
 

 
 מדרשת בן גוריון - ישוב קהילתי ברמת הנגב

 

  רשימת שמירה -אוקטובר 2019
  שמירת קיץ : בין השעות 19:00-22:00, שני שומרים ביחד.

 כמה דגשים לשמירה יעילה: רכבים של אורחים שאינם תושבים - במידה ונראים לכם חשודים לרשום שם ומספר רכב.

 משאיות, טנדרים, רכבי גרר, אוטובוסים - להקפיד לבדוק לאן ולמי מגיעים.

 בכל עניין בטחוני בזמן השמירה יש ליצור קשר עם הסייר – 058-7883661.
 בכל עניין אחר ניתן לפנות ליותם – 054-8098466.

 להקפיד לנעול את הבוטקה, להכניס כסאות ולנעול חלונות.

 כשבוע לפני השמירה ובבוקר השמירה  תצא תזכורת לשומרים/ות.

  מודגש בזאת, כי ההחלפות ביניכם הן הכי רצויות, רצוי לעשות זאת בהיתקשרות ישירה ולא קבוצתית.
 עדכנו את יותם על ההחלפות ,אחרת יוצא שמי שהחליף אתכם קיבל הודעה על שמירה נוספת בתאריך אחר.

 הרשימה מפורסמת גם במידעון ובאתר האינטרנט היישובי, בערוץ ביטחון ובטיחות ובקבוצת השמירה בוואטס אפ.

 

 

 טלפון שומר טלפון שומר יום תאריך
 צוות הביטחון שלישי 01.10.19
 052-7900065 אופיר בן פורת 054-7245673 אביבה לוי רביעי 02.10.19
 054-4406093 עודד כהן 052-29452973 ארז לב רן חמישי 03.10.19
 צוות הביטחון שישי 04.10.19
 צוות הביטחון שבת 05.10.19

 ראשון 06.10.19
 אבישי
 050-7579394 קלאודיו גרניק 054-2503280 דויטש

 054-5967220 איילת בן נר 052-4260218 נטע גלילי שני 07.10.19
 צוות הביטחון שלישי 08.10.19
 צוות הביטחון רביעי 09.10.19
 052-2760740 נחום ביכלר 052-8911136 חביב שמש חמישי 10.10.19
 צוות הביטחון שישי 11.10.19
 צוות הביטחון שבת 12.10.19
 צוות הביטחון ראשון 13.10.19
 צוות הביטחון שני 14.10.19
 צוות הביטחון שלישי 15.10.19
 צוות הביטחון רביעי 16.10.19
 צוות הביטחון חמישי .17.10.19
 צוות הביטחון שישי 18.10.19
 צוות הביטחון שבת 19.10.19
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 מדרשת בן גוריון - ישוב קהילתי ברמת הנגב

 
 צוות הביטחון ראשון 20.10.19
 צוות הביטחון שני 21.10.19
 054-5454446 אלנתן מיה 052-9285046 להב פוקס שלישי 22.10.19
 052-6137442 טוביה טורקלטאוב 054-5964599 סקוט הנסן רביעי 23.10.19

 חמישי 24.10.19
 ליאור
 054-3035950 וורמסר אייל 050-8811621 סתיה

 צוות הביטחון שישי 25.10.19
 צוות הביטחון שבת 26.10.19

 ראשון 27.10.19
 סימונה
 054-4969664 עמוס בוסקילה 054-4681309 בראל

 054-6405454 מיכל הס 050-6216604 איתי הס שני 28.10.19
 052-9280130 שי הברקורן 054-5828373 תמר גיבלי שלישי 29.10.19

 רביעי 30.10.19
 מאיר

 058-5300650 משה עינב 052-9466627 פחימה
 054-6596250 אפרת גביש רגב 054-3059244 יותם רגב חמישי 31.10.19

 

 

 

 

 מודים לכם מקרב לב !

 

 מצטרפים חדשים יתקבלו בברכה, צרו קשר עם יותם.
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