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 תשפ"ב קרח פרשת –משולחן המזכיר 

 

בשעה טובה השבוע הוצב משרד  – מצפה היובל

המכירות של הפרויקט בסמוך לאתר הבניה. השבוע 

גם התקיימה פגישת היכרות ראשונה עם המשווקים 

ובימים הקרובים אנו אמורים לקבל את המועד 

מדיות לתחילת שיווק. המועד יפורסם בכל ה

היישוביות ויצורף אליו הקישור להרשמה, שאותו 

 נעביר למשווקים להמשך טיפול.  

 

להלן מידע חשוב בנושא זכאות לתעריף מים במחיר  – דיווח תושבים לעניין כמות מוכרת של מים

 :עריף א'(תנמוך )

₪  3.826קוב לנפש לחודש בתעריף נמוך )נכון להיום  3.5על פי החוק, כל משפחה זכאית ל  •

 לקוב. ₪  9.8 -לקוב(. צריכת מים מעבר לכמות זו מחויבת בתעריף גבוה 

ב לוודא שהדיווחים של התושבים מעודכנים. לשם יאחת לשלוש שנים ועד אלון שבות מחו •

  .2210.7.עד לתאריך  המצ"בהטופס כך, אני פונה אליכם בבקשה למלא את 

לתשומת לבכם, משפחה שלא תמלא את הטופס עד למועד זה, ייחשב הדבר כאילו  •

 י נפשות בלבד.תבנכס ש ותמתגורר

, יש לשלוח של צילום תעודת זהות וספח של כל 18בבית שמתגוררים בו ילדים מעל גיל  •

 אחד מהילדים. 

 ות הזהות. בעל הבית ידאג שהשוכרים ישלחו את תעוד –בתים שיש בהם יחידות משנה  •

 כל הנאמר לעיל מתייחס גם למשפחות שדיווחו בעבר.  •

      

אנו נכנסים לתקופת הקיץ ובה ישנם חילופי דיירים רבים. אני פונה אליכם בבקשה  – מעברי דירות

להזכירכם, על פי חוק העזר, משכיר נכס לעדכן את ג'ודי על כל חילוף של דיירים או שוכרים. 

 . די הוועד ואינו משלם היטל שמירה, יידרש לשלם את ההיטל בעצמושהשוכר אינו רשום במשר

 

של אלון שבות ניתן לבצע פעולות רבות שיכולות  באתר האינטרנט – האינטרנט שימוש באתר

שלנו. אני שב ומציע לכם להיכנס לאתר ובמקביל לחסוך לכם זמן רב ולשפר את רמת השירות 

. על מנת לעודד את השימוש באמצעים אלה נקיים בתחילת הקיץ פעילות האפליקציהלהוריד את 

 שעבורה יהיה צורך להוריד את האפליקציה. מידע נוסף יפורסם בהמשך. 

 

https://forms.gle/chs51GrD11i3CPnYA
https://www.alonshvut.org.il/objDoc.asp?PID=538601&OID=567425
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meydata.meydata_app&hl=iw&gl=US
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השבוע נפגע הולך רגל שצעד על המדרכה מילד שרכב על אופניים ופגע בו. נא  – זהירות אופניים

 ובמידת האפשר ודאו שיש להם פעמון. הסבירו לילדיכם את חשיבות ההתחשבות בהולכי רגל 

 

לאחר השלמת העבודות הוגשה לוועדת תמרור במועצה בקשה לשנות  – צומת השיירות/התאנה

את מיקומי מעברי החציה, על מנת לאפשר עוד מקומות חניה. הוועדה תדון בנושא בישיבתה 

רור רחוב חד בחודש אוגוסט. לאחר שהבקשה תאושר נסמן את מעברי החציה, נחזיר את התמ

סטרי, את השלט עם שם הרחוב וכן נצבע את החניות בצורה ברורה. לעת עתה החניות מסומנות 

בצורה זמנית. נא הקפידו לא לחסום את הגישה למעברי החציה ולא לחנות באופן שאינו מאפשר 

 מ' לפחות. 1.3מעבר הולכי רגל ברוחב של 

 

ימה ישיבת ועד במשרדי החל"פ. בפגישה בשבוע שעבר התקי – ישיבת ועד עם הנהלת החל"פ

שמענו ממנכ"ל החברה, אהרוני נויבאור, על תכניות הפיתוח של הגוש בכלל ועל אפשרויות 

לשיתופי פעולה עם אלון שבות בפרט. בפגישה התבשרנו על כך שהחל"פ ישתתף בפרויקט שאנחנו 

 לחל"פ על כך. כחלק מחבילת מיתוג ואנו מבקשים להודות₪  65,000נבחר בהיקף של כ

 

. משה זכה להיות ממשחררי גוש עציון משה ברנדויןהשבוע נפרדנו מחברנו  – משה ברנדוין ז"ל

ה בחר להקים בה את ביתו, בעת שהיה מראשוני אלון שבות. יהי במלחמת ששת הימים, שלאחרי

 זכרו ברוך. 

   

------------------------ 

הוועד. סדר היום של במשרדי  6.7.22ז' תמוז תשפ"ב, ישיבת הוועד הקרובה תתקיים ביום ד', 

 . שעות לפני הישיבה באתר האינטרנט  24הישיבה יפורסם 

 

 , שבת שלום

 

 ץשמעיה ברקובי

 מזכיר אלון שבות

https://www.facebook.com/NeemanLagush/posts/pfbid029fzHLnftxTsyp1sz82PKpcQKrNs3QPoCjmz1Go4oDBivB9QMc6Cuoa38uawKsBZrl

