 23במאי 2021
שלום רב,
הנדון :מכרז פומבי מס'  02/2021למתן שירותי הפקת אירועים עבור המועצה המקומית קרית
יערים
מסמך הבהרות מס' 1
להלן מענה לשאלות ההבהרה שהועברו למזמינה עד למועד האחרון שנקבע במסמכי המכרז:
מס"ד שם
המסמך
נספח א'9
1
– נוסח
ערבות
הגשה

מס'
הסעיף
כללי

השאלה

התשובה

הבהרה מטעם המזמינה

נפלה טעות סופר בנוסח ערבות
ההצעה אשר צורף למסמכי המכרז
המקוריים
מצ"ב נוסח מעודכן

2

א' -
הזמנה

7

3

א' –
הזמנה

12

יש להגיש נוסח מתוקן זה בלבד.
הגשת המכרז בצירוף ערבות הגשה
בנוסח שונה עלול להביא לפסילת
ההצעה
האם נדרשת ערבות כחלק מהגשת לצורך השתתפות במכרז נדרש
המכרז או רק בעת התמודדות על המציע להגיש ערבות בהתעה
המפורטות
להנחיות
בהתאם
תיחור ספציפי
במסמכי המכרז.
אי הגשת ערבות או הגשת ערבות
באופן שונה מהנדרש – עלול הוביל
לפסילת ההצעה.
לתשומת לב המציעים כי המכרז
הינו מכרז רגיל אשר במסגרתו יבחר
זוכה אחד
ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה
שמשמעו
מסגרת",
ב"הסכם
שהמועצה תהי רשאית לבצע הזמנות
של אירועים מהספק הזוכה מעת
לעת לפי שיקול דעתה.
מהו היקף התקציב בעבור הפקת מאחר ומדובר בהסכם מסגרת לא
ניתן לנקוב בתקציב עבור אירוע
אירועים
מסוים.
יחד עם זאת יצויין כי היקף התקציב
השנתי לקיום ארועים בשנים
החולפות עמד על כ 1.5-מלש"ח
בשנה.
יובהר ויודגש כי מידע זה ניתן לצורך
אומדנא בלבד ואין בו כדי לחייב את
המזמינה

4

א' –
הזמנה

13

5

א' –
הזמנה

אין

6

כללי

7

כללי

מתבקשים
המכרז
לא ברור על מה להציע אחוז עמלה במסגרת
שהרי אין פרטי עלות אירוע או המציעים לנקוב באחוז עמלה קבוע
ללא קשר לגודל/היקף האירוע.
היקפו
האירועים שיוזמנו מהספק הזוכה
במהלך ההתקשרות עימו ,מכל מין
וסוג ,יזכו את הספק בתמורה בגובה
הצעתו הקבועה במכרז
האם אי הגשת תיחורים פוסלת האירועים יבוצעו כנגד עמלה קבועה
מראש ,בהתאם להצעת הספק
המשך השתתפות במאגר
במכרז ,ללא תיחור נוסף .בהקשר
זהראה מענה לשאלת הבהרה מס' 3
לעיל
האם אפשר לקבל רפרנסים מקובל
לאירועים שביצעתם בעבר
מצחורפת למסמך זה חוברת
דוגמאות לאירועים שקויימו על ידי
המועצה
מובהר ומודגש כי אין באמור
בחוברת כדי לחייב את המזמינה וכי
סוג והיקף האירועים עשוי להשתנות
מעת לעת בהתאם לשק"ד של
המועצה
לאור המצב הביטוחני נבקש דחיה הבקשה נדחית
של  5ימי עסקים

לתשומת לב המשתתפים ,מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז .על כל משתתף לצרף
להצעתו מסמך זה ,וכן כל מסמך אחר שתוציא המזמינה בעניין שבנדון ,אם תוציא ,כשהם
חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.
______________
תאריך

_______________
חתימה וחתימת המשתתף

נספח א'9
נוסח ערבות הגשה
לכבוד
המועצה המקומית קרית יערים
א.ג.נ,
הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת __________________ ח.פ/.ח.צ( _____________ .להלן" :המבקש") אנו
ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 20,000ובמילים :עשרים אלף
ש"ח )(להלן" :סכום הערבות") ,בקשר להשתתפותו של המבקש במכרז מס'  02/2021למתן
שירותי הפקת אירועים עבור המועצה המקומית קרית יערים לרבות לשם הבטחת מלוי איזה
מקרב התחייבויותיו של המבקש על פי מסמכי המכרז ו/או ההצעה של המבקש ו/או על פי החוזה
שייחתם בעקבותיו – אם ייחתם – ביניכם לבין המבקש.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו
וחלף ערבות זו ,מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן
כלשהו ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הערבות או כל חלק ממנו בדרישה אחת
או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם ,ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על
סכום הערבות.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  26.9.2021ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  26.9.2021לא תענה.
לאחר יום  26.9.2021ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה למימוש הערבות שתגיע בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה על פי תנאי הערבות ולא
תיענה.
דרישה למימוש הערבות תופנה לסניף הבנק בכתובת_______________:

בכבוד רב,
תאריך ____________:

חתימת הבנק_________________ :

הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות ,ללא השמטות וללא שינויים
כל סטייה מנוסח הערבות דלעיל עלולה להביא לפסילת ההצעה

אב ,תשע"ט

אליכם תושבים יקרים,
החוברת שאתם מחזיקים בידכם היא לא סתם עוד חוברת פרסומית .היא חוברת
שמספרת סיפור .היא מספרת את סיפור "הקיץ החדש של קרית יערים".
השנה ,לראשונה בהיסטוריה של היישוב ,הוקם פארק אטרקציות ושעשועים במיוחד
עבורכם ,ילדי היישוב והוריהם .מטרת הפארק היא לאפשר לנו ,תושבי קרית יערים,
ליהנות מפנאי איכותי ברמה גבוהה ועל טהרת הקודש  -מבלי להיטלטל בפקקים
ובחמסין למקומות מרוחקים.
לאורך ימי בין הזמנים יתקיימו עוד שלל פעילויות חברתיות והפעלות מלאות תוכן
ביישוב ,כפי שתראו בהרחבה בדפים הבאים.
אבל זאת רק ההתחלה.
בשנה האחרונה מאז נכנסתי לתפקידי ,אני עושה הכל על מנת לשפר ולייעל את
עבודת המועצה ולתת לכם ,התושבים את השירות הטוב ביותר שניתן.
סדר יומי מוקדש כל העת להעלאת איכות החיים ביישוב ,שמסמל יותר מכל כיצד
נראים חיים תורניים עם איכות חיים.
זה גם המקום להודות למכובדי יוסף טייב ,סגן יו"ר המועצה ויו"ר וועדת תרבות על
עזרתו במיזמי התרבות ביישוב ,במסירות ובתשומת לב מיוחדת.
אני ,צוות חברי המועצה והסגל המקצועי מבטיחים כי בשנה הקרובה נפתיע שוב
עם עוד אירועי תרבות ופנאי ,עוד השקעה בתשתיות ,עוד פעילויות לחיזוק היישוב
ומעמדו  -והכל במסגרת חיזוקה של קרית יערים כבירת איכות החיים של הציבור
החרדי בישראל ,ועל מנת לשפר לכם ,התושבים היקרים ,את השהות ואת החיים
ביישוב.

בברכת קיץ בריא
יצחק רביץ

2
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קרוסל
מטוס

הפארק
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גלגל ענק

מתנפחים

רכבת

כניסה
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אקסטרים
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המחלקה לשרותים חברתיים

?
את שווה מליון!

הקיץ הזה אנחנו

לומדת בתיכון
וגרה בטלז סטון

רק לך פעילויות
מסביב לשעון

מפגש #1

יום ד'  10:00בבוקר
בכניסה לקריה
חזרה מ16.00 .
להביא אוכל ושתיה

הרישום עד יום ב' בלבד
במועצה במח' רווחה  02-5410023 | 10:00-15:00לפרטים054-8412144 :

מחנה 'לשם שינוי' תשע"ט הצהרת בריאות ואישור השתתפות
הנני לאשר את השתתפות בתי___________במחנה 'לשם שינוי' תשע"ט עפ"י התוכנית.
על כל בעיה רפואית חריגה \ רגישות לחומרים אלרגנים כל שהם
נא לידע את הרכזת ברכי054-8412144 :
)במקרה ויש צורך באישור רפואי-נא לצרף(

אין אפשרות ליציאה ללא אישור זה חתום.

האחריות היא על החתום:
חתימת הורים_______:

נהנים
ומחכימים
חווידע

בחווידע

ק טנת
ח ידע
זרת ובגדול!
חו

הקייטנה כוללת
ארוחת בוקר

עם תכנים חדשים
ושפע פעילויות מרתקות.

הקייטנה מיועדת לבנים בגלאי כיתות א' עד ו’
ימים ראשון עד חמישי כד’ עד כח’ באב
) 25עד  29באוגוסט( במתחם פסייפס
בין השעות  8.30ל 13:30

₪

עלות 60

₪

בלבד

הרישום במועצה אצל יוכי בימים שני שלישי רביעי י"א – י"ג באב
 12עד  14באוגוסט בין השעות  14.00-16.00בלבד.

הודעות
להורים
שימו לב:

שעת תחילת קייטנה ,9:00 :שעת סיום.13:00 :

יש להביא אוכל מהבית.

יום רביעי ,יג’ אב:

פעילות בפארק יערים .להביא :מים ,תכשיר הגנה
להביא שתיה מרובה.
ביום זה איסוף הילדים מפארק הקיץ יערים רח’ התאנה.

יום שישי ,טו’ באב:

כיתות ג’ ומעלה :נסיעה לבריכה
מגיעים ב .8:30-חזרה משוערת.13:00 :
להביא :מים ,בגד ים ,חולצה ,מגבת ,כובע שמש ,תכשיר הגנה.
ארוחה אחת ושתיה מרובה ושקית לבגדים הרטובים.
כיתות מכינה ,א’ ,ב’ :פעילות במחנה הקייטנה .שעת סיום12:00 :

יום שני ,יח’ אב:

טיול כיתות ה’ ומעלה:
להביא 3 :ארוחות ,שתיה מרובה ,נעלי הליכה סגורות,
כובע שמש ,תכשיר הגנה ,בגד ים ,חולצה .חזרה משוערת23:00 :
טיול כיתות מכינה-ד’:
להביא :ארוחה אחת ,שתיה מרובה ,כובע שמש,
תכשיר הגנה ,נא למרוח לילדים בבית .חזרה משוערת14:00 :
שייכות הילד לכיתה ,לפי שנת הלימודים שהסתיימה!

אזהרת אלרגיה :אין להביא כל מוצר המכיל בוטנים כמו במבה ,חמאת בוטנים וכדומה!
שימו לב :עקב עבודות ברחוב אזניים לתורה לא תתאפשר כניסת רכבים .ניתן להוריד
תלמידים מהכניסה לאוהל חסיה דרך כיכר בעלזא או רגלית מכביש מתחם הכרם

ט
איקווולהלכצפון
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ת
גר
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רק הירדן

מלא
אטרקציות
תחרות
ההמנון
קבוצתי
ה

נופשים

יחד!
כל ילדי הקריה

עופר הלוי
בהצגה

חרות בין
ת קבוצות
ה

ריכה עם
ב מגלשה

הגרלה על
אופניים

ד מלא פרסים
עו

ו

הקייטנה
של ילדי
קרית יערים

ניב הדר
טלפתיה
ב

פארק
קריית
יערים

פנטומימה
קבוצתית

ההרשמה מסתיימת
ביום שישי ח’ אב
בין השעות !10:00-12:00
ניתן להירשם בפסיפס
בין השעות 16:00-19:00

מחיר | ₪260 :תשלום במזומן או בצ’קים בלבד

קורא

פסיפס

מחלקת נוער ספורט וצעירים

זמני
בימי בין הזמנים

ימי שני  -בוקר
 10:30-12:30בנות
 13:00-14:30בנים
ימי רביעי -צהרים/ערב
 16:0-18:00בנות
 19:00-20:00בנים
 20:15-21:30נשים

הודעה משמחת
למתנדבות
במשחקיית פסיפס

בימי בין הזמנים

נצא

לטיול
קיץ
מסכם

עקב הפעילות הענפה
בימי בין הזמנים באולם פסיפס

לא תתקיים פעילות
במשחקיה בימים אלו

פרטים נוספים בטלמסר פסיפס:

0799217636

יום ב'
12/08/2019

16:00

לבנים
בלבד

פארק
יערים

מחיר מסובסד
₪ 10

13

יום ב' ,י"א אב

14

12/08/2019

17:15

לבנות
בלבד

פארק
יערים

מחיר מסובסד
₪ 10

מלך ‰מ„בר
ˆ ‰‚ˆ‰בעוני˙ מˆחי˜ ‰ומר˙˜˙
עם ˘ני ˘ח˜נים ובובו˙ ‚„ולו˙

על ‡ומ‰‡ ,ıב˙ חינם ו‡‰ב˙ ‡ר ıי˘ר‡ל.
על פי סיפור ˘ל י‰ו„י ˆפון ‡פרי˜‰

ל‰זמנ˙ :‰‚ˆ‰‰
לבנים
18:30
אב
יום ב' ,י"א
054-7837101
י‰ל -

12/08/2019
בלבד
משחק :מנחם אופיר /יהל חזן/חיים רוטשטיין.

פארק
יערים

כניסה
חופשית

15

יום ב' ,י"א אב

16

12/08/2019

20:30

לנשים

פארק
יערים

מחיר מסובסד
₪ 20

יום ג' ,י"ב אב
13/08/2019

 16:00-17:00הופעה לבנים
 17:15-18:15הופעה לבנות

פארק
יערים

כניסה
חופשית
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ר' שרגי

בואו להנות עם ר' שרגי
בעלילה חדשה ,מקורית ,מרתקת
מצחיקה ורבת מסתורין
עם דמויות שטרם פגשתם...
והפעם הרבה יותר:

תפאורה מתחלפת  .בובות .מדברות .
.
.
תלבושות מיוחדות
ועוד הרבה הפתעות!

ר' שרגי עושה את הבלתי יאומן
שלושה שחקנים שהם אחד!
בואו גם אתם לחזות בפלא הגדול
שרק ר' שרגי יכול!!
מחיר כרטיס
בסבסוד העירייה
 ₪ 10בלבד

לבנים
בלבד

₪

מחיר כרטיס:
יתקיים ביום:
המופע
13/08/2019
18באולם:
יום ג' ,י"ב אב

18:30

לבנים
בשעה:בלבד

פארק
יערים

מופיע
ר' שרגי
כניסה
להגיע!!
שווה
חופשית

בני הישיבות היקרים מוזמנים

לערב הוקרה מיוחד
על זמן קיץ של התעלות
עם שירי נשמה לתוך הלילה
אמן הרגש

אלי הרצליך

תושב
הקריה

בליווי המעבד הנודע
אהרלה נחשוני ותזמורתו

מקהלת
יחד
בניצוחו של
שרוליק וויצמן

יום שלישי ,י"ב מנחם-אב
בשעה  | 21:00פארק יערים
בברכת התורה

יצחק רביץ
ראש המועצה

ִה ֵּנה ַמה ּטוֹ ב ּו ַמה ָּנ ִעים ׁ ֶש ֶבת ַא ִחים ַ ּגם ָי ַחד

19

דניאל רוטשטיין

א
מ
ן
ה
ח
ו
ש
י
ם

במופע מרהיב
20

יום ד' ,י"ג אב
14/08/2019

16:00

לבנות
בלבד

פארק
יערים

כניסה
חופשית

יום ד' ,י"ג אב
14/08/2019

17:15

לבנות
בלבד

פארק
יערים

מחיר מסובסד
₪5

21

22

יום ד' ,י"ג אב
14/08/2019

18:30

לבנים
בלבד

פארק
יערים

מחיר מסובסד
₪5

יום ד' ,י"ג אב
14/08/2019

20:15

לנשים

פארק
יערים

מחיר מסובסד
₪ 20

23

24

יום ה' ,י"ד אב
15/08/2019

16:00

לבנים
בלבד

פארק
יערים

מחיר מסובסד
₪5

יום ה' ,י"ד אב
15/08/2019

17:15

לבנות
בלבד

פארק
יערים

מחיר מסובסד
₪5

25

26

יום ה' ,י"ד אב
15/08/2019

18:30

לבנים
בלבד

פארק
יערים

מחיר מסובסד
₪ 10

בני הישיבות היקרים
מוזמנים לערב של שיח מרתק
בעניינים אקטואליים עם אישים בולטים

ליל שישי
בפארק
מגוון הפתעות
שאסור עדיין לגלות

יום חמישי ,י"ד אב
בשעה  ,21:00בפארק יערים

כיבוד עשיר
ושתיה קרה
לאורך כל הערב

בברכה

יצחק רביץ
ראש המועצה

מכירת כרטיסים
במוקד הטלפוני
שיפורסם ביום שני

יציאה משפחתית

לפארק
גני יהושוע

במימון המשרד לפיתוח
הפריפריה הנגב והגליל

ה דמי
שתתפות

15

₪

יציאה משפחתית

לפארק הלאומי
רמת גן

במימון המשרד לפיתוח
הפריפריה הנגב והגליל

ה

מי
שדתתפות

15

₪

29

יציאה משפחתית

לפארק
ענבה

במימון המשרד לפיתוח
הפריפריה הנגב והגליל

מי
שדתתפות

ה

15

30

₪

בני הישיבות בקריה מוזמנים

למעמד סיום
ישיבות בין הזמנים
והכנה לזמן אלול
בשיחת חיזוק לזמן אלול
בריכה

קומזיץ

אל תוך הלילה

טועמיה
מיטב מחיאיכם זכו
השבת

לי

יום חמישי | כ”ח באב

במתחם בריכת פתח תקווה

יציאה בשעה  )1 | 18:00מאחוזת יערים  )2מהכניסה לישוב

בברכה

יצחק רביץ
ראש המועצה

בבין הזמנים
נוסעים עם סופרבוס

לחוף הנפרד
באשדוד
קו  | 490אין צורך ברישום מראש
איסוף ופיזור בתחנות הקריה

החל מ  16.8.2019ועד 30.8.2019
קרית יערים  -חוף אשדוד חוף אשדוד  -קרית יערים

יום א’-ה’
יום ו’

15:00
7:30

19:30
12:00

ימי רחצה נשים :א’ ,ג’ ,ה’
ימי רחצה גברים  :ב’ ,ד’ ,ו’
כרטיס רב קו בטעינת ערך צבור,
קוד) 12 :למבוגר ( ₪16

במימון המשרד לפיתוח
הפריפריה הנגב והגליל

בריכת נווה יעקב | בריכת יד בנימין
יום א'
18/8/19

23:15-1:15

שחייה לילית לגברים
בריכת נווה יעקב

יום ג'
20/8/19

13:30-15:30

בריכת יד בנימין
לנשים

יום ד'
21/8/19

23:15-1:15

שחייה לילית לגברים
בריכת נווה יעקב

יום ב'
26/8/19

13:30-15:30

בריכת יד בנימין
לנשים

עלות מגיל שנתים  30ש"ח

לוח ארועים
התוכנית:
12.8.2019

13.8.2019

14.8.2019

14:00

בנים

הצגת כהונה בסכנה

17:15

בנות

הצגת אוצרות בצרורות

18:30

בנים

הצגת מלך המדבר

20:30

נשים

מופע חדוה לוי

16:00

בנים

הופעה הסוד של שוקי

17:15

בנות

הופעה הסוד של שוקי

18:30

בנים

הצגת השליח -ר' שרגי

20:00

בחורי ישיבות

16:00

בנות

מופע קסמים

17:15

בנות

הצגת חבורת חצב

18:30

בנים

הצגה היהלום שבלב

20:00

נשים

נשארנו אחרונים

מופע  -אלי הרצליך

מכירת הכרטיסים לכל הארועים והפעילויות
דרך המוקד הטלפוני בלבד!
החל מיום שני י"א אב  12.8.2019בשעה 20:00

במספר033064440 :

בקרית יערים

התק

התוכנית:
16:00

בנים

המעיל המופלא

17:15

בנות

הצגת חזן שלא ידע לקרא

18:30

בנים

הצגת שוליית סוחר

20:00

גברים

פאנל פוליטי

16:30

משפחות

23:15

גברים

19.8.2019

16:30

משפחות

20.8.2019

13:30

נשים

בריכה יד בנימין

21.8.2019

23:15

גברים

שחיה לילית  -בריכת נווה יעקב

25.8.2019

23:15

משפחות

הסעה לפארק הלאומי רמת גן

26.8.2019

13:30

נשים

בריכה יד בנימין

28.8.2019

16:30

משפחות

הסעה לפאק ענבה

23:15

בחורי ישיבות

15.8.2019

15.8.2019

הסעה לפארק גני יהושוע
שחיה לילית  -בריכת נווה יעקב
הסעה לפארק אשדוד

קומזיץ אל תוך הלילה

רח� הציבורי
המ � הבי� ���
�
יוני ניקיוני

גם אני
נאמן נקיון

˜רי˙ יערים נ˜יה ונעימה לכולנו!

את המרחב
הציבורי

את המרחב
הציבורי
אתכם
מתאמצים
לקריה ירוקה

בחנוכה

תשפ"א

חנוכה

מקבץ ארועים חגיגי לתושבי קרית יערים

את המרחב
הציבורי

את המרחב
הציבורי
אתכם
מתאמצים
לקריה ירוקה

בחנוכה
מצוות חנוכה – נר איש וביתו
לא רק בהדלקת הנרות לזכר הנס,
חנוכה תשפ"א – מצוותו
שבח להקב"ה ,שנתן לנו את הכוחות
אלא גם בהבעת הודיה ו
ונה ולמזער ככל האפשר את נזקיו.
לעמוד כנגד פגעי הקור
הוא כאן ואורב לפתחנו .הכל עוסקים
הנגיף טרם כלה מהארץ.
מוך ונראה למומחי בריאות הציבור.
בסכנת "הגל השלישי" ,הס
נסיונם מאז פרוץ הנגיף לפני פחות
תושבי קרית יערים ,מכוח
בית הלל ויהיו בבחינת "מוסיף והולך"
משנה ,ודאי ינקטו כשיטת
משרד הבריאות ובמיעוט היציאה
בשמירה קפדנית על כללי
מתחומי הקריה.
וביתו" (שבת כא ,ב) ובהתאם לכך
"מצות חנוכה נר איש
הלך ימי החנוכה סדרה מרשימה
המועצה דאגה לקיים במ
כדי לתת מענה לצרכי המשפחות
של פעילויות בתוך הישוב
והעשירה שקיימנו בימי בין הזמנים
והילדים .הפעילות המגוונת
תה לעזר רב במניעת התפרצות הנגיף,
ובחול המועד סוכות – הי
ל"ע .וכאז כן עתה בימי החנוכה.
הפעילויות המגוונות שיתקיימו אי"ה
בחוברת שבידכם רשימת
הגיד ולציין שכל הפעילויות יתקיימו אך
בימי החנוכה .מיותר ל
ורק בכפוף להנחיות משרד הבריאות.
עצה הנהדר שהשקיעו רבות להכנת
ברצוני להודות לצוות המו
את הגב' מירי לביא מנהלת מחלקת
הפעילויות ,במיוחד נציין
וצוותה ,על עבודה מקצועית ומסורה
תרבות
חנוכה שמח,
יצחק רביץ
ראש המועצה

את המרחב
הציבורי

את המרחב
הציבורי
אתכם
מתאמצים
לקריה ירוקה

בחנוכה

יום ראשון כ"ז בכסלו
הפעלה לבנות היסודי ג' – ח

מופע ראשון בשעה 10.00
בשעה 11.45
מופע שני
מופע שלישי בשעה 13.30
הכניסה ללא תשלום

את המרחב
הציבורי
שומרים
על בריאות הציבור

בחנוכה תשפ"א

לא מארחים
ל
א
מ
ת
א
ר
ח
י
ם
שומרים על הבריאות

את המרחב
הציבורי
שומרים
על בריאות הציבור

This Chanukka
is better celebrated
!
ly
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l
c
u
n
h
it
w

Keeping healthy

את המרחב
הציבורי

את המרחב
הציבורי
אתכם
מתאמצים
לקריה ירוקה

לראשונה דרמה קומית!!!

בחנוכה

מצחיקה ,מטלטלת ומרגשת!
סרטה החדש של טלי אברהמי

יום ראשון כ"ז בכסלו
סרט לנשים ונערות

מופע לנערות בשעה 18.00
מופע לנשים בשעה 21.00
הכניסה ללא תשלום

את המרחב
הציבורי

את המרחב
הציבורי
אתכם
מתאמצים
לקריה ירוקה

בחנוכה

יום שני כ"ח בכסלו
הצגה לבנות היסודי ג' – ח

יום חמישי ב' בטבת

מופע ראשון בשעה 10.30
בשעה 12.00
מופע שני

המופע בשעה 12.00

הצגה לבנים כיתות ג'  -ח'
הכניסה ללא תשלום

את המרחב
הציבורי

את המרחב
הציבורי
אתכם
מתאמצים
לקריה ירוקה

בחנוכה

יום שני כ"ז בכסלו

המופע בשעה 13.30

הצגה לבנות הגן וכיתות א' ב'

יום חמישי ב' בטבת

הצגה לבנים – גן וכיתות א' ב'

המופע בשעה 13.30
הכניסה ללא תשלום

את המרחב
הציבורי

את המרחב
הציבורי
אתכם
מתאמצים
לקריה ירוקה

בחנוכה

מותח ומרגש
יום שלישי כ"ט בכסלו

המופע בשעה:

11.00

לבנות היסודי ג' – ח
הכניסה ללא תשלום

לא יוצאים מהקריה!
תושבים נכבדים,
לצערנו ,בשבוע האחרון התגלו חולים חדשים בישוב גורם ההדבקה
שלהם הוא מחוץ ליישוב ,חולים אלו הדביקו את בני משפחתם
על מנת לשמור על בריאותכם וכחלק מפעילות המועצה במיגור נגיף הקורונה

אנו פונים ומבקשים בכל לשון של בקשה:

אם נצא החוצה ,לא נצא מזה!
כולנו בסיכון ,כולנו נשמעים לכללים

לערוך את הקניות השבועיות בסופרים ובחנויות בישוב
למלא את שעות הפנאי בחוויה ביתית משפחתית
להשתדל לא לארח חברים ובני משפחה שלא מהיישוב
להימנע ככל האפשר ולצמצם את הצורך ביציאות שאינן חיוניות
תושבים היוצאים למקומות עבודה לשמור על כללי הריחוק ולא
להימצא בקרבת אדם שאף יש חשש קל שנדבק
להימנע ככל שניתן מיציאה אפילו לשמחות משפחתיות
להתפלל בבית כנסת קבוע

Don't leave the Kirya!
Dear Residents,
Unfortunately, this past week, more people in the kirya
caught Covid19.
They got infected with the virus outside of Telz Stone
and the family members caught it as well.
In order to maintain your health and as part of the
Moatza's efforts to eradicate the Corona virus

we request in the strongest of terms the following:

If we go out, we will not see an end to this!
We are all at risk, we must obey the rules
Conduct your weekly shopping at the local stores.
Utilize your spare time at home with an enjoyable family activity.
Please try not to host friends and family members who are not from the kirya.
Avoid and reduce as much as possible the need for non-essential outings.
Residents who leave to go to work please keep the rules of distance and avoid
being near a person who even has a slight suspicion of being infected.
Avoid as much as possible family get togethers
Always daven in the same shul
Anyone who even remotely suspects that he has been near a verified patient or
who is feeling feverish, a cough or any other symptom must go into quarantine and
order an examination from Kupat Cholim. Do not leave quarantine until you receive
results and instructions from your Kupat Cholim.

את המרחב
הציבורי

את המרחב
הציבורי
אתכם
מתאמצים
לקריה ירוקה

תאטרון בובות נס חנוכה

בחנוכה

הרפתקאות המכבים בימי היונים

יום שלישי כ"ט בכסלו
תיאטרון בובות לבנות הגן
וכיתות א' ב'

מופע ראשון בשעה 13.30
בשעה 14.40
מופע שני
הכניסה ללא תשלום

את המרחב
הציבורי

את המרחב
הציבורי
אתכם
מתאמצים
לקריה ירוקה

בחנוכה

יום שלישי כ"ט בכסלו
סרט לנשים ונערות

מופע לנערות בשעה 18.00
מופע לנשים בשעה 21.00
הכניסה ללא תשלום

את המרחב
הציבורי

את המרחב
הציבורי
אתכם
מתאמצים
לקריה ירוקה

בחנוכה

רו

ב

ישראל גר בניכר
ומתמודד עם הנערים
הגויים בשכונתו
כשמשאלתו לעלות
ארצה מתגשמת
הוא מוצא את עצמו
שוב מתמודד בחברה
תוך כדי שנחלץ לעזרה
ולמתן בסתר
לר׳ גרשון החולה

ושא בין אדם ל
ח
נ
בי

העלילה מסתבכת
כשמתגלה הסוד...

במת מנהלים

הצגודיק
יום רביעי א' בטבת
הצגה לבנים

מופע ראשון בשעה 10.30
בשעה 12.30
מופע שני
הכניסה ללא תשלום

את המרחב
הציבורי

את המרחב
הציבורי
אתכם
מתאמצים

יצחק כרמלי

לקריה ירוקה

בחנוכה

אנה בעקבות עשרת השבטים האבודים
המסע לג

תוכנית מרתקת לבנים

יום רביעי א' בטבת

מופע בשעה 14.00

יום חמישי ב' בטבת

מופע בשעה 10.30
הכניסה ללא תשלום

את המרחב
הציבורי

שומרים

על קריה ירוקה

לא יוצאים מהקריה!
מי שיוצא מהישוב לצורך ענין דחוף,

מוטלת עליו
אחריות כבדה
כפולה ומכופלת
לשמור מרחק ולעטות מסכה
ולהיזהר לא להיות בקרבת אדם או מקום

שיש אף חשש קל ביותר להידבק

מתי נחזור לירוק?

זה תלוי בנו!

את המרחב
הציבורי

שומרים

על קריה ירוקה

don't leave the kirya!
Those who leave the
neighborhood for
an urgent matter,

have a double
responsibility
to keep their distance and wear
a mask and be careful not to be
near a person or place where
there is even the slightest fear
of being infected
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It's up to us!
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הציבורי

את ע"פ
אזהרה:
המרחב
פסק בי"ד
הציבורי
אתכם
מתאמצים

לענייני ממונות
אין היתר בכל
שהוא
אופןירוקה
לקריה
באופן
לצפות
פרטי.
)גם ב'דמעות
של חול'
ו'מיליונר עני'(

בחנוכה

ר.אליאס

מגישה לך מתח אפוף מסתורין

R. Silver 08-8046464
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יום רביעי א' בטבת
סרט לנשים ונערות

מופע לנערות בשעה 18.00
מופע לנשים בשעה 21.00
הכניסה ללא תשלום

את המרחב
הציבורי

את המרחב
הציבורי
אתכם
מתאמצים
לקריה ירוקה

בחנוכה

מפעל הפיס
ומועצה מקומית קרית יערים מזמינים:

נפתלי קמפה
אלי קליין
ותזמורתו

בליוי

יום רביעי | א' בטבת
בין השעות | 21.00 – 19.00
המשאית תסתובב
ברחבי היישוב
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הכניסה ללא תשלום
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בחנוכה

הנחיות לרישום
לפעילויות חנוכה תשפ”א

מוגשת לכם חוברת פעילות לימי החנוכה הפעילות תתקיים בהתאם
להנחיות משרד הבריאות ,במתווה קפסולות ולא יותר מ 10-משתתפים
בכל קפסולה.
כל הפעילות תתקיים בעזרת ה' במתחם המתמידים רחוב הריף 7
חשוב מאד ,במידה ושריינתם מקום לפעילות ואין באפשרותכם להגיע
יש לבטל את הרישום במערכת הטלפונית על מנת לאפשר לתושבים
נוספים להירשם.

הזמנת הפעילות תתבצע מתוך הקטלוג
המצ”ב בטל’ .03-3064440
אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם בהקפדה על הנחיות הבאות:
 .1להירשם מראש לפעילות הרצויה.
 .2לא תותר כניסה ללא רישום.
 .3חבישת מסכה ושמירת מרחק בכל פעילות.

כהפקת לקחים מהזמנות פעילות הקיץ
בלבד לבצע את הרישום לפעילויות השונות .
נבקש מההורים
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לקריה ירוקה
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 100הצגה צלחת מעופפת יום ראשון כ"ז כסלו בשעה 10:00
 101הצגה צלחת מעופפת יום ראשון כ"ז כסלו בשעה 11:45
 102הצגה צלחת מעופפת יום ראשון כ"ז כסלו בשעה 13:30
 103סרט לשם שינוי  -נערות  -יום ראשון כ"ז כסלו בשעה 18
 104סרט לשם שינוי -נשים  -יום ראשון כ"ז כסלו בשעה 21
 105הצגה לבנות היסודי "זה לא אני" יום שני כ"ח כסלו בשעה 10:30
 106הצגה לבנות היסודי "זה לא אני" יום שני כ"ח כסלו בשעה 12:00
 107הצגה לבנות "לאן נעלם הסביבון" יום שני כ"ח כסלו בשעה 13:30
 108סרט "בלי חכמות" יום שלישי כ"ט כסלו בשעה 11:00
 109תיאטרון בובות "הרפתקאות המכבים בימי היוונים " יום שלישי כ"ט כסלו בשעה 13:30
 110תיאטרון בובות "הרפתקאות המכבים בימי היוונים" יום שלישי כ"ט כסלו בשעה 14:40
 111סרט "לא פשוט"  -נערות  -יום שלישי כ"ט כסלו בשעה 18
 112סרט "לא פשוט" -נשים -יום שלישי כ"ט כסלו בשעה 21
 113הצגה לבנים "חברים בלב" יום רביעי א' טבת בשעה 10:00
 114הצגה לבנים "חברים בלב" יום רביעי א' טבת בשעה 12:30
 115יצחק כרמלי תוכנית לבנים יום רביעי א' טבת בשעה 14:00
 116סרט "פתאום"  -נערות  -יום רביעי א' טבת בשעה 18
 117סרט "פתאום"  -נשים  -יום רביעי א' טבת בשעה 21
 118יצחק כרמלי יום חמישי ב' טבת בשעה 10:30
 119הצגה לבנים "זה לא אני" יום חמישי ב' טבת בשעה 12:00
 120הצגה לבנים "לאן נעלם הסביבון" יום חמישי ב' טבת בשעה 13:30

את המרחב
הציבורי
שומרים
על בריאות הציבור

גל שלישי
בפתח?

זה תלוי בנו!
לא מר גפיםםבממשיכים להקפיד
בית הכנסת

שומרים מרחק ,עוטים מסכה,
פותחים חלונות !

כי בנפשנו הדבר

את המרחב
הציבורי
שומרים
על בריאות הציבור

Third wave
at the door ?
It's up to us !
Do not be lax, we must contin
ue
to be careful Also in shul
Keep a distance, wear a mask,
Windows open !!!

כי בנפשנו הדבר
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תושבים נכבדים
הכנו עבורכם תוכניות
עשירות ומגוונות
לכל הגילאים.
בואו ותהנו!
אנא מכם שמרו על עצמכם
ואל תצאו מהישוב.
Dear Residents
We did our best to present you with
!variety of activities for all ages
!Enjoy yourselves
Please protect yourselves, and do not
!go out of the Yishuv

