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טלפון 1312622 - 1312535

ועד ההנהלה והמזכירות
מאחלים לכל התושבים
חג פסח שמח וכשר

דבר המזכיר

דליפות מים תת קרקעיות
חברת דיאגנוסטיקה בצעה בשבועיים האחרונים סדרת בדיקות לגילוי דליפות מים תת קרקעיות .עד כה
נמצאו  6נקודות כאלו כולן ברחוב האורן ובמשעולים המסתעפים ממנו .עד עתה נינתנו נתונים סופיים לגבי
 3נקודות .סך אובדן המים בקודות אלו עומד על כ  30קוב ביממה=  900קוב בחודש= כ  .₪ 4000מאחר
ומדובר בשכונה הוותיקה ביותר בישוב ( 30שנה) הנזקים בצנרת צפויים .אורך החיים של צנרת פלדה עומד
בד"כ על  25שנים .לאחר החג נתחיל לבצע עבודות לתיקון התקלות.
ג .זימה
השבוע התקיימה פגישה במשרדי אמנה בעניין הבניה בגבעת זימה .נכון לעכשיו עדיין אין פתרון ,בכל
האמור בכביש הגישה לגבעה .הנחת העבודה שפתרון ימצא בסופו של דבר ,אבל אין וודאות היכן יעבור
הכביש המוליך לשכונה .אי וודאות זו מונעת לעת עתה את תחילת עבודות התכנון.

שעות וזמני פעילות המזכירות -פסח
המזכירות תהיה סגורה בימים שני שלישי  18-19.4בחוה"מ רביעי וחמישי 20-21.4
משעה  9:00עד  12:00יום ראשון ושני ( חג שני)  24-5.4סגור
חזרה לפעילות רגילה יום שלישי . 26.4
חויבי פתיחת שער באמצעות הטלפון
החודש נבצע חיוב שנתי למספרי טלפון של תושבים המנויים בשרות פתיחת השער באמצעות הטלפון
תושבים אשר מעוניים להסיר את מספר הטלפון מהשרות מתבקשים לעשות זאת השבוע על מנת להימנע
מחיוב מיותר.
תזכורת מדבקת זיהוי על רכבים
מי שאין לו מדבקת זיהוי של גבעון החדשה על רכבו מוזמן לקבלה במזכירות .בקרוב נעצור כל רכב בכניסה
שאין לו מדבקה כזו לביקורת.
יום העצמאות
כל מי שמעוניין להפעיל דוכן בערב יום העצמאות מתבקש להירשם במזכירות אצל טלי.
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רישום למעון חדשה
תושבי הישוב היקרים  ,ההרשמה למעון מתחילה ב 1/5/2011 -ומסתיימת ב19.5.11 -
ההרשמה תהיה במעון אצל דורית בתאום טלפוני .
לצורך ההרשמה יש להביא :
 .1תעודת זהות אב  +אם שהילד רשום ( אפשר גם תעודת לידה).
 .2שיק מבוטל .
לתאום פגישה ניתן להתקשר 5362269
בברכת אור ואהבה
דורית
מנהלת המעון

ועדת דת
מכירת חמץ תתבצע ממוצאי שבת  9/4עד מוצאי שבת  16/4אצל ועדת דת.
הגעלת כלים תתבצע ביום חמישי  14/4משעה  16:00עד  19:00במגרש הכדורסל.

ועדת תרבות
טקס יום השואה
השנה נקיים את טקס יום השואה בנושא " שברי זיכרון" חברים ובני נוער המעוניינים לקחת חלק בטקס
בשירה ,נגינה ,בקריאת טקסטים ובארגון הטקס מתבקשים לפנות לטלי במזכירות ,כמו כן אם ישנם אנשים
המועניניים לשתף אותנו בסיפורם האישי בנושא השואה נבקשם לפנות לטלי מזכירות.

יום הזיכרון
ההכנות לטקס יום הזיכרון יחלו בימים הקרובים.
חברים אשר מעונינים להשתתף בטקס או לעזור בהכנות מוזמנים להתקשר בהקדם אל שולמית יקותיאלי
או אל טלי במזכירות הישוב .לאחר הטקס יתקיים ערב שירי נופלים.
החל מיום חמישי  14.4.11 -יהיו מפגשי שירה במועדון היקב לקראת ערב שירי נופלים ,אנו מבקשים מכל
מי שמעוניין לשיר ולקחת חלק בשירים היפים להגיע.
** משתתפי יום הזיכרון מתבקשים להגיע למפגש הכנה במוצ"ש  16.4בשעה  19:30במזכירות **

ג'ימבורי
שימו לב! בחג  19.4ואסרו חג  26.4הג'ימבורי יהיה סגור!
הפעילות תתחדש ב3.5.11 -
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נוער
שבוע הבא:
באופן חד פעמי הפעילות תהיה ביום רביעי ה 20.4 -בשעה  19:00במקום ביום שלישי עקב החג.
חג שמח וכשר,
אליה זלייט  ,רכזת נוערnoargivon@gmail.com ,050-2004643 ,

תושבים כותבים
הצהרון של תמי
ההכנות לשנת הלימודים הבאה בעיצומן ,וזו הזדמנות לספר על הצהרון של תמי.
סיום יום הלימודים עבור הילדים מהווה רגע מעבר חשוב בסדר יומם .הם עייפים ,רעבים ,וזקוקים לאווירה
של בית.
השנה תמי ניהלה את הצהרון בישוב ,לשני הגנים ולילדי הכתות הנמוכות.
הצהרון פעל ללא דופי לאורך כל שנת הלימודים ,וסיפק לילדים ארוחת צהרים חמה וחוגים מגוונים (ספורט,
חיות ,אנגלית ועוד) מדי יום.
מעבר לתכנים החשובים הללו ,הייתה שם תמי ,שקיבלה באהבה כל ילד שהגיע ,והעניקה לילדים מקום חם
להיות בו.
הילדים הגיעו תמיד בשמחה ,וחזרו עם חוויות טובות הביתה.
אנחנו שמחים שתמי תלווה אותנו גם בשנה הבאה ,וממליצים להורים החדשים להגיע בשעות הפעילות של
הצהרון ולהתרשם,
בברכת חג שמח
הורי הצהרון

פינת המודעה הקטנה

שיעורים פרטיים
תלמיד מצטיין בכיתה ח' מעוניין לתת שיעורים פרטיים לתלמידי כיתות א' -ו' בכל המקצועות.
לפרטים ,נועם – .052-8017447
חוג ריקודי בטן בגבעון החדשה
שמחה לבשר שהתגבשה קבוצה לחוג ,ונתחיל שבוע אחרי אחרי פסח ,ביום רביעי ,4.5
בשעות  .20.30 - 22.00בחירת המיקום עדין בבדיקה ,ואעדכן את הנרשמות טלפונית.
אנחנו מתחילות מצעד ראשון .בשיעורים נלמד לתת ביטוי לסגנון האישי של כל אחת ,כל זאת תוך לימוד
כוריאוגרפיות הכוללות את האביזרים השונים של הריקוד  -מקל ,צעיף ,סאגאת (מצילות אצבע).
השיעורים יכללו חימום ארוך ,שמכין את הגוף לתנועה המיוחדת של המחול המזרחי ותרגילי גמישות
תוך שימוש במוסיקה המיוחדת ,לימוד מקצבים והכרת התרבות והרקע של המחול המזרחי.
לפרטים נוספים והרשמה  050-8499577 :רויטל יקותיאלי.
**** אצלנו בגבעון החדשה ****

 - OSHAIRהסרת שיער
הכיני גופך לקיץ...
מבצע קיץ שעווה כל הגוף (רגלים +מפשעה+ידיים+שחי)  ₪ 100בלבד.
לקביעת תור  :אושרית 052-4332053
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עובדת לצהרון
דרושה עובדת אחראית ומסורה לצהרון שבגן  .העבודה היא ל  3שבועות מסוף מאי.
שעות העבודה כל יום משעה  13:00עד  16:00ובימי שלישי משעה  7:00עד 16:00
לפרטים יש לפנות לתמי בטל ' .050-7914626 5362581

דבר מועצה האזורית
פסח בבנימין:
זו העת להזמין קרובים ומכרים מכל רחבי הארץ ליהנות מחג אביב פורח ,מרהיב ומרתק בבנימין! מגוון
אירועים וטיולים מחכים לכם בחול המועד פסח :ביום רביעי ,א' חוה"מ ,פסטיבל "מטיילים בנחל דלבים" –
מסלולי טיול והפנינג בנחל הסמוך ליישוב דולב; בימים רביעי וחמישי ,א'-ב' של חוה"מ – "פסטיבל קדם
באתר שילה הקדומה" – כולל מופעי תיאטרון ומוסיקה ,סיורים וסדנאות; בכל ימי חול המועד – מרכז
המבקרים "נחלת בנימין" מציע חוויה מרגשת ומרתקת לכל המשפחה; וסיורים מודרכים עם בית ספר שדה
עפרה ומדרשת הרי גופנא – "זבח הפסח השומרוני"" ,בעקבות יהונתן ושאול בנחל מכמש"" ,מרדף המערה
וגלגולה של אנדרטה" – ועוד ועוד .פרטים באתר מטה בנימין .www.binyamin.org.il
מרוצי האביב בבנימין:
לאחר פסח יתקיימו שלושת מרוצי האביב בבנימין :מרוץ בנימין השלישי במכמש ,מרוץ טלמונים החמישי
בטלמון ,ומרוץ כא"ן ביתנו בגוש אדומים – זה הזמן להירשם ,פרטים וקישור להרשמה באתר מטה בנימין.
זהירות בדרכים:
ברכות לבית ספר נחלת בנימין בנים בעפרה ,על זכייתם בפרס ארצי לחינוך לזה"ב .בית הספר העפיל גם
לשלב הגמר בתחרות "אוצרות הבטיחות" הנערכת בשיתוף חברת אינטל .ינצח בתחרות זו בית הספר
שיצליח להפיץ כמה שיותר את הסרטים שיצר .תושבי בנימין מוזמנים לסייע – להיכנס לקישורים ,לצפות
ולהפיץ .הקישורים לסרט "אין מסיחין בכביש" של נחלת בנימין בנים – באתר מטה בנימין.
מעקב סטאטוס בנייה:
מחלקת הרישוי מזכירה לתושבים שניתן להתעדכן בקלות בסטאטוס הגשה להיתר בנייה ,באתר האינטרנט
ההנדסי של הועדה לתכנון ובנייה במועצה (באתר מטה בנימין – מחלקות – מהנדס המועצה – אתר הנדסי.
יש להקיש מספר בקשה ומספר זהות המבקש).
וטרינריה:
המחלקה הוטרינרית מבקשת להזכיר לקראת בוא חג האביב – כי המזון הרגיל לחיות מחמד מכיל חמץ.
ככל הידוע במחלקה ,אין בשוק מוצרי מזון לבעלי חיים עליהם רשום "כשר לפסח" ,אך ישנם מזונות עליהם
רשום "ללא חמץ" והם מאושרים לצריכה.
בהזדמנות זו וטרינר המועצה שב ומזכיר כי מומלץ למנוע כניסת בעלי חיים אל מתחת למבנים (בעיקר
קרוואנים) על ידי גידור החלק התחתון של המבנה ,וזאת כדי למנוע המלטות במקומות שאינם רצויים.
שבת שלום וחג פסח כשר ושמח ,המועצה האזורית מטה בנימין

