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 תשפ"ב חקת פרשת –משולחן המזכיר 

 

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

 :עריף א'(תמים במחיר נמוך )

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

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

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

  .10.7.22עד 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. 

  בעל הבית ידאג שהשוכרים ישלחו את תעודות הזהות.  –בתים שיש בהם יחידות משנה 

  .כל הנאמר לעיל מתייחס גם למשפחות שדיווחו בעבר 

      

על מנת לאפשר עוד מספר מקומות חניה סוכם עם המועצה על פינוי  – צומת השיירות/התאנה

ים מכולת הגזם המונחת בצומת והעתקת הפחים לכיוון רחוב מעלה מיכאל. תושבים המעוניינ

 . 6.7.22להתייחס להמלצה זו מוזמנים לפנות אלי עד יום רביעי, ז' תמוז, 

 

הוועד מתכנן לבקש מוועדת תימרור להפוך את רחוב הל"ה  – שינוי הסדרי התנועה ברחוב הל"ה

לחד סטרי. הכניסה תהיה מרחוב התמר. תושבים המעוניינים להתייחס להמלצה זו מוזמנים 

 6.7.22ז' תמוז, ליצור קשר עד יום רביעי, 

 

באחרונה הושקו במקומות שונים בארץ רכבים שיתופיים. מידע אודות דרך  – רכב שיתופי

הפעולה של רכבים אלה ניתן למצוא בקישור 

https://www.shlomo.co.il/israel/share/ . אנחנו מתכננים להשתלב במיזם זה

חניות שייראו כך. חניה אחת תהיה ליד מגרש  2ולצבוע בשלב ראשון 

הכדורגל החדש והאחת ליד מגרש הכדורסל ברחוב מגיני הגוש. 

ליצור קשר עד יום תושבים המעוניינים להתייחס להמלצה זו מוזמנים  

 6.7.22רביעי, ז' תמוז, 

 

https://docs.google.com/forms/d/1niUIDvg9fjRoeq80DjzZkq8khWDGnNdguXEFUzxRhlU/prefill
https://www.shlomo.co.il/israel/share/
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תושבים, אנו בוחנים הקמה של גינת כלבים בחלק מהשטח שבין בהמשך לפניית  – גינת כלבים

תושבים המעוניינים להתייחס להמלצה זו רחוב הרקפת לבין הכביש שעולה לגבעת החי"ש. 

  .6.7.22מוזמנים לפנות אלי עד יום רביעי, ז' תמוז, 

 

. אנחנו אנו עדים לכמות גוברת והולכת של פניות בנושא מצוקת החניה ביישוב – מצוקת חניה

בוחנים דרכים להקל על מצוקה זו וברור לנו שמציאת הפתרון תיקח זמן מה. עד אז אנו מבקשים 

מבעלי בתים שברשותם יותר מכלי רכב אחד לעשות מאמץ ולהחנות את רכבם באופן שיאפשר גם 

   לשכנים לחנות בסמוך לבתיהם, בעיקר כשמדובר בתושבים ותיקים. 

 

. ניתן 6בראון דסברג הגישה בקשה להיתר בניה לביתם ברחוב הזית משפחת  – בקשת היתר בניה

. תושבים המעוניינים להעיר על התכנית מוזמנים לעשות זאת באמצעות כאןלצפות בתכנית 

 .10.7.22עד ליום ראשון, י"א תמוז,  office@vas.org.ilח דוא"ל לכתובת משלו

 

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

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

 . האינטרנט שעות לפני הישיבה באתר  24הישיבה יפורסם 

 

 , שבת שלום

 

 שמעיה ברקוביץ

 מזכיר אלון שבות

https://www.alonshvut.org.il/objDoc.asp?PID=567435&OID=964210&fKeyNo=7&vadaOID=567479&docMode=new
mailto:office@vas.org.il

