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 7.4.7107 שישייום  3 .דף מידע מס
 

 ,לחברים שלום
 :בקיבוץמהנעשה 
תוך כדי הביצוע נחשפים . פרויקט החלפת קווי מי השתיה מאסבסט נמצא בעיצומו -תשתיות

ואכן מצבם גרוע מאוד ובסופו של דבר מחייב את החלפתם בכל רחבי , הקווים הישנים
 .פסח תהיה הפסקה של העבודות על מנת למנוע מטרדים בחג מ"בחוה. הקיבוץ

, הדשאים כוסחו באופן מאוד יסודי. צוות הנוי הכין את הקיבוץ לקראת חג הפסח -וחצר נוי
בנוסף ניטעה שדרת עצי זית יפה בכניסה . ובוצע ניקיון וסילוק גזם וצמחיה ממוקדים רבים

 . העצים תודה ליואש ניב על תרומת. לקיבוץ לאורך הגדר
ה והם כבר משמשים את באי ענף הבניין השלים את בניית תאי השירותים ליד קפה גלרי

 .הקיבוץ והעסקים מסביב
מוצע , כלל איננה בשימושכמעט ומאחר ופינת המנגלים ליד הבריכה  – שדרוג פינת המנגלים

 וטח יהישב, כלומר. לאופנים" מיני אקסטרים"לפינת  לשפצה ולהפוך אותהי קבוצת הורים "ע
. פינת הישיבה תישמר וכמובן חזותה תשודרג. פזורים מכשולים שונים שיאתגרו את הרוכבים

 .במידה ולציבור יש השגות על הרעיון בבקשה להעביר למזכירות בכתב ונתייחס לכך
בקצב . ה לקראת החלפתוהפרויקט יצא לדרך ופורק גג הספריי – Spring Valleyפרויקט 
של החברה אנחנו מניחים שבתוך מספר חודשים המבנה יהיה מוכן  הובנחישותהעבודה 

 .לאיכלוס ולהפעלה
עם הרוח הגבית של חברת מקאן הגיעה חברת ידע נוספת  -פעילות הייטק נוספת בקיבוץ

פיתוח ושכרה את מבנה הקומותיים לצורך העסקת מספר מהנדסי פיתוח שיעבדו במקום על 
 .מוצרים מיוחדים לתעשיית הרכב הסינית

ותוך כדי נוספו טפסים חדשים שנדרשים , הכנת התיקים של החברים נמשכת – שיוך דירות
 . החברים הוזמנו לחתום עליהם. י מינהל מקרקעי ישראל"למלא ע

י רואה החשבון לגבי "בוצעה הערכה ע. תיקי שיוך של החברים החדשים נמצאים בהכנה
בקרוב יועברו הנתונים לידי החברים החדשים והם יוזמנו . ,מס השבח ומס הרכישה עלויות

 .יםלחתימות על ההסכמ
  טפסי את להעביר מתבקשים חוץ עובדי ,חיים מעוז קיבוץ חברי - 6061לשנת  601טפסי 

 החבר הוצאת תגרור ח"להנה השנתי 011 -ה טופס העברת אי. ח"להנה 7101 לשנת 011 -ה
ללא תיווך  המס רשויות מול ישירות החבר התנהלותתביא לו ,הקיבוץ של השנתי המס מדוח

 והוא שלהם 011ה טופס את להעביר נדרשים אינם" ופיתוח ייצור"ב העובדים חברים. הקיבוץ
    .ח"להנה טיתאוטומ יועבר

  - המשולחן ההנהל
ותחום זה יקבל מעתה חיזוק , אושרה מועמדותה של שניר בראון לתפקיד רכזת הצעירים

 .אושר לקיים הצבעה באסיפה לתפקיד הממונה על מניעת הטרדה מינית. משמעותי
 .מצורף הסבר להמשך התהליך לאחר בדיקות נוספות שנעשו בנושא -בחירות לוועד ההנהלה 

ההנהלה מתכוונת , לאחר הסדרת הזכויות של החברים בחברות רגילה -מתווה חברות מלאה
 .חברים בעצמאות כלכליתהלהשלים את המתווה לקבלה לחברות רגילה של 

מקביל מכינים את  ו ,צוות התרבות עושה יומם וליל על הכנת אירועי חג הפסח –בתרבות 
 .חגיגות יום העצמאות 

ובדים ולכל אורחי הקיבוץ שיהיה חג שמח ותקווה לעונה חקלאית לע, לחברים ולתושבים
 . טובה וברוכה

 
 .איתן, בברכה
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13.14.7107 
 ההנהלה ועדל בחירות

 ,שלום לחברים
 מעמיק דיון קיימנו, ומההנהלה מהחברים שעלו שונות בהצעות ודיון הסבר שיחת לאחר

 :הדיון מסקנות להלן, משפטי יועץ בעזרת ההנהלה לוועד הבחירות בסוגיית
 .האגודה לרשויות לבחירה הנוגע בכל השיתופיות האגודות לתקנות בהתאם לפעול יש .0
 יכולים זו לרשות. הכללית לאסיפה מתחת שנמצאת הניהולית הסמכות הוא ההנהלה ועד .7

 אפשרות אין, כלכלית בעצמאות בחברות וגם רגילה בחברות גם החברים כלל ולהיבחר לבחור
 הקרובות בבחירות ההנהלה לוועד לבחור מוצע. מסוים מסקטור למועמדים מקומות לשריין

 .ועד ההנהלה יוסיף ויהיה בזהות ועדים עם הועד המקומי .חברים 7
 אלו פעולות – מהחברים העסקים של הפרדה פעולות נעשו 7111 בשנת: העסקים  ניהול .3

 חשופים יהיו החברים בו מצב למנוע מנת על קיבוצים בהרבה  כלכלי משבר בעת בזמנו נעשו
 מעוז ופיתוח ייצור) ופיתוח ייצור אגודת במעוז הוקמה כך לצורך .העסקים של  להפסדים

. מעוז של החקלאי והמשק העסקים ותפעול לניהול אחראית שהיא( מ"בע ח"אגש חיים
 ההנהלה ועד. אותו לבחור צריך( המוסמכים מוסדותיו) שהקיבוץ הנהלה ועד יש באגודה
 קיבוץ של הכללית שהאסיפה מוצע. הכללית לאסיפה כפוף יהיה ופיתוח ייצור לאגודת שיבחר

 .ופיתוח ייצור אגודת של ההנהלה וועד את שירכיבו חברים 7-ב תבחר חיים מעוז
 ייצור אגודת של ההנהלה לוועד המועמדים, העסקי למגזר הנוגעים בעניינים שמדובר מכיוון

 .בלבד רגילה בחברות חברים י"ע יבחרו והם, ובלבד רגילה בחברות חברים יהיו ופיתוח
 
 

 . ובצלאל איתן, בברכה
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 חיים תולדות -מרדכי קרן 
 .קרניס ודינה אברהם הוריו, ברומניה אז, בקישינב 0131 באפריל נולד מרדכי

 שרכשה מקצוע, חשבונות מנהלת אמא. בניין מהנדס אבא, יערן סבא, אמידה הייתה המשפחה
  גם ולהנחיל לישראל לעלות שאיפות עם, ציוניים ערכים בעלת הייתה המשפחה. בצרפת
  .ודעת השכלה עברית תרבות לילדים

. אבדו עקבותיו .לישראל עליה אפשרות לבדוק המשפחה אבי יצא העולם מלחמת ערב
 .לרוסיה וברחו ומטלטלים המשפחה כל את לקח הסבא. פרצה המלחמה

 רחוקים היינו אנחנו אבל הגרמנים עם קשה מלחמה הייתה ברוסיה גם אמנם: מרדכי מספר
  .לטשקנט שהגענו עד למקום ממקום התגלגלנו. המלחמה מאזורי קילומטרים אלפי

" גאולה" באנייה" לגאלית בלתי" בעליה עלינו מרומניה .לרומניה הגענו 7 בן בהיותי 0147-ב
 לקפריסין הוגלינו, ישראל חופי מול אחד יום ולאחר הבריטים ידי על נתפסה האנייה. לישראל

 .כשנה היינו שם
 גדעון שוש שחם משפחת ידי על אומץ, מעוז של' ה למחזור' ה לכתה והצטרף למעוז הגיע 00 בן

 אימו נפטרה 0197-ב .הילדים בחברת היטב והשתלב שנקלט עצמו על מעיד מרדכי. והילדים
 . אריאלה הצעירה ואחותו. בלה הבכורה אחותו נותרה. הורים ללא נותר מרדכי
 והצפון" העמקים הפועל" את ייצג, באתלטיקה מצטיין ספורטאי, כישרונות ברוך נער מרדכי

  .רבות ובתחרויות במכביה השתתף
 . אסטטיקה וחוש טובות ידיים בעל. בתכשיטנות עסק כן כמו

 לכל נענה, לחברים שירות הענקת תוך, חייו כל בכך ועסק חשמלאות במקצוע בחר מרדכי
 . פנים במאור בקשה

 השתחרר. קרבית בהנדסה ושירת לצבא יצא אחר, במעוז לחברות המחזור כל התקבל 0191-ב
  שנה הים ליד השתכנו כשעוד. שירות לשנת לאיילות יצא חודשים מספר לאחר .0110 ב
 . אילות קיבוץ מקימי מבין עצמו מצא מרדכי, שנים 9  -ל התארכהש
 .ל"נח גרעין במסגרת למעוז שהגיעה לחנה נישא 0111 -ב
 .גיל נולדה 0111 – וב  רון נולד 0171 – ב. דנית נולדה 0174 – ב .שי הבכור בנם נולד 0171 -ב
: מספר הוא וכך הצפון לחזית ונשלח למילואים מרדכי גוייס כיפור יום במלחמת 0173 -ב

 עצומים מאמצים עושה הצבא. הבניאס גשרי על שמרה, ר"חי לחטיבת השייכת יחידתנו
 פעולת החיילים בין נעשית. משוריין וברכב בטנקים רק לגזרה עולים. אדם חיי על לשמור
 דפנה, דן, הסמוכים המשקים של עזרתם .מנע למלחמת ישראל יצאה לא מדוע, רצינית הסברה

 שירות וכן תשלום ללא מצרכים עם דוכנים הקימו .תתואר לא ממש לחיילים והגושרים
 בכל אך טלפונים אין בשטח .מאד חמה פנים קבלת ובכלל וקפה תה, מרק מבשלים, טלפונים

, שמונה בקרית עברתי. שלהם הטלפונים מספרי את מהחיילים אזרחים מבקשים מקום
 .ולהתקשר לבוא לחיילים וקוראים שלהם הטלפונים את הוציאו אנשים

 לחשמליה חזר אחר .שנים כשלוש בתפקיד ונשא האקונומיה ניהול את עצמו על קיבל 0171 -ב
 .החברים של רצונם לשביעות, גמלאי שהיה גם רבות שנים התמיד זו בעבודה. במעוז
 בדרכו כבר הבכור הנכד ,הנכדים נולדו נישאו הילדים. לתפארת משפחה הקימו וחנה מרדכי
 .תתרחב והמשפחה יצמח עוד והדור  הצבאי לשרות

 
. המשפחה את רבה בדאגה ליווה מעוז בית כל אזלו וכוחותיו מרדכי חלה האחרונים בשבועות

 .  לעולמו מרדכי הלך שלישי יום אתמול
 .וצער בכאב ונפרדים המשפחה עם יחד וכואבים אבלים אנו

 
 .מעוז באדמת בשלום נוח
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 61.6.62מתאריך  06' מס כללית אסיפה פרוטוקול         

 
 .03: מספר החברים המשתתפים באסיפה .777: מספר חברי האגודה ליום האסיפה

 .בצלאל בן יצחק: למזכיר האסיפה נבחר  .אביסרור סופי: הר האסיפה נבחר"ליו
 

 :האסיפה של היום סדר
 .טוב ועוף מעוז קיבוץ ידי על מעוז במדגה כחול של חלקה רכישת .0
 .הקלפי ועדת חברי בחירת .7
 

 :החלטות
 .טוב ועוף הקיבוץ י"ע מעוז במדגה כחול של חלקה רכישת. 6' מס סעיף

 החברים י"ע שאלות נשאלו. לקיבוץ ויתרונותיה הרכישה הצעת את הציג בצלאל: החלטה
 .בקלפי הרכישה על להצבעה לגשת הוחלט. הנוכחים

 :7077377-71 בתאריך התקיימה הקלפי
  .חברים 019מתוך  14: הצביעו. בלבד רגילה בחברות חברים הצביעו – 0 סעיף

 ! עבר.    74 – נגד.   11 – בעד :הקלפי תוצאות
 

 .קלפי ועדת חברי בחירת. 6' מס סעיף
 הוצגו. חברים 1-כ תכלול הועדה -חדשה קלפי ועדת בבחירת הצורך את הציגה סופי: החלטה

, יוסף חבצלת, חן רועי, אלמוג מיכל, אופק עלמה, טל בתיה, לוריא אורית: לועדה המועמדים
 . בקלפי הועדה חברי לבחירת לגשת הוחלט. בראון שניר, גל נורית, קדר דני

 :7077377-71 בתאריך התקיימה הקלפי
 .חברים 777חברים מתוך  011הצביעו . החברים כלל הצביעו – 7 סעיף

  :הקלפי תוצאות
 .קדר ודני בראון שניר, טל בתיה, אופק עלמה, לוריא אורית, אלמוג מיכל - קולות ברוב נבחרו

 
 

******************** 
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 חיים מעוז בטחון
 ,רב שלום חיים מעוז לתושבי

 על לקיבוץ בכניסה מדהימה עבודה ביצע הנוי, הקיבוץ חזות שיפור לטובת -מערכת גדר .0
 של המזרחית הגדר לאורך זית עצי של שדרה ונטיעת מאסיבי ניקוי כולל, המערכת גדר בסיס

 .בשטח לו שיצמח ירוק דשא נראה בקרוב. הקיבוץ
 חודש הצבע. הכניסה שער צביעת על( הבינוי צוות) ראועומ טל לבתיה תודה: שער צביעת .7

 .פנים ומקבלת יותר מרשימה נראית והכניסה
וגרם  הראשי השער עמוד את הפיל טרקטור, השער צביעת לאחר ערב -השער עמוד נפילת .3

 ותיקון המהירה התגובה על ראועומ לבתיה תודה שוב. פתוחהשער  היה שלם לילהלכך ש
 .למחרת בוקרב השער

 בחודשיים, קודמות בשנים לסטטיסטיקה בהתאם, הרמדאן חודש לקראת אנו -פלילי .4
 גם הבתים את לנעול מומלץ .בכל הארץ באזור ולילה יום גניבות ארועי ריבוי יהיה הקרובים

 .היום במהלך
 מקדים בסיור חשודים בהם אותרו חיים במעוז ארועים שלושה לפחות האחרון בחודש .9
 המשיכו ! שלהם הפעולה המשך את למנוע הצלחנו לערנותכם הודות. דיווחי התושבים עזרתב

 .היום שעות על בדגש, הקיבוץ שיגרתחלק מ שאינו רכב7אדם כל על ודווחו, כך
 :הדברים עיקרי, בטחון ועדת ישיבת התקיימה: בטחון ועדת ישיבת .1

 ...ועוד יישובי תרגיל, ציוד תשירכ -ביישוב י"צח נושא את נקדם השנה .א
 קידום מבחינת לעצמנו שהצבנו ביעדים עומדים אנו -ביצוע מול שהצבנו יעדים .ב

 .בקיבוץ הבטחון ומרכיבי נושאי
, לכיתהם אימוני שני יתקיימו השנה במהלך: 7107 לשנת הכוננות כיתת אימוני .ג

 .במאי 4 - ב יערך הראשון
וגורמים  מים נוזלים שאליהם מקלטים שלושה איתרנו החורף במהלך: במקלטים טיפול .7

ח מפורט של כלל "העברנו למועצה דו. בנוסף נמצאו כמה מקלטים עם בעיות חשמל. להצפתם
 איטום יתבצע בקרוב. מפגעלתיקון ה חברה ושלחה ,בטיפול בהצפות החלה המועצה. הליקויים

 .בהקדםשגם נושא החשמל יטופל  בתקווה. מקלטיםה
 משטרה, לבית הצמוד במחסן לפורצים חשד על דיווחה תושבת: חיים במעוז לפורצים חשד .1

 .ממצאים ללא, סריקות ביצעו כוננות וכיתת
 

 :אירועי החודש האחרון
 פעולה שבוצעה האירוע תאריך
 סביב שהסתובבו חשודים שני 10713

 .חיים במעוז חשבונות הנהלת
 טיפול להמשך והעוברו נבדקו השניים

 .משטרתי
 את ופצע בגנב ונאבק התעורר הבית בעל .השיטה בבית לבית התפרצות 13713

 .ברח הגנב, הגנב
  .רחוב ממושב רכב גניבת 01713
 חשבונות ולהנהלת למרכולית פריצה 01713

 .שלוחות בקיבוץ
 ומהקופה חשבונות בהנהלת מכספת גניבה

 .במרכולית
  .תאומים תל ממושב רכב גניבת 73713
  .רחוב ממושב כבשים 03 גניבת 73713
 אדם וראה במצלמה דמות זיהה שומרה .חיים במעוז גניבה לניסיון חשד 79713

 ברגע, בקיבוץ המסתובב בקפוצון לבוש
 . ברח הוא בבחור ניתקל שהשומר
 .ממצאים ללא סריקות התבצעו

 במישור לטיפול עבר, מקדים לסיור חשד .חיים במעוז באלונית חשודים 3 77713
 .המודיעיני

 במעוז חשודים שני על תושב דיווח 71713
 .לבן ברכב חיים

ור למיש והועברו נבדקו, אותרו השניים
 .המודיעיני
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 .ותכשיטים כסף גניבת .נחום בשדה לבית יום פריצת 71713
 בטירת הצימרים למשרדי פריצה 71713

 .צבי
 .₪ 791 וגניבת לכספת פריצה

, הספר בית, תמרים למחסן נכנסו .אליהו בשדה פריצות 71713
 .הקפה לבית ניסיון, שרברביה

 כניסה של רעשים על דיווחה תושבת .חיים במעוז לפורצים חשד 31713
. לבית הצמוד מהמחסן ורעשים ויציאה

 בסריקות, הוקפצה כוננות וכיתת משטרה
 ממצאים היו לא

 
 .רכז בטחון, איתי הופמן, בברכה

 
 

******************** 
 
 

 
 

 ,שלום מעוז ותושבי לחברי
  .הפסח לחג הדגים שיווק על עמלים הדייגים אנו אלו בימים
 .השנה וראש פסח - הם לדגים הביקוש את המגבירים החגים מועדי שני כידוע

 החזיתות אחת .ובשיווק בגידול ומגוונים רבים בקשיים נתקלים אנו האחרונים בחודשים
 כמה שינו( לנו) ידועות לא מסיבות .ציפורים י"ע טריפהה נזקי הקטנת היא שלנו המשמעותיות

 רבים וכספים מאמצים. מתהדק רושיהג אמצעי על הפיקוח ומנגד, התנהגותם את ציפורים זני
 עם סירות, רחפנים, מהבריכות חלק מעל רשתות: טריפה מפני הדגים על בשמירה מושקעים

 אנו האמצעים יתר בין .ועוד הרשויותשיתוף עם , אזורי פעולה שיתוף, לייזר צייני, שלט
 על המותקנות קריזה ומערכות" גז תותחי", צופרים – רעש י"ע בהפחדה גם להיעזר נאלצים
 את להפחית מאמץ כל עושים ולכן האזור לתושבי הגדולה לטרדה מודעים אנו. רכבים

 גידלנו אותם הדגים על ולשמור לנסות אחרת אפשרות כל בידינו אין לעיתים זאת עם. ההפרעה
  . ומאמץ כסף בהמון ויותר שנתיים במשך

, לענות מבטיחיםאנו ו ,הדייגים – אלינו לפנות מהרעש המידה על יתר שסובל מי לכל פונים אנו
 אך רבים יתרונות לנו יש( עדיין) חקלאי באזור חקלאי ישוב כתושבי .ולהתחשב להשתדל
 .בהבנה זאת לקבל וניתן יום היום חיי על הדבר מקשה לפעמים

 .הדייגים – שמח וחג תודה
 
 

******************** 
 

 :  מרץיום הולדת שמח לילידי חודש 

 ,  טוב לב גיורא, ברוש זיוה, ארגמן טליה, טל הדסה

 , עמית גל, דגן נועם, הופמן איתי, הרלינג נעה, גודינגר אדם

 , פוקס שלווה, כהן ריקל, נהיר יהודה, חורש לבנה, מלצר זיוה

 , גרינברג יפים, דפנא אסף, רפאלי רפי, רפאל אברהם

  . שמידט עידן ,ישבי איתמר
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  קטעים מארכיון מעוז -קיבוצית נוסטלגיה 
 

 :מעוז חייםהקיבוץ המאוחד קבוצת החוגים  71.4.0141 מתאריך 304. מס" לחברים" מתוך
בפינות . גויסו חברים לניקוי המחנה. לקראת החגתכונה כבר ימים אחדים לפני הסדר הורגשה במחנה "

כתיקונם אינו יכול להכיל את  םחדר האוכל שלנו בימי. שונות קצרו את עשבי הבר המתחילים כבר להצהיב
על אחת  –ידידים של חברינו באים הורים ו, ובימי החג כשמתקבצים כל הפזורים. כל החברים בפעם אחת

, אבל ידועות הרוחות החזקות של מעוז. תחת כיפת השמיים, והוחלט לערוך את הסדר בחוץ. כמה וכמה
הוקמו קירות מחבילות חציר בגובה  -והדרך נמצאה. ועמדה השאלה איך להתגונן מפניהן ובפני קור הערב

מצידו השני , מגילת הסדר המלווה את ההגדה -בצידו האחד, בחזית הועמד קיר גבוה לבמה. מטר בערך שני
על הכיכר המוגבלת בתחומי החציר נערכו שולחנות למאות . ציור של קוצר –מפת ארץ ישראל ובמרכז  –

ובן רגע , סערהכמעט ונסתיימו ההכנות והנה פרצה רוח . לאורך הקירות נערכה תערוכה פרי המשק. אנשים
מפות הנייר . קירות החציר התמוטטו. דמויות של שני אנשים נושאי הסבל הועפו. נפלו הבמה והקיר ארצה

 . וכל החברים עמדו אובדי עצות בפני השתוללות זו, שעל השולחנות נקרעו לקרעים והתנופפו ברוח
ומכאן ואילך היה , ל מוכןיה הכוולעת ערב ה, לאט לאט שכחה הרוח ובמשנה מרץ הקימו את ההריסות

הילדים . התנוססו עליו הדגלים. חמש התאספו החברים והילדים סביב המגדלבשעה . ט האוויר להפליאשק
לקציר נבחר שדה שעורה מקדימה בשטח . נסעו באוטומובילים והחברים אחריהם ברגל אל קציר העומר

הקוצרים בחרמשים איש אחרי : וותאמרהיבת עין עבודת הרבים בצ. הירוקמעל לירדן והזור , המדרסה
עגלות מקושטות  4-ו, החברים המאלמים אלומות ואיתם כל הילדים מהפעוטים ועד בית הספר קהל. רעהו

, עם חשיכה חזרו כולם בשירה אל המחנה מלווים בעגלות התבואה. המקבלות את האלומות מידי המאלמים
החברים ישבו סביב לשולחנות הערוכים , האת התבואה פרקו ליד הבמ. והכיכר הבהיקה שפע אורות

. נפתח הסדר" מה טובו אוהליך"בשירה . נאות ומושכות את העין בצבעיהן –שעליהם היו מונחות ההגדות 
הופעה מלאת חן הייתה . י ילדי בית הספר שלנו"בוצע כולו ע -מצריםהפרק הבא לאחר הקציר היה יציאת 

 ". כי גאה גאה' אשירה לה: "ההצגת הילדים שרקדו את ריקוד מרים הנביא
היה מלווה בשירים . בפרק הבא סופר סיפור על הפסח בגלות בימי הביניים ומות היהודים על קידוש השם

כל הארץ לי : "סיסמתו –הפרק הרביעי הבליט את מצב היהודים בתקופתנו  .המבטאים את הכמיהה לגאולה
, דרכנו רק אחת ליכוד כל הכוחות למרי. כל העולם הכריז עלינו מלחמת שמד וגם בארץ הזאת". גרדום

והסתיים בחזון לאחרית , מקלטנו האחרון והיחידי, הפרק האחרון ביטא את היאחזותנו פה בארץ. לתקומה
בתום . ננעל הסדר" האינטרנציונל"בשירת . "לא יישא עוד גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" -הימים

ההגדה עברו כל החברים לחדר האוכל הריק מרהיטיו ושם פרצו ריקודים סוערים ונלהבים שהקיפו כמעט 
 ."את כל החברים

 
 מרץלזכר הנפטרים בחודש  - נר זכרון

 4130/34910         בירנבאום יוסי
 0/30/34911              יפה עמיר

 /4130/3491            לורברט רני
 //7130/349            סולץ פנינה

 7430/37044       בוט בל הקותמ
 030/37044/            ןרוק הרפע

    /430/3704/            ברוש אבנר
 /7430/3499          ברנר אורי
 0730/34991          ווליצקי עדנה
 4130/34991            דפנא מלכה
 430/34991/         ליפשיץ הדסה
 0130/37000            פיסר יהודה

  0/30737041   גנתון( יואלית) חנה
 0130/37041               זהבי חנה
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 עדכונים ושעות פתיחה בחג הפסח

 

 :מרפאה

 .7:31-07:31 : 1.4יום ראשון 

 .1:11-01:11 :ערב חג פסח   -01.4יום שני 

 .סגור: שבתון -00.4יום שלישי 

 .לתיאום תור יש לפנות לאחיות , יש רופא.  1:11-00:11: 07.4יום רביעי 

 .1:11-00:11: 03.4יום חמישי 

 .1:11-01:11: ערב חג שני  -01.4יום ראשון 

 .סגור: שבתון  -07.4יום שני 

 .לא ילקחו בדיקות דם מ ובערבי החג"בימי חוה

 

 

 הנהלת חשבונות

 .7:11-03:31 : 1.4יום ראשון 

 .סגור :ערב חג פסח   -01.4יום שני 

 .סגור: שבתון -00.4יום שלישי 

 .7:11-07:11: 07.4יום רביעי 

 .סגור: 03.4יום חמישי 

 .7:11-07:11: ערב חג שני  -01.4יום ראשון 

 .סגור: שבתון  -07.4יום שני 

 
 
 

 

 

 
 דואר

 .סגור :ערב חג פסח   -01.4יום שני 

 


