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מזכירות

תושבים יקרים,

ענבל דואק
מנהלת הישוב
mazkirg@gmail.com
157-5114005

השבוע האחרון היה עמוס במיוחד בעשייה
לקידום ההנהגה היישובית ,התשתיות והנוי
בישוב .ככה זה כשביוב מחליט לגלוש בערב חג,
דווקא ברחוב בו המנהול הציבורי קבור מתחת
למדרכה ,וזה בדיוק בשבוע של בחירות לוועד
ולוועדות .אבל לשמחתי הנה ,הגענו לסופ"ש
אחרי מסיבת דמוקרטיה אמתית וקהילתית לא
פחות מכל מסיבה יישובית עם  132הצבעות ,עם ביוב פתוח ,עמודי חשמל חדשים ברחוב
האילן ואפילו התחלה של פרויקט גינון ליד בית הכנסת.

אז רגע לפני שמכתירים את חברי הוועד החדשים אני רוצה לומר תודה בשמי באופן אישי
ובשם כל הקהילה לחמישה אנשים שעבדו רבות לקידום ולחיזוק היישוב בשנתיים
האחרונות .לאילנית גוהר שהייתה יו"ר הוועד ,לאוקי אלה ,לפיני זלייט ,לאבי זרחי ולדני
בוגטירוב שממשיך עם הוועד החדש .מעטים יודעים מה המשמעות והמחירים האישים
והחבריים של מי שמכהן בוועד ובכמה שעות מדובר .בתקופת הוועד האחרון קודם מאוד
עניין אזור התעשייה ,נעשה שיפוץ מסיבי בתשתיות הישוב ,טופלו עניינים משפטיים רבים,
אוזן גרעון יישובי ,ניתן רישוי עסק לאולם וחוזקו תחומים רבים כנוער וביטחון .היה לי
העונג להיות שותפה במחצית השנה האחרונה לדיונים ,לדילמות אבל בעיקר לעשייה .תודה
רבה!

ולחמישייה הנבחרת – לדודי לוי ,שושנה ויינשטיין ,יואב בן-חיים ,דני בוגטירוב ודוד בן-
שימול ,לכם אני מאחלת הרבה הצלחה ,אורך רוח ואמונה בצדקת הדרך .אני בטוחה שאתם
חדורי מוטיבציה וכוחות להוביל ולהנהיג את גבעון החדשה לחיזוק הקיים ושימור
ההצלחות הקיימות .צוות המזכירות פה בכדי לוודא ולהבטיח הצלחתכם שהיא הצלחת
כולנו.
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עדכונים
.2

בחירות לועד וועדות גבעון החדשה ,אוקטובר 8102
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ועדת הקרן
007
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בנדל דובי
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לפיתוח
ועדת הקרן
72
אלה אוקי
00
לפיתוח
סה"כ בוחרים  810 -חברי אגודה
מתוכם  49ייפוי כח ,ו 8-פסולים

 .1השבוע נערכה אסיפת מאזנים לשנה"ע  .1122אני שמחה לבשר שהמאזנים של
האגודה ושל הוועד המקומי אושרו.
 .3בחירות לוועד ולוועדות – בהמשך נפרסם פירוט של הנבחרים ,בהצלחה לכולם.
תודה לחברי ועדת הקלפי ולנציג ועדת ביקורת ולכל מי שעזר בערב הבחירות עד חצות
כמעט – לשרונה בסלו ,טלי סמילנסקי ,ליאור פרלמן ,מנש אדרי שלומית קארה ואלי
גמליאלי.
 .4השבוע תוקן פיצוץ מים בשכונת הזית מול בית אווה נמיר.
 .5בעשרה ימים האחרונים התעסקה מחלקת תשתיות זורמות עם הביוב שגלש בסוף
רחוב האילן .לשמחתי הביוב נפתח והעניין נפתר אך ע"ח תקינות המדרכה .מקווה
שהעניין ייפתר ע"י המועצה בימים הקרובים.
 .6עדיין ברחוב האילן -השבוע מחלקת התשתיות של חברת החשמל העמידה עמוד
חשמל חדש לשיפור תשתיות החשמל בשכונה.
 .2שרף – נעשה סבב שני לטיפול בבעיית השרף ברחוב הרותם.
 .8טופלו תשתיות השקיה רבות בכניסה לישוב ובשכונת הזית משום פיצוצים ונזקים
לצינורות
 .9בשבועיים הקרובים יחל פרויקט גינון ליד בית הכנסת ורחבת המכולת לרווחת
התושבים כולם.
 .21השבוע התפוצץ סיר לחץ במטבח המעון – חייבת לציין לטובה את התפקוד של
צוות המעון בראשות דורית כמובן ,ושל צוות המזכירות – ישראל ,מנש ושרונה.
האירוע היה טראומטי מאוד עבור הצוות כולו ונראה לי נכון לשאול לשלומם ולחזקם.
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מה בקרוב?
.1

.1

בחירות מוניציפאליות – הבחירות לראשות מועצת בנימין יתקיימו ביום רביעי ה-
 .31.21.23בכדי שתוכלו להצביע הכי נכון עבור גבעון החדשה ייערכו מפגשים יזומים
עם המועמדים .ישראל גנץ בחמישי בערב ה( 22.21.23-מקווה שקראתם העלון לפני)
ואילו שילה אדלר ביום ראשון ה 24.21.23-גם ביקב .תכינו שיעורי בית ובואו עם סט
שאלות ענייניות לנו ,כישוב שהוא די חריג בנוף המועצה מתוקף היות חילוני ,מתבגר,
ללא עתודות בניה ,סמוך לשכונת אל-חאליילה וללא מוסדות חינוך בתוכו.
אפי שרון חבר לשילה אדלר ולכן חוג הבית אתו בוטל.
וותיקים – בתקופה הקרובה תחום הוותיקים יעסיק אותנו לא מעט ובעניין רב.
לטעמי זו שכבת הגיל שצריך להתמקד בה בנוסף ליתר תתי הקהילות כמו נוער והגיל
הרך .אני ארחיב על כך בעלון הבא.

הודעה מצהרון הכוכב הבא
לאחר הימים האחרונים המורכבים מאד בנושא החלפת הקייטרינג ,אנו שמחים לבשר כי
היום בשעה  22.11קיבלנו את האישור המיוחל
מטעם נציג המועצה ,צוריאל צוף ,לפעול באופן עצמאי לבחירת הקייטרינג בישוב גבעון
החדשה וישובים סמוכים ולשאת באחריות לנושא ארוחת הצהריים במהלך השנה.
ראשית ברצוננו להודות לכם ההורים על שיתוף הפעולה בהפעלת לחץ בלתי מתפשר מול
המועצה – לחץ שנשא פרי בסופו של דבר היום והביא לקבלת האישור המיוחל.
הקייטרינג שייכנס החל מיום ראשון הקרוב הוא קייטרינג מומלץ ביותר – "המטבח של
מעיין"  ,שאנו עובדים איתו מזה תקופה ונהנים משביעות רצון גבוהה של ילדים והורים
באותם הישובים.
הקייטרינג כמובן עובד על פי כל התקנים המחמירים של משרד הבריאות לרבות אופן
השינוע והשמירה על טריות האוכל עד פתיחת הקופסאות בעת ארוחת הצהריים.
היתרון הגדול של "המטבח של מעיין" הוא היותו אינטימי ביחס לשאר חברות הקייטרינג
הפועלות באזור ,והאפשרות שלהם לתת מענה אישי וירידה לרזולוציות ופרטים קטנים –
דבר שבאמת חריג בנוף בתחום זה.
מעבר לכך האוכל עצמו טעים מאד לילדים ,והם מבצעים שינויים בתפריט בהתאמה
לבקשות הצוותים שנמצאים עם הילדים ומדווחים מה דרוש שינוי.
בשבועיים הראשונים האוכל יגיע על פי שני התפריטים הקבועים של תזונאית הקייטרינג,
ולאחר שהילדים ייחשפו לטעמים – נקבל משובים מן הצוותים ונבקש לבצע את
ההתאמות בהתאם למשובים ולטעמם של הילדים.

ענבל דואק
מנהלת הישוב
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דבר
הרבש“ץ
מנש אדרי
bgivon2017@gmail.com
052-9282983
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תושבים יקרים,
הודעה שהתקבלה מאגף בטחון מטה בנימין
בימים האחרונים טופלו מספר בלוני תבערה שנחתו ביישובי יו"ש.
זו תופעה שמתחילה לתפוס תאוצה בגזרת יו'ש....מכיוון שלא ניתן לצפות לאן יגיעו ומתי,
חשוב להדריך את ההורים והילדים על התנהגות נכונה במציאת בלון /חפץ חשוד:
 .2לא נוגעים!
 .1מרחיקים את החברים!
 .3מדווחים למוקד בנימין במספר, 2113 :לרבש“ץ ומוקד  211כיבוי אש.
הדרכה מוקדמת והישמעות להנחיות מונעים אסון!
בשורות טובות,

קול קורא
אנחנו מקימים מחדש את כיתת הכוננות.
מג"ב עוטף י-ם רוצה לקחת אחריות על הנושא.
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!

חדשות חדשה

קהילה
שלומית לביא
רכזת קהילה
kgivonh@gmail.com
151-5105501
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השבוע ,חזרנו סוף סוף לשגרה המבורכת ואיתה גם משחקיה וילדות חדשה.
משחקיה
סימה ואני מזמינות כל הילדים בני  3-2להגיע למשחקיה .סימה בחרה בקפידה עשרות
משחקים שנרכשו בשנה האחרונה במיוחד כדי לעניין ולגרות את החושים של הילדים.
סימה נותנת כלים להורים איך לשחק עם הילדים ואיך ליהנות מלימוד דרך משחק.
סימה היקרה -תודה !
המשחקייה נמצאת בסמוך לגימבורי ופועלת בימי ראשון .22:11-23:31

ילדות חדשה
פעילות ילדות חדשה נולדה במטרה להוציא את הילדים מהבתים ,לנתק אותם מהמסכים,
להכיר להם ולהזכיר לנו שיש משחקים מחוץ למחשב ,לגבש וליצור חברויות בין ילדי הישוב
וגם ....לעשות פעילות גופנית מהנה.
אני שמחה שיש הענות ,שילדים מגיעים ,נפגשים ונהנים משעה של חברות אמיתית פנים אל
פנים.
משחקים ,לומדים ונהנים ביחד.
מקווה לראות ילדים נוספים השבוע !

החלפת וועדים
אני מבקשת להודות לחברי הוועד והוועדות היוצאים ,על ההשקעה ,הרצון לשפר ולקדם ועל
השעות המרובות שהשקעתם .לא מובן מאליו !!
בהזדמנות זאת ,אאחל בהצלחה לוועד החדש
יישר כח !
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נוער

ימי פעילות

ליאור פרלמן

ימי שני מ 11:11-11:11-שכבות י' – י"ב.

lior1givon@gmail.com
454-1882148

ימי רביעי מ 29:31-12:31 -שכבות ז'-ט'

משום שתמונה שווה אלף מילים הוספנו סיכום של ששת אלפים מילים.
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פרשת "נוח" ד' בחשוון 81.84.81
הדלקת נרות – י-ם  ,22:33ת"א .22:51
יציאת שבת .23:42
מנחה ערב שבת .22:55
שחרית שבת – 3:11
מנחה גדולה  23:25מנחה רגילה .22:35
בכל שאלה בנושא הלכות ודת ניתן לפנות לרב נחשון בטלפון  151-2232433החל משעה
 29:11ואילך.
כל יום יש תפילת ערבית בשעה . 11:11

מועצה
מטה בנימין
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אזורית
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בינימין
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בחירות – בשלושה פתקים :לידיעתכם ,ההצבעה במטה בנימין ביום הבחירות לרשויות,
מתקיימת בשלושה פתקים – לראש המועצה ,לועד המקומי ,ולמליאת המועצה .זאת בשונה
מערים ורשויות מקומיות ,בהם יבחרו התושבים בשני פתקים  -לראשות המועצה או
העירייה ,ולרשימה למועצת העיר או למליאה .עם זאת ,בחלק מהיישובים לא יהיו בחירות
לועד המקומי ,מכיוון שהאגודה השיתופית המנהלת את היישוב משמשת גם כועד מקומי
(זהות ועדים) .ישנם יישובים אשר בהם יש רק רשימה אחת לועד המקומי ,או למליאת
המועצה ,וביישובים אלה יתקיימו בחירות אך ורק לראשות המועצה.
להזכירכם ,יום הבחירות  -שיתקיימו בכ"א במרחשוון תשע"ט - 31/21/23 ,הוא יום שבתון
כללי ,על מנת שתוכלו לממש את זכותכם להצביע ולהשפיע .הקלפיות ייפתחו בשעה 12:11
וייסגרו בשעה  .11:11מרבית הקלפיות בבנימין – מונגשות .זכרו ,מי שמצביע משפיע!
תקלות חשמל :השבוע היו שיבושים באספקת החשמל בכמה יישובים ,בשל פגיעה מכוונת
בקווי מתח גבוה .חברת החשמל איתרה את המפגעים ועמלה לתקן את הליקויים.
חנוכת פנימיית ישיבת ישועת מרדכי בנחליאל :זכינו לחנוך השבוע בטקס מרגש את
הפנימיות החדשות של ישיבת "ישועת מרדכי" בנחליאל .במהלך הטקס סיפרו בוגרי הישיבה
את סיפורם האישי ,המתאר מסע של תלמידים שלא מוצאים עצמם באף מסגרת חינוכית,
ואיך הישיבה בנתה בהם מחדש את האמון בעצמם ואיפשרה להם להתעצם ולהיות אנשים
תורמים לחברה .תודות לנציגי משרדי החינוך והרווחה ,לאגף הרווחה ולאגף החינוך של
המועצה ,וכן למתנ"ס בנימין – אשר עמלים רבות על מציאת מענה לכל תלמיד ותלמיד ,יהיו
קשייו אשר יהיו .אנו מאחלים לצוות הישיבה המסור המשך ברכה והצלחה.
גלי עטרי לתושבי בנימין במחיר מיוחד :מפעל הפיס ומועצה אזורית מטה בנימין מזמינים
את תושבי בנימין למופע של גלי עטרי בתאריך ד' בכסלו 21/22/23 ,בתיאטרון ירושלים,
בעלות של  ₪ 31בלבד לתושבי בנימין.
פרטים והזמנת כרטיסים באתר טיקצ'אק או בטלפון * ,2525או חפשו ברשת :גלי עטרי
לתושבי בנימין.
דרושים/ות :מלווים להסעות מאזור בנימין  -עלי ,כוכב השחר ,כפר אדומים ,בית חורון,
חשמונאים .תנאים ושכר כשל עובד מועצה .לפרטים  -יניב .151-9455231

