
 
 8.1.12 – 96מידעון מספר 

 mt@kanavim.com –כתובת המערכת 

 yoti_1@kanavim.com –לכתובת  13.1הגשת חומרים עד תאריך  15.1 –מועד המידעון הבא 

 8876 –אורי  –טלפון לבירורים 

 

  הודעות, סיכומי ישיבות, סיכומי אסיפות. –כירות עדכוני מז
 

 תוצאות הקלפי

 .149סה"כ בעלי זכות הצבעה  

 .97הצביעו 

 נבחרו להנהלה החברים הבאים:
 אלון מארי.

 ביטנר שי.
  בהט אהוד.

 ורפמן חנן.
  מנדל מיכה.

 קריסטל מירה.
 

ברוב  ,אבי ניב נבחר ליו"ר קיבוץ קרית ענבים 
 של למעלה משני שליש מקולות הבוחרים. 

המון תודה ובהצלחה לנבחרים החדשים 
 למתמודדים כולם.

 ו. קלפי. 
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     , למסירהלמכירה, דרושים – 2לוח יד 
 

המארגנים  .תקיים קורס חובשיםעומד להסטון -בישוב טלז
להגיש  שיוכלומתנדבים מהאזור, ליצר פאנל של מעוניינים 
 עד שמגיע אמבולנס מירושלים.  ,ירהעזרה מה

 הקורס ממומן ע"י רשת הצלה. רוב עלות
כל יום שני במתקיים שעות והוא  160בהיקף של  הקורס הוא

 חודשים. 4ורביעי  במשך 
 הקורס מיועד לגברים.

 052–5257726בטלפון מס' לאהרון  כולים לפנותנים ייהמעוני
 תודה

 

 

 

 נצבעת גוש אבו, מתאימה עננות עם םובימי ערב לפנות. בוערת גוש אבו

 ...בוהקים שקיעה בצבעי
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yad2.co.il/


     הודעות תרבות – "תרבות היום"
 

 מה תרבות?

תתקיים הרצאה  ,במועדון ,21.00בשעה  ,11.1.12, ביום רביעי

 של יפעת לשם.

 ן על שינויים בחיים. יסיפור אישי מעני

 ק"מ בדרך שלי. 42

 מומלץ מאוד

 קפה ועוגה מובטחים.

ופיעים )להלן הפרסום של ההרצאה. התאריך והמיקום המ

 הפרסום, כמובן, אינם נכונים...(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://simania.co.il/bookimages/covers4/43701.jpg&imgrefurl=http://simania.co.il/searchBooks.php%3Fquery%3D%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2590%2520%25D7%2594%25D7%25A2%25D7%25AA%25D7%2599%25D7%25A7%25D7%2594%26status%3Dquery&usg=__Ya-mRb9eja41aVREY66p-1qi8K0=&h=364&w=240&sz=18&hl=iw&start=164&sig2=WugLoVigmKs6lavc6JFUEQ&tbnid=HmiU2Z2swdbXyM:&tbnh=121&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3D%25D7%25AA%25D7%25A8%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25AA%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Diw%26sa%3DN%26start%3D160&ei=Ui3aStT9BonkmwOQiNnUDA


   תמונת השבוע – "מה המצב ברשת"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     14.1 – 8.1 – הקרוב  השבועמזל טוב לילידי 

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

 רואיז וגילת סיבירסקי
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  רפאה :שעות פתיחת המ

 

 + רופאה. 16:00 – 14:00 –יום א' 

  08:00 – 07:00 –יום ב' 

 + רופאה 1300 – 11:00 –יום ג' 

 לקיחת דמים – 08:00 – 07:00 –יום ד' 

 לעובדי החוץ. נא לתאם מראש עם הנרי ( –ת ) אחת לשבועיים רופאה אחו – 20:00 – 19:00 –יום ה' 

 סגור -יום ו' 

 טלפונים : 

  ( 46) מקוצר  8666  –מרפאה 

 8889 –מרפאה בחוץ 

 ( 5280) מקוצר  050-5682030 –הנרי 

 050-7373461 –אפרת 

 050-5255472 –נהג בריאות 

 

  שעות פתיחת הסופר :

 18:30 – 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  15:00ין יום א' בב

 
 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. SIMיר ישן )ללא כרטיס מי שבבעלותו מכש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סופרבוס :

 187זמני נסיעות קו 

  חמישי -ראשון 

 (1)06:10  • 

 (2)06:15  • 

•  07:30    

•  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)0521:  • 

 (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)ון )@ בירור הגעת האוטובוס לקיבוץ באמצעות מסר

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

    05584מירושלים:  .  05583לירושלים:   187מספר קו:  

 

 

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

