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מידע ועדכונים לציבור התורני
מעיריית חריש
גניזה

מקוואות בחריש

העירייה הציבה מתקני גניזה ברחבי
העיר ,בסמוך למקוואות.

מקוואות נשים

פריסת מתקני הגניזה בעיר:

שירות מקוון לקביעת תורים
(פרטים בעמוד הבא).

ברחוב תמר  - 26סמוך למקווה הנשים.
ברחוב גפן  – 8סמוך למקווה הגברים.
ברחוב ברקת  – 29סמוך למקווה
הנשים (באותו מתחם ,מאחור).
שימו לב למספר כללים חשובים :יש
להכניס למתקני הגניזה רק חפצים
הטעונים גניזה.
אין להכניס קרטונים ושקיות ניילון
לתוך מיכל הגניזה.
אנו מבקשים להקפיד לפנות מהמקום
קרטונים ושקיות הניילון שבהם
נשאתם את החפצים הטעונים גניזה,
ולא להשליך אותם בסביבת מתקן
הגניזה.

עירוב
העירייה הקיפה בקו עירוב את כל
שכונות העיר :החורש ,אבני חן ,הפס
רחים ,מעו”ף ועכשיו גם שכונת בצס
וותא .בימי שישי עורכת המחלקה
לשירותי דת באופן קבוע סיור כדי
לוודא את תקינות העירוב .זיהיתם
תקלה בקו העירוב? אנו מזמינים
אתכם להתקשר למרכז שירות
לתושב ( )*6719 / 106ולדווח לנו,
כדי שנתקן לפני כניסת השבת!

שירות לקביעת תורים בטלפון:
 052-4602639בימים א’-ה’ בין
השעות .16:00-15:00 ,11:00-10:00

צילום :ארז צוריאל

עיריית חריש נערכת
לשנת השמיטה
"וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ,ועשת את התבואה לשלוש השנים" (ויקרא,
כ"ה ,כ"א) .אנו נמצאים כעת בשלהי השנה השישית ,זמן קצר לפני שתתחדש עלינו
שנת השמיטה .בימים אלה העירייה נערכת לשנת שביעית ,בהתאם למדיניות ראש
העיר יצחק קשת לשמירת שנת השמיטה בכל המרחב הציבורי בחריש ,ובייחוד
בעבודות הקמה של גינות חדשות .המדיניות תחול הן על פרויקטים שבניהול העיס
רייה והן על פרויקטים ציבוריים .עיקר השינוי נוגע להימנעות מנטיעת עצים חדשים,
עבודות שתילה והכנת קרקע לשתילה בשנת השמיטה .התהליך מלווה על ידי הרב
אשר זיגדון ,הרב דוד ברנד ,הרב כפיר מזרחי ,הרב שי ינאי ומכון התורה והארץ.
במסגרת מדיניות העירייה ובהתאם להלכה ,נטיעת עצים תוקפא לאחר יום ט"ו
באב תשפ"א (כחודש וחצי לפני תחילת שנת השמיטה) .עבודות דישון אסורות
בשנת שמיטה ,ולכן מחלקת גנים ונוף בעירייה תפזר לקראת שנת השמיטה דשן
מיוחד שדרך פעולתו איטית ונמשכת חודשים רבים .ניכוש עשבייה יתבצע בהס
תאם למותר בשנת השמיטה באופן ידני (באמצעות חרמשים) ,כפי שנעשה גם
בימי שגרה .פעולות גיזום להסרת מפגעים מותרות בשנת שמיטה ,והן יבוצעו
בהתאם לצורך .השקיה לקיום הצמחים מותרת בשנת השמיטה ,והיא תבוצע
בהתאם ,וכך גם פעולות כיסוח מדשאות .בהתאם למגבלות ההלכתיות ,טיפוח
הפארקים ,המדשאות וכלל שטחי הגינון הציבורי לא ייפגע באופן משמעותי.
פארקים חדשים ייפתחו במהלך שנת השמיטה עם תשתיות השקיה ,ריהוט גן,
שבילים ,הצללות ומתקני משחק ,אך נטיעות חדשות ועבודות גינון יבוצעו רק
לאחר שנת השמיטה.

המקווה ברחוב תמר 24
בימים א’-ה’ :מצאת הכוכבים למשך  3שעות.
בערב שבת :מהשקיעה למשך שעה.
במוצאי שבת :משעה לאחר צאת
השבת למשך שעתיים.
המקווה ברחוב ברקת 29
בימים א’-ה’ :בין השעות.22:30-19:30 :
בערב שבת :מהשקיעה למשך שעה.
במוצאי שבת :משעה לאחר צאת
השבת למשך שעתיים.

מקווה גברים
המקווה ברחוב גפן 8
בימים א’-ה’ :בין השעות  4:30בבוקר עד
.10:00
ביום ו’ :בין השעות  4:30בבוקר עד ,10:00
בין השעות ( 16:00-12:00בשעון קיץ).
ביום שבת :בין השעות  4:30בבוקר עד
.10:00

מקווה כלים
המקווה ברחוב תמר 24
בימים א’-ו’ בין השעות.15:00-8:00 :
המקווה ברחוב ברקת 29
בימים א’-ו’ בין השעות.15:00-8:00 :
המקווה ברחוב גפן 8
ביום א’-ו’ 24 :שעות ביממה.

חדש במחלקת ארנונה ,מים ותשלומים נוספים
שעות המענה הטלפוני:
בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' :בין השעות 16:00 - 8:30
ביום ג' :בין השעות 18:00 - 13:30

שעות קבלת קהל:
בימים א’ ,ה’ בין השעות 12:30-8:30
ביום ג’ בין השעות 18:00-13:30

לשירותכם בטל'  106/*6719ובאתר העירייה

השירות יינתן רק באמצעות זימון תור מראש .ניתן
לזמן תור בטלפון *6719
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חדש במקוואות:
מכונות תשלום

חדש בחריש!

עיריית חריש הציבה לאחרונה מכונות תשלום אוטומטיות בשני
מקוואות הנשים הפועלים בעיר .לפני הצבת המכונות התבצע
התשלום עבור הטבילה באמצעות הבלניות ,וכעת ניתן לשלם
במכונה אוטומטית .המכונות החדשות מאפשרות לשלם גם באס
מצעות כרטיס אשראי וגם בשטרות ובמטבעות .יודגש שהמכונות
מחזירות עודף.
הטובלות בערב שבת ובערבי חגים יוכלו להגיע ולשלם במכונה
ביום חול ,ולא יצטרכו להמתין לשם כך לבלנית.
מעבר לשיפור בשירות ,להצבת מכונות התשלום האוטומטיות
במקוואות בתקופת הקורונה יש יתרון משמעותי ,שכן השימוש
בהן מאפשר שמירה טובה יותר על היגיינת הידיים ,מבלי להעביר
מטבעות ושטרות מיד ליד.

זימון תורים מקוון
למקוואות הטהרה
חפשי בגוגל "מקווה און-ליין",
הירשמי ותוכלי לזמן תורים לטבילה במהירות
דרך המחשב או הסמארטפון
שימי לב,
בהתאם להנחיות משרד הבריאות,
יש לקבוע תור לטבילה במקווה
ניתן לקבוע תור גם בטלפון  052-4602639בימים א'-ה' בשעות  11:00-10:00או 16:00-15:00

עיריית חריש
לעיריית חריש

דרושות סייעות
לגני ילדים

משרה מלאה | תנאים סוציאליים מלאים

לפרטים ושליחת קורות חיים:

ruthie.y@harish.muni.il
המקווה ברחוב ברקת

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

עיריית חריש

חוגים עירוניים ופעילויות המותאמים לציבור תורני

(החוגים פתוחים להרשמה
לכל התושבים)

חוג מוסיכלי

חוג ג’אגלינג

חוג אלקטרוניקה

חוג תכשיטנות

פעילויות לנוער

בחוג בונים כלי נגינה ולומדים
איך לנגן על  20כלים שונים
כגון :קאזו ,גווירו ,חליל פאן,
ועוד.
לומדים על מקצבים ויוצרים
תזמורת מהכלים שייצרנו.
יום ב’ ,בית ספר תורת חיים
 :16:45-16:00כיתות ד’-ו’ בנות
 :17:30-16:45כיתות א’-ג’ בנות
 :18:30-17:45כיתות א’-ג’ בנים
 :19:15-18:30כיתות ד’-ו’ בנים
מחיר ₪ 170 :לחודש
מדריך :אליהו קרמר

בחוג מפתחים את המוטוריקה
ולומדים שלל להטוטים
ואומנויות קרקס שונות.
יום ה’ ,בית ספר תורת חיים
 :17:45-17:00כיתות ד’-ו’ בנים
 :18:30-17:45כיתות ז’-ח’ בנים
מחיר  ₪ 150לחודש
מדריך :עמוס ארביב

החוג משלב יצירתיות חשיבה
והיכרות מעמיקה עם עולם
האלקטרוניקה .במהלך החוג
התלמידים בונים פרויקטים
שונים ,לדוגמא :שעון מעורר
דיגיטלי ,איתות לאופניים ועוד.
יום ד’ ,בית ספר כנפי רוח בנים
 :17:00-16:00כיתות א’-ג’
 :18:00-19:00כיתות ד’-ו’
מחיר ₪ 180 :לחודש
מדריך :אליאב יחיאל

בחוג מתנסים במגוון שיטות
ליצירת תכשיטים .לומדים
שיטות חריזה ,עובדים עם
פלאיירים מקצועיים ,מכינים
סוגרים ותליונים מחוטי כסף
אמיתיים ,צמידים ,שרשראות
עגילים ואביזרי אופנה שונים.
יום ד’ ,מרכז תרבות ופנאי
 :17:00-16:15גן חובה -כיתה ב’
 :18:00-17:15כיתות ג’-ו’
מחיר ₪ 170 :לחודש
מדריכה :יעל חלפי

בימים אלו העירייה שוקדת
על הקמת מרכזי נוער לנוער
החרדי – מרכז נוער לנערות
ומרכז נוער לנערים.
מליאת המועצה אישרה
תקציב פיתוח עבור בניית
מתחמי תנועות הנוער ,ובכללן
גם תנועת הנוער “יחדיו”.
אנו שמחים לבשר שבשנת
הפעילות הבאה (תשפ”ב)
לארגון “יחדיו” יהיה בית קבע
לפעילות השבועית.

לפרטים :חייגו  04-6186352בימים א'-ד' בין השעות 13:00-10:30

צילום :באדיבות הקבלן המבצע חברת שיכון ובינוי

נפתחה ספרייה קהילתית
עם מדור המותאם לציבור
התורני-חרדי
ספרייה קהילתית עירונית חדשה נפתחה במרכז תרבות ופנאי ברס
חוב שוהם .73
בספרייה שני מדורים :אחד לספרות כללית והשני מותאם לציבור
התורני-חרדי .הרישום לספרייה מתאפשר רק לתושבי חריש ומתס
בצע בהתאם להצגת תעודת זהות .מחיר מינוי שנתי לכל משפחה
הו א  60שקלים והכסף ינותב לרכישת ספרים ולקיום פעילויות נו�ס
פות בתחומי הספרייה.

מתקדמות העבודות
להקמת מחלף מג"ב
שלב הביצוע בפרויקט הקמת מחלף משמר הגבול נמצא בימים אלו
בעיצומו .המחלף ,שנבנה על ידי נתיבי ישראל ומקודם על ידי העירייה
ומשרד התחבורה ,עתיד להיות שער הכניסה לעיר ,ועל פי נתיבי ישראל
צפוי להיפתח לתנועה ברבעון ראשון של שנת  .2022העירייה פועלת
בניסיון להקדים את לוחות הזמנים .מחלף מג"ב יהפוך את חריש לאחת
הערים הנגישות ביותר לכביש  ,6וצפוי להקל באופן משמעותי את עומסי
התנועה בדרכי הגישה לעיר.

הספרייה הקהילתית תוכננה כך שהיא תוכל לתת מענה תרבותי
מותאם לכלל המגזרים בחריש .העירייה פועלת כדי לקבל תקצוב
נוסף במטרה להגדיל את מלאי הספרים ולהרחיב את השירות.

המחלף החדש ,שמוקם בימים אלה ממערב לצומת משמר הגבול הקיים
כיום ,יבטל את הצומת וכן את קטע הכביש שבין הצומת לכיכר שעל כביש
 .574במקום הכיכר יוקם צומת מרומזר ובו שני נתיבי נסיעה לכל כיוון ,וגם
גשר מעל כביש ( 65כביש ואדי ערה) אשר יאפשר תנועה רציפה לנוסעים
בכביש זה .כמו כן ,סמוך לפנייה מכביש  65לחריש ייבנה מעבר תת קרקעי
למשתמשי תחבורה ציבורית (הולכי רגל) .במסגרת הפרויקט כבר הוסדס
רו הכניסות הקיימות לקיבוץ ברקאי ומחנה שלמה .ההחלטה על הקמת
המחלף אושרה בהחלטת ממשלה עוד בשנת  2015וכעת הוא קורם עור
וגידים .חריש מתפתחת בקצב מואץ ,וכפועל יוצא מכך גדל כל הזמן נפח
התנועה בדרכי הגישה אליה .מחלף מג"ב צפוי לשחרר הרבה לחץ מהכניס
סה והיציאה לעיר ,והוא אחד מהעוגנים התחבורתיים החשובים של חריש.

שלושה פארקים חדשים נפתחו בשכונות הפרחים ובצוותא
בשכונת בצוותא הוקמו שני פארקים ברס
חוב רעות ,ובשכונת הפרחים נפתח פארק
חדש סמוך לכיכר הזיתים .בשכונה מתוכנן
להיפתח בקרוב פארק נוסף .ברחוב כלס
נית בשכונת הפרחים נפתח לאחרונה גן
שעשועים נוסף לאחר שקיבל את היתר
האכלוס מהוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה.
מתחם הפארק שבו שוכן גן השעשועים
נמצא בשלבי פיתוח ,וסגור לציבור כעת.

צילום :מור שקיפי לאטי

הפארק בשכונת הפרחים משתרע על
פני  9דונם ויש לו שתי כניסות :משכונת
הפרחים ומשדרות דרך ארץ .ברחבת
הכניסה הראשית נבנתה פרגולת אבן
ייחודית ,סמוך לה רחבת ישיבה .הפרגולה
מובילה אל שדרת עצי דולב צעירים ומדס
שאה ,ומשם פנימה לכיוון הוואדי .בפארק

מדשאה רחבת ידיים ומתקני משחק לילס
דים .כל המתקנים הוצבו על משטח גומי.
במקום הוצבה גם פרגולה עם מקומות
ישיבה ונקודות תצפית אל הוואדי.
ברחוב רעות בשכונת בצוותא נפתחו שני פאס
רקים :פארק ההרפתקאות ופארק הגבעות.
פארק הגבעות הוא הגדול מבין השניים והוא
משתרע על פני  4.13דונם .בחלקו העליון
מתקני מגלשות גבוהות עם טיפוס מאתגר,
מדשאות ואזורים עם שולחנות פיקניק .בחלס
קו התחתון שולחנות ארוכים ומדשאות ,אזור
עם מתקני משחק לפעוטות ופרגולה ייחודית
למפגשים קבוצתיים .בפארק ההרפתקאות,
המשתרע על פני  2.3דונם ,יש מתקני משחק
מגוונים (גשר ,סולמות ומגלשות) ,מדשאות
רחבות ידיים וחורשה עם שולחנות פיקניק.
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שלא נדע!
אבל שנדע איפה יש

דפיברילטור

שימוש בדפיברילטור
במקרים של דום לב
עשוי להציל חיים!
עיריית חריש הציבה
עשרה מכשירי
החייאה במקומות
ציבוריים .הפריסה
העירונית לפניכם:

)מ ְפ ֵעם(
ַ

בית ספר כנפי רוח בנים
רחוב רימון 8
בחדר מורים

מבנה העירייה
רחוב גפן 78
במרכז שירות לתושב

בית ספר חזון שמעון
רחוב אורן 60
במשרד המזכירה

בית ספר תלמי רון
רחוב ברקת 13
בחדר מורים

מרכז תרבות ופנאי
רחוב שוהם 73
בלובי

בית ספר רונה רמון
רחוב דפנה 1
במשרד המזכירה

בית ספר מעיין האמונה
רחוב אלון 10
בחדר מורים

בית ספר אתגרי העתיד
רחוב כלנית 26
בחדר מורים

בית ספר תלמי הדר
רחוב מרגלית 6
במשרד המזכירה

דפיברילטור נמצא גם באחת
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מוקד הביטחון העירוני
רחוב גפן 72
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