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מידע כללי
תהליך הקליטה:

ראיון קליטה
שבת קליטה
חתימה על שכ"ד ,מסמכי מועצה
מועמדות לישוב (בשנת המגורים הראשונה)
חברות בישוב (לאחר הצבעה חיובית במועצת הישוב )

שירותים הקיימים בישוב:
דת:
רב ,בית כנסת ,בית מדרש וספריה תורנית ,שעורי תורה ,תלמוד תורה ,מקווה ,מקווה
גברים.
חינוך:
מעון יום ,משפחתונים ,גני ילדים ,צהרון ,בתי ספר ,חוגים ,בני-עקיבא,משחקיה.
תרבות,קהילה ונוער:
חוגים לילדים נוער ומבוגרים ,ערבי הווי ופעילויות חברתיות למבוגרים,ארועים ישוביים
הפעלה של הנוער כיתות ז'-י"ב ע"י רכזי נוער בלווי משפחות מלוות בפעילויות נוער
מגוונות.
בריאות:
מרפאת קופ"ח לאומית -רופא ילדים ,רופא כללי ,רופא נשים ,אמבולנס ,טיפת חלב ,אחיות
ומרפאת שיניים.
שרותי משרד:
דואר -כל משפחה מקבלת תיבת דואר כולל שירותי בנק הדואר כגון :תשלומים ,בולים,
חבילות וכו' .מכונת צילום ופקס.
מתקני ספורט:
בריכת שחייה ,אולם ספורט ,מגרש כדורסל ,חדר כושר
ספריה
מכולת ,חנות כלי עבודה חשמל ובית.
עלויות מגורים זמניים (שכירות חודשית):
קרוואן
₪ 800
קרוואן חדש

₪ 1000

קרוואן מוגדל

₪ 1350

בעת חתימת חוזה שכירות –
תשלום של  ₪ 1000לישוב במזומן ובנוסף צ'ק פקדון ע"ס  - ₪ 5000עבור דמי אחזקת
מבנים עפ"י חוזה השכירות .במידה ובסיום השכירות המבנה מוחזר תקין לפי החוזה,
התשלום והפיקדון מוחזרים למשפחה.
מחירי השכירות משתנים כפוף להחלטות מזכירות.

הערות:

 .1סוג המגורים הזמניים נקבע ע"פ גודל המשפחה.
 .2תשלום הארנונה נקבע ע"י המועצה האזורית ע"פ גודל הבית ,בהתאם לקריטריונים
שלהם .הגביה היא דרך הישוב .הנחות על בסיס הכנסה ,פרטים במשרד הישוב.
 .3חשמל-בקרוואנים גביה דרך הישוב ,שאר הבתים חוזה אישי מול חברת חשמל .יש
לקרוא מונה חשמל עם הכניסה לבית ולהעביר למשרד.
 .4מים -גביה דרך הישוב .יש לקרוא מונה עם הכניסה לבית ולהעביר למשרד.
 .5גז -ניתן להזמין בכל חברה שמוכנה להגיע לדולב .מומלץ סופרגז טל1544504505 :
 מיסים :מיסי ישוב .₪ 260
 בית כנסת ₪ 70 :לחודש פיתוח ואחזקה .לאחר שנת מגורים בישוב – תשלום נוסף
בסך  $ 1050ב 21-תשלומים לקרן בנין בית כנסת.
 קרן פיתוח ישובי:תשלום של ( ₪ 6000ניתן לשלם עד  24תשלומים) .
התשלום יועבר בתום שלוש שנות מגורים בישוב בשכירות ו/או בעת קניית/בניית
בית.

מוסדות חינוך:
מעון:

של המועצה האזורית מטה בנימין .שכ"ל ע"פ משרד התמ"ת.
יש גם משפחתונים פרטיים בבתי המטפלות.

גני ילדים:
גנים – ללא תשלום
ביטוח תלמידים -תשלום שנתי חד פעמי.
דמי שכלול והעשרה בכל הגנים כ ₪ 20-25-לחודש
צהרון:
לגילאי גן וביה"ס  -צהרון ישובי עד  .16:00אפשרות לשבוע חלקי.
ביה"ס:
ביה"ס דרך יהודית כיתות א'-ו' בנות בדולב.
ביה"ס אריאל כיתות א'-ח' בנים בטלמון 5 ,דקות נסיעה(בהסעות של המועצה).
תלמוד תורה "נהג כצאן יוסף" (שיטת זילברמן) כיתות א'-ח' בנים בנריה 10 ,דקות
נסיעה (בהסעות של המועצה).
אולפנא ( 6שנתית) לבנות בישוב נריה.


תורנויות :שמירות (חובת השמירה של התושב הינה פועל יוצא של מדיניות הבטחון ביו"ש ומוטלת
על כל משפחה .קיימת אפשרות להמרה בתשלום  .כיום התשלום עומד על  ₪ 150בחודש) ,תורן שבת,

פינוק חיילי "חורש ירון".
 תחבורה :אוטובוס – קוי אגד תעבורה (כל  1-2שעות) למודיעין ולירושלים.
מיגון הרכב ממומן ע"י המדינה.

