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 03/04/2020         משולחן המזכירות

 רב, שלום

 ככל שזה נשמע. וזר, משמחכשר ו נאחל חג חירות -המתקרבלקראת פסח 

לך החדש. יש לזכור הם מהממכל הכיווניפינוי הגרוטאות אתמול התבצע בהצלחה רבה. יש שביעות רצון 
 . 24/7 מצלמת וידאו מצלמת את האתרמכלל שימוש, אין להשליך שם כל פסולת שהיא.  המכולה יצאאתר ש

 כז. יתבצע פינוי גזם מרולפני ערב פסח בשבוע הבא 
 

אחד בישוב. צוות החירום במושב בקשר עם  אבחוןמשבר הקורונה בעיצומו. על פי אתר המועצה, יש 
המשפחה, אין צורך בפניקה. רק להישמע להוראות משרד הבריאות. )יש לצאת מהבית למטרות חיוניות 

 בלבד עם כיסוי פנים(
 

במקומות  של בני נוער בקבוצותל תנועה לשימוש. יש דיווחים עמתקני השעשועים ומגרשי הספורט נסגרו 
. על ההורים חלה חובה למנוע זאת.ציבוריים  

 
אין  להגיע לשם עם מסכת פנים, מומלץ גם עם כפפות. חובה, במתכונת קורונה -מכולת פועלת כרגילה
בעת ובעונה אחת. הממתינים בחוץ  קונים -4התגודד בפנים. על הבעלים לוודא שלא יכנסו למכולת יותר מל

אחד/ת מהשני. מ' לפחות 2נא לשמור מרחק של בסבלנות,   
 

להלן שמות ומספרי טלפון  יעלהשוייסע ככל שניתן בכל צורך  צוות חירום של הישוב מאזין 
 חברי/ות הצוות:

6050047-054 -ר/ הוועד והצוות -גל שוורץ  
6276566-050חברת ועד והצוות  -אתי אבידן  

7147755-050 -חבר ועד והצוות -לוףרועי   
6507529-050חברת צוות  -דנה שני עצמון  

2558263-052חבר צוות  -הלל אבט  
7887808-054 -חבר צוות -סער קליין  

9003339-050 -חברת צוות -שקמה אוחנה  
5751331-054 -צוותחברת  –מן -רקפת דפני  

 
ידי הנמכת  הנגשתם לכיסאות גלגלים עלאת . סידרנו גם בילים במרכז הישוב הסתייםהטיפול בשיפוץ הש

 שביל הולכי רגל סלול הוספנו ,נוחיותכםל חניית נכים לפי חוק. דר שם גםסתו בקרוב, והמדרכה ליד המועדונית
.38-37בין הבתים  הכניסה אליו עם ולמכולת. -תלביאל תוך הפארק וויפה   

נטיעות ושדרוג הפארק במרכז הישובפרויקט של למכרז נכנס )יימח שמה( אחרי הקורונה   
 

ים שביניהם. זיכרו!! אחרי חבחצרות ובשטיש לבער עשבייה מסביב לבתים,  -, מניעת שריפותכיסוח עשבייה
.כל חורף מגיע קיץ עם חום ושריפות  

 
בדחיפות  הגבירנא ל -האורוות בעלי , דירי הצאן בעלי ,וחובבים רייםמסח -עופותה לוליבעלי  -הדברת זבובים

הימים מתחממים. זבובים במבנים ובערימות הזבל.ההדברת את   
 

.ברכת סופ"ש שקט לכולנושם הועד ב  
 רועי


