ברוכים הבאים

לקיבוץ טללים

ברכת הועד

ועד מקומי טללים

אנו רוצים לברך אתכם על הצטרפותכם לבית קיבוץ טללים.
קיבוץ טללים עובר תהליך מעבר ,במסגרתו נבנית חברה המאגדת בתוכה את כל תושבי היישוב בהם חברי האגודה
החקלאית טללים ,חברים בשכונה הקהילתית ,נקלטים לאגודה החקלאית ושוכרי דירות.
תהליך המעבר מנוהל על ידי הועד המקומי ,שהחל בכהונתו בתחילת  2013יחד עם צוות פיתוח הקהילה שמורכב
ממתנדבים שהחליטו לסייע ולקדם את בניית הקהילה שלנו.
בניית קהילה אחת חזקה אינה מעשה פשוט והיא מצריכה סבלנות ,נכונות ומשאבים .למזלנו ולשמחתנו ,אנו נשענים
בבניה זו על מסורת ותשתית חברתית שהשתרשה בישוב מאז הקמתו של קיבוץ טללים בשנת .1980
בעצם הצטרפותכם לקהילה שלנו אתם ממשיכים מסורת של התיישבות באזור רמת הנגב שהחלה עם עלייתו לקרקע
של קיבוץ רביבים בקיץ  .1943החיים באזורנו אמנם מציבים אתגרים של פרנסה ותשתיות ,אולם במקביל ,מאפשרים לנו
ליהנות מאיכות חיים גבוהה .איכות חיים זו מתאפשרת ,הן הודות לאנשים שמאמינים שהחיים כקהילה נכונים יותר והן
הודות להשקעה של המועצה האזורית רמת נגב בחינוך ותרבות ,החל מהגיל הרך וכלה באוכלוסייה המבוגרת.
בברכה
חברי ועד מקומי טללים

הועד המקומי מונה חמישה חברים ומקור סמכותו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,תשי”ח .1958 -
מתוקף החוק והסמכויות המואצלות לו על ידי המועצה האזורית ,הועד אחראי לניהול של המערכות המוניציפליות
ביישוב.
תקציב הועד המקומי מגיע משני מקורות ,הראשון הוא תקציב שנתי הניתן לוועד על ידי המועצה האזורית .תקציב זה
מבוסס על קריטריונים לחלוקה הנקבעים על ידי המועצה .המקור השני הוא השתתפות של התושבים בשירותי הקהילה.
השירותים המוניציפאליים עליהם אחראי הועד כוללים :אחזקת התשתיות הציבוריות (כבישים ,ביוב ,מים) ,אחזקת הנוי
הציבורי ,תאורת רחובות ,שמירה ,שירותי דואר ומידע לציבור ,בית כנסת ,מועדון ,חיי תרבות ,פיתוח קהילתי ועבודה
מול הועדות השונות ,חינוך בלתי פורמאלי וחינוך גיל רך (המופעלים כיום על ידי האגודה החקלאית וחברת “טל מיטל“
בהתאמה).
המרקם הציבורי-קהילתי מלווה בעשיה של מתנדבים במסגרת ועדות אשר תפורטנה בהמשך החוברת
שירותים אחרים ,הניתנים על ידי המועצה האזורית רמת הנגב כוללים פינוי זבל וטיפול במפגע הזבובים.
בהגיעכם ,הנכם מתבקשים לפנות למזכירות על מנת להסדיר את כתובתכם ושירותי הדואר וכן להסדיר את נושא
התשלומים .התשלומים אותם עליכם להסדיר הם השתתפות בשרותי הקהילה ותשלומי ארנונה אשר נגבים ע”י הועד
ומועברים בצורה מרוכזת למועצה .הגביה המרוכזת מזכה את היישוב בתוספת לתקציב השנתי.
חברי הועד וחלוקת האחריות על השירותים הציבוריים הניתנים על ידי הועד המקומי מפורטים בטבלה הבאה:
שם

אחריות

		
יותם בבאי

יו”ר הועד ,כספים.

		
שרון מזרחי

הפעלה שוטפת ,גזברות ,חינוך בלתי פורמאלי.

		
אורלי יהלום

צוות פיתוח קהילתי ,צוות חירום יישובי ,חינוך הגיל הרך.

			
יורם דרור

ביטחון ,מים ,ביוב.

רונן יוספזון
על מנת שנוכל לכתב אתכם בפרסומים של הועד המקומי אנו מבקשים מכם להעביר אלינו את פרטי המייל שלכם.
אנא שילחו אלינו מייל לכתובת של הועד המקומי  tlalim.local@gmail.comובו פרטי התקשרות עמכם כולל טלפונים.

רשימת נושאים לטיפול למשפחה המצטרפת:

הסדרת תשלום ארנונה
עם כניסת המשפחה לביתה ,יועבר מועד כניסת המשפחה למועצה האזורית רמת הנגב .מחלקת הגביה של המועצה
מוציאה שומה לתשלום המבוססת על תוכנית הבית (לאחר מכן השומה מעודכנת על סמך בדיקה נוספת של המועצה).
גבית הארנונה מבוצעת על ידי הועד המקומי.
הסדרת השתתפות בשירותי קהילה
תשלום חודשי של ( ₪ 350סכום זה נקבע על ידי הועד המקומי ועשוי להשתנות בהתאם להחלטת הועד).
שינוי כתובת
יש להעביר בקשה למייל  s.mazkira@tlalim.org.ilיש לציין את שמות בני הזוג כפי שמופיעים בתעודת הזהות +שם
משפחה .היישוב ינפיק אישור שינוי כתובת אותו ניתן להגיש בסניף של משרד הפנים הממוקם במזכירות המועצה
האזורית.
הזמנת פחי אשפה
יש להעביר דוא”ל למור כהן מהמועצה ( )morc@rng.org.ilבקשה לקבלת פח .הפח מחולק במסגרת סבב איסוף אשפה.
הפרטים שנדרש להעביר הם:
• שם +משפחה
• מס’ ת.ז של בני הזוג
• מס’ מגרש
• מס’ טלפון של בני הזוג
• לציין בקשה לקבלת פח ירוק +פח חום.
קבלת תא דואר
מזכירות (רויטל)
משלוח דוא”ל עם פרטי התקשרות ומייל   -לגורמים הבאים:
• לוועד המקומי ()Tlalim.Local@gmail.com
• רויטל דלל ()revitaldalal@walla.com
• ועדת תרבות ()tarbut.tlalim@gmail.com

הוצאת אישור תושב
נוהל מתן אישורי תושב לתושבי רמת הנגב

 .1כל תושב רמת הנגב זכאי לאישור המעניק לו הטבה במס הכנסה.
 .2תושב זכאי לאישור בתום שנת מגורים באחד מיישובי רמת הנגב.
 .3חובה לצלם את תעודת הזהות כולל ספח בו מופיעה הכתובת “קיבוץ טללים”.
 .4יש לצרף תאריך מדוייק של הגעת המשפחה להתגורר בטללים.
 .5אין להעביר את צילום ת.ז .במייל .ניתן להשאיר צילום בתיבת הדואר הלבנה בכניסה למשרד הנהלת חשבונות.
 .6ניתן להנפיק אישור תושב חדש לא לפני תאריך  31.12בכל שנה.
 .7אישור התושב שניתן ביישוב הוא טופס /1312א.
 .8במשך השנה ניתן לקבל צילום של אישור התושב שנעשה כבר  -כהעתק למקור.
 .9משפחות שהתגוררו באזורים מוכרים להטבות מס ועברו להתגורר בטללים ומעוניינות לקבל אישור תושב חדש ,יצרפו
לבקשתם את אישור התושב שקיבלו ממקום מגוריהם הקודם.
 .10הנפקת אישור התושב תושלם תוך  3ימי עבודה והאישור יימסר למבקש בתיבת הדואר שלו.

רשימת בעלי תפקידים בקיבוץ

יו”ר ועד מקומי:
יותם בבאי
מייל הועדtlalim.local@gmail.com :
יותםyotam.babai@gmail.com :
052-4709066
מזכירת הקיבוץ:
שרון מזרחי

עסקים בקיבוץ טללים

פיצה טללים
נתן קליינהוז
055-6655927

סבא ריקרדו
מעדנים ביתיים
054-2249081

לי-אור ייעוץ ותכנון גינות
פיני קובליו 054-7540964

טלי בבאי  -עיצוב גרפי ומיתוג
טלי 054-6699751 -

pinikovalyo@gmail.com

tali.graphics@gmail.com
www.taligraphics.co.il

sharomi5@walla.com
s.mazkira@tlalim.org.il

08-6563606

בית פלוס
המרכז לבית ולגן
חומרי בניין ,גינון וכלי עבודה
טלפון 077-4044508

מזכירות טכנית:
הנהלת חשבונות :ציפי כהן
שירותי דואר ומידע :רויטל דלל

www.ginaplus.co.il

revitaldalal@walla.com

08-6563601
ראש צוות צח”י (צוות חירום יישובי) :רואי ווזנר
סגן ראש צוות :יורם דרור
עוזר :יעקב קמחי
רכז תחום בטחון :יורם דרור
מ”מ רכז בטחון :אלי תורגמן
פעיל :עוזי דלל
רכזת תחום חינוך גיל רך :לאה ווזנר
רכזת חינוך בלתי פורמלי :גלית טמיר
מ”מ :שרון מזרחי
רכזת תחום הפרט וקהילה :רותי שגב

מ”מ :גלית טמיר
רכז תחום מידע הסברה ודוברות :שרון מזרחי
מ”מ :רויטל דלל
רכז תחום לוגיסטיקה :אלי תורגמן
מ”מ :ניב שגב
פעיל :צחי מזרחי
רכז תחום בריאות :פנינה לוי

חלי מלכה
מטפלת רב תחומית
ומעסה רפואית
052-4260882
נגב עיצוב גרפי
סימה ופרננדו פריס
054-2249080

דר .יריב עגור
וטרינר
נייד054-5458258 :
ימים ושעות פתיחה
ימים א  +ה
בין השעות 12:30-20:00
יום ג’ -בין השעות 11:00-13:00

בעלי תפקידים נוספים במועצה האזורית רמת נגב

רשימת וועדות וקבוצות חברתיות הפועלות בטללים
שם הועדה

אתר המועצה  rng.org.il

קבלת פנים וחיבור
לקהילה

•יצירת קשר מול משפחות המתעתדות
להיכנס לביתם.
•קבלת פנים של משפחות חדשות
(בהרחבה ובאגודה החקלאית) בצורה
נעימה וחמימה ,ליצירת תחושה של
שייכות ולחיבור לקהילה.
•בפן הטכני – העברת פרטי התקשרות
(מייל ,טלפונים וכדומה) לוועדות
השונות על מנת שיוכלו להתעדכן
בנעשה בקיבוץ.

חיבור קהילתי (חיבוקי)

•מסיבת גיוס /שחרור.
•שמחות ואבל.
•ביקור החסידה.
•חבילות לחיילים.

סוניה רביבו
מזכירות המועצה ומשרד הפנים
sonya@rng.org.il

טלפון08-6564133 :
מוטי זנה
קב”ט ומנהל מחלקת הביטחון
motiz@rng.org.il

טלפון08-6564127 :
נייד050-5326407 :
פקס08-6564100 :

תקשורת

•לייצר ערוצי תקשורת שונים בין
התושבים בקיבוץ (עיתון ,פייסבוק,
אתר אינטרנט ,לוח מודעות).
•ליצור דרכים שונות להעברת
האינפורמציה הן באמצעות המדיה
הדיגיטלית והן באמצעות המדיה
המודפסת.
•לשווק את הקיבוץ ופעילותו כלפי
חוץ.

ועדת תרבות

•ארגון תכנים ולוגיסטי של חגים
ואירועים קהילתיים.
•יצירת מפגשים חברתיים.
• ארגון קבלת שבת.
•ארגון מסיבות.
•ארגון טיולים.

בת שבע שוורץ
מנהלת מרכז הבריאות (משויכת ל”כללית”)
batshevas@rng.org.il

טלפון08-6564176 :
נייד050-5574566 :
פקס08-6570589 :

על מה היא אחראית

ועדת חינוך גיל רך

מועדון לגיל הרך

חברים בועדה
כנרת שרפי,
איילת ויצמן,
ענת רובין
טלי הדר

יעקב קמחי,
פיני קובליו
ענת רבני
טלי בבאי,
שרית קליינהוז,
ענבר קמחי,
איילת ויצמן,
ענת רבני

קורין בוקני ,גלית טמיר ,אורי נחימוב,
עינת קובליו ,טלי תורג’מן ,רינה גל,
טטיאנה חייטמן

כנרת שרפי ,אורלי יהלום ,לאה ווזנר,
ענת רובין ,אילן טמיר ,אנה נמני ,דינה
קרייזרמן

שירותים מסביב לקיבוץ
ועדת חינוך בלתי פורמאלי

•שנת בר מצווה.
•ילדים אחה”צ וחופשות גם מי שלא
במסגרת

עדי לוי ,הדס שגיא ,דינה קרייזרמן,
שרון מזרחי ,גלית שרון ,לוליק ,גלית
טמיר ,קורין בוקני ,עינת קובליו

ועדת איכות הסביבה

עדי שתקאי ,יואב שרפי

צח”י

אורלי יהלום ,יעקב קמחי ,עמית רבני

ועדת תרבות
ועדת תרבות ממונה על פעילויות תרבות לקהילה.
הפעילות כוללת :
הרמת כוסית בראש השנה
תפילות יום כיפור
פעילות בערב סוכות – סוכה קיבוצית
חנוכה  -תהלוכת לפידים משולבת בפעילות לילדים והדלקת נרות חנוכה בכל ימות החג ליד גן השעשועים
ט”ו בשבט  -טיול פריחה
פורים  -נשף פורים למבוגרים
פסח  -חגיגות המימונה
יום השואה  -טקס
יום הזיכרון  -טקס
יום העצמאות  -ארוחת ערב כמיטב המסורת הישראלית
ל”ג בעומר – מדורה
שבועות  -פעילות שבועות
ועדת תרבות יוזמת את הפעילויות הנ”ל אך תכנון וארגון האירועים הוא בשיתוף כל תושבי טללים.
על מנת שנוכל לעדכן אתכם בכל הפעילויות השוטפות והנוספות אנו מבקשים מכם להעביר אלינו את פרטי המייל
שלכם .אנא שילחו אלינו מייל לכתובת  tarbut.tlalim@gmail.comובו פרטי התקשרות ומספר הנפשות במשפחה.
לאירועים מסוימים ניתן להזמין אורחים בתשלום מראש.

כל בו
נמצא במשאבי שדה.
טלפון 08-6565106
שעות פתיחה :א-ו 13:00 – 09:00
א-ג 20:00 18:00-
ד-ה 20:00 – 16:00
שבת 14:00 13:00-
בריכת שחייה
הבריכה בטללים פתוחה בימי הקיץ בלבד .יש לעקוב במייל
אחר שעות פתיחה.
בימי החורף הבריכה במשאבי שדה משמשת כבריכה אזורית
מחוממת וללא תשלום .יש לעקוב אחר הפרסום באתר
המועצה על מנת לדעת מתי ניתן להשתמש בבריכה.
משלוחים
ניתן לבצע משלוחים באתר שופרסל ישיר
  www.shufersal.co.il
או בטלפון 1-800-56-56-56
המשלוחים מגיעים בימי שני ושלישי וכרוכים בתשלום כפי
שמפרט שופרסל.
דואר
שירותי דואר ניתנים במזכירות הקיבוץ אצל רויטל דלל
טלפון. 08-6563601 :

תחנות דלק
על כביש  40ליד המועצה תחנת דלק של חברת
דלק ובה חנות נוחות.
בית ספר משאבים
בבית הספר נמצא במשאבי שדה ולומדים בו
בכיתות א -ח.
טלפון08-6571340/1 :
www.rn.sisma.org.il

תחנת ההסעה לבית הספר נמצאת ליד מזכירות  
הקיבוץ .שעת איסוף התלמידים בבוקר
היא .07:45
ספריה
שעות פתיחה :בימי ראשון מ 17:00-18:00

הנחיות בטיחות רמת הנגב

תחבורה ציבורית
תחבורה ציבורית מצומת טללים היא של חברת מטרופולין.
אל תחנות האוטובוס וחזרה ניתן להגיע בשני אופנים:
האחד -הליכה בכביש הגישה לקיבוץ.
השני-שימוש בשער הולכי הרגל האחורי ,השער נמצא בשביל ההיקפי של הקיבוץ מול החנייה ליד הבנייה
החדשה .
קו  60שנוסע בין באר שבע למצפה רמון הינו מאסף ונכנס לקיבוצים(פרט לטללים)ולמחנה טלי .ניתן
לעלות ולרדת בצומת טללים ולהגיע לקיבוץ דרך שביל הגישה .יש לרדת בתחנה של בסיס משאבים לחצות
את הכביש באלכסון לכיוון תחנת האוטובוס שממול וללכת בקו ישר לשער האחורי מרחק הליכה של כ 5-7
דקות.
קו  65שנוסע בין באר שבע למצפה רמון הינו קו ישיר (לא נכנס לקיבוצים) עליה וירידה בדומה לקו .60
קו  44שנוסע בין באר שבע לכלא סהרונים .עליה/ירידה בצומת טללים .יש לחצות כביש וללכת לכיוון
הקיבוץ .דרכי הגישה יהיו כביש הגישה ליישוב או השער האחורי .הליכה של כ 10-15-דק’.
לברור של לוחות זמנים ניתן להיכנס לאתר מטרופולין בכתובת www.metropoline.com
או לפנות למוקד המידע של החברה בטלפון  *5900או  073-2100422מכל טלפון 24 ,שעות ביממה 7 ,ימים
בשבוע.

קיבוץ טללים ממוקם במרחב מועצת רמת נגב ,שסביבה שטחי צבא ,אימון ואש רבים.
מתקיימת סביב הקיבוץ פעילות צבאית רחבה בשגרה בשל כך ועליכם להיות מודעים לכך מראש( :כי שקט כאן)...
תנועה ערה של מטוסים ,הטסים לעיתים קרובות מאוד נמוך
רעש פיצוצים (ירי ותותחים) והדף
אזעקה מהבסיס הצמוד – אזעקה מונוטונית שאינה יורדת ועולה ונשמעת חלשה יותר מאזעקה רגילה
סגירת כבישים ודרכים – תשלח הודעה מסודרת המייל על ידי מזכירות הקיבוץ
מצורפים פרטי אנשי הביטחון במועצה (את הכל ניתן למצוא באתר המועצה)
מחלקת הביטחון:
עוסקת בתיאום בין הצבא לישובים (תרגילים של יחידות צה”ל) ,הכנות ותרגילים לשעת חירום ,סיורי מניעה
ופיקוח ,טיפול באירועים פלילים ועוד.
ניתן לקבל יעוץ בנושא מיגון בתים או בתי עסק ,מידע על מקלטים ,סגירות כבישים ,הנחיות צה”ל וכל מידע
הקשור בביטחון וחירום במועצה.
מוטי זנה – קב”ט  :טלפון  ,08-6564127פקס  ,08-6564100נייד  ,050-5326407דוא”ל motiz@rng.org.il
יעקב קמחי – קב”ט מוסדות חינוך  :טלפון  ,08-6564128פקס ,08-6564100
נייד  ,050-5384493דוא”ל kimhiy@rng.org.il
המתמי”ד ,הינה יחידה משטרתית המורכבת ממתנדבי משא”ז במסגרת מג”ב ומשטרת ישראל (ניתן להתנדב -
פרטים באתר המועצה)
שפרה בוכריס – קצינת מג”ב רמ”ג – טלפון  ,08-6564134טלפון  ,08-6579020נייד 050-6276221
אבי רוזנצוויג – מפקד בסיס הפעלה מתמיד – נייד  ,050-5064469טלפון 08-6579584

דף קשר קיבוץ טללים
ארקוסין שלווה וטמיר  
מרכז שיטור קהילתי
דוד סויסה – שוטר קהילתי – נייד 057-7809672

בבאי טלי ויותם

077-2009484

בבאי הגר

054-6699752

שלווה – 054-6921877

טמיר – 054-8882276

טלי 054-6699751 -

יותם 052-4709066 -

בביאן רויטל וירון

רויטל 054-3206959 -

ירון – 052-2912796

בגון אנה ודניס

אנה 050-9278559 -

דניס 050-6278559 -

		
בוסקילה כוכי ושלום

כוכי054-2401150-

שלום052-4204008 -

בוקני נאור וקורין

08-6563657

קורין 050-8508889 -

נאור 052-4014048 -

ברגר יוחאי ואיילת

077-5361261

יוחאי058-5981113 -

איילת052-2799432 -

בראנץ עמוס ובטי

08-6496015

עמוס 052-9432322 -

בטי 052-9274349 -

בן הרוש יגאל ואנה

08-6563643

יגאל 054-5243344 -

אנה 054-8012460 -

בר קליין גיא וחנה

08-6753933

גיא 054-8034001 -

חנה050-6500364 -

ליז 054-6697771 -

דני – 054-9141929

חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מרקטה המונחת על הארץ .במקרה כזה ,יש להרחיק סקרנים ולהודיע למשטרה.

גל רינה ואלכס

08-6563687

רינה 050-9121813 -

אלכס 050-4039052 -

יש להמשיך ולהאזין להנחיות באמצעי התקשורת.

גינזבורג יפעת ועופר

08-6563680

יפעת 052-2291164 -

עופר 054-7864828 -

ורוניקה 0504454503 -

דני – 055-8828942

עוזי 050-7550105 -

רויטל 050-7459217 -

הנחיות התגוננות בזמן אזעקת אמת:
בזמן השמע אזעקה או קול נפץ יש להיכנס למרחב המוגן בהתאם לזמן העומד לרשותינו ולפעול על פי ההנחיות
הבאות:
במבנה – יש להיכנס לממ”ד ,ממ”ק ,מקלט או חדר פנימי מוגן ,בהתאם לזמן העומד לרשותנו ולסגור דלתות וחלונות.
בחוץ – יש להכנס למבנה קרוב ,בהתאם לזמן העומד לרשותנו .אם אין מבנה בקרבת מקום ,או אם נמצאים בשטח
פתוח ,יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידייים.
ברכב – יש לעצור בצד הדרך ,לצאת מהרכב ולהכנס למבנה או למחסה קרוב .אם לא ניתן להכנס למחסה תוך פרק
הזמן העומד לרשותנו  -יש לצאת מהרכב ,לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים  .במקרה שלא ניתן
לצאת מהרכב ,יש לעצור בצד הדרך ולהמתין  10דקות.
אם לא ניתנה הנחיה אחרת – לאחר  10דקות ניתן לצאת מהמיגון.

גבאי ליז ודני  

גינסברג ורוניקה ודני

הזמן העומד לתושב ברמת הנגב  1 -דקה אחת

דלל עוזי ורויטל

08-6563668

דלל יובל

050-8789309

דלל שגיא

050-5222501

דלל שני

050-5222511

דרור בר  

050-3309348

דרור יורם וטלי

08-6563600

יורם 050-2761212 -

טלי 050-2969606 -

כהן עדי

054-7781577

לוי עדי ותומר

08-6563670

עדי 050-8884486 -

דרור ליעד

050-9952446

לוי פנינה

08-6563646

057-8171998

דרור עידן

050-9952449

לוי אלי

050-4062095

לזר אודליה ועדי  

עדי 052-9450928 -

אודליה – 052-9424819

דרור 052-8795868 -

יפעת 054-8882112 -

טלי – 054-9434456

הדר טלי ואלון  

אלון 054-8080277 -

תומר 057-7476815 -

היימס ערן

057-7762078

ליטן דרור ויפעת

08-6639589

ווזנר טל

050-4370024

מועלם ליאת

054-6522331

ווזנר רואי ולאה

08-6563609

מזרחי לוליק

08-6563678

050-7550218

ווזנר תומר

050-6388608

מזרחי צחי ושרון

08-6563686

צחי 050-7550045 -

שרון 050-7319278 -

מגן בת חן  וחגי

08-6845544

בת חן 050-7951042 -

חגי 052-9210679 -

נחימוב אורי ודבורה

08-6563661

אורי 054-4341281 -

דבורה 052-4512232 -

מלכה חלי

08-6563662

052-4260882

ויצמן כפיר ואיילת
חייטמן טטיאנה

רואי 054-4862183 -
כפיר 050-9092243 -

08-6563647

חיימוביץ’ אלכסנדרה ומרק  

לאה 054-6204415 -
איילת 050-7664777 -

054-7924171
אלכסנדרה – 052-2499429

מרק – 050-6890455

טוכטרמן אופיר

050-4544344

סברי טל וסימה  

טל – 0529203558

סימה – 050-8948798

טוכטרמן דור

050-7627577

עדות רז ושיבא

רז 052-9218347 -

שיבא 052-9205622 -

טוכטרמן מירי וצביקה

08-6563685

פולישוק אורי וענבל

אורי 050-8433302 -

ענבל 050-2031518 -

טוכטרמן עומרי

050-7572919

פריס פרננדו וסימה

08-6563641

פרננדו 054-2249081 -

סימה 054-2249080 -

גולווסר שני

054-9876755

קובליו פיני ועינת

08-6563682

פיני 054-7540964 -

עינת 052-8157766 -

טמיר אילן וגלית

08-6563664

אילן 050-7295772 -

גלית 050-6522582 -

קמחי הגר

050-5475255

יהלום אורלי ורן

08-6563655

רן 054-4884219 -

אורלי 054-4885098 -

קמחי יעקב ואושרה

08-6563645

יוספזון אדווה ורונן

08-6563650

אדווה 052-4828368 -

רונן 054-2324052 -

קמחי עומר

050-7695620

כהן אלון

054-6465222

קמחי ענבר

054-4446029

כהן  מוטי וציפי

08-6563632

קליינהוז שרית ונתן

08-6563648

מירי 050-5752852 -

מוטי 057-7232338 -

צביקה 050-8341648 -

ציפי 052-5018534 -

אושרה 050-7734658 -

שרית 052-3271613 -

יעקב 050-5384493 -

נתן 052-3259566 -

צעירים הגרים באכסניה

קרייזרמן דינה ומיכאל

08-6563610

דינה 054-4938817 -

מיכאל 050-6075986 -

רובין אופיר וענת

08-6563681

אופיר 054-7727953 -

ענת 054-7727964 -

שגב מעיין  

050-4446269

שגב רותי וניב

08-6563608

שגיא הדס ועינן  

רותי 050-8582233 -

ניב 050-8581133 -

שוורץ לימור וברק  

לימור 050-9009803 -

ברק 050-6077639 -

הילה 050-2221702 -

גיא 050-2362363 -

עוזי – 052-3632470

אביבה – 050-6278212

שרון גלית וכהן יואב

08-6563666

גלית 054-5689688 -

יואב 050-3112202 -

שרפי כנרת ויואב

08-6563623

כנרת 054-4794049 -

יואב 054-4934431 -

תורג‘מן אלי וטלי

08-6563640

אלי 052-9241682 -

טלי 052-5786935 -

תורג’מן נעם

054-5573855

תורג’מן עמית

054-5572655

שלי גיא והילה

08-6563676

שמוש עוזי ואביבה

סיני לרנר
גבי אוביץ
גל טלמור
שי דמרי
אירה ספיצק

054-6522331
054-9417229
052-3033300
050-696227
050-4083654

טלפונים שימושיים
מזכירות טכנית 08-6563601
08-6563622
פקס מזכירות
הנהלת חשבונות 08-6563611
08-6563672
רכזת חינוך
08-6563606
מזכירת קיבוץ
08-6563689
רפת
08-6563683/05
רדימיקס

כוללת אנפה 08-6563612
08-6563617
גן דרור
08-6563624
גנון יען
08-6563620
מטבח
כוללת נשר 08-6563680

מועצה אזורית רמת נגב 08-6564111
מרפאה אזורית  -בת שבע 08-6564176
08-6564156
מרפאה אזורית רחל
08-6570589
פקס מרפאה
08-6564162
			
מתנ“ס
08-6564100
פקס מתנ“ס
08-6565106
כל בו משאבי שדה

