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 י “צוות צח

 

 
 חברים יקרים, קהילה נפלאה!

בשבוע האחרון עברנו אירוע כואב ומורכב, תאונת הדרכים בה היו מעורבים משפחה 
 שושי עטר ז"ל.  -מהישוב  ומשפחת עטר , אחותו של אבי זרחי

 כולנו מחבקים ועוטפים את משפחת זרחי ושולחים איחולי רפואה שלימה לפצועים. 

צוות החירום של היישוב )צח"י( פעל מול המשפחות והגורמים הרלוונטיים במועצה 
וביישוב. מיד לאחר האירוע ניתנו מענים על פי הצרכים במסגרות החינוכיות השונות. גם 

כעת אנו ממשיכים לעקוב ולאתר צרכים שונים שעולים מהשטח. כמו כן, אנו בקשר רציף 
 עם המשפחות לעזרה ותמיכה. 

כאן המקום לציין כי במידה ומישהו מרגיש צורך להתייעץ ניתן לפנות לשלומית לביא רכזת 
 . 050-1131139הקהילה בנייד 

תודה רבה לאנשי הקהילה היקרים שהציעו את עזרתם בכל הנדרש, התגייסותכם הייתה 
 מעוררת התפעלות ומחממת לב. 

 תודה לעובדי המזכירות שעשו את כל הנצרך מעל ומעבר לתפקידם.

עובדי הרווחה, הקהילה והביטחון שליוו את האירוע מתחילתו  -תודה לגורמים המקצועיים
 במקצועיות ומסירות גדולה. 

תודה לצוות הצח"י,  שתפקודו המיטבי היווה גורם משמעותי בהתמודדות היישוב עם אירוע 
 כה מורכב.

כולנו תקווה שלא נתמודד יותר עם אירועים קשים מעין אלה ושהחוסן הקהילתי שלנו יבוא 
 לידי ביטוי רק סביב שמחות.

 שלכם, 

 שוקי סגל ושלומית לביא.

 

. לבקשת הצטרפות תוך  250-1455583להצטרפות לקבלת הודעות יש לשלוח הודעה  לנייד 
 ציון שמכם על מנת לקבל את ההודעות חובה לשמור את המספר באנשי הקשר .
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 מזכירות  
 ענבל דואק

 מנהלת הישוב

mazkirg@gmail.com 

157-5114005 
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 32אסון התאונה בכביש 

ביום שלישי האחרון. משפחה  10השבוע התבשרנו בבשורה קשה מאוד באסון שאירע בכביש 
שלמה שיצאה לטייל ביום השבתון לא חזרה לביתה. דלת ביתם כבר לא תפתח. משפחת עטר 

ז"ל מפסגות נגדעה בדמי ימיה, בחייהם ובמותם לא נפרדו. ולנו רק נותר לנסות לעכל את 
הבשורה הקשה ולנחם את חברינו אבי זרחי ובני משפחתו שאיבדו אחות, גיס ושישה 

אחיינים. גבעון החדשה ידעה ימים שמחים יותר מאלו שאנו חווים מאז יום שלישי ואני 
בטוחה שגם נדע הרבה ימים טובים ויפים. האירוע עדיין לא מאחורינו, החובה הציבורית 

שלנו רק מתחילה, ואני בטוחה שהצח"י יחד עם כוחות מקצועיים מהמועצה יידע לנהל את 
 המשבר ושכולנו נצא מחוזקים ממנו. 

אבי זרחי ישב שבעה בפסגות, בבית משפחת עטר, וביום שני יעלו בני משפחת זרחי לשבת עם 
בני משפחת עטר בנתניה. האינפורמציה במודעת האבל. שלומית תרכז את עניין העזרה 

למשפחה בתקופה זו. אני שולחת ניחומים וחיבוקים למשפחות זרחי ועטר בימים קשים 
 אלו, למרות שאני בטוחה שאין מילים לנחמה.

 

 יוצאים לדרך חדשה –בחירות 

 – 13.33.1032-ר' מועצה חדשה ימונה לנהל, לקדם ולהוביל את מועצת בנימין החל מה

. גבעון החדשה מאחלת לו הרבה הצלחה בתפקיד, בדרך ובעשייה המרובה ישראל גנץ

 הצפויה ממנו לטובת המועצה בכלל ולטובת גבעון החדשה בפרט.

שמחתי מאוד לבקר בקלפי ולראות את חגיגת הבחירות, ולדעת שהתושבים יוצאים 
ומשפיעים על עתידנו. אחוז ההצבעה בבנימין היה גבוה מהממוצע הארצי. בגבעון החדשה 

מהם  72.427בעלי זכות הצבעה )בלי השוטרים והחיילים שהצביעו ביחידות(,  474הצביעו 
 העדיפו את שילה אדלר אבל יתר הציבור בבנימין בחר אחרת.
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 המשך 

 מזכירות
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 החלפת עו"ס 
השנים האחרונות. בימים אלו  5-יהודה היקר היה העובד הסוציאלי של גבעון החדשה ב

או במשרד במספר   0559295070נכנסת לנעליו מוריה אלשיך. ניתן ליצור איתה קשר בנייד 
021111544 . 

כך חשוב -אני רוצה להודות ליהודה על שירות רב שנים, מקצועי ודיסקרטי בתחום כל
ומשמעותי לתושבים שזקוקים לחיזוקים והנחיה בנוגע לזכויותיהם. מאחלת למוריה 

 הצלחה בתפקיד החדש.

 

 קייטנות חנוכה

 הורים יקרים,
4.31קייטנת חנוכה תערך השנה במסגרת מתווה מדינת ישראל "תוכנית ניצנים" בתאריכים 

 .31.00 – 7.10בין השעות  30.31-
 כל הילדים מוזמנים להרשם לקייטנה )ללא עלות(.

ילדי הצהרון הרשומים במסלול מלא כמובן ימשיכו גם לפעילות הצהרון לאורך כל ימי 
 הקייטנה.

גם אם הם  –שימו לב! כדי להשתתף בקייטנה יש לרשום את הילדים באתר המועצה  
 רשומים לצהרון )הרישום לילדי בנימין הוא חינם בסבסוד מלא של משרד החינוך(.

ללא רישום באתר המועצה לא תתאפשר הכנסת ילד/ה לקייטנה על פי הנחיות משרד 
 החינוך.

 הירשמו כבר היום וודאו שקיבלתם אישור לרישום כדי למנוע אי נעימות.
ומהיכרותנו עם המועצה הם לא יאפשרו רישום לאחר מכן כיוון שיש  30.33סיום הרישום ב 

 .33.33לשלוח למשרד החינוך את רשימות הנרשמים לסבסוד ב 
 להלן הלינק לרישום במועצה 
 /https://binyamin.org.il/6774 

 

 
 החזר הוצאות נסיעה לתלמידים בתחבורה הציבורית 

, החל מיום ראשון, באתר האינטרנט של המועצהניתן להגיש בקשה להחזר נסיעות   
 .12.88.0281, ועד יום ו' כ"ב בכסלו תשע"ט,  0.3.0281תשע"ח,  כ"ב באלול 

 לצערנו, לא נוכל לטפל בבקשות שיוגשו לאחר תאריך זה.    

 להלן נהלים והנחיות:

  ניתן להגיש בקשה אך ורק עבור תלמידים הרשומים כתושבי המועצה האזורית
 מטה בנימין, במנהל האוכלוסין.

  יש לפעול בהתאם להוראות באתר ולצרף מערכת שעות ואישור לימודים חתומים על
 ידי בית הספר.

 .הבקשות יועברו לדיון והחלטה בגף הסעות במשרד החינוך 
  החזרי נסיעות ניתנים, רק לתלמידים הלומדים במוסדות חינוך, המוכרים ע"י משרד

 החינוך.
 .זכאים להחזרי נסיעות תלמידי העל יסודי בלבד 
 

  
 ענבל דואק

 מנהלת הישוב

https://binyamin.org.il/6774/


 

   

 

 דבר 

 ץ “הרבש
 מנש אדרי 

bgivon2017@gmail.com 

052-9282983 

 
 

 קהילה
 שלומית לביא 

 רכזת קהילה 

kgivonh@gmail.com 

151-5105501 
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 שלום רב,
  

לקראת החזרת שעון החורף לאזורנו אני חוזר ומזכיר לכולם לגבי פועלים אשר נמצאים 
 ביישוב  ושעת יציאתם:

יציאתם מן  31:00כניסת פועלים ליישוב, ועד השעה  37:00עד  07:00ה' מהשעה -א'
 היישוב. 

יציאתם מן  35:10כניסת פועלים ליישוב, ועד השעה  35:00עד  07:00ימי שישי מהשעה 
 היישוב.

 במקרים חריגים נא לעדכן את הרבש"צ.
 . 13.01.31עד  03.33.32כמו כן חלה חובת הדלקת אורות בכלל כלי הרכב מהתאריך 

 תיסעו בזהירות, ושנדע ימים יפים יותר.

 

 
 שלום וברכה! 

 
 בימים אלו אני מסיים את תפקידי כעו"ס משפחה ועובר לתפקיד אחר באגף.

 0559295070החל ממחר תחליף אותי עו"ס מוריה אלשיך. מספר הטלפון שלה הוא: 

 021111544כמו כן מזכיר כי מספר הטלפון במשרד הוא: 

 והמייל של מוריה הוא:

moriaal@binyamin.org.il 

 אני מאחל לכם רק טוב!

 ס מועצת בנימין אגף הרווחה“יהודה דוכן עו

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

   

 

 נוער 

 ליאור פרלמן 

lior1givon@gmail.com 

254-1880148 
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 שלום לכולם,

ביום רביעי התקיימה סדנת שרפרפים על גלגלים שאותם הכנו לטובת שדרוג חדר הנוער 
י"ב וחולקו לזוגות כדי להכיר אחד את השני טוב יותר -שלנו! בסדנא השתתפו שכבות ז'

ולהתגבש בין השכבות השונות  הסדנא הייתה מוצלחת ומהנה ועכשיו יש לנו שרפרפים 
 מעוצבים על ידינו בחדר הנוער שלנו!

 הצעת עבודה:

אפק כהן, תלמיד כיתה י"א, רציני מאוד)!( לומד חמש יחידות מתמטיקה ומעוניין להעביר 
 .ט' שצריכים עזרה -שיעורים פרטיים לילדים מכיתות א'

 050-7771075 -לפרטים נוספים: אפק

 

 

 



 

   

 

 נוער
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 הצביעו והשפיעו! 

י"ב ומימשו את זכות ההצבעה -מיהרו אל הקלפיות ביום שלישי בני הנוער בשכבות י"א
 שלהם בכבוד 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 ועדת דת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תקצירית 

 מועצה 

 אזורית 

 מטה 

 בנימין
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  1.88.81פרשת "חיי שרה"  כ"ה   בחשוון 

 .39:13, ת"א 39:34ם -י –הדלקת נרות 

 .37:13יציאת שבת 

 .39:15מנחה ערב שבת 

 2:00 –שחרית שבת 

 .39:05מנחה רגילה  31:10מנחה גדולה 

 31:00החל משעה  051-7317411בכל שאלה בנושא הלכות ודת ניתן לפנות לרב נחשון בטלפון 
 ואילך.

 . 10:00כל יום יש תפילת ערבית בשעה 

  

 פרשת השבוע 

בפרשת השבוע נקרא על פטירת שרה אימנו, אברהם מבקש מבני חת למכור לו אחוזה בה 
יוכל לקבור את שרה כיוון שידע אברהם על כך שבמערת המכפלה ייקברו האבות והאימהות 

 של האומה היהודית, בקש מעפרון החיתי למכור לו את שדהו.

כעת נפנה אברהם לדאוג לנישואי בנו יצחק כאשר הוא משביע את עבדו אליעזר לחפש לו 
אישה מבנות משפחתו. כאשר אליעזר שם לב למידותיה הטובות לחכמתה של רבקה, הלך 

 לבקש את רשותו של בתואל אביה.

 יצחק נשא לרבקה , ומתנחם בה אחר מות אמו.

בגיל מאה ושבעים וחמש נפטר אברהם בשיבה טובה, כשהוא מוריש את הברכות ואל כל 
אשר לו ויצחק  ומתנות לבני הפילגשים. לאחר מכן, קוברים את יצחק וישמעאל את אברהם 

 במערת המכפלה , לצידה של שרה אשתו.

 שבת שלום.

  

 

עם תום ספירת הקולות בכל הקלפיות במטה בנימין )מלבד קולות בחירות בחירות בחירות:  
גבוה  - 95.17החיילים(, התקבלו הנתונים הבאים: אחוז ההצבעה במטה בנימין עמד על 

קולות פסולים(.  419-קולות כשרים )ו 14,941בהרבה מהממוצע הארצי, ובסך הכל הצביעו 
. כניסתו הרשמית של 33,920.  מספר קולות לשילה אדלר: 31,191מספר קולות לישראל גנץ: 

. כל תוצאות הקלפיות לפי יישובים, כולל 13.33.32-תהיה ב -ראש המועצה החדש לתפקידו 
 יפורסמו באתר המועצה בשבוע הבא.  –הבחירות למליאת המועצה ולוועדים היישוביים 

ישראל גנץ, ומאחלים לו  –אנו מקדמים בברכה את ראש המועצה הנבחר של מטה בנימין 
 בבניינה, העצמתה, איחודה ושגשוגה.  –ברכת דרך צלחה בהנהגת המועצה 

הנחיות מדויקות על הליך  -ברכות גם לחברי המליאה החדשים, ולחברי הועדים החדשים 
 העברת הסמכויות יועברו באופן מפורט לבעלי התפקידים וליישובים הרלוונטיים. 

 

 

 



 

   

 

 המשך

 תקצירית
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בעיצומו של יום הבחירות הגיעה הידיעה הנוראה אודות משפחה : 32אסון התאונה בכביש 

: ההורים יריב ושושנה עטר, וששת 10שלמה מפסגות שנספתה בתאונת דרכים קשה בכביש 
תפארת, איילה, מוריה, ידיד ואביגיל זכרם לברכה. מיד עם -ישראל, עטרת-יעקב –ילדיהם 

קבלת הידיעה התגייסו עובדי המועצה והמתנ"ס הרלוונטיים לתת מענה יחד עם צח"י פסגות 
במישור הקהילתי, החינוכי, התקשורתי ועוד. גם  –והנהגת היישוב לכל הצרכים הנדרשים 

למחרת הגיעו צוותים לגנים ולבתי הספר שבהם למדו ילדי המשפחה, כדי ללוות את 
התלמידים והצוותים. אנו נמשיך ללוות את היישוב פסגות ואת המשפחה המורחבת בכל 
הנדרש בשעה קשה זו. תאונה מחרידה כזו מחייבת אותנו לחשבון נפש ולמאמץ יתר בכל 

 הנוגע לנהיגה זהירה ומרוכזת. אנא סעו בזהירות ובאחריות. 
 

בהתאם להחלטת כנסת ישראל, יום ההוקרה הארצי לפצועי צה"ל ופעולות האיבה: 
מתקיים ברחבי הארץ וגם אצלנו בבנימין יום הוקרה ארצי לפצועי צה"ל ופעולות האיבה. 
יום ההוקרה בבנימין בשם "צועדים ומצדיעים" יתקיים השנה ביום שלישי, י"ב בכסליו, 

בעלי ותסתיים בטקס רשמי בשילה הקדומה. לאורך  1:00, בצעדה שתחל בשעה 10.33.32
הצעדה יפגשו הצועדים פצועים וישמעו את סיפוריהם. פצועי צה"ל ואיבה ובני משפחותיהם, 

 מוזמנים.  –וכל תושבי בנימין 
 

היא לגני ההרשמה לקייטנות באתר המועצה הרשמה לקייטנת חנוכה של משרד החינוך: 
 הילדים בלבד.

ההרשמה לכיתות א' עד ג', תתבצע ישירות דרך בתי הספר. הקייטנה תתקיים בין התאריכים 
 .33.33.32( ללא יום שישי. ההרשמה תסתיים בתאריך 4-30/32כ' כסלו עד ב' בטבת )

 
בימים אלו מחולקות ביישובים  חוברת מידע של אגף הרווחה והשירותים החברתיים:

חוברות מידע של אגף הרווחה והשירותים החברתיים במועצה. החוברת נכתבה עבורכם, 
את  במטרה לתת מידע מפורט על מגוון השירותים הקיימים באגף, וכן דרכי הפניה לאגף.

 https://binyamin.org.il/6771/חוברת המידע ניתן לראות גם באתר המועצה בכתובת 
 

שירותי שלוחת משרד הפנים בשער בנימין )ללא הוצאת  שירותי משרד הפנים בשער בנימין:
, 31:00 - 02:00בשל חוק הביומטרי( יינתנו בימי שלישי בשעות  –דרכון ותעודת זהות 

 .15.31.32, 33.31.32, 17.33.32, 31.33.32בתאריכים: 
 

תושבי בנימין מוזמנים ליהנות מחוויה  :בהצדעה למטה בנימין -הפועל ירושלים באירופה 
כרטיסים למשחק של הפועל ירושלים באירופה במחיר מיוחד  –משפחתית ספורטיבית 

לתושבי בנימין. המשחק של הפועל ירושלים מול נימבורק הצ'כית יתקיים ביום רביעי כ"ט 
בארנה. בעקבות שיתוף פעולה עם הפועל ירושלים המשחק  31:45בשעה   7/33מרחשוון, 

בלבד. מעוניינים בכרטיסים? היכנסו ₪  10ייערך בהצדעה למטה בנימין ועלות לכרטיס הינה 
בדף הפייסבוק של מחלקת הספורט במתנ"ס. ההרשמה תיסגר ביום ראשון כ"ו  לקישור 

 כל הקודם זוכה. –. מספר הכרטיסים מוגבל 30:00בשעה  4/33מרחשוון, 
 
 

: תושבי בנימין מוזמנים למופע של גלי עטרי בשיתוף מפעל הפיס גלי עטרי לתושבי בנימין
 31/33/32והמועצה, במחיר מיוחד לתושבי בנימין. המופע יתקיים ביום שני, ד' בכסלו, 

בלבד. כרטיסים באתר טיקצ'אק ₪  10. מחיר לכרטיס 10:10בתיאטרון ירושלים בשעה 
 https://tickchak.co.il/2802או חפשו ברשת: גלי עטרי לתושבי בנימין, או בקישור:  9595*
 
 

דרושים סייעים/ת לליווי תלמידים בבתי ספר במערב בנימין באריאל  דרושים/ות:
 .sagitmi@binyamin.org.ilובמודיעין, משרה חלקית, תשלום כמקובל במועצה. לפרטים 

דרוש/ה נהג/ת פועל/ת במחלקת פינוי אשפה ברחבי המועצה. דרוש/ה אב בית ואחזקה 
 בנים. פרטים נוספים באתר המועצה.-בביה"ס אוהל שילה

 
 
 

 שבת שלום, 
המועצה  

 האזורית מטה בנימין

https://binyamin.org.il/6771/
https://tickchak.co.il/2802
mailto:sagitmi@binyamin.org.il

