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השני יבצע פטרול אחת לשעה , אחד קבוע בשער -שומרים ביחד  2, 19:00-22:00עוברים לשמירת קיץ  

  .בפינות חשוכות ובשכונות קצה של הישוב

, פניםבבית משפחת ארבל בוו שעל השער מב" בוטקה"איסוף מפתחות לשער נווה בוקר ומפתח ל

  . מצויות בחוברת בבוטקההנחיות ) רהלהחזיר לשם בסוף השמי(

  .תצא תזכורת לשומרים, השמירה שבוע לפני

תדירות ולכן ישנה צפיפות ב לא ביישוב שומריםמספר , בים בשל החופשותוכי בחודשים הקר, שימו לב

  .אנא הבנתכם, רהישמה

  

  ,כי ההחלפות בניכם הן הכי רצויות, מודגש בזאת

  לא קבוצתיתרצוי לעשות זאת בהתקשרות ישירה ו

  ,עדכנו את ליאת במזכירות היישוב  על ההחלפות

  !!!אחרת יוצא שמי שהחליף אתכם קיבל הודעה על שמירה נוספת בתאריך אחר 

  בידקו בארון - חולצות מתנדבים ממתינות לכם בבוטקה

  ביטחון �מידע לתושב  בלשונית ,יבאתר האינטרנט הישובו במידעון הרשימה מפורסמת גם

  מרשם השו  'מס
' טל' מס

  סלולרי
  שם השומר

' טל' מס

  סלולרי

  יום

  בשבוע
  תאריך

  1/8/16  שני  052-4658887  עופר בילר  052-9272590  אבי דהן  1

  2/8/16  שלישי  050-5877102  אמציה שועלי  058-7984499  שי מייזלמן  2

  3/8/16  רביעי  054-4458419  ארז פרייבך  050-7736429  מטי אברגיל  3

  4/8/16  חמישי  052-9280130  שי הברקורן  054-6596250  יותם רגב  4

  5/8/16  שישי  054-7267675  מירי צלוק  052-3769948  יאיר סולומון  5

  6/8/16  שבת  058-7182060  טל סיפן  052-4542959  ניר קידר  6

  7/8/16  ראשון  052-4708478  אוהד שטריימר  052-4369464  טלי אילני  7

  8/8/16  שני  052-3689608  רןמידד גו  052-4204962  הראל כדורי  8

  9/8/16  שלישי  052-7702914  רועי ליפשיץ  054-5693323  אריה ספוזניק  9

  10/8/16  רביעי  050-7818182  נמרוד וילר  050-5621600  עלית וייל שפרן  10

  11/8/16  חמישי  050-7602941  דניאל איילי  052-3580469  אמיר גלילי  11

  12/8/16  שישי  052-3354485  םגיא רות  053-7382409  איתי נוה  12

  13/8/16  שבת  052-9466627  מאיר פחימה  054-8098466  יותם דיאמנט  13
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  שם השומר  'מס
' טל' מס

  סלולרי
  שם השומר

' טל' מס

  סלולרי

  יום

  בשבוע
  תאריך

  14/8/16  ראשון  053-7700371  עמירם כהן  054-4969664  עמוס בוסקילה  14

  15/8/16  שני  050-6988667  גילי מיכאלי  053-5320114  סמי מרציאנו  15

  16/8/16  שלישי  052-3667467  רמי בוחניק  053-7620783  ערן פורת  16

  17/8/16  רביעי  050-8258070  צרפתי יואב  054-4557976  שי ניר  17

  18/8/16  חמישי  050-6203004  אלון מלכיאור  052-8797121  אהרון חמו  18

  19/8/16  שישי  054-7917448  בנרהגר זי  050-5644608  דבי פולוור  19

  20/8/16  שבת  052-8795861  אריק קפלן  058-4504255  בני גלזר  20

  21/8/16  ראשון  052-3667143  איתי ברונר  052-5221317  רפי טל  21

  22/8/16  שני  050-7959622  ירון גליק  052-3477895  עופר יפרח  22

  23/8/16  שלישי  054-2009174  איציק לוטבק  052-4421016  ראומה ערוסי  23

  24/8/16  רביעי  052-2712304  גון קריבין  053-4571955  מריה פיאטקובסקי  24

  25/8/16  חמישי  052-8081901  רונית אבו  052-3397851  יעל שרון  25

  26/8/16  שישי  052-8795756  נועם ויסברוד  052-5230459  ניר פלג  26

  27/8/16  שבת  054-3330477  איתמר גלעדי  050-9004625  הדר רוזה  27

  28/8/16  ראשון  054-7419802  ליאת רגב  054-3009287  עדו רגב  28

  29/8/16  שני  054-6699383  אבי עטר  054-2225852  אביחי שושן  29

  30/8/16  שלישי  050-6294067  דודו זרחין  050-2050580  אבשלום כהן  30

  31/8/16  רביעי  052-9466607  עופר איתן  054-2475802  רוני כשר  31

  

  יוצא לכל אחד מהשומרים משמרת שישי או שבת קבלו זאת בהבנה, )בערך(חודשים אחת לחמישה 

  

  היישוב שילחו פרטים למזכירות, מצטרפים חדשים יתקבלו בברכה


