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

 

 חברים נכבדים,

במסגרת ההסכמים עם סוכנות "טנא משקי הקבוצים" לגבי הביטוח הסיעודי יש 

אפשרות לצרף ילדים ובני משפחה אחרים במחירים טובים )הכוללים את ההנחות 

 לו שעברו מהקולקטיבי לפרטי(.שנתנו חברות הביטוח לא

 חברים המעוניינים לצרף בני משפחה יפנו לטל בהנהלת החשבונות

  . 7.6.14מחירי הפוליסה הנ"ל תקפים עד ה 

 אנו ממליצים לבדוק את האפשרות הנ"ל.

 יעד וניב

 

 

 
 לחברים שלום רב.

 20.00תתקיים אסיפה בשעה  10.6.2014ביום שלישי 

 נושאים:

 )שיוך קרקע( הסבר על המשמעויות.   1155  - ל 751 –מעבר מ  .1

 .2014אישור הצעת תקציב מיוחד  .2

 דיווחים ושונות. .3

  סרג'יו וניב., בברכה
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     עדכוני משאבי אנוש –"האדם שבמכונה" 
 

 לחברים שלום 
מזה מספר שנים אני מכהן כנציג ציבור בדריקטוריון של ענביד, במהלך תקופה 

זאת בוצעו ניסיונות שונים להביא לשינוי אשר יוביל את ענביד לנקודה אחרת 
טובה יותר, לצערי סיבות שונות שמקורן בהתנהלות העבר וההווה גרמו לענביד 

בלת ההחלטות , חלק בניהול וטעויות להגיע לאן שהוא הגיע, חלק נובע מדרך ק
 בשיקול הדעת, חלק קשור למצב העולמי וחלק לבעיות לגיטימיות של תפעול. 

נכון לעכשיו מצבו של ענביד לא טוב בלשון המעטה ונדרשת פעולה דחופה 
 להצלתו. 

 
במצב שבו נמצא ענביד לטעמי הדבר הנכון ביותר לעשות כדי להעלות אותו על 

הכניס שותף עכשיו ומיד, אני יודע שמכל שיקול הגיוני זה לא דרך המלך הוא ל
הזמן המתאים אבל לא יהיה זמן מתאים יותר או נוח יותר כפי שכולם חושבים. 

 המפעל ללא רוח חדשה ניהולית וכספית דינו להסגר.
 

. סידרה של החלטות בנוגע לענביד ברוב קולות 27.05.14 ההנהלה אישרה ב 
כים אבל חלקן לא תואמות החלטות קודמות של קרית אשר עם חלקן אני מס

ענבים ונוגדות באופן עקרוני את דרך ההתנהלות ברמה הערכית והמוסרית 
שאני רואה כנכונה. ולכן בקשתי מיו"ר ענביד לסיים את תפקידי בענביד באופן 

 מידי ולא להיות שותף בכל נושא הנוגע לענביד.
 

 יבחר.  הבדרך שב מה שנשאר לי זה לאחל לענביד הצלחה
 

 בברכה 
 אבי ניב 

 

 

     עדכוני משאבי אנוש –"האדם שבמכונה" 
 

לסניף החדש של קפה "הילל" בקרית ענבים דרושה מנהלת חשבונות בהיקף של חצי 

 משרה.

 מיקום העבודה: קרית ענבים.

 העבודה כוללת: הנהלת חשבונות , הכנת משכורות ועבודה משרדית שוטפת של העסק.

 המשרה פונה לגברים ונשים כאחד.

  

 02-5667072, לפרטים נוספים: בני
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  תמונת ארכיון ומאורע – "שנה 94החודש לפני "
בימים האחרונים עסקתי בסידור התיק האישי של משפחת וינד ומצאתי שם דברים מופלאים. ידעתי שנטקה 

חדת ושהיה לה כשרון כתיבה יוצא דופן אבל נתקלתי ברשימה שהתפרסמה בפינתנו ערב פסח והייתה אשא מי
יא נגעה לליבי וגם התפעלתי מכושר הביטוי והכתיבה בשם "למענכם מה עשיתי" קראתי את הרשימה וה 1945
אשה צנועה שהולכת בצידי הדרכים אבל עם נפש כל כך גדולה וכושר ביטוי כל כך חזק. למרות שפסח  -שלה 

פרסם אותה במידעון. אני בטוחה שגם בני לכבר עבר וכן גם יום השואה החלטתי לשלוח את רשימתה כדי 
 קרא כתיבתה ויתחילו להעריך את האנשים שחיו פה שנים רבות. משפחתה וגם החברים ייהנו למ

 .שפיגל מירה ,בברכה

 ם  מה עשיתיכלמענ                                   
 מוקדש להורי, שמקומם לא אדע                                 

 נטקה וינד סימון                                           

ר לארבע עשר לירח ניסן לפני מנין שנים. בוקר שקויי זוהר ואור, החמה והיה זה או

אש על הראש, נגה ברק קרניה קידם בברכה את פני הבאים  –הכתה בגבורה ובלהט 

החדשים בשערי המולדת, אשר אליה ערג הלב זה דורות, ואותו בוקר דרכו גם רגליי 

יים בעיר העברית. חג ראשונה על אדמה זו. הריעו קולות של שחרית, תרועת ח

נפשי,  –האביב, חג הפסח הנה מבשר את בואו. נפתח הלב ונבע הרהוריו של דבור 

ונגד עינינו מתנוססת העיר חיפה העברית בכל עזוזה והדרה, בכל יופייה ותפארתה, 

ונוהר על  –בבניינה ושגשוגה, והלך נפש חגיגי מיוחד במינו, הניח זהרור שופע 

 הבנים השבים לגבולם.

שני כוחות אדירים נאבקו בנפשותינו פנימה: הרגשת האושר כי נתגשם חלום 

ומצד שני הנה באו, וכאילו הגיחו  –הנעורים ותמה פרשת הלבטים בהשגת המטרה 

מתוך חביונם והחלו לכרסם בלב הגעגועים לכל הנפשות היקרות אשר השארנום שם 

לעה כבר אז כפס צבע בין במרחקים. ההרגשה כי הנה הוקמה מחיצה עבה בינינו, נק

 הצבעים הבהירים של התרוממות נפשנו ביום המאורע הכביר הזה בחיינו.

ערב, עת שקעה החמה בקיפולי הארגמן אשר בשולי הרקיע, היום רד  והלילה  –ולעת 

התכנסנו כולנו  במסדרונו הארוך  –פרש אט, אט את צעיף חשכתו עלי תבל ומלואו 

 לים, לקבל את פני ליל הסדר ולחגגו.ג-העולים אשר בבת –של בית 

אולם לא על יציאת מצרים בלבד סופר כאן, כי אם גם על פרשת "בנים שבים 

למולדתם" הוסר המסך מעל חלונות הלבבות והנפש נעשתה שקופה. איש, איש כילה 

דמע של געגועים גם יחד, -גיל ואגלי-את תעלומות נפשו ורזי ליבו. נגרו דמעות

ית אבא ואמא, אשר עוד כל רוחו ספוגה בנפש ותעתועי העיניים געגועים עזים לב

לשם, הרחק, הרחק מאחורי חמוקיהם של רוכסי ההרים המדומדמים, מאחורי גאיות 

שם עוד רוח ילדותנו  –נהרות  –יערות, ומעבר לימים ונהרי  –ובקעות, מאחורי יערי 

ם רחפו פני אבא נשארה מרחפת, שם עוד יקירי הנפש נשארו, ועוד לנגד העיניי

ואמא, פני אחים ואחיות, אשר בדמעות בעיניהם לוונו, עוד באוזניים נשמע הד קולם  

הרוטט בדברי הפרידה האחרונים: "להתראות בקרוב במולדת". עוד מורגש בידיים 

 חום לחיצות פרידתם, והנה נד כה עצום הוקם בניינו.

צות של רגש חם נדלקו בו מה הגה הלב את רחשיו בליל סדר ראשון במולדת. ניצו

לעבר הקרוב וניצני תקווה ותוחלת לגוניהם השונים החלו לפרוח בגדותיו לקראת 

העתיד. חומות ומאוויים ניעורו, חזיונות ורעיונות התמזגו והתגבשו לאידיאל נשגב 

אחד, כי הנה דרך כוכב ליעקב וכל נידחי ישראל יכנס מכל תפוצות הגולה ומכל 

 ינהרו וישובו אל תחת שמי יהודה וישראל. ארצות פזוריהם הנה

לא ידע הלב ולא חזו העיניים, כי יש להחיש את הקץ. לא ידע עוד כל יהודי באשר 

משפט כליון ואבדון  –שם במעמקים האפלים של ההוויה הגזעית -הוא שם, כי אי

 עליו נחרצים ולהט החרב הנה מעל ראשו מרחפת.



לבין כתלי קהילות ישראל, אולם עוד טרם רעיון התחייה ובנין הארץ אמנם חדר 

מתרדמת הגלות הכבדה, בה שקועים היו במשך  –הספיק להעיר רבים מעדות העם 

דורות, כי גם בעצם ימי הרדיפות והמצוקות בעיירות פולין הקטנות מצאו להן קהילות 

מדרש, בישיבות תלמוד התורה וכו..  –שלמות אושר בנפשם ומנוחה שאננה בבתי 

ראה היהודי הדבוק באלוהיו את עולמו האדיר ובשעה  –אמות של הלכה בארבע 

שכח את כל העולם מחוצה לו,  –שהעמיק בפלפולי תורה והיה לן בעומקה של הלכה 

כי הנה הולך ומתמלא נגדו רגש קנאה, שנאה, איבה, משטמת דת ולאום חזקים 

את המעיינות אשר משיקים, כעס וחמה, מזימה וזדון. באוהלה של תורה מצא היהודי 

ישוב לסתירה ותירוץ מספיק לקושיה, היה הוד סיפוקו חופף על מצחו  –ביקש 

 וישמח במתנת חלקו. 

ובמערב, בארצות הציביליזציה האדירה, בהן התרחקו רבים מקהילות ישראל 

מהרעיון הציוני ובהשתקעותם בשדמות המסחר וחרשת המעשה והממון הזורם 

נכר ומנע מהם לזכור גם את מקור מחצבתם. אמנם  ריתק אותם לאדמה –לבתיהם 

עושרו ורכושו של היהודי בארצות ההן לא עשו אותו לאביר לב ואכזרי, הרומס ברגל 

גאווה את כל הנחלש והנכשל בחברה. אדרבא, הוא ידע תמיד את נפש העשוק 

ה והרצוץ, כי עשוק ורצוץ היה גם הוא למרות אונו והונו, אבל קצר מדי ומצומצם הי

חוג מבטו, שריון קשקשים עטו חייו ומאן גם להרגיש באווירה המורעלת ומלאת 

 ונדמה. –תעלומה וזדון, ההולכת ועוטפת אותו, עדי הגיעו באמת המים עד נפשו 

ואף על פי כן זכאים המה ישראל, כי כל יהודי, אשר נפש יהודית המתה בו, פניו 

היה מעלה בראש שמחתו ורבבות מועדות היו תמיד לארץ אבות ואת זכר ירושלים 

כי תחזינה עיניהם בבניינה, אך לא נתברכה נפשם  –בקרב עמנו הייתה משאת נפשם 

בראיית הנולד ולא הרגישו גם בענן הכבד המתנשא ומעבה את שמיהם. במרוצת הזמן 

והנה ועלה הכורת על עם ישראל בתפוצותיו ואויה, אויה לנו על אבידת עולמים זו, 

נן של מיליוני אחינו הננו עומדים ונשמתנו בוכייה מר, ומלא הוא  נאד על הקבר הרע

 דמעות ישראל:

 "אלו  לפי  אידו  של  עמנו  דמעיו  יזולו                                

 לא  דרכה  רגל  אנוש  יבשת                                  

 כוח  לבד  כרת  ברית אך  לא  לפי                                   

 כי  גם  לדמעות  ישראל  נראתה  הקשת"                                  

 )רבי יהודה אלחריזי(                                                                                         

 

 אדו:                                   והסופר את דמעות ישראל בימי גלותו הארוכה, הנה כעת נמלא נ

 

 " אל  טל, בת  שירתי,  נאד דמעות  תני  לי,                                 

 התעופפי,  נודי  בין  איי  חורבות,                                      

 אל  כתל  מערבי,  אל  קברות,                                    

 על  יד  דרך  גולים  התייצבי,  עמדי!                                    

 איש,  איש  לפי  אידו  יתנדב  אל  נאדי..."                                    

 )חיים נחמן ביאליק(                                                                              

 

 

 

 



און ישראל בגיא התפתה של עמי התערב. ניתק פתיל חייו תחת שמים כן, נדם ג

עצמות היבשות על פני בקעת יחזקאל, המחכות כי תבוא בהן  –אכזרים אלו ודמיונו 

עוד מגיחה תולעת יעקב  –הרוח ותחיינה, כי הנה לאחר משובת הפראות של עמי יפת 

דים הבודדים ממחבואה. אי פה ואי פה מתלקטים האברים המפורדים, השרי

ומתקרבות עצם אל עצמה ומתרקמות ברקמת חיים חדשים והיו ליצורים חדשים, 

חיים וקיימים ועיניהם נשואות לפאתי קדם, לבית ישראל סבא ל  מ  ו  ל  ד  ת המחכה 

להם. ושם הרחק, הרחק באופק השחור, הנה מנצנצים כוכים  זעירים, רסיסי אור 

 חיים בתוכן.-רבות אל החוף ויריעתאלה הן  א נ י ו ת המתק –קטנים 

 

אנשים וחדשים נעים ונושמים, מדברים והוגים מחשבות, בנין שבים ל  ג  ב  ו  ל  ם, 

 ל  מ  ו  ל  ד  ת  ם   ו  ל  ע  מ  פ. אך השערים עדיין נעולים בפניהם:  ו  ע  ד   

י  תהום?  ואתה  עולם  מ  ת  י   א  ל   ק  נ  א    ו  נ  ו  ק  ם, עד  מתי  יתעו  בניך  על

גדול  ונאור  עומד  על  העקדות, בוסס רגליך  בדם,  מה  לך  כי  תדום?..... קדושה, 

 איך. מה  לך  כי נאלמת  ותחריש?

 

הנה כי כן, חליפות ותמורות של שנים עברו מני דרכה רגלי על אדמת המולדת ועוד 

ך חג האביב. רוח של אזכורה, אזכורה היטב עת בפתחי עיירתי הקטנה חיכיתי ל

התחדשות עטרה אז את פני רחובותיך וסמרטוטייך, אשר נטל של גלות כבדה היה 

רובץ עליהם במשך כל ימות השנה. לובן בניניך ובקתותיך הנה בישר את חג החירות. 

לטוף רוחך הצח והמרענן עוד' על פני ינוח ועוד בערבות נשמתי חבויים רגשות זכר 

מא בליל סדר מצוחצח ומבריק, עת כולנו לשולחן מסובים נעימים של בית אבא וא

היינו, ועוד את מקומי בתוככם אפקידה.  א  ז  כ  ר  כ  ם   כ  ו  ל  כ  ם  נפשותיי  

היקרות! אזכרכם על כל פרטי הפרטים, רוחכם בקרבי טבוע,וגדול עווני כלפיכם, גדול 

י את ביתי בין חברים מנשוא, כי את נפשי הצלתי. הנה אני פה במולדת בניתי ל

 ל מ ע נ כ ם   מ ה   –וחברות ואת לחמי בשפע אוכל, אבל אתם, אתם יקירי 

 ע ש י ת י ?   ב  ג י א   ה ת  ו פ ת   ה נ א צ י ת   ה ש א ר ת י כ ם   י ק י ר י,   

 ו א י כ ם   ע ת ה ?   א י כ ם?

 

י יום, יום, אך המעבר ולסיכום שנת העשור, והנני נשאת עתה בגלים השקטים של חי

האפל, שהינו עתה מאחורי, עולה ומבצבץ תמיד בזיכרוני, ובעומדי מאחורי דלתות 

העבר ומבטי מגיע למחוזות רחוקים של תקופות שחלפו, תקופות בראשית במולדת 

תקופות שחרית אשר לא אור היה בהן ולא עליצות נפשית וגווילי פרשה ארוכה נגלים 

שת התלבטות נפש וגו גם יחד, פרשת תעייה בסבכי ערפילים ונפרשים בזיכרוני, פר

 של כישלונות נפשיים עזים וניסיונות חיים קשים.

ואף על פי כן  ובעמדי נסחטת ומזועזעת על ידי משברי נפש אכזריים ונשאתי אז 

ברוח השקטה של הסבלנות המלטפת, של "התקווה" אם החיים, כי בשוליה יש 

 ם  וניחומיהם  והיא, היא  הנותנת  אף  א ו מ ץ  ל ל ב  למצוא  לפרקים  את  החיי

 ו מ ר פ א   ל ג ו.  

  

 15.4.1945 –של פינתנו בערב פסח תש"ו  125המאמר התפרסם בגיליון מספר 

 בעשור לעלייתה של נטקה ארצה.  

 

 



     הודעות תרבות – "תרבות היום"

  .2014שבועות 

 חגגנו כמו פעם בדשא הגדול בניצוחן של הדס בהט ורווית ביטנר.

 המסכת בשיתוף הילדים שעלו כל קבוצה עם שבעת המינים.

 היה שמח.  –שימחה אותנו להקת הסטודנטים בהופעה והרקדת הקהל 

 מזנון כיד המלך מהמטבח הפרטי. 

 מזג אוויר היה נוח לטובתנו, נעים מאוד.

 דות למנצחות על הערב ופה המקום להו

 על מזנון האוכל. –הדס, רווית, שוש, יעל אלקון וחגית 

בניצוחו של אריה, מורד ואורי שדאגו להוריד את כל  –לאנשי האחזקה 

 הציוד ובסוף לכל צוות הפירוק שהחזיר את כל הציוד בחזרה למקום.

 למחרת חגגנו יום שלם בחום הכבד עם מתנפחים והרבה מים ושתייה.

 בניצוחן של יפעת, אסף, ציפי, ניר, נועה, יריב ובעזרתו של אלי כהן.

 המגרש היה מלא בחברים, ילדים והרבה אורחים.

 הרבה אוכל, קרטיבים אבטיחים ומלון.

 .17.00עד השעה  10.00האירוע התחיל בשעה 

 לכל מי שעזר והיה אחראי על האירוע המסורתי תודה 

 היה ממש ממש כייף. 

 ם והפתעות.מימדיון, נסיעה לי - נו עוד שני אירועיםהשנה לפני

 שוש ואוקלי. 

  היה כייף., תודה תודה

     הודעות תרבות – "תרבות היום"
 שלום רב,

 קריאת כיוון אירוע מיוחד לאוהבי הספרות והקריאה בתיאטרון ירושלים :
 , תאטרון ירושליםאולם רבקה קראון - 19:00, 10.6

 (140בלבד )במקום ₪  70 –מחיר כרטיס
 02-5605755 –הזמינו בקופת התיאטרון  –המעוניינים 

 אנא העבירו הלאה לחבריכם אוהבי הקריאה.
 בילוי נעים!
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     הודעות תרבות – "תרבות היום"

 

 אברי גלעד מספר על ההצגה: "הצגה בועטת ונושכת, אחת ההצגות הטובות שראיתי בתאטרון" 

ת של זהב היא הפקת תיאטרון מרשימה בהיקפה ששחקניה הם אנשים עם פיגור שכלי. זוהי כפי

התפאורה העשירה, התלבושות המרשימות, התאורה,  -הפקה תיאטרלית מרשימה ויוצאת דופן 

 המוסיקה והשחקנים:

שחקנים איכותיים והם רוקדים ונעים, הם מדברים ומשתפים, הם אוהבים ומתרגשים, הם  22

 ים וכועסים ובעיקר הם אמיתיים.עצוב

 ופתאום אנחנו מגלים שברבדים רבים הם בדיוק כמונו.

גם אתם תהיו חלק מחוויה רב ממדית שתשנה לכם את כל את כל מה שחשבתם שאתם כבר 

 יודעים.

 054-9477265לקניית כרטיסים: רוני 
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  חברים מוזמנים לכתוב כל שעל ליבם – "גם לי יש מה להגיד"
 חג השבועות במשק אכן היה נהדר ומושקע, כל הכבוד למארגנות!

עם זאת עדיין הטריד אותי חסרונם של הבנים, וסימן השאלה המרחף מעל ההמשכיות שלנו כמי שנולד, 

 ובילה כאן את כל חייו.

 20במעלה החמישה,  20תינוקות חדשים בנען,  52ות לי על מה שקורה אצלן....בעוד חברותי מספר

בגבעת חיים....והרשימה עוד ארוכה ומרשימה. אצלנו כמו תמיד אחדים ספורים, שאגב אף  28במעפיל, 

 אחד מהם לא של חבר משק בפועל )ואני מייחלת שיהיו(.

כאן את המשק, כל אחד מסיבותיו הוא, אבל  כמו כן חשוב לציין שהשנה אף עזבו מספר בני משק שגרו

 אני בטוחה שאם היינו מקום מזמין לצעירים שלנו אז לא היו עוזבים.

ועוד דבר קטן שהציק לי הוא העדרותה של משפחת סגל, רותם ונטע ושלושת ילדיהם המקסימים, אני 

 בטוחה שבקיבוץ געתון יודו לנו על התרומה האדיבה לקהילתם המתפתחת....

ל  300,000להוריד לבנים את דמי הקליטה מ  -י שוב חוזרת על המטרה המעשית הכי אפשרי שלנו אנ

 . זה כבר יהיה צעד ענק בחזרה שלנו להיות חברה בריאה וצודקת.150,000

 .....זה הזמן להתעורר ולבחון מה כל כך לא בסדר אצלנו.חברים, הנהלה

 הנרי. בברכה,

 
 שפרירית רומנטיקה

 חרקים מטריפת ניזונה היא גם וכמוה ממנה ועדינה דקה היא אך לשפירית הדומה חרק אהי השפרירית

 לא כלום כאילו והוא בצוואר הזכר את תופסת הנקבה – מורכב דבר היא השפריריות הזדווגות. קטנים

 .לב של צורה יוצרת וההזדווגות רומנטיקה בלי נעשה לא זה אבל. להזדווג הדרך את מוצא אותו מעניין
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          ספורט

 

 

 
 

 

 

 

 
 2014יוני  01    

 רצים יקרים שלום,

שנה  50רוב בסימן שייערך בחודש ספטמבר הק 2-להלן פרטים על ריצת ההכנה הקרובה וההרשמה למירוץ תנ"ך תש"ח ה

 למועצה האזורית מטה יהודה. אנא הקפידו על קריאת ההנחיות במלואן.

 2ריצת הכנה מס' 

מעלים דופק. לאחר שרצנו בעמק איילון והתחממנו בעליה לנווה שלום, אנו מעבירים הילוך ויוצאים לרוץ בשני קטעים 

בורמה ושלוחת המשלטים(, מסיימים לפי שעה עם  מאתגרים ויפיפיים בעלי משמעות היסטורית במלחמת העצמאות )דרך

 בבוקר. 5.30( נתכנס בנווה שלום לתחילת הריצה בשעה 6.6שפלת יהודה ומתחילים לטפס להרי יהודה. ביום שישי הקרוב 

ק"מ העובר בתוך יער על  9.4מתחילים בנווה שלום היישר לתוך יער אשתאול ועד למסילת ציון, קטע יפיפה של  4קטע 

 קשה.-לבן. מוגדר בינונישביל 

. משם מתחילה עליה תלולה ורצופה 38עד מעבר )נמוך מאוד( מתחת לכביש  3מתחילים במסילת ציון, צמוד לכביש  5קטע 

 ק"מ(, מוגדר כקשה מאוד. 7.4-ק"מ. הקטע מסתיים בשמורת מסרק בכניסה לישוב בית מאיר. קטע יפה מאד )כ 5–על פני כ

 פה בקישור הבא:ראו תאור הקטעים על גבי מ

yehuda.org.il/tanach/content/11012-tashach.m-http://tanach 

 הסעות

 השבוע נתחיל עם הסעות מסיום הקטעים כדלקמן:

 . 7:00האיסוף יהיה בשעה  4ע מסוף קט

. כדי שנוכל לממן את ההסעות לנוחיות הרצים, תתבקשו בדמי השתתפות סמליים של 8:15האיסוף יהיה בשעה  5מסוף קטע 

 ש"ח להסעה מדי שבוע )התשלום יבוצע עם העליה לאוטובוס(. לחלופין, הנכם רשאים להסתדר באופן עצמאי. 10

'מרוץ תנ"ך תש"ח' או להשאיר הודעת טקסט  הירשם ב'אירוע' שפתחנו בעמוד הפייסבוק רצים המגיעים לריצה מתבקשים ל

 .052-8523131במספר 

אנו מדגישים שוב כי ריצות ההכנה אינן מרוץ והן באחריות המשתתפים בלבד כולל מים, לימוד מסלול, הגעה וסיום וכל 

 הכרוך בריצה.

 הרשמה

. אנא 2-בערב( תיפתח הרשמת הקבוצות למרוץ תנ"ך תש"ח ה 19:00, 8.6.14, שימו לב*** בעוד שבוע בדיוק )יום ראשון

 הכינו את כל הפרטים הנדרשים מראש וקראו את פרטי ההרשמה שהוצאנו בניוזלטר הקודם ומופיעים באתר בכתובת :

yehuda.org.il/tanach/page/11085-tashach.m-http://tanach 

 להתראות

 צוות מרוץ תנ"ך תש"ח
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    14.6 – 8.6השבוע הקרוב מזל טוב לילידי 

 

משה יוגב, יותם ורפמן, צבי סגל, עיטם סגל ודנה 

 מן.צימר

 

 מזל טוב
 למשפחת בן יהודה
 עמליה ואמנון 
 הלהולדת הנכד

 
 

 
 ויוסיבת לנוגי 

 
 וברכות חמות למשפחת בהט

 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  –ה מרפא

 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 -"א מד

 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 

 

 

 

 

 

  הקרובים:תחזית לימים 

 
 מז"א וטמפרטורה יום ותאריך

  שני
09/06  28°C - 16°C 

 

  שלישי
10/06  28°C - 17°C 

 

  רביעי
11/06  26°C - 17°C 

 

   

 
 

    

 

  
  

 סופרבוס :

 187זמני נסיעות קו 

  חמישי -ראשון 

 (1)06:10  • 

 (2)506:1  • 

•  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  5920500-08, 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/

