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 :שלום רב ה\יקר ת\תושב 
 נא לתת דגש על ימים אלו: חגי תשרי, להלן תאריכי לחגי תשריעוסקים בהכנות  בימים אלו אנו

  18-20.9.20   -ראש השנה  

 27-28.9.20 – יום כיפור  

 2-3.10.20 – סוכות חג ראשון 

  4-8.10.20 –חול המועד סוכות 

 9-10.10.20 - חג שני שמחת תורה  
 

 נקודותדגש על מס' צריך לתת  ,ללא השגחה)בידוד וכו'( והשאיר את הבית תו יבחוגג מחוץ למי ש: 
 להשתדל לא לפרסם ברשתות החברתיות פרטים על מועד יציאה ויעד. .1

לאורך כל  אתכם קשר במידה ויש משהו חריגומבקשים שיצרו לא נוכחים לעדכן את השכנים בכך שהנכם  .2

 .בדגש על ימי החג וחול המועד ,התקופה

 וכו' , לדאוג לאסוף דואר ועיתונים, פינוי זבלשטיח/אדניותלא יהיו תחת  כניסה לביתהמפתחות לדאוג ש .3

 .על ידי השכנים

 .הישובנא לעדכן את רב"ש  ,במידה ומזהים משהו חריג בסביבת הבית טרם עזיבתכם .4

להמשיך באותה  יש ,לחץ או תחושת פריצות חוזרות ונשנות, ניקהאיש לציין כי אין בהנחיות אלו ליצור פ .5

 .ובשיתוף פעולה אתכם ניתן מענה אפקטיבי יותר ,של מניעה מגמה

נא לוודא נעילה או אחסון  ,מועצההמיישובי  אופניים/קלאב קארכלי בתקופה האחרונה אנו ערים לגניבת  .6

 . בטוח לכלים אלו

מרכז שכן, לבית ה תשומת לבמומלץ לתת  ,בבתיכם את ימי החגאו /ו ערבי החגבמידה ואתם חוגגים את  .7

קשורים  במידה ומזהים רכבים או אנשים חשודים שאינםמוסדות ציבור, מוסדות חינוך וכו', הישוב, 

  , ליידע את רב''ש הישוב ואת מוקד המועצה.100יש לחייג  ,לישוב

פקיד חיוניים בתחום בעלי ת רשומים מטה ,לצורך הענקת שירות משטרתי טוב יותר לתושבי המועצה .8

 .מג"בבון הביטח

 6520100-04מוקד המועצה 
 (, סוועאדחנתון, הרדוף, עדי, אלון הגלילעין דור, גזית,  :)כולל 5069029-050 –שוטר קהילתי עודד מלכה 

 
 יונתן מועלם

050-5068700 
 יצחק כרמלי
052-2693400 

 ספירישי 
050-8754683 

 אלי בגו
050-7643357 

 אחוזת ברק הושעיה גניגר גבעת אלה
 דברת ציפורי כפר ברוך בית לחם הגלילית

 מרחביה קיבוץ הסוללים שריד אלוני אבא
 מרחביה מושב שמשית יפעת אלונים

 בלפוריה  גבת בית שערים
 כפר גדעון  רמת דוד שדה יעקב
 תל עדשים  נהלל כפר החורש כפר יהושע

 מזרע  תמרת בית זייד
    מנשיה זבדה

    היוגב
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