
 ג"כד אדר  תשע
3363.6 

- 6883 -דף מידע-ש"תו
 
 

 
 לכבוד

 תושבי הישוב 
 

 33' מסדף מידע 
 

 הגעלת כלים 3.
 

ה מבצע הגעלת כלים ברחבה ליד "כמידי שנה גם השנה נקיים אי
 33113.-0311בין השעות  31363.6בניסן ' המזכירות ביום רביעי ט

לא לעכב  מ"ת ענא להקפיד להגיע עם כלים נקיים מכל לכלוך כולל בידיו
 3את תהליך ההגעלה

 

 פינוי גזם וגרוטאות 33
הזדרז נא ל3 החג אנחנו מתגברים פינוי גזם וגרוטאותלקראת 

הפינוי יהיה 3 הגזם בלבד לפינותולהוציא גרוטאות וגזם 
 3בעדיפות רק מפינות הגזם

קחת בחשבון שבשבוע של החג לא יהיה פינוי גזם כמו כן נא ל
 3בימים ראשון ושני ערב החגלהוציא גזם נא לא ולכן 

 

 פינוי אשפה 63
מאחר והחג סמוך לשבת מחד והחברה אינה יכולה לפנות גם 

ביום שני לכן פינוי האשפה לפני החג יהיה ביום ראשון ולכן יש 
 3להשתדל להוציא את האשפה עד יום ראשון

 

 ערב יום העצמאות –הפעלת דוכנים במדרחוב  43
מי שירשם דרך תתאפשר רק להפעלת דוכנים במדרחוב 

ים יהמעוני3 מזכירות הישוב וישלם תמורת הזכות להציב דוכן
 3דעימ' הגב מתבקשים להירשם במזכירות או אצל

 

 

 



 שירותי משרד הפנים 53
 

8363.6., ניסן' ז, לא תהיה קבלת קהל של משרד הפנים ביום שני
 3השרות יתחדש לאחר פסח     

 
 הפסקת מים 33

 
תהיה סגירת מים בישוב משעה , 363.6.., דרא' ום שני כטבי    

אנו מתנצלים על אי 3 עבודות שוטפותלצורך , 4311. -0311
 3הנוחות שתיגרם לכם

 
 חיסוני כלבת 33
 

יבוצעו חיסונים נגד כלבת , 3363.6.,  ניסן' א, שלישיביום 
  3אפרים קרן' י הוטרינר דר"ע 3311.בשעה במזכירות הישוב 

 ,שראי בלבדיש לשלם למועצה בכרטיס א
 3מומלץ להירשם מראש במזכירות 13-0033.333למחלקת גביה  
 

  טיול לותיקים בקהילה 83
 

 יתקיים טיול לותיקים בקהילה, 4363.6., ניסן' ג, ביום חמישי
 3חרשה ונווה צוף, טלמון, נריה, דולב: למערב בנימין

חזרה  8361נפגשים ליד המועדון נוער בשעה , ₪ 61: העלות
חובה להירשם ולשלם מראש במזכירות הישוב  53113.בשעה 

אצל יהודית , או במועדון מפגשים ימי שני ושלישי3 אצל נאוה
 3ולאה מדעי, חביבה חתוכה, חדד

 
   מתנדבות וחברות מועדון גיל הזהב מביעות תודה גדולה לגן  03

הרימון מגני מודיעין על הופעתם ועבודת היצירה שעשו 
 3תבורכו משמים3 לחברות מועדון גיל הזהב

 
 

         
 בברכת חג פסח כשר ושמח       

 מוטי רוזיליו
 מזכיר הישוב        


