
 
 12.1.14 – 199מידעון מספר 

 mt@kanavim.com –כתובת המערכת 

 yoti_1@kanavim.com –לכתובת  .117. מרים עד תאריךחו. 119. –מועד המידעון הבא 

 8876 –אורי  –טלפון לבירורים 

 

  חברים מוזמנים לכתוב כל שעל ליבם – "מה להגידגם לי יש "

 

 גדלות (   עשור למגלומניה ) שיגעון   2004- 2014
נמכור את אדמותינו   זה היה לפני עשור. מספר חברים מובילים הגו רעיון;   

 קיבוץ מופרט , קיבוץ משויך ,  –ובתמורה ניבנה "קיבוץ חדש" 
וכו... כו..   שותף )זוטר כמובן(להמון שותפים–קיבוץ     שכונה  –קיבוץ     

לא מקוריים . עשו זאת לפנינו    .  עיונות כלכליים וחברתיים מקסימיםר         
 ואחרינו

שאיש  רק רעיון אחד היה מקורי וייחודי רק לנו                                          
 מגלומני  פרוייקט   מוכרים את הכול.   הולכים בגדול      עוד לא עשה לפנינו

ש קיבלו כסף טוב והסבירו לנו כמה  ים ומומחים ונשטפנו ביועצ מיד הוצפנו 
 שוכנענו ועשינו.    זה טוב וחכם.

התברר שמרבית החברים מרוצים מבתיהם הנוכחיים .   -   חלפו עשר שנים
כל ההרים הרוסים מהמורות ותהומות   מסביב    אינם רוצים כלל להחליפם

רוצה בהם אינו לבתים חדשים אבל מי ש  אמנם נבנו עשרה שלדים מסוכנים 
"  כביכול -חברים חדשיםמאות "     מקבל ומי ש"מקבל" אינו רוצה בהם.

לא .תודה "  -    "בתנאים אילה ? -        מציצים ואומרים   שומעים   מגיעים
הצטרפו אלינו שותפים עסקיים גדולים וקטנים     בשטחנו                       .

 א ראינו ולא ניראה מהם פרוטה.שעד כה וכנראה גם בעשור הקרוב ל
אולי יש.....      הסדרים  פיצויים  לוחות זמנים  -  אין חוזים עסקיים מקובלים

 שיגלה.   מי שהוא יודע מה שהוא?   אך הם סודיים ביותר.
 ו

או  בעשור   אינני יודע אם המחלה או החלום המגלומני שכולנו חולים בו יתגשם 
טו    או         ) כמה עשרות פעמים שמענו   חלקוולו רק ב בעשורים הקרובים 

שנתיים חמש עשר עשרים מחר  הנה בונים ....מתחילים.... עוד שנה עוד   טו  
מחרתיים יגיעו האישורים ייעלמו המכשולים וכול החלומות יתגשמו( אבל כמה 

 למי זה אכפת.   אבל.....בעצם    עוד יהיו אז.לטבע חוקים משלו  מאיתנו
 יק שפיראמיכ
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  חברים מוזמנים לכתוב כל שעל ליבם – "גם לי יש מה להגיד"
 הי

 .בשבוע שעבר נסעה קבוצה של וועדי בתים מערד לסיור בירושלים
  .קח לטיפול בשערי צדקלנפצע, ונ אחד האנשים

 .שזרזה את הטיפול רותי, אישתי, פנתה לדרור שוורץ, שפנה להנרייטה
 בקובץ המצורף התודה הופיעה במכתב למערכת המקומון בערד, כפי שאפשר לראות

 לדעת, ואולי גם שאר חברי קרית ענביםאני חושב שהנרייטה תשמח 
 עומר אייזנברג 

 )עומר הוא אחיה של שרון שוורץ ובנה של שרה ויג(
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     למכירה, דרושים, למסירה – 2לוח יד 
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     הודעות תרבות – "תרבות היום"

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     הודעות תרבות – "תרבות היום"
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   18.1 –. 5.1 – הקרוב  השבועמזל טוב לילידי 

 

מאיה אלון,  ,עמיחי גל ,קלרה אוניק ,ארנולד קרנר

גילת סיבירסקי, ג'קי וינוקור, יונינה נרדי, עידית ניב 

  וזיו זהבי.

 

 

 לאופיר ניב

 ברכות עם גיוסך

 לצ.ה.ל

 

 ברכות חמות        

 בית קרית ענבים.
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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.יכה לפני, מחבהנה"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.שליח יגיע אליכם, לאחר תיאום איתו *  ו232להתקשר 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  

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

 

 

 

 

 

  תחזית לימים הקרובים:

 
 מז"א וטמפרטורה יום ותאריך

  שני
13/01  13°C - 7°C 

 

  שלישי
14/01  14°C - 7°C 

 

  רביעי
15/01  14°C - 8°C 

 

   

 
 

    

 

  
  

 סופרבוס :

 187יעות קו זמני נס

  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):1506  • 

•  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) 
 בדמירושלים עד הר אדר בל (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:  .  05583: לירושלים  187מספר קו:  

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

