לדעת
הזדמנות
ידיעון עיריית באר  -שבע  /לשכת הדובר
בפסח מבלים בבאר-שבע

עיריית באר-שבע באמצעות החברה הכלכלית -מינהלת העיר העתיקה וחברת "כיוונים" מזמינות את תושבי העיר והבאים בשעריה
לשלל אירועי פסח בבאר-שבע" :פסטיבל הילדים"  -פסטיבל המשפחות הגדול בנגב בהשתתפות מיטב כוכבי הילדים ,סיורים
רכובים מודרכים להכרת העיר ,תערוכת ממותות מרהיבה בפארק קרסו למדע ,סיורים מומחזים בבאר אברהם בליווי שחקני
תיאטרון הפרינג' ,פעילויות יצירה והצגות במתחם הקטר ,הצגות ילדים זוכות פרסים בתאטרון הפרינג' ,תערוכות מרתקות
ופעילויות מיוחדות במוזאון הנגב לאמנות ובמוזאון לתרבות האסלם ,מופעי רחוב בקק"ל ,אגדה של פסח ב"לונדע" ועוד.
פרטים אודות מגוון האירועים בפייסבוק ובאתר עיריית באר-שבעwww.beer-sheva.muni.il :

שני30/4/18 ,

מרוץ הלילה של באר-שבע -

IKEA BE' ER-SHEVA LIGHT RUN

הנחיות ועדכון:
עבודות ניקיון העיר  -חג פסח

לפרטים והרשמהhttps://www.lightrun.org.il :

אגף איכות הסביבה

עירוני זה הירוק החדש :באר-שבע הצטרפה לברית ערים לאיכות חיים
וסביבה של פורום ה ,15 -תכנית מעשית ליישום קיימות עירונית
ולקידום איכות חיים וסביבה
מינהל החינוך תרבות נוער וספורט

זה הזמן להגשים חלום ולהצטרף
לנבחרת מגשימים
תכנית הסייבר הלאומית
תלמידי כיתה ט' יש לכם הזדמנות להצטרף לקהילת הסייבר
המובחרת ולקבל מהמומחים בתחום את הידע והכלים הטובים
ביותר!
לפרטים נוספים והרשמה:
www.magshimim.cyber.org.il

****

הספרייה העירונית (המרכזית)

דרך המשחררים  12טל' 6277899 :פקס'6279278 :
אתרwww.hasifria.org.il :

פרשת "צו"

שבת ,ח' בניסן תשע"ח 24/3/18 ,ב11:30 -

קול קורא! משוררות ,משוררים וכותבי
שירה בבאר-שבע והסביבה
בואו לקחת חלק בערב קריאת שירה שיתקיים בספרייה העירונית
ביום רביעי ,ל' בתמוז תשע"ח ,13/6/18 ,במסגרת אירועי חודש
עידוד הקריאה
*
*
*
*
*

הנכם מוזמנים לשלוח שיר פרי עטכם עד יום ראשון,
כ"ג בניסן תשע"ח8/4/18 ,
		
על השיר להיות מנוקד (ניתן להיעזר בתוכנת נקדן
שבספרייה).
השירים יפורסמו גם בבלוג הספרייה העירונית
לפרטים נוספים והרשמהbr7.lib.shlomit@gmail.com :
בהשתתפות אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל
****

מרכז רישום

פקס' 08-6463707 :אימייל:

rishum-h@br7.org.il

רישום לכיתות ז' שנה"ל תשע"ט

הרישום באמצעות האינטרנט ייערך החל מיום חמישי ,ו' בניסן
תשע"ח  , 22/3/18 ,עד יום חמישי ,י"ג בניסן תשע"ח29/3/18 ,
רישום פדגוגי  -ייערך מיום חמישי ,כ"ז בניסן תשע"ח12/4/18 ,
עד יום שלישי ,ב' באייר תשע"ח ,17/4/18 ,הרישום יבוצע
בתיכון אליו שייך התלמיד על פי הרצף החינוכי.
בקשות העברה ,לרבות בקשות בגין מעבר דירה ,תידונה בוועדת
העברות והתייחסות תישלח להורים במהלך חודש אפריל.
יודגש כי ,רישום מאוחר עלול להוביל לשיבוץ על בסיס מקום
פנוי ,ברחבי העיר.

אגף איכות הסביבה

אגף הרווחה והשירותים החברתיים

זיכרון בסלון

זיכרון בסלון היא יוזמה חברתית שגדלה למסורת ישראלית,
במסגרתה מציינים מידי שנה למעלה מחצי מיליון אנשים בארץ
ובעולם את יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
זיכרון בסלון מציע דרך קהילתית לשמר את זיכרון השואה,
במסגרת מצומצמת של חברים ואורחים .כל אחד ואחת יכולים
לקיים זיכרון בסלון כמארח וכמתארחת.
צוות זיכרון בסלון באר-שבע מחפש אתכם – בני הדור השני
והשלישי ,שהיו מעוניינים להעביר את סיפור משפחתם הלאה
לדור הצעיר ולכל מי שחשוב לו לשמוע ולהשמיע.
ליצירת קשר להעברת עדות ולאירוח:
www.zikaronbasalon.com
zikaronbasalon@gmail.com

סיון – 050-5833214

יועצת ראש העיר למעמד האישה

בואי להיות בלוגרית בארשבעית
ללמוד לכתוב על עצמך או על העסק שלך בבמה דיגיטלית
שראויה לך ,בקורס בן ארבעה מפגשים.
תלמדי מהי אסטרטגית תוכן שמתאימה לך ,איך לכתוב על
עצמך ועל מה שמעניין אותך ,להביע ולהיות חלק מקהילת
בלוגריות מקומית.
הקורס בהנחיית יונית צוק www.blogeristit.com
מתחילים ביום שני ,א' באייר תשע"ח16/4/18 ,
מחיר מסובסד₪ 450 :
לפרטים והרשמה almaza@br7.org.il ,08-6463623
מספר המקומות מוגבל !

אגף פיקוח

לציבור הנהגים בבאר-שבע:
חניה חופשית בתחום כחול לבן
פסח תשע"ח 2018 -

בהתאם למדיניות העירייה וכמידי שנה לרגל חג הפסח תתאפשר
חניה חופשית בתחומי החניה המוסדרת בלבד (כחול-לבן) ברחבי
באר-שבע ,כמפורט:
בשוק העירוני תתאפשר חניה ללא תשלום
מיום שלישי ,ד' בניסן תשע"ח 20/3/18 ,החל מ 07:00 -ועד
ליום ו' ,כ"א בניסן תשע"ח 6/4/18 ,ב14:00-
בעיר העתיקה תתאפשר חניה ללא תשלום:
מיום שישי ,י"ד בניסן תשע"ח 30/03/18 ,החל מ  07:00-ועד
ליום שישי ,כ"א בניסן תשע"ח 06/04/18 ,ב 14:00
ברחבי העיר תתאפשר חניה ללא תשלום  :ערב חג ראשון
מיום שישי ,י"ד בניסן תשע"ח 30/03/18 ,החל מ 07:00 -ועד
ליום ראשון ,ט"ז בניסן תשע"ח 1/4/18 ,ב.7:00-
ערב חג שני
מיום חמישי ,כ' בניסן תשע"ח 5/4/18 ,החל מ 07:00 -ועד ליום
ראשון ,כ"ג בניסן תשע"ח 8/4/18 ,ב.7:00 -
ציבור הנהגים מתבקש לחנות בהתאם להוראות החוק ,פעולות
אכיפה בתחום איסורי חניה תופעלנה כסדרן.

תושבים יקרים!
עיריית באר-שבע מתגברת את העבודות לניקיון העיר ומשקיעה
מאמץ רב לקראת חג הפסח.
אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם וקוראים לכם לפעול
בהתאם להנחיות הבאות:
 ‰יש להשליך את הפסולת הביתית לתוך פחי האשפה בלבד.
 ‰מיום ד' 21/3/18 ,ועד יום ד'( 28/3/18 ,כולל) תינתן אפשרות
להוציא בכל יום גזם (ענפים ,דשא קצוץ וכדומה) ופסולת גושית
(רהיטים ,מוצרי חשמל ישנים וכדומה) ,בכל שכונות העיר.
מיום חמישי 29/3/18 ,ועד מוצאי חג ראשון ביום שבת31/3/18 ,
חל איסור מוחלט להוציא גזם ופסולת גושית מכול סוג.
 ‰חל איסור מוחלט להשליך שאריות פסולת משיפוצי בנייה או
כל סוג של פסולת בניין .עליכם להסדיר את השלכת פסולת
הבניין ולהזמין מכולה לטובת הפינוי.
 ‰בגדים ישנים ,צעצועים לא בשימוש ,מוצרי יד שנייה ועוד,
הנכם מתבקשים להעביר ישירות לעמותות השונות או להכניסם
לתוך פחי האשפה ,בכדי למנוע פיזורם במרחב הציבורי.
 ‰אין להשליך שאריות ביעור חמץ לתוך פחי האשפה
מחשש לדליקה.
בשיתוף פעולה נשמור על עיר נקייה!

אגף משאבי אנוש

עדכון קבלת קהל
במשרדי העירייה בחג פסח
משרדי העירייה יהיו סגורים לרגל חופשת הפסח החל מיום
רביעי ,י"ב בניסן תשע"ח  28/3/18 ,ועד ליום ראשון ,כ"ג
בניסן תשע"ח .8/4/18 ,
מוקד מידע ותשלומים יהיה סגור החל מיום חמישי ,י"ג
בניסן תשע"ח 29/3/18 ,ועד ליום ראשון ,כ"ג בניסן תשע"ח,
.8/4/18
מוקד  106לשירותכם!

אגף הנדסה

לקראת סיום! שדרוג וחידוש רחוב
אברהם אבינו  -עדכון עבודות לילה
תושבים יקרים,
עיריית באר-שבע ממשיכה בביצוע עבודות הפיתוח של רחוב
אברהם אבינו ,כחלק מפרויקט חידוש ופיתוח תשתיות ברחבי
העיר.
לתשומת לבכם ,בין הימים ראשון  -רביעי,28-25/3/18 ,
תתבצענה עבודות לילה לסלילה סופית של הכביש ברחוב
אברהם אבינו בקטע שבין רחוב אלכסנדר ינאי ועד רחוב גיורא
יוספטל.
העבודות תתבצענה במספר שלבים לנוחיות הציבור:
שלב א'  -בקטע שבין רחוב אלכסנדר ינאי לרחוב האיסיים
שלב ' – בקטע שבין רחוב האיסיים לרחוב יוסף שפרינצק
שלב ג' – בקטע שבין יוסף שפרינצק לרחוב גיורא יוספטל
הסדרי תנועה וחניה :
 ‰בין השעה  21:00בלילה ועד  06:00בבוקר שלמחרת מקטע
העבודות יחסם לתנועה וחניית כלי רכב.
 ‰תנועת התחבורה הציבורית תיפסק בין השעות 21:00
ל 06:00 -בבוקר שלמחרת.
אנא הקפידו על ביצוע הוראות התמרורים והנחיות השילוט
שיוצבו במקום.
אנו מתנצלים על אי-הנוחות הזמנית
לבירורים נוספים ניתן לפנות לנציגות קשרי קהילה מטעם
הפרויקט – 072-2211599

•המודעות בידיעון מתייחסות לגברים ונשים כאחד
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