמצאת שימי  16:00 –ל  15:00יום א' בין ב

 
 : מספרי טלפון חירום

 100 –משטרה 

 5001 -מד"א 

 5000 -מכבי אש 

  -משטרת מבשרת ציון 

 ( 5003) מקוצר  050-5584388 –איצ'ה 

  ( 5203) מקוצר  050-6511276 –אבי ניב 

 5050 -שומר לילה 

 



 מסירת פלאפונים לתיקון בפלאפון :

 וייקח את המכשיר.*  ושליח יגיע אליכם, לאחר תיאום איתו 232להתקשר לשירות תיקונים שמספרו  

 .8.00 – 14.00וביום ו' בשעות    8.00 – 17.30ה', בשעות  –בימים א' 

 שעות.  72, יקבלו מכשיר חלופי זמני והמכשיר התקין יוחזר עד  SIMבעלי הפלאפון עם כרטיס  

 (, אם יש מכשיר כזה במלאי, המכשיר יוחלף במכשיר אחר. SIMמי שבבעלותו מכשיר ישן )ללא כרטיס 

 

 

 

 

 

  תחזית לימים הקרובים:

 
 מז"א וטמפרטורה יום ותאריך

  שני
02/12  

23°C - 17°C 
 

  שלישי
03/12  24°C - 16°C 

 

  רביעי
04/12  

19°C - 14°C 
 

   

 
 

    

 

  
  

 סופרבוס :

 187זמני נסיעות קו 

  חמישי -ראשון 

 (1)06:10  • 

 (2)06:15  • 

•  07:20    

•  09:00    

 (3)10:35  • 

 (3)11:35  • 

 (3)12:35  • 

 (3)13:35  • 

 (3)14:35  • 

 (3)15:35  • 

 (3)16:35  • 

 (3)17:35  • 

 (3)18:35  • 

 (3)20:05  • 

•  21:45    

 (4)23:30  • 

  שישי

 (1)06:10  • 

 (2)06:15  • 

•  07:30    

•  09:00    

 (3)10:35  • 

 (3)11:35  • 

 (3)12:35  • 

 (3)13:35  • 

 (4)14:35  • 

  מוצ"ש

 (3)20:05  • 

 (4)23:30  • 

 

 שעון קיץ:

  מוצ"ש

 (3)21:05  • 

 (4)23:30  • 

 

 

 דרך נטף (1) 
 אדר-מתחיל מהר (2) 
 דרך קניון הראל (3) 
 מירושלים עד הר אדר בלבד (4) 

 www.superbus.co.il  9205005-08, 181-700-700-1 –@ מודיעין סופרבוס 

 .  sms)@ בירור הגעת האוטובוס לקיבוץ באמצעות מסרון )

 מספר קו ומספר תחנה, ויודעים מתי האוטובוס יגיע לקיבוץ.  5006-שולחים ל

    05584מירושלים:  .  05583לירושלים:   187מספר קו:  

http://www.superbus.co.il/

