
אנו חייבים, כשאנו מביעים את הכרת התודה שלנו"
לשכוח שהבעת התודה הגדולה ביותרלאלעולם
."לפיהןלחיותאלא,מיליםלהוציאלאהיא

קנדירלד'פיצגון 'ג



, לפנינה ודובי
ליעל ועמית 

ולכל משפחת מאיר
!מזל טוב

להולדת 
, האחיין, הנכד

ועופרלרעות בן



!חובה להגיע למרפאה עם כרטיס מגנטי–שעות פתיחת המרפאה 

רופאה/אחותשעותיום 

08:30-12:00ראשון20/02/2022

08:30-12:00

רופאה
אחות

07:15-08:30שני21/02/2022

09:30-11:30

11:30-13:00

!(בהזמנת תור מראש בלבד)בדיקות דם 

אחות
טיפת חלב בלבד

17:30-19:30שלישי22/02/2022
17:30-19:30

רופא
אחות

08:00-11:00רביעי23/02/2022
08:00-11:00

רופאה
אחות

11:00-13:00חמישי24/02/2022
11:00-13:00

רופאה
אחות

סגורסגורשישי25/02/2022

!חובה להגיע למרפאה עם כרטיס מגנטי

052-3666511: בלבדוואטסאפ08-6581512: טלפון מרפאה
(א"מד)101: יש לחייג–במקרה חירום רפואי המסכן חיים 







ת /ה עובד/דרוש
במשרד הדוארבימי היעדרותלהחלפות 

.לפרטים נא לפנות למזכירות

01/2022חשבוניות מים 

חולקו בתאי הדואר

01/2022חיובי אגודה 

הדוארבתאי חולקו 



22/2/22
בוטל





https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lcpLbnvqEEqvX1fVz9xUNDV1z1H-y6RBjrv1Rvqai-NUN1REQTVPVzkxUVFEWlJYM1lCRVkzNkNRRy4u


למכינת חצבה
תודה רבה 
על העזרה  

הרבה בעבודות  
הנוי

!ונראות המושב

מכל בית חצבה



למעט תמרים-לכל בעלי המטעים 

אשר צריכים אישור ערלה מהאגרונום

שיבי–של המועצה הדתית 

איתויש להתקשר אליו בהקדם ולתאם 

054-6699381ישירות 







עובדים פנויים 3
שבועות  3של לתקופה 

לפנות ליניבנא 

מהמדברתמרים 

בחירות להנהלת אגודת תמרים מהמדבר  

01.03.2022יערכו בתאריכים 

בבוקר  10-12השעות בין 

.צ"אחה17-19בין השעות 02.03.2022-וב

.במשרדי מזכירות חצבה



!חברים שלום רב

!!!מ א ו דמ א ו דח ש ו בכ םב ל ת ש ו מ תל 
בשנה האחרונה מתברר שחלק מכם לא קיבל את

אבקש שתעשו, הנהיגה לטרקטור לתאילנדיםרשיון

י"עלהשלחהנהיגה שהיה אמור רשיוןאם יש בידכם את בדחיפותבדיקה

ואין  ובמידה( טסט)משרד הרישוי לאחר שהתאילנדי עבר את המבחן המעשי 
בידכם את

2022אשרת השהייה של אבקש לשלוח לי את,הנהיגהרשיון
.עבורולנהיגהרשיוןבהוצאת ואטפל מרביתו תד ח י פב 

!צריך תאוריה חדשה-שנה של פג תוקף מעלזיכרו

!מחדשרשיוןצריך לבצע -מעל שנתיים של פג תוקף 

....לבדיקתכם ממתין 
תודה

!ניסים אסולין, בברכה

"ערבה"לנהיגה ס "בי
מ  "בעב מ ד ב ר ו י ז מ ו ת ע ס ק י ם 

D e s e r t b u s i n e s s LTD
מלגזה  / טרקטורן / טרקטור -" ערבה"בית ספר לנהיגה -ש י ו נ ו ת ר 

0524260653-נייד 


