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 דבר

 הוועד

 

 

 

 מזכירות  
 ענבל דואק

 מנהלת הישוב

mazkirg@gmail.com 

157-5114005 

 

 

 
 תושבים יקרים,

 הוועד החדש התכנס השבוע לראשונה לפגישה קצרה.

 בימים הקרובים יהיה הוועד עסוק בלמידה ובהתארגנויות.

  מספר חברים יוצאים לנפוש לכמה ימים ואנו מאחלים להם

 הנאה רבה וצבירת כוחות לקראת השנתיים הקרובות.

 שיהיה לכולנו בהצלחה!

 

השבוע התקיימה ישיבת הוועד הראשונה להסדרת עניינים ראשוניים לפני תחילת עבודה.  
אדומים, מעמד של -מעמד מרגש, אני חייבת לציין. בתור מי שליוותה מספר וועדים בכפר

חברים חדשים בוועד תמיד טומן בחובו תחושות של שינוי, של ציפיות רבות והתרגשות כמו 
 בכל החלפת הנהגה. 

  –להלן פירוט חלוקת התפקידים בין חברי הוועד 

 שוש ויינשטיין –יו"ר הוועד ורפרנטית תחום העובדים, החייבים ופיתוח תחום הוותיקים 

כן, אחראית על יצירת קשר מחודש עם המועצה, ותעשה לשם הידברות לקידום שכונת -כמו
הבנים ובחיפוש אדמות פנויות דרך המנהל האזרחי, בשיתוף המועצה ואמנה, ע"מ לעשות כל 

 מאמץ להשארת ילדינו ולפיתוח הישוב לדור הבא.

 יואב בן חיים. –תחומי הקהילה, התרבות, הנוער, החינוך, ועדת אסטרטגיה והקליטה 

 דודי לוי ודוד בן שימול. –ביטחון 

 דודי לוי. –גינון ושפ"י )שיפור פני ישוב( 

 דודי לוי, דוד בן שימול ודני בוגטירוב. –אזור תעשייה 

 שוש ויינשטיין. –עובדים 

 שוש וויינשטיין ודני בוגטירוב. –חייבים 

 דני בוגטירוב. –כספים ותקציב 

 שוש ויינשטיין. –וותיקים 

כן ניתן -להזכירכם,  כל מי שמעוניין/ת לפנות לוועד מוזמן/ת לפנות אליהם באופן אישי. כמו
 לשלוח מייל או מכתב פניה למזכירות והעניין יופנה לחברי הוועד הרלוונטיים.

 

 ט“חשוון תשע‘ ט  01.01.01

mailto:mazkirg@gmail.com


 

   

 

 המשך 

 מזכירות
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 הזכות להצביע!!!! –בחירות 

בחמישי שעבר ובראשון בערב אירחנו את המתמודדים לראשות מועצת בנימין. את ישראל 
גנץ ושילה אדלר. שמחתי לראות את המשתתפים עם שאלות ענייניות הרלוונטיות לגבעון 

החדשה ולמאפיינים המייחדים אותה, ושמחתי עוד יותר לחשיפה של המתמודדים לבעיות 
 האמתיות שמעסיקות וימשיכו להעסיק את גבעון החדשה.

  –זיהיתי ארבעה נושאים משמעותיים כאלו 

 פיתוח משאבים כלכליים נוספים לישוב. .1

 קידום אופציית מגורים לדור ההמשך. .2

 שביל הגישה לישוב. –חאליילה -שכונת אל .3

פיתוח וטיפוח שירותים ומבנים שהמועצה מחויבת להם מתוקף היותה מועצתנו לה  .4
 אנו משלמים מיסי ארנונה.

, כ"א במרחשוון תשע"ט. זהו 81.01.03-חשוב מאוד לנצל את הזכות להצביע ביום שלישי ה
יום חופש אז לפני הטיולים, הסידורים, הניקיונות ויתר העניינים הפרטיים שתכננתם תגיעו 

 לאולם, שימו פתק ותמשיכו.

ככל שאחוזי ההצבעה של גבעון החדשה יהיו גבוהים יותר יבינו מקבלי ההחלטות את הכוח 
שיש לנו פה בקהילה ואת החשיבות במתן השירות המיטבי והטוב ביותר. ולא, לצורך העניין 

 זה לא משנה מי ייבחר...

 

  –עדכונים שוטפים 

 השבוע התמקדו עובדי הניקיון במדרגות שבין הרחובות הראשיים. מרחוב  - ניקיון
ההדס בר' גבעה ועד לרחוב האפרסמון מעל גני הילדים. עשרות רבות של באלות )שקי 

 אשפה ענקיים( פונו מלאות בעלי שלכת. ועדיין המלאכה מרובה... 

  השבוע עבדו הגננים ושתלו גינת צמחי בושם ונוי ליד  –גינה חדשה ליד בית הכנסת
בית הכנסת. הכוונה לטפח האזור כולו. הצמחיה השוטה ליד המכולת רוססה ובעוד 

כשבועיים תוסר לטובת שתילת פרחים ושיחים חדשים. הגינה נראית צנועה ודלה אבל 
הגנן הבטיח שתוך חודש, כשהשתילים יתחילו להתאקלם הגינה תפרח במחזוריות 

 במשך כל השנה.

  חודשים הובטח לנו שתבנה גינה יפה בכניסה לישוב  4כבר לפני  –גינה בכניסה לישוב
מתקציב משרד החקלאות. משום אילוצים טכניים העניין נדחה, ובשבוע הבא תחל 

 העבודה במקום.

  החלה עונת המסיק ומנש הרבש"ץ עסוק מאוד בהכנסת הפועלים המסיקים  –ביטחון
 לשטחים הרלוונטיים.

 

 

 



 

   

 

 מזכירות   
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 השבוע אירעה תאונת שרשרת בכניסה לישוב. כל המעורבים בסדר וישנם  – בטיחות
נזקים ברכוש בלבד. נהגים יקרים, שימו לב והיאזרו בסבלנות בכביש. הבטיחות היא 

מעל לכל. בימים הקרובים יחל לרדת גשם ואז הכבישים הופכים למסוכנים יותר. 
 שימו לב וסעו לאט במקומות שדורשים יותר תשומת לב.

  היערכות לחורף–  

אנו מבקשים מכל אחד ואחת לעשות סיור בגינה  – עצים מניבים מבצבצים מהגינות .1
הפרטית שלו, מבפנים ומחוצה לה. לבחון האם ישנם עצים שגולשים למרחב הפרטי 

ובשל כך מלכלכים, מפריעים לשדה ראיה של נהגים, מפריעים להולכי רגל. הישוב 
התבגר והגינות צמחו ופרחו וכיום העצים מטנפים את המדרכות והשבילים. אנא, 
הקפידו לגזום, לטפח ובעיקר להוריד ענפים שיוצאים למרחב הציבורי. היום יותר 

 מתמיד, כחלק מהיערכות לחורף.

השבוע חברת החשמל הורידה ענפים שעשויים להוות סכנה בשעת  – חורף וחשמל .2
רוחות   וסופות בחורף. במידה ונתקלתם בעצים נוספים שלטעמכם יש להסיר 

 מטעמים אלו נא פנו ישירות לחברת החשמל.

השבוע נוקו תעלות הניקוז ברחבי הישוב לקראת בואו של הגשם.  – תעלות ניקוז .3
למעט תעלה אחת ברחוב הרותם אותה ננקה בתחילת שבוע, במידה ואתם רואים 
תעלות נוספות שאולי פספסנו נא להודיע לשרונה והיא תטופל. חשוב לשם מניעת 

 הצפות.

  

 
 

 
 ענבל דואק

 מנהלת הישוב

 



 

   

 

 דבר  

 ץ “הרבש
 מנש אדרי 

bgivon2017@gmail.com 

052-9282983 

 

 

 

 

 

 

 קהילה
 שלומית לביא 

 רכזת קהילה 

kgivonh@gmail.com 

151-5105501 
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 קול קורא

 אנחנו מקימים מחדש את כיתת הכוננות.

 ם רוצה לקחת אחריות על הנושא.-מג"ב עוטף י

 כיתת כוננות משולבת במתנדבי מג"ב )מתמידים(.

 תוקם באזור תחנת מתנדבים.

 נחויב לעשות משמרות בכמות מסוימת של שעות בחודש.

 סיורים בישובים.

 ובמסגרת האחריות של הצוות  נוקפץ לאירועים ככיתת כוננות מרחבית.

 )בית חורון , גבעת זאב + מחנה גבעון, גבעון החדשה, הר אדר(.

נקבל תעודות שוטרי מג"ב, מדי מג"ב, כל ההטבות של מתנדבי משטרה, ניידת מג"ב, שאר 
 הציוד הנדרש.....

 מי שמעוניין להצטרף ולתרום לביטחון הישובים במרחב  שיצור איתי קשר בהקדם!

 תודה מראש!

 חוגים רבותי חוגים!

 החודש חזרנו לשגרת החוגים.

 המון חוגים פועלים בישוב חלקם ממשיכים כבר שנה שניה וחלקם חדשים.

 01בלט בניצוחה של תמר המהממת פועל כבר שנה שניה, השתתפות מדהימה של למעלה מ
 בנות בשלוש קבוצות גיל שונות!!!

 

 ביום שני, אלעד מורה לאומנויות לחימה שונות התחיל ללמד בג'ימבורי.

 הגיעו, בשעות שונות למפגש הראשון. 4-03הילדים בני 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 השבוע תשלח חוברת חוגים מעודכנת, יש חוגים לכוללללללם!

 



 

   

 

 בחירות

 מטה 

 בנימין 
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-התבקשנו לפרסם ממטה הבחירות של שילה אדלר    

 תושבי גבעון החדשה היקרים,

עוד כשבועיים תושבי גבעון החדשה יגשו יחד עם תושבי שאר יישובי המועצה לקלפי לבחור 
 ראש מועצה.

ברצוננו להביא לכם את השינויים ואת הדרך החדשה אותה מביא שילה אדלר המועמד 
 לראשות המועצה

מישורים  2 -אלו השינויים אליהם מתייחס שילה, אשר מתרכזים בין היתר ב  

 מישור חוץ מועצתי  .

שילה מביא אתו כללי משחק חדשים ושימוש בכלי הנהגה שלא היו נחלת המועצה בשנים 
האחרונות, מה שקרוי 'קשרי ממשל', שילה מאמין גדול בהבאת תקציבי חוץ ממקורות 

ממשלתיים ובין לאומיים שמטרתם הגדלת הכנסות המועצה כך שהמועצה תוכל להגדיל את 
 תקציבי הישובים ובכך גם את תקציב גבעון החדשה.

 תקציבים ייעודיים אלו יתנו מענה אמתי לכלל הבעיות האזוריות איתן אנו מתמודדים.

במישור הפנים מועצתי: שילה יבצע מס' שינויים כמו איגום עבודת מחלקות המועצה .2
הרלוונטיות, לכדי אגף ישובים שבו יינתנו שירותי המועצה באופן מרוכז ללא צורך בלעבור 

 את כל הבירוקרטיה הקיימת היום.

 100,000-בנוסף, שילה מאמין כי במרוצת השנים הקרובות לפי קצב גידול האוכלוסייה ל
רשויות בגלל גודלה ולכן עד אז הוא יוביל  2 -תושבים, לא יהיה מנוס מלפצל את המועצה ל

 מהלך של פתיחת *מנהלת מערב. שבה יינתנו שירותי המועצה לתושבי המערב

 נקודה נוספת וחשובה מאוד

שילה מאמין גדול במערב בנימין ולכן כאמירה אסטרטגית ומשמעותית הוא ציוות לכוורת 
אנשים ממערב בנימין, אהרון כריש מטלמון ואפרת אברהם מנעלה דבר שמעיד על  2שלו 

 חשיבות המערב בעיניו

בנוסף, שילה מאמין בעבודה משותפת עם וועד הישוב והליכה משותפת לפי צרכי הישוב 
 מתוך ראיה משותפת לטובת התושב.

 ביחד ורק ביחד ובגדול נצעיד את גבעון החדשה ואת בנימין לשינוי עם שילה אדלר 

 מטה שילה אדלר  .

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 נוער 

 ליאור פרלמן 

lior1givon@gmail.com 

454-1882148 
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חברים יקרים,   
כמידי שנה אות שר החינוך לנוער פעיל מצטיין יוענק על ידי שר החינוך, להנצחת אלעד 

  ריבן ז"ל. הפרס יוענק לבני נוער מכיתה יב' שהצטיינו בהתנדבותם באופן מיוחד.
קצר, מחפשים את המצטיינים שבמצטיינים ומתוכם הועדה המחוזית תבחר   הזמן

 ארבעה שיעלו לשלב הארצי.
 

!2019בינואר  15-הטקס החגיגי יתקיים בחיפה ביום ג' ה  

 -השבוע התקיימו פעילויות בחדר נוער ובנוסף פעולת פתיחה לשכבה האחרונה שנשארה
 .שכבת ט' היקרים! הכנו קינוח טעים וכעת באופן רשמי חזרנו לשגרת חדר הנוער 

 בעקבות בקשות להקדים שעות חדר הנוער השתנו:

 י"ב-שכבות י 01:11-00:11בימי שני בשעות -

 ט-שכבות ז 03:81-00:81בימי רביעי בשעות -

אם יש לכם מוצרי חשמל שלא בשימוש/שאתם מעוניינים להחליף/ קניתם חדש והישן 
כבר לא רלוונטי אנו יותר מנשמח לקבל אותם לחיקנו! במידה ויש ניתן לפנות אליי 

 .לפלאפון 

בנוסף, בימי שני החל מועדון אמנויות לחימה מקצועי אותו מעביר אלעד ארנסט בשעות 
 לנוער ולבוגרים! 03:01-03:81

 בני הנוער שהשתתפו השבוע נהנו מאוד והמליצו בחום

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

מוזמנים להיות חברים של נוער גבעון החדשה בפייסבוק ולראות תמונות מפעילויות! 
 , הציעו לנו חברות והצטרפו לחגיגה!! Noar givon hadashah -חפשו בפייסבוק

 .ליאור פרלמן, רכזת נוער 

450-1882108  



 

   

 

 ועדת 

 דת 
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 24.84.81פרשת "לך לך " י"א בחשוון 

 .07:44, ת"א 07:01ם -י –הדלקת נרות 

 .03:83יציאת שבת 

 .07:11מנחה ערב שבת 

 3:11 –שחרית שבת 

 .07:01מנחה רגילה  08:11מנחה גדולה 

החל משעה  110-7087488בכל שאלה בנושא הלכות ודת ניתן לפנות לרב נחשון בטלפון 
 ואילך. 03:11

 . 01:11כל יום יש תפילת ערבית בשעה 

 

 ”לך  –לך ”פרשת השבוע 

ציווי ה' אברהם אבינו, "לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך" נאמר לו כשהיה עם כל 
משפחתו בחרן. לחרן הגיעו תרח וכל משפחתו לאחר שעזבו את אור כשדים שם ניצל 

 אברהם אבינו מכבשן האש והרן אחי אברהם מסר נפשו שם על קידוש ה'.

כשהגיע אברהם אבינו לארץ כנען התגלה אליו ה', ואמר לו כי זוהי הארץ בה עליו להשתקע. 
אחד מאותם עשרה ניסיונות בהם התנסה אברהם היה בתקופה זו , כשעזב את משפחתו 

לארץ כנען, וה' הבטיח לו ברכה ועשירות ותחת זה הגיע לתקופת רעב בה לא היה מה לאכול 
והוצרך לרדת למצרים שם נלקחה אשתו שרה לבית פרעה המלך. ועל אף כל זאת האמין 

 אברהם כי ה' אחד ושמו אחד.

 אברהם נלחם מול ארבעת המלכים ששבו את לוט, ומחזיר אותו מן השבי.

 אברהם נושא את הגר לאשה , ממנה נולד ישמעאל.

 ה' מצווה את אברהם על ברית מילה.

בסיום הפרשה, ה' משנה את שמותיהם של אברם ושרי, לאברהם ושרה , ובמעמד זה ה' 
 מבטיח להם על הולדת בן שיקרא יצחק.

 שבת שלום .
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 מועצה 

 אזורית 
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ועדת הבחירות המרכזית מטה בנימין מזכירה כי בבחירות לרשויות המקומיות בחירות: 
בעלי זכות בחירה. כל תושב יקבל  83,831ומעלה. במטה בנימין ישנם  07זכאים להצביע מגיל 

באמצעות הדואר "הודעה לבוחר" ובה מיקום הקלפי שבה הוא זכאי להצביע. להזכירכם, 
. כזכור, 00:11בבוקר וייסגרו בשעה  7:11( ייפתחו בשעה 81.01הקלפיות ביום הבחירות )

לראש הרשות, למליאת המועצה ולועד המקומי )מלבד  –בבנימין מצביעים בשלושה פתקים 
 ביישובים שבהם רשימה אחת לועד או מועמד אחד בלבד למליאה(. 

 
בהתאם לתוכנית משרד החינוך, המועצה תפעיל את קייטנת חנוכה של משרד החינוך: 

 הקייטנה מיועדת לילדי הגנים וכיתות א' עד ג' בבתי הספר. קייטנת חנוכה לפי הפירוט הבא:
( עד יום שני ב' בטבת )4/00מיום שלישי כ"ו כסלו ) -הקייטנה תפעל במשך חמישה ימים 

 17:41-. בבתי הספר מ08:11עד  17:81-שעות הפעילות בגנים הם מ (, ללא יום שישי.01/00
את הקייטנה יפעילו צוותים הקייטנה מסובסדת במלואה )ללא עלות להורים(.  .08:11עד 

מבתי הספר ומהגנים. בקייטנה יהיו הפעלות חווייתיות ותוכניות חינוכיות שיעסקו בענייני 
 החג. 

( למשך 4.00.03הרישום לקייטנה יתבצע דרך אתר המועצה החל מיום ראשון כ"ו חשוון )
שבוע וחצי. ההשתתפות בקייטנה מותנית בהרשמה באתר. ההרשמה מחייבת הגעה לקייטנה 

 במשך כל חמשת הימים. 
 

: עם התקדמות העבודות במחלף, יתקיימו שינויים שינוי בהסדרי התנועה בכיכר אדם
בהסדרי התנועה לצורך טיפול בניקוז הכביש והתאמת גבהים. במשך כשבוע החל מסוף שבוע 

זה, לא יתאפשר לפנות ביציאה מאדם ימינה לכיוון שער בנימין. היוצאים מאדם ימשיכו 
ישר, יקיפו את הכיכר ורק לאחר מכן יוכלו להמשיך לכיוון שער בנימין. נא סעו בזהירות 

 יתרה. 
 

מחלקת חינוך החרדי במועצה קיימה בשבוע שעבר יום עיון בנושא מוגנות,  יום עיון מוגנות:
לצוותי מוסדות החינוך החרדיים בבנימין, כולל מנהלים ויועצים. ביום העיון נתנו אנשי 

מקצוע מהשורה הראשונה כלים מעשיים להתמודדות באירועים מסוגים שונים. הצוותים 
 סיכמו כי יצאו בתחושת חיזוק והעצמה לקראת המשך שליחותם החינוכית.

 
מרכז הצעירים של בנימין,  האגף לשירותים חברתיים בשיתוף מרחב לקידום בתעסוקה:

להצטרף לתוכנית "מרחב לקידום  03-01מזמין צעירים וצעירות רווקים ורווקות בגילאי 
המעניקה סיוע בהכנה לראיונות עבודה, הכוונה ללימודי תעודה ומקצוע, עבודה  -בתעסוקה" 

 .1101555013 -רוני  –על חסמים בעולם התעסוקה ועוד. לפרטים נוספים 
 

באופן חד פעמי. שי"ל  , לא תתקיים קבלת קהל בשי"ל בנימין00.01-ביום שני, ה שי"ל:
זכויות, סיוע במילוי טפסים, וייעוץ  עוזרים לאזרח לעזור לעצמו, הכוונה במיצוי -בנימין 

ובימי רביעי בין  08:11 - 01:11בנושאים שונים. נשמח לתת שירות בימי שני בין השעות 
 hevra.org.il-shil@binyaminאו במייל  10-00-11-0133בטלפון  03:11 - 05:11השעות 

 )פגישות חובה לתאם מראש(.
 

עלי, כוכב השחר, כפר אדומים, בית חורון,  -מלווים להסעות מאזור בנימין  דרושים/ות:
 .110-3411530יניב  -חשמונאים. תנאים ושכר כשל עובד מועצה. לפרטים 

 1101555801לישיבת ב"ע כינור דוד בעטרת דרושה מזכירת בית ספר. לפרטים שרה 
kinordav@gmail.com. 

 
 

 שבת שלום, 
המועצה  

 האזורית מטה בנימין
 

 

mailto:shil@binyamin-hevra.org.il
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