
 
   26.1.14 – 201 מידעון מספר

 mt@kanavim.com –כתובת המערכת 

 yoti_1@kanavim.com –לכתובת  31.1 -מרים עד תאריךחו 2.2 –מועד המידעון הבא 

 8876 –אורי  –טלפון לבירורים 

  הודעות, סיכומי ישיבות, סיכומי אסיפות. –רות עדכוני מזכי

 לחברים שלום רב.

 בעקבות פניות של חברים בנושא הסדרת צוואות אישיות,

תואמה פגישה עם עו"ד עדי סלומון שתתקיים ביום שלישי 

חברים המעוניינים לקבוע פגישה אישית עם העו"ד . 28.1.2013

 עם חנה במשרד.  נא לתאם

 יום טוב ושבוע טוב.

 

 

     הודעות תרבות – "תרבות היום"

 מה בתרבות?

ציינו את ט"ו בשבט לא בשתילה, אלא בבוקר נחמד במועדון  18.1.2014ביום שבת 

שכללה ארוחת בוקר, מתנפחים לילדים, פינת יצירה, ותכשיטים מאבן פלא לילדים וגם 

 להורים.  

 יתה טובה. ימזג האוויר היה נפלא והאווירה ה

 ראינו כמה מעטים אנחנו וכמה חשוב לקלוט מה שיותר מהר. בילינו כמה שעות בצוותא ו

 תודה לאופות שהביאו עוגות. 

 שיחקתם אותה כל הכבוד. –תודה לגיטה ומוטי שלקחו על עצמם ברגע האחרון את החג 

 

 שוש ואוקלי. 
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  חברים מוזמנים לכתוב כל שעל ליבם – "גם לי יש מה להגיד"

בשבוע שעבר התקיימה הלווייתו של ראש הממשלה לשעבר, אריאל שרון, וגם לנו 

בלט  ,הזרים שהונחו על הקבר שלל. מבין שהביא את התמונות הבאות היה בה נציג

היה הזר של סיירת רימון האגדית שהקים אריק בשנות השבעים ומי שהניח אותו 

 , חייל בכיר בסיירת ששירת תחת פיקודו של מאיר דגן אז.פיליפ אריה
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  חברים מוזמנים לכתוב כל שעל ליבם – "גם לי יש מה להגיד"

טובת "         מעשה בעסקן ובמיזם.                                

 " המיזם של כולם –העם 
הרודן הקטן ?    אינני זוכר בדיוק מי.) הדיקטטור הגדול ? מעשה במנהיג 

 הקיסר ? נפוליאון?  השר?
הסולטן או סתם עסקן קטן ? שניסח בפעם האלף   ? ואולי  יו"ר הדירקטוריון   

וחכם   עם" נפלאהמיזם "טובת ה  :  מנשר אל העם בזו הלשון

ברגישות ונחישות אותו נעשה ואוי למי שיפתח את ."  "....וטוב לכולם

  ממי?  עבורך אדוני. -   עוד הוא מדבר ונכנס המזכיר ובידו מכתב        הפה "
 ומה כתוב ?     לא כתוב.

הוא   הוא אסון לכולם  "המיזם טובת העם   כך כתוב ;

 חכם " איננו חוקי אינו מוסרי ובעיקר לא
 -  ראו את המכתב שקיבלתי !  כל השרים אלי!!!  הרודן על רגליו וצעק : קפץ 

 אמרו השרים  ראינו .
פושע !   ???    מי כתב את זה?    גם אנחנו קיבלנו. כולם קיבלו. כל העולם .

תפסו את    צעק הרודן. איך הגיעו אליו הכתבות של כל העולם ?      מחבל !
 ! לצינוק   זרקוהו  הפושע !

את  לראות    מחר אני רוצה   שר המשפטים ! שר החנוך !   שר המשטרה !-
 מיכיק שפירא וירראו .   שיראו     !הפושע בצינוק ! תלוי ! צלוב! סקול

 

 

 

 שורות שורות

 עם: )נאור לאה של הילדים שיר כמילות או, בצרעה בוקר במסדר זרזירים

 .גדרות ועל חוט על תווים כתבו הזרזירים( מתבקש שינוי
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     למכירה, דרושים, למסירה – 2לוח יד 

 לפגוש את החיבור לעצמי ולקבוצה מעגלי יצירה

 חוויה מקרבת ומרעננת

לאפשר  שעולות... פנימיותר ביחד עם חברים או משפחה, להקשיב לתחושות הליצו

 מקום לביטוי רצונות שמחכים להתגלות, ולהכיר עוד צדדים באנשים הקרובים לנו.

זמן איכות לצמיחה והשראה בתוך המעגל, זמן לנשימה, התבוננות ולמידה מהמראות  

 שמשתקפות לנו בקבוצה. 

בבית סביב שולחן האוכל, בחלל פתוח או במקום העבודה. סדנאות חד פעמיות אצלכם 

יצירה משחקת,  נצייר או נפסל, באופן אישי או ביצירה קבוצתית, 

 עם מוסיקה באויר. 

 משתתפים (  5-12)קבוצה מתחילה מ    

 

 נירית אלונה בר –מנחה  

שים מעבירה סדנאות ומפג, ומפסלת בסביבה עם קבוצותמציירת  ,אמנית, יוצרת בחומר

מלווה תהליכי צמיחה  עם אנשים שמבקשים לחוות  .באמנויות משקמת של רוח בחומר,

ולהרגיש, להתחבר פנימה, לשחק ולהנות, להיות המהות הייחודית שכל אחד ואחת 

 מאיתנו באנו להיות בעולם. 

7650006-058   niritalona@gmail.com      בפייסבוק  nirit alona bar 

 

 

 

 

 

    1.2  –  26.1 הקרוב השבועמזל טוב לילידי 

 

 חנה קליין, טריה פיליפ, נמרוד אוניק ואריאל קליין.
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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', 

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

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 -ן מכבסה טלפו

 

 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
27/01  

16°C - 9°C 
 

  שלישי
28/01  13°C - 6°C 

 

  רביעי
29/01  16°C - 7°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  • 

 )(314:35  • 

 (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)ץ באמצעות מסרון )@ בירור הגעת האוטובוס לקיבו

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

    05584מירושלים:  .  05583לירושלים:   187מספר קו:  

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

