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 דבר המזכירות

 

תוכניות, כתב כמויות והצעת קבלן  הוגשווועדת בניה  תלאחר ישיב – אירועיםהשיפוץ אולם 
 כרגע אנו ממתינים לתקצוב הפרויקט מסגן יו"ר המועצה.  ה. למחלקת ביצוע במועצ

ח' הביטחון .מקיים פגישה של מח' הביטחון והביצוע אצלנובשבוע הקרוב תת – ראש הגבעה
 מקווה שנוכל להתקדם בקרוב..אש"ח  02,222לפי שעה לממן הפרוייקט בסך התחייבה 

 
 להודות לחברי הוועדות השונות שהתנדבו להקדיש מזמנם לישוב:  מבקשיםאנו 

 מלווה דני.  -נן הראל רעו, עמי גריבה כאנרחניתה  ,כאנרעודד  – איכות הסביבהוועדת 
 מלווים שלגית ודני.   –שוקי סגל, איציק בנימין, אוקי אלה   -ועדת בניה

 אסף בן שטרית.   – נאמן בטיחות
 , פרטים במזכירות.יעוץ משפטיתלמתנדבים לוועדת  אנו זקוקים, עדיין

 

 אישור  תקציב  -אסיפת חברים  
 

 .0200לאישור התקציב לשנת תתקיים אסיפת חברים  02:22בשעה  22.0.00ביום שני 
 .02:22היא תדחה לשעה   - אם לא יהיה פורום לקיום הישיבה ב
 

 

   5ולגיל    3 – 4 לגילאי  רישום לגני ילדים

 : מועדי הרישום הרשמיים
 (. 01.0.00)בבשבט תשע" כא' , שני(  ועד יום 02.0.00) בבשבט תשע"א' , רביעי מיום 

 
 : תנאי ההרשמה

 בבנימין.דכנת עם ספח ובו הכתובת המעודכנת תעודת זהות מעו

 : ההרשמה דרך אינטרנט
 בלבד.רשם ישירות דרך אינטרנט יי -בנימין תלמיד הרשום במאגר משרד הפנים כתושב 

 

 www.binyamin.org.il :כתובת אתר המועצה
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עברו במחלקת החינוך לא יוכלו לבצע רישום של ילדם תושבים אשר יש להם חובות משנים ש

  20-4477012בטלפון  נגהלגני הילדים והם נדרשים לפנות למחלקת גביה  גני ילדים ל

 ולהסדיר את הנושא לפני מועדי הרישום.

 הרישום ייכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור בכתב מהרשם. 

 מועצה כתושבי מטה בנימין.  הרישום דרך האינטרנט מתאפשר רק לילדים הרשומים ב
 

הנמצאים בגני הילדים השנה )תשע"ב( חייבים ברישום,כולל ילדי חובה וחינוך הילדים 
 מיוחד.

לא יופעל  3/4במידה ו"חוק טכטנברג " הנוגע לשכר לימודי בני ילדים בגילאי 
 כמתוכנן,תקבלו הודעה נפרדת על גובה שכר הלימוד.

 
בצע רק במשרדי המחלקת גנים במועצה, בזמנים שיקבעו לתשומת ליבכם, רישום מאוחר ית
 ₪.   122לשם כך, ויחויב בתשלום נוסף של 

 
 
 

 הוועדה לאיכות הסביבה בישוב גבעון החדשה
 

הוקמה וועדה לאיכות הסביבה, שנושאי הפעילויות העיקרים שלה קשורים לטיפוח המרחב 
 הציבורי בישוב. 

 הן  לטווח קצר והן לטווח ארוך.הוועדה הציבה יעדים ומטרות לביצוע, 
 הנושאים שעלו על הפרק בדיוני הוועדה כוללים מספר תחומים והם מובאים להלן:

 סוגיית החתולים בפחי האשפה והכלבים המשוטטים חופשי. -בעלי החיים בישוב 
 בהתמקדות בנושאי מפגעים תברואתיים וסביבתיים. -פני הישוב 

 התמקדות בנושאי חיסכון באנרגיה ומחזור.ב -שיפור וייעול משאבים ביתיים 
 בהתמקדות בנושא איכות מי השתייה, נושאי קרינה ורעש סביבתי. -מפגעים בריאותיים 

בכלל הנושאים המובאים לעיל, בכוונת הוועדה לקיים התייעצות עם מומחים בתחומים השונים, 
 מטה בנימין. ודרכי הפעולה והביצוע יעשו בהתאם ובכפוף לנהלים הקיימים במועצת

 
 נושא בעלי החיים בישוב

בעלי החיים, כלבים וחתולים, עברו במהלך השנים תהליך הנקרא ביות, שפירושו, שהם 
הסתגלו  לדרכי קיום בהתאם לסביבת האדם. הכלב היא חיה מבויתת אמיתית, שקיומה מותנה 

 בבעליו, בעוד ביות החתול מותנה בסביבה בה מתקיים האדם. 
ולים בישוב חיים בסמיכות למקורות המזון שמייצר האדם, והם בעיקרם פסולת החתולים: החת

מושלכת. ריבוי החתולים גדל מאוד בשנים האחרונות, ובימים אלה שהם שיא עונת הייחום 
והרבייה שלהם, נשמעות יללותיהם, ובעקבות כך ניתן לצפות בעוד כחודשים לגל של המלטות. 

ים, מחד, הם משמשים כטורפים למזיקים כדוגמת חולדות לחתולים בישוב יתרונות אקולוגי
 ועכברים, אך מאידך הם משמשים גם כמטרד לציבור. על מנת למנוע ריבוי לא מבוקר של 

החתולים בישוב, החליטה הוועדה לפנות לווטרינר המועצה, ולאגודת צער בעלי חיים, לקבלת 
כולת הרבייה שלהם, ויפחת מספרם מידע בנושא עיקורם של החתולים. זאת על מנת שתוגבל י

היחסי. הוועדה תקבל בברכה עצות ורעיונות נוספים מטעם תושבי הישוב להתמודדות עם 
 נושא זה.
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הכלבים: הכלבים בישוב שייכים כולם לבעליהם תושבי הישוב. הם רשומים כחוק, ולכל אחד 
בים חייבים לפי חוק לקבל מהם אמור להיות מוצמד שבב, המציין את נתוניו ונתוני בעליו. הכל

אחת לשנה זריקה נגד כלבת. הכלב הוא ידידו של האדם, אך לעיתים הוא עלול להוות גם 
בעיה. לא פעם אנו שומעים על כלבים התוקפים ופוגעים בבני אדם, וגם בישוב קרה הדבר 

 מספר פעמים. ישנם גם כלבים הנגועים בכלבת, שעלולה לגרום לבני אדם מחלה קשה במידה
וננשכו על ידי כלב נגוע(. בעיה נוספת שיוצרים הכלבים קשורה בלכלוך הסביבה, אם על ידי 
פיזור אשפה או ובעיקר בגלל צואתם שנמצאת לעיתים על המדרכות, או ליד פתחי הבתים. 
הפתרון לבעיות אלה הינו פשוט יחסית, אסור לכלבים אלה בשום אופן להסתובב חופשיים, 

קשים מבעלי הכלבים לשמור על הכלל הזה, ובכך לדאוג לניקיון הסביבה וללא השגחה. אנו מב
 ולביטחון התושבים.

 
 
 
 

 ועדת תרבות
 

 ועדת תרבות פותחת שנת פעילות חדשה.--לאחר שנת פעילות פוריה ועשירה באירועים
 
 
 

 

 ערב תימני"" - ב
 

  20:30שעה ב 2.2.12 -ביום חמישי ה  הערב יתקיים
 עם הזמר  

  

 דקלון

 
 .תימניתהנשמח למתנדבים אשר יתרמו ממאכלי העדה 

 להתקשר למזכירות. -לפרטים 
 

 ערב זה הוא ערב סגור לחברי הישוב בלבד! 

 
 
 

 
 
 

 

 דואר
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 שעות לחלוקת דברי דואר רשום וחבילות:

: 

  10:00-20:00א' בין השעות  

 15:00-10:00ג' בין השעות  

  9:00-12:00ד' בין השעות 

 12:00-15:00בין השעות ה'  –בימים ב' ו 

 נבקשכם לפנות בענייני הדואר בשעות אלו בלבד!

 
 מועדון היקב

 
 ₪  222עלות לחברי הישוב ,לאירועים פרטייםהיקב  ניתן לשכור את מועדון

 פרטים מלאים אצל שרון במזכירות.
 
 

 ג'מבורי
 

 ₪  022ניתן לשכור את הג'מבורי לימי הולדת ,עלות לחברים 
 פרטים מלאים אצל שרון במזכירות.

 
 

 נוער
 

 :פעילויות השבוע
 

 ח.-לילדי כיתות ז – 03:22בשעה   02.0 -יום שני ה
 לילדי כיתות ט ומעלה. – 20:00בשעה    02.0 -יום שני ה

 
 תוכל להעביר סדנה בנושא נשמח להיעזר בבוגרת קורס איפור מקצועי אשר  התנדבות:

 לבנות הנוער בישוב.
 

 ו'(-יות לילדים: )ילדי כיתות ד'פעילו
 

   -במשחקיה. 02:22יום שישי בשעה הפעילות הקרובה: 
 לא לשכוח לשלוח עם הילדים חולצה לבנה חלקה לפעילות. 

 פעולות(  1-ש"ח ל 40להזכירכם: התשלום על הפעילויות הינו חודשי ) 
 באחריותכם לשלוח את הילדים לפעילויות.
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 טיפולי פנים מגוונים גם לנוער.•
 פדיקור.•
 מניקור.•
 איפור.•
 עיצוב גבות.•
 שעוות פנים וגוף.•

 

 לגברים:
 טיפולי פנים ופדיקור.

 אשמח להתראות...
050-3630070    /02-5630070 

 

 קוסמטיקאית מקצועית ומוסמכת –שרה אילוז 
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 נת המודעה הקטנהיפ

 

  222-1077420 בסטנדרט גבוה, לרצינים בלבדלמכירה וילה 

  222-7110374חדרים, מרוהטת חלקית , כניסה מידית , לפרטים :  0להשכרה , 

  222-1070001 . 

 רטיםיח' דיור לפ 1-חדרים ,תשתיות ל 00וילה יפיפיה פינתית,מעוצבת,  למכירה     ♦
       221-1434343 

 
 221-4202224חדרים, מרוהטת חלקית אפשרות לגינה לפרטים  0.2להשכרה     ♦
 

ומרפסת שמש גדולה כניסה  חדרים נפרדים, מטבח, ארון קיר, כבלים, 2דירה בת    ♦
   8949977400תאים לזוג או לבן אדם בודד.מנפרדת, כלב בחצר, בעלים שומרים שבת.

 
 

 ים במתמטיקהשיעורים פרטי
  

 מהנדס בעל ניסיון רב במתן שיעורים פרטיים במתמטיקה בכל הרמות ובהכנה למבחנים 
 ורענון החומר 

 220-3223400לקראת שנת הלימודים  לפרטים : דני 
 
 

 מטפלת ילדים
 

 רחוב קרית יערים, גבעת)מטפלת מנוסה מאד ובעלת המלצות מעוניינת לטפל בתינוק/ת בביתה
 2200127222, 202217001נעמי  . לפרטים:(זאב

 
 
 

 כלב גולדן רטריוור גזעי, מקסים. בן שלוש וחצי. לרציניים בלבד. לפרטים: לילך :למסירה
 050-3085631 

 
 

 קציר מהמועצה האזוריתת
 

שרת התרבות והספורט, לימור לבנת, הגיעה ביום שלישי  :השרה לימור לבנת בבנימין
מקרוב אחר הנושאים החשובים הקשורים לאזורנו, ואחר השבוע לביקור בבנימין, כדי לעמוד 

צרכי המועצה והיישובים בתחומים שבאחריות משרדה. השרה ביקרה במרכז המבקרים "נחלת 
בנימין", במגרון ובתל שילה. היא התרשמה מאד ממיצגי מרכז המבקרים, ובמגרון אמרה 

כת בחוק ההסדרה, אין היא לתושבים שאף כי אכן יש עוול ברצון לפנותם, ואף כי היא תומ
 בטוחה שהוא יוכל לעמוד במבחן בג"ץ.

 
בעקבות מאמצי ראש המועצה מול אלוף הפיקוד בדבר פתיחת כביש  :עטרות -כביש אדם 

עטרות )ציר "ליל"(, נפתח ביום רביעי השבוע ציר זה בבוקר למשך שעתיים, כדי לבחון -אדם 
יעה בהתראה די קצרה, אך הודעות הועברו כמה רכבים נוסעים בו. מהצבא הגיעה על כך יד
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למזכירויות היישובים ובאמצעותם לתושבים. אנו ממשיכים במאמצים בכיוון זה, ונעדכן 
 בהתפתחויות.  

 
העומד  0200מליאת המועצה אישרה בשבוע שעבר את תקציב המועצה לשנת  :2012תקציב 

ני ולא מאוזן בפני מליאת שקלים. השנה הובא בשלב ראשון תקציב ראשו 222,222,222על 
המועצה, בכדי שתהיה שותפה פעילה בהכרעות הקשורות לאיזונו. תוספות תקציב חריגות 

נדחו בשלב זה עד שיימצא מקור תקציבי למימונם. התקציב המעודכן מופיע באתר המועצה 
 לעיון הציבור. 

 
גנים ולכיתות א' מחלקות החינוך והגנים מודיעות כי ההרשמה ל :רישום לגנים וכיתות א'

להורים ובה  . איגרת01.0.00 - 02.0.00תתקיים בין התאריכים  במוסדות החינוך של המועצה,
כל הפרטים נשלחה ליישובים לחלוקה בתיבות הדואר. ילדים הרשומים במאגר משרד הפנים 

באמצעות אתר מטה בנימין:  –כתושבי מטה בנימין, יוכלו להירשם דרך האינטרנט 
Binyamin.org.il  . 

גם ברישום זה יוכלו להירשם רק   הישובים.  יפורסמו על ידי -מועדים ומיקומי הרשמה ידנית 
 ילדים שכתובתם בתעודת הזהות היא במטה בנימין. 

 
בדולב,  –השבוע הושלם קורס צילום נוסף של מחלקת תקשורת ו"תצפית"  :קורס צילום

 –ס נוסף ייפתח בע"ה בשבוע הקרוב בהשתתפות תושבים מכל יישובי מערב בנימין. קור
במכמש. תושבים מכל יישובי הסביבה מוזמנים לקחת חלק, ולהיות שותפים בתיעוד אירועים 
בזמן אמת, ובהשפעה על אופי הכותרות והכתבות בעקבות האירועים. ניתן להירשם עד יום 

 .michale@binyamin.org.ilשני בשעות הבוקר במייל: 
 

אנו שבים ומבקשים מבעלי מקצוע שטרם שלחו  ים גושיים לחירום:צוותי עבודה מקצועי
לעשות זאת בהקדם. מאגר זה נבנה לצורך  –פרטיהם לצורך בניית מאגר אנשי מקצוע לחירום 

הסתייעות הדדית גושית בעתות חירום. בעלי המקצועות הבאים: חשמלאים, אינסטלטורים, 
תחומי הרפואה, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, בעלי כלי צמ"ה / טרקטורים, וכן אנשי מקצוע ב

שטרם שלחו פרטיהם, אנא שילחו פרטיכם )שם, ישוב,  –בכל היישובים  -ואנשי בריאות הנפש 
 –. לפרטים  sasha@binyamin.org.ilטלפון נייד, מייל, פקס, וכמובן המקצוע( למייל: 

 .20-4477023אלכסנדרה 
 

על דילמות מחיי  –הירשם לכנס "אמצע החיים" הרביעי עדיין ניתן ל :כנס "באמצע החיים"
בבית "יד שרה" בירושלים.  22.0.00היומיום בדור הביניים, שיתקיים ביום שני, ו' בשבט, 

 בתוכנית: "דברים טובים באמצע הדרך" עם הפסיכיאטר ד"ר טוביה זקהם;
 -יין; ובמקביל כלים ותובנות לזוגיות מתחדשת, עם עו"ס רינה פיינשט -"להיפגש מחדש" 

עם הפסיכולוג  -אתגרים, הזדמנויות ודרכי התמודדות  -"המעבר לחיים לבד בגיל המעבר" 
מופע הומוריסטי על זוגיות בליווי  -מנחם פדר. לסיום הערב יתקיים המופע "טובים השניים" 
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vatikimbakehila@gmail.com . 
 

 . Mate Binyamin Atar -חפשו אותנו גם בפייסבוק 
 

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין
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