יוצא לאור ע"י המועצה המקומית רכסים

פרשת בלק | גיליון מס' | 2ח' תמוז
לתגובות במיילruthim@rekhasim.muni.il :

לראשונה מאז הקמת הממשלה ראש המועצה הרב דן

את הצרכים והאתגרים העומדים בפני הישוב בשנים

כהן אירח את שר הפנים הרב אריה דרעי ברכסים.

הקרובות ואת הצורך בהמשך שיתוף פעולה וליווי אדוק

התפתחות הישוב רכסים ,ברוך ד' ניכרת לכל.

של משרדי הממשלה ,בראשם משרד הפנים.

הן בהוספת השכונות החדשות בגבעה ג' והן בפעילותם

ראש המועצה ,הציף בפני השר וצוות המשרד

הנמרצת של הדחפורים העובדים בכל יום

המקצועי את הצרכים הרבים של הישוב

משעות הבוקר המוקדמות ומכשירים את

הן בשל מצבו הנוכחי והן בשל ההתפתחות

השטח לגבעת הפרסה ולבנית המרכז

הצפויה בשנים הקרובות .הוא סיפר על

המסחרי שבעזרת ד' יתנוסס לתפארה במקום.

מצוקת מבני החינוך לרווחת תלמידי הישוב

לאור ההתפתחות הענפה בישוב וגידול

שכיום נאלצים ללמוד בכיתות צפופות בלי

האוכלוסייה ,פועל ראש המועצה הרב

מענה לקראת השנה הבאה.

דן כהן ,בנחישות ובמרץ מול משרדי

כמו כן בניית המקווה בגבעה ג' שטרם

הממשלה כדי לקדם ולהאיץ את תנופת

הסתיימה והאתגרים הניצבים לקראת

הפיתוח ברכסים.

בניית שכונת גבעת הפרסה.

בתוך כך ,יזם והזמין הרב דן כהן את ביקורו של שר הפנים

השר וצוות משרדו הביעו התפעלותם מהנעשה בישוב

הרב אריה דרעי בישוב .השר ערך סיור ברחבי הישוב

ושיבחו את העשייה הברוכה של ראש המועצה וצוותו

וביקר במספר מוקדים ביניהם המקווה בגבעה א',

שעושים לילות כימים כדי לקדם ולפתח את הישוב בכל

תצפית על שכונת הפרסה וחנך את פארק השעשועים

התחומים ולתת מענה לצרכים של התושבים.

החדש ה'מיני סיטי' שהוקם בסיוע משרד הנגב והגליל.

שר הפנים הרב אריה דרעי הודה לראש המועצה על

שר הפנים הביע רושם עמוק מההתרחבות והביקוש

הסיור המרתק והבטיח כי הוא וצוות משרדו יעשו את

הגבוה להתיישבות ברכסים ועל הזינוק שחל בישוב

מירב המאמצים בכדי לסייע ליישוב לצמוח ולגדול למען

בשנים האחרונות .ראש המועצה הציג בפני השר

רווחת התושבים.

מרכז מידע:

1-800-800-232

האשפה לתוך המיכל – זה רווח נקי
בזמן האחרון רבו תלונות התושבים על הופעת שועלים
וחזירי בר ברחובות היישוב בשעות הלילה.
מה גורם לכך?
השועלים ניזונים משאריות מזון .ואותו הם משיגים בקלות ברחובותינו
שקיות אשפה שנזרקות מחוץ למיכלי האשפה – פחים וטמונים,
שאריות מזון שנזרקות בגני השעשועים ,ובחצרות הבתים מהוות סעודה דשנה לחתולים,
לשועלים ולחזירי הבר .וזהו מעגל :קמים קודם החתולים שקורעים את שקיות האשפה,
אח"כ השועלים ,ואחריהם חזירי הבר.
איננו רוצים לראותם כאן!!!!
הם גם מסוכנים כמעבירי מחלות ולתקיפה
לא במקומינו!!!!!!
כדי למנוע את התופעה יש להקפיד על כמה כללים פשוטים:
יש להקפיד לשים את האשפה בתוך הפח ולא ליד הפח  ,ולסגור את הפח! לכן נא לא לשלוח ילדים
קטנים לזרוק אשפה ,הם ברוב המקרים מניחים את השקית ליד הפח ,וזאת מפחד נפילה לתוך הפח
(טמון) ,או מפחד החתולים ,או כי אינם מגיעים לגובה הפח ,או כי הם רוצים לרוץ לשחק עם חברים.
במקרה והפח גדוש ,יש להודיע למוקד – מיד ,ואנו נדאג לפנות את האשפה בזריזות ,ובינתיים לשים
את האשפה בפח אחר.
במקרה ואין מכסה לפח או שהוא שבור ,נא הודיעו למוקד,
ונדאג לטפל במפגע.
ככל שנקפיד על ניקיון הרחובות – לא נראה נחשים ,עכברים,
חתולים ,שועלים וכו'.
אז האשפה לפח וחסל
זרקו בפנים ולא סביב!
נא היזהרו זו סכנת נפשות.
עזרו לנו לעזור לכם.
עזרו לנו לשמור על סביבה נקיה ואיכותית.

טלפון המוקד 04-8308106

שירות ומידע לתושב
לוח זמנים של קו

 98החל מ02/07/2020-

יציאה

הגעה

מרכסים בנה ביתך לחיפה
בית חולים רמב"ם

09:00
14:00

09:51
14:51

מחיפה בת גלים לרכסים
גבעה א

12:45
18:15

13:27
18:57

יוצא לאור ע"י מחלקת חינוך

הצבע האדום מסמל סכנה,
ולכן מופיע בכל מקום של
סכנה  -ברמזור ,לסימון הגבול,
לסימון רעילות חומרים ובסמל
של "מגן דוד אדום".

מה שוויו של כל ממתק?

8= + +
6.5 = +

9.5 = + +
8= + +

תשובות יפורסמו בעלון הבא

הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל – נלב"ע י"ט תמוז תשנ"ח
תלמיד השליך פיסת ניר ארצה .העיר לו הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל" :ראה עברת עבירה,
עובד הניקיון יצטרך להתכופף ולהרים את הנייר ,ונמצאת עובר על אסור מפורש שלא
לרדות בו בפרך  -אמנם הוא אינו עבד אבל אתה גורם לטרחה יתרה למנקה".
גם בבית צריך להיזהר לא להטריח את האנשים בטרחה מיותרת ,לא לעבור על רצפה
שטופה רטובה ,לא לנגב ידים מלוכלכות במגבת נקיה ,להוריד כלי אכילה מהשולחן וכו'.

ילדים יקרים!
שלחו אלינו ציורים ,שירים קצרים ,בדיחות וכו' ואנו נשתדל לפרסם כאן מעת לעת.
מחכים לפרי כישרונותיכם!
לשליחת חומרים :פקס 1534-9578328 :או מיילruthim@rekhasim.muni.il :

