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 לחברים שלום רב.

 

 אנו ממשיכים לטפל בנזקי השלגים ובנושאי הביטוח השונים.

כמו כן, נערכו שיחות עם המבוגרים על הרגשתם ומחשבותיהם לגבי מקרים דומים שיכולים להיות גם 

 בעתיד.

בא להתרשם ולשמוע ממקור המבוגרים זכו לביקור מיוחד של איתן ברושי ראש התנועה הקיבוצית ש

 ראשון. 

החלטנו לרכוש תנורי נפט נוספים גם לסביום וגם למקומות אחרים, כמו כן ננסה להקים צוות חירום 

 ישובי שיידע לטפל ולקחת אחריות בעקבות מקרים כאלה או אחרים בשעת חירום.

ובאיזו צורה נפעיל אותם אנו בודקים האם ניתן להחזיר את הגנרטורים לפעילות ולראות באיזה מקומות 

 בעת הצורך.

 - חינוך

בעזרת מתנדבים מהקיבוץ, צוות האחזקה, וצוות החינוך פתחנו לאחר יום אחד את כל מוסדות החינוך  

 עפ"י השעות שאושרו לנו ע"י המועצה האזורית.

ו כאן המקום לציין את כל העושים במלאכה בתקופה זו ובעיקר את החברים שבעת סופת השלגים יצא

 מהבתים כדי לעזור לאחרים ולבקר אותם. 

  – ביטוח סיעודי

 חברים קיבלו השבוע מכתבים מחברת הביטוח לגבי סיום הביטוח הסיעודי. 

 הנהלת הקיבוץ דנה השבוע על הסדר פרטני חדש לטובת כלל החברים.

וח הקיים נושא זה של ההצעה החדשה יעלה בשבועות הקרובים לאישור אסיפת הקיבוץ. בשלב זה הביט

 תקף. 

 –קליטה 
 השבוע, )לאחר שהסתיים סבב הבנים לבחירת מגרשים( נתחיל במפגשי ההסברה גם לנקלטים מבחוץ.

 

 

 

 שיהיה בהצלחה לכולנו.

 

 ניב. 
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         "דבר הגזבר"

19.12.2013 

 לחברים שלום.

לקראת סוף השנה האזרחית קופת הבית )מזומן( 

)יום שלישי(  31.12.2013 –תהיה סגורה עקב ספירה מ 

 10.00)יום חמישי( בשעה  2.1.2014עד 

 עמכם הסליחה וההבנה.

 צוות הנהלת חשבונות., תודה
 עדכונים בנוגע לתהליך השינוי  –" 2000"שינוי 

    הרחבה, צמיחה דמוגרפית, קרקעות, קרנות ופנסיה. –
 ,רב שלום יקרים חברים

 .בקליטה מהנעשה האחרונה מהתקופה עדכונים קצת

 סדר לקביעת בקיבוץ להיקלט מנת על אלינו שפנו המשק בני בין הגרלה נערכה 10.12.13 בתאריך

 או המשק מבני אחד כל כאשר( לכטנשטיין רותם) דין עורך בנוכחות נערכה ההגרלה. המגרשים בחירת

 .מגרשים 16 ל משק בני 17 להגרלה נגשו הכל בסך. מספר שלף כוחו מיופה

 .טובה הייתה והאווירה כסדרה נערכה ההגרלה

 :בהגרלה שנקבע הבחירה סדר
 ביטנר יעד .1

 ישראלי ניצן .2

 קריסטל מירב .3

 מנדל אמיר .4

 אורן ארז .5

 נרדי ניר .6

 (קריסטל) פאול מור .7

 (רובינס) פטרוקובסקי רונית .8

 (מנדל) לוי הדס .9

 (נרדי) סלור מעין .10

 סגל תאיר .11

 (ביטון) אלפי הגר .12

 טופל אלעד .13

  ניב ירדן .14

 מנדל איתמר .15

 שושן בן צחי .16

 פלג ןעיד .17

 . יתקדמו אחריו הבאים כל, בתור מקומו על לוותר, דבר של בסופו, יחליט המשק מבני שמישהו במידה

, החברים שעשו כפי הסדר פי על המגרש לבחירת גיל עם פגישה הם המשק בני עבור הבאים השלבים

 . מולו החוזה לסגירת הקבלן אצל פגישה מכן ולאחר וכלכלי אישי אבחון

 .התהליך והמשך הפגישות מועדי עם אלה בימים יוצא קהמש לבני מכתב

 ליום הכנס נדחה, הסוער האויר מזג עקב. 12.12.13 חמישי ביום להיערך היה אמור ראשון הסברה כנס

 .18:00 בשעה 22.12.13' א

 .מהועדה ונציגים יערה, ורד עם יחד תימור וגיל ניב אבי ישתתפו בכנס

 ויערה ורד ,בהצלחה לכולנו שיהיה



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  מהמועצה :

 

 הקריטריונים לקבלת מלגה:
בכפוף להצגת אישור לימודים  -₪  5,000גובה שכר לימוד השנתי הנו מעל  .א

 ואישור גובה שכ"ל.

האחרונות, בכפוף להצגת ספח  השנים 3 -מגורים במועצה לכל הפחות ב .ב
השנים  3 -תעודת זהות. או לחילופין בעלי נכס למגורים לכל הפחות ב

 האחרונות 
 בכפוף להצגת ספח תעודת זהות.

 מועצה אזורית מטה יהודה, מזכירות אגף חברה ונוער

 99700ד.נ. שמשון , מרכז אזורי הר טוב

 yehuda.org.il-www.mאתר המועצה , 9900850-02פקס , 9900982-02משרד 

http://www.m-yehuda.org.il/


     הודעות תרבות – "תרבות היום"

 שלום לכולם !
 לאחר מזג האוויר הסוער.משהו מיוחד לחמם לכם את הלב, 

 אטרון בית לסין.ישל ת "סוסים על כביש גהה"הצגת מנויים 

 סיפורה של אישה הנקרעת בין אהבת שני אחים.
}קיבוץ  יהודה בהיכל התרבות מטה 20:30בשעה  1/1/14ההצגה תתקיים ביום רביעי 

 צרעה{.

לים/סטודנטים וקבוצות מעל מחיר מיוחד לתושבים ותיקים/נכים/חיי
 לכרטיס.₪  70 -איש  20

 נשמח לראותכם.

היכל התרבות , אורלי בידנר בברכת חורף נעים וחמים,

 02-9908105 02-9908642, מטה יהודה
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 ונות למערכתרק שני קוראים נאמנים הרימו את כפפת הניילון ושלחו לנו תמ

 הראשונה היא תצלום של ק"ע מהאוויר. מי שלא מזהה, שישאל.

 

 קורא נוסף שלח לנו שלוש תמונות. 

הראשונה היא של בובות השלג אולי היחידות שנבנו בסופה הזאת ואלו הם 

 מאת עובדי הסביום

 

 מבט מהדשא של הבטונדות לכיוון הבית של סיבירסקי



 

 

 

 מבט פנורמי מהבטונדות

 

 
 

 

 

 

 

 ועוד קצת תמונות משלי :



 זה לא חייזר ולא עכביש ענק

 

זה רק עמוד התאורה בשכונה שכוסה בשלג וכשהחשמל חזר והוא התחיל 

 לעבוד, הוא המיס את השלג שמצדדיו ומעליו

 



    עדכונים בנושאי חינוך – "מיטב הנוער"

 

גם בשחף אז  ,טוב, כמו שאתם רואים יש מכירת קפה בשחף ואגב אני, מיה

אני מבקשת לבוא!, זה הכל תרומה לבית הילדים. בנושא אחר,מה היה 

 :השבוע

ערבה:השבוע לערבה היה שלג ובית הילדים נפתח מהבוקר עד הצהרים 

ת לא צריך אז נא להביא לביוהם מבקשים:אם למישהו יש ספה שהוא 

 ילדים.

שחף:בראשון שני לא היה שחף כי היה שלג. בשלישי היה יום בישול 

והכנו סלט יווני עם הזיתים של אבא שלי,אורי,ביום רביעי היה לנו תחרות 

בניית בובות שלג בנים נגד בנות והמנצחים קיבלו יציאה לפיצה, מי נראה 

יותר לכם שניצח?, הבנים, בגלל שהבובה שלהם הייתה יותר מקורית ו

גדולה משלנו,הבנות. ביום חמישי הכנו את המכירת פרחים )שאגב,היא 

הייתה ממש מוצלחת ומי שלא קיבל: מצטערים היה לנו ממש מעט זרים 

אבל הרווחנו מלא כסף( .ביום שישי הייתה את המכירה שאני לא צריכה 

 לכתוב לכם מה היה כי כתבתי במשפט הקודם.

פתוח,ובשישי הם עשו מסיבת הפתעה  מועדון לקרמבו היה השבועקרמבו:

  לאחד הילדים.

 ערב שהם עשו מרק. השבוע לנעורים היהנעורים:

   השבוע יניב ישן בקיבוץ ועשה פעילות בסופ"ש לקרמבו ונעורים.
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הבתים  מבט על הבניה החדשה. מעל -והפעם ממצלמתה של מעין מנדל 

 ביה"ס אלון.אפשר לראות את 

 
 

          "יזכור"

 

בית קרית ענבים משתתף בצערם של 

 הניה וסיאק וויקטור וסיאק 

 ו בטרם עת של הנכד והאחייןמותעם 

 חיים בלאיש  

 בנם של בתיה ויוסי
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         מתכון החודש

 : 2סיפורי שלג 

רצתי לסופר שחגית פתחה לעת חירום ובעת מצור חושך וקור, סחבתי  14.12.13בשבת, 

רק יום  שמועד התוקף שלהם היה לאותו היום. במהירות מהמדף שני קרטונים של חלב

. לחזור לסופר לא הייתה שהם כבר פגי תוקףכמובן התברר  15.12.13 –ת, ב למחר

אופציה כמובן ומלא תושייה ומעודד מזה שכבר יש חשמל, נכנסתי לאינטרנט וכתבתי 

 בגוגל : "מה עושים עם חלב פג תוקף ?".

 אז זה מה שעושים :

 גר' חמאה 20ממיסים בסיר  -

 מוסיפים את החלב ובוחשים מדי פעם -

רותח, מוסיפים חצי כפית מלח, כף לימון ושתי כפות גבינה לבנה )אני  כשהוא -

 הוספתי גם גביע יוגורט(.

 ממשיכים לבחוש כל הזמן, עד רתיחה מחודשת -

 20 –אחרי הרתיחה, אפשר להשאיר את התרכובת מבעבעת על האש, לא יותר מ  -

גבינה ככל שהתרכובת תעמוד על האש יותר זמן, ה ד' תוך בחישה לפרקים. 25 –

 תצא בסוף קשה יותר.

כן, יש  –בתום הרתיחה מכניסים חיתול ישן מבד )לא טיטול !!! להורים הצעירים  -

נותנים למים לנזול  דבר כזה...( לתוך מסננת ושופכים את התרכובת פנימה.

)אפשר גם להניח על המסננת משהו כבד, ככל שנכביד על הגבינה היא תהיה 

 סחוטה יותר וקשה יותר.

הסחיטה סוגרים על הגבינה את החיתול ומסובבים כמו בורג וסוחטים עוד בסוף  -

שעות והרי לכם גבינת  4ועוד. את מה שנשאר תולים בחוץ למשך שעתיים עד 

 ריקוטה טעימה )האמת היא שגבינת ריקוטה היא קצת חסרת טעם, אבל לא חשוב( 

 

את ה"גבינת  )ואם כבר אומרים "האמת", אז האמת היא שלדעתי זה מאד מזכיר 

תינוקות" שהיינו אוכלים פה בילדותנו, למי שזוכר, ועכשיו, כשאני רואה את פשטות 

ההכנה וזמינות המצרכים, אני די בטוח שככה הן גם היו עושות לנו את זה בזמנו, בנות 

 "מטבח הילדים"(
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   28.12 – 22.12 – הקרוב  השבועמזל טוב לילידי 

 

ויקטור וסיאק, הדסה צוקר, שרה גולדשטיין, מיכיק 

שפירא, אורי אליהו, זיוה גל, ורד אבידן, טל בדש 

 חן-ואירית בר
 

 

 מזל טוב
 לרבקה ועודד נרדי

 להולדת הנכד
 בן למעין ואיתי 

 
ברכות חמות לכל 

 משפחת נרדי המורחבת.
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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. 

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

 

  ופר :שעות פתיחת הס

 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 –, ה' ימים א', ג'

  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.  72ר עד , יקבלו מכשיר חלופי זמני והמכשיר התקין יוחז SIMבעלי הפלאפון עם כרטיס  

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

 

 

 

 

 

 

  תחזית לימים הקרובים:

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 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)514:3  • 

  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/

