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 71.4.02כ“ו ניסן
תשע“זאייר תשע“ג
 81.4.81ח‘

 00.4.01ו‘ ניסן תשע“ט

דבר הועד

קרן אחים -הקרן לעזרה הדדית בגבעון החדשה
בשעה טובה ,הקמנו את הקרן לעזרה הדדית.
הקרן לעזרה הדדית בגבעון החדשה קמה במטרה לאפשר סיוע כלכלי למשפחות ותושבים
הזקוקים לכך .את הקרן מממנים התושבים עצמם באמצעות השקעה משפחתית חודשית של
 ₪ 51או חד פעמית בכל סכום נבחר ובכך כולם פעילים ותורמים למען האחר.

חשוב להדגיש כי תרומה לקרן הינה רשות!
מצורף לעלון זה מטרות ,קריטריונים למתן סיוע ופרטים נוספים אודות הקרן.
לפרטים נוספים ניתן לפנות ליואב בן חיים או לשרונה במזכירות.

מסיבת פרידה לישראל שלנו,
ישראל היקר,
התכנסו כל היישוב להוקיר ולהודות לך על  73שנים מלאות עשייה.
לקחת חלק בחיי היישוב בנייתו והתפתחותו ,כל אבן וגדר ,כביש ומבנים ,בחיי הקהילה
בטקסים ובחגים ,במבני הפעוטות ובחדר הנוער ,נגעת ושיפרת את חיינו ,ידך וחיוכך
והגשת סיוע לכל תושב ,תמיד בחיוך ,תמיד בסיפור ואנקדוטה על חיי הקרוונים והימים
הראשונים.
נאמנותך ליישוב ברבות כל השנים לא תסולא בפז.
היה מרגש מאוד לראות יחד את כל התושבים ,מזכירי עבר ,צוות הגננות ומשפחתך הנפלאה
חולקים לך כבוד ומחבקים אותך באופן אישי  ,אנחנו מודים לכולם ולך ישראל יקר על כל
השנים,
בהצלחה בהמשך דרכך ישראל יקר.
תודה רבה לשלומית רכזת הקהילה ולכל צוות המזכירות על האירוע המכבד
וועד גבעון החדשה .
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שבת הגדול שמח לכולם,

מזכירות
ענבל דואק
מנהלת הישוב
mazkirg@gmail.com

157-5114001

כל כך הרבה קרה בימים האחרונים – בחירות ,הערכות לחג החירות ,פרידות והתחלות
חדשות.
אני מקווה שהממשלה החדשה תוביל את תושבי ישראל בכלל ואת תושבי בנימין בפרט ,לימים
של ביטחון ,לכבישים בלי פקקים ,לאיתנות כלכלית ולצמיחה דמוגרפית משגשגת.
ובתוך כל הסערה הפוליטית ,כל ימי הניקיונות האישיים גם אנחנו החלפנו כח אדם ,נפרדנו
מזקן השבט וקיבלנו לשורותינו מנהל אחזקה חדש .לפני שבועיים בדיוק התכנסנו באירוע
חגיגי במיוחד חציו שמח ,חציו נוגה להודות לישראל על  73שנות עשייה ובניה בגבעון החדשה.
הנוכחות המרשימה של הקהילה ריגשה אותו מאוד (האמת את כולנו) והאווירה באולם הייתה
של קהילה חמה ומחבקת שיודעת להוקיר תודה לעובדיה ,ועל כך יישר כח לכל מי שהגיע!
תודה לצוות ההפקה לעובדים ולמתנדבות שהקפידו על הפרטים הקטנים והפרטים הטעימים.
ישראל אומנם כבר אינו עובד האגודה אבל קופץ לומר שלום מדי יום ,כך שאנחנו עדיין נהנים
מנוכחותו.
במקומו ,תפס פיקוד על התחום שי רחמנוב .שי הינו בעל מקצוע מיומן בתחומי אחזקה שונים
ואני בטוחה שישתלט מהר מאוד על העניינים גם הטכניים וגם האנושיים בישוב.
אני מאחלת הן לישראל והן לשי הרבה הצלחה בדרכם החדשה.
אני ממליצה לכם לשמור בנייד את המספר של שי לעת הצורך -

שי רחמנוב ,מנהל האחזקה 350-6807242
.
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המשך

גינת הכלבים

מזכירות

השבוע השמש סוף סוף יצאה ליותר מיומיים ואפשר היה להתקדם עם פרוייקטי הבינוי
השונים שעומדים בפתחנו .כך נראתה השבוע החצר האחורית בר' הגבעה ,אחרי שהותקנה
מדרכה ונעשה ניקיון ופיתוח לשטח .העבודה עדיין בעיצומה .מקווה שמזג האוויר יאפשר
סיומה בקרוב ,לרווחת הולכי ה 4-ובעליהם.

דואר
אחרי הפסח יתרחש בשירות הדואר שינוי מרענן והוא יוסב לטכנולוגי יותר .השירות יכלול
קבלת הודעה בנייד על קבלת דבר דואר רשום וחתימה במדיות דיגיטאליות בעת הקבלה.
השינוי יאלץ את כולנו לשינויים בהרגלי הצריכה –



תאלצו להצטייד בתעודת זהות/רישיון בעת קבלת דבר הדואר.
דואר רשום שלא יידרש תוך  54יום יוחזר לסניף הראשי.

פרטים נוספים בהמשך.

פסח בפתח – הפחים במתח
מועצת בנימין מתגברת סבבי פינוי אשפה וגזם .תושבים יקרים ,המרחב הציבורי נועד לשרת
את כולם ,שימרו עליו כעל שלכם –






הקפידו לזרוק זבל לפח עצמו ולא ליד.
קרטונים – חשוב מאוד לזרוק רק בקרטוניה.
ריהוט שמפנים – לשים בפינות הגזם.
גזם לפינות הגזם (השבוע כמעט והתהפכה משאית זבל שניסתה לרוקן פח שהיה מלא
בגזם ,שימו לב שהאשמים מסתכנים בעבירה חמורה ואף בסכנת חיים של ממש).
רוקנו הבית מהזבל/חפצים במשך השבוע וכמה שיותר מוקדם ולא שעתיים לפני כניסת
החג.

קייטנות פסח –
השנה ,משרד החינוך פרגן קייטנה לילדי הגיל הרך בימים שלפני חג הפסח .אני בטוחה שזו
הקלה משמעותית להורים רבים ,הן פיזית והן כלכלית .תודה לעובדי הכוכב הבא על ההשקעה
בתכנים בקייטנה.

חדשות חדשה

4

השכרת מבנים ציבוריים –

המשך

עלויות ההשכרה של האולם שונו לרווחת התושבים .להלן העלויות החדשות –
אירוע ביום חול – . ₪ 088
אירוע שבת – . ₪ 5088
עדכון לתושבי שכונת הזית
נותרו עדיין משפחות בודדות שלא החזירו טפסי "החטיבה להתיישבות" חתומים .העניין
מעכב בעלי בתים הזקוקים לאישור הפורמאלי של החטיבה להתיישבות ,ולכן נא מהרו .אנא
הקפידו על חתימה על הטפסים והחזרתם למזכירות במהרה .רק לכשיושלמו כלל החתימות
יועברו להמשך טיפול.
שיהיה חג חירות שמח,
ענבל דואק
מנהלת הישוב
שעות מזכירות הישוב
בימים – א'  ,ג ,ד ,ה ,בין השעות 80:78-54:88
ביום ב' – בין השעות .50:88- 50:88
שימו לב ,ביום שני בבוקר אין מענה טלפוני וקבלת קהל.
נא שימו לב לשינוים אשר יחולו מחודש מרץ 9182
שעות פעילות הדואר
א' – 50:88-08:88
ב' 58:88-57:88 -
ג'88:11-81:11 -
ד'80:11-91:11 -
ה'57:88-50:88 -
שעות פעילות דואר חול המועד
יום ראשון  98.4.82בין השעות 84:11-80:11
יום שלישי  91.4.82בין השעות 88:11-81:11
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הורים יקרים,
היום בשעה טובה נפתח את פעילות קייטנת במסגרת בית ספר של החגים לילדי הגן –
מפוקחת ומסובסדת על ידי משרד החינוך.
קייטנת "יוצרים ממצרים" תתקיים במתחם הגן בין התאריכים ( 55-53.4לא כולל יום
שישי) בין השעות  ,0:88-57:88ופעילות הצהרון בין השעות .57:88-50:88
במסגרת  1ימי הפעילויות נעסוק במגוון פעילויות (מצ"ב תקציר תכנית הקייטנה) ,וכמובן
יבקרו אותנו מפעילים חיצוניים ויעבירו שלל הפעלות לילדים (הגננת תעדכן אתכם במהלך
הקייטנה בפעילויות החיצוניות שיתקיימו בגן).
כמה דגשים חשובים:
 vהקייטנה מתחילה מדי יום בשעה  3.78וחשוב להביא את הילד/ה עד השעה
 ,0.88שעת תחילת הפעילויות מדי יום!
 vשלחו עם הילד/ה בבקשה ארוחת בוקר ובקבוק מים.
 vשעת איסוף ילדים שאינם ממשיכים לצהרון היא .57.88
 vשעת איסוף לילדי הצהרון – .50.88
מאחלים לילדים ולצוות הגן קייטנה מהנה .
חג שמח לכולם!

קהילה

גן הפיל

שלומית לביא

השבוע התקבלו תלונות על לכלוך וטינופת בגן הפיל ,זאת הזדמנות נפלאה להזכיר כמה
נהלים לטובת כולנו !

רכזת קהילה



151-2182280






שעות הפעילות יהיה בשעות 58:88-50:88
בין השעות  54:88-50:88אין להשתמש בגן
יש להימנע מצעקות ומרעש מיותר
יש להקפיד על סגירת השער על מנת למנוע כניסת כלבים
להימנע מהגעה למקום ברכבים ,להימנע מחסימת כביש המערכת וכמובן לא להחנות
בחניות התושבים.

תודה על שיתוף הפעולה

יום הזיכרון ויום עצמאות
אנחנו מתחילים לעבוד בימים אילו על טקס יום הזיכרון ,לחללי צה"ל ונפגעי פעולות
האיבה ,וחגיגות יום העצמאות .
אם אתם שרים ,מנגנים ,מעוניינים לקחת חלק בכל דרך שהיא ,צרו עימי קשר.
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שבת שלום לכולם!
גינה קהילתית:
בקרוב נקיים בחדר הנוער פגישה עם תומר בן יוחנן לגבי תכנון הגינה הקהילתית
מנקודת המבט של בני הנוער.
הפגישה נועדה כדי לעשות תיאום ציפיות ולהפוך את הגינה הקהילתית מתאימה לכל
שכבות הגיל ותחושת שייכות גם בשביל הנוער!
חשוב לי לציין שבני הנוער מתרגשים מאוד מההזדמנות להשפיע ולקחת חלק J

טיולי פסח של הצופים:
בתאריכים ה 54.4-50.4יהיו טיולי פסח של הצופים ומכיוון שרוב בני הנוער שמתגוררים
ביישוב הולכים לצופים יהיו פעילויות (שוות) בחדר נוער אך לא מחוץ ליישוב.
מאחלת לכל מי שיוצא לטיולי פסח של הצופים שהחוויה תהיה מעצימה ומלמדת וכמובן
לשמור על הבריאות ומלא מצב רוח! J

טקס יום השואה:
השנה ,בני הנוער יהיו אחראיים על טקס יום השואה.
בימים אלו מתחילות ההכנות מבחינת חזרות ,בחירת הטקסטים ,חלוקת משימות
ותפאורה.
כל אחד בוחר איזה חלק הוא רוצה לקחת בטקס וכולי תקווה שיהיה שיתוף פעולה
ונוכחות גבוה!

___________________________________________________________

פרסום

להשכרה
דירת סטודיו להשכרה ברחוב האלון כוללת חדר שינה סלון ומטבח
כולל ריהוט מלא ,מוארת בקומת כניסה
ניתן ליצור קשר לפלאפון – 810-0111017

חדשות חדשה
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פרשת השבוע מצורע ח' בניסן תשע"ט
הדלקת נרות – י-ם  ,50:78ת"א .50:40
יציאת שבת –.50:47
מנחה ערב שבת 50:18
שחרית שבת – .80:88
מנחה גדולה  57:51מנחה רגילה .50:01
השבת יתארח הרב נחשון שיעביר שיעור תורה בהלכות פסח  ,השיעור יתקיים בבית הכנסת
בשבת בשעה  -50:78השיעור לנשים וגברים
בכל שאלה בנושא הלכות ודת ניתן לפנות לרב נחשון בטלפון  810-3573477החל משעה
 50:88בערב והילך.

הגעלת כלים
תתבצע ביום רביעי  53.4.50ברחבת בית כנסת בין השעות 50:88-50:78
יש להביא את הכלים נקיים ללא ידיות
חל איסור שימוש בכלים  04שעות לפני ההגעלה.
מכירת חמץ
מכירת חמץ תתבצע ע"י ועדת הדת עד תאריך  53.4.50בלילה.
בדיקה וביעור חמץ
יש לבצע בדיקת חמץ ביום חמישי  50.4.50החל מצאת הכוכבים 50:50
זמן סוף אכילת חמץ יום שישי .80:13
את החמץ יש לבער עד .55:50
סיום מסכת
תתקיים ביום שישי  50.4.50בסוף תפילת שחרית בסביבות בשעה  80:08בוקר.
המסכת חשובה לבנים בכורים על מנת לפטורם מ"תענית בכורות".
איסור אכילת מצה
אסור לאכול מצה באותו יום עד ליל הסדר על מנת שניתן יהיה לברך שהחיינו אך מותר
לאכול תבשיל שיש בתוכו קמח מצות.
קמחא דפסחא
מתן תרומה למשפחות נזקקות ע"מ שיוכלו לעשות את הסדר .
הדלקת נרות שבת ויום טוב – .50:18
זמן סוף אכילת אפיקומן 88:48-
צאת שבת וחג – 50:10
חג פסח שמח וכשר .

חדשות חדשה
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תקצירית

בחירות  :9182אנו מבקשים להביע הערכה ותודה לכל יו"רי היישובים ,לפעילים ולתושבים
הבוחרים ,אשר עשו מאמצים גדולים להגיע לאחוזי הצבעה גבוהים מאד במטה בנימין,
המעידים על אכפתיות רבה ועל אחריות אזרחית .אנו מאמינים שהממשלה הנבחרת תתמוך
בהתיישבות ,ותקדם ותפתח את מטה בנימין ,ואת ערכי ההתיישבות בכל מרחבי ארצנו,
ושולחים ברכת דרך צלחה לנבחרי הציבור החדשים והותיקים של מדינת ישראל.

אזורית

פסח בבנימין :תיירות בנימין עושה לכם סדר בטיול המשפחתי בחול המועד פסח – שפע
אפשרויות למסלולי טיול ,מעיינות ,אטרקטיות ,סדנאות לילדים ונקודות לפיקניק – והכל
בפירוט מסודר באתר האינטרנט של תיירות בנימין .תחנת מידע תעמוד לרשות המטיילים
החל מיום ראשון של חול המועד(ט"ז ניסן  )05.4ועד יום חמישי ,החל מ 0:88-בבוקר ועד
 05:88בלילה .חג הפסח הוא הזדמנות נהדרת להזמין לכאן מכרים ,משפחה וחברים מכל
רחבי הארץ ,להכיר ולהתחבר אל חבל ארץ פורח ומקסים זה.

מועצה
מטה
בנימין

משטרת בנימין :משטרת ישראל  -תחנת בנימין מבקשת מתושבי בנימין להיערך בערב חג
הפסח לנסיעה מוקדמת ,מחשש לפקקים ועומסי תנועה (במיוחד בצומת המשטרה הבריטית
ובמחסום חיזמא) .המשטרה מזכירה כי חל איסור על כניסה של ישראלים לכפר חיזמא
לצורך קניות או ניקוי רכבים.
ערב פסח במועצה :בשבוע הקרוב ,ערב חג הפסח ,המועצה עובדת כרגיל ,אך עובדים רבים
יעבדו במתכונת מצומצמת ,ועל כן מומלץ לתאם מראש בטרם הגעה לקבלת קהל במשרדי
המועצה .בחול המועד פסח – משרד המועצה סגורים.
פרסי חינוך :ברכותינו לזהבה בן אבו (גננת בקידה) וליפה הלברשטט (יועצת בגנים) שזכו
להוקרה במסגרת פרס "מורי המאה" שניתן להן עבור הצטיינות ומסירות בעבודתן בגנים.
הטקס הארצי התקיים בנוכחות כל הזוכים מרחבי הארץ ובני משפחותיהם ,ראשי החמ"ד,
שר החינוך ומנכ"ל משרד החינוך.
ילדי בנימין במשחק של אלופת המדינה בכדורגל – מכבי תל אביב 571 :ילדים אשר
משתתפים בליגת החוגים של בנימין לילדים זכו בכרטיס חינם למשחקה של אלופת המדינה
בכדורגל – מכבי תל אביב .הכרטיסים חולקו במסגרת הפרויקט "זמן מגרש" של מפעל הפיס
בשיתוף מנהלת הליגות לכדורגל ,החברה למתנ"סים ומחלקת הספורט במתנ"ס בנימין.
הילדים ,בכיתות ד-ח ,צפו במשחקה של האלופה מכבי תל אביב מול מכבי נתניה ביום ראשון
באצטדיון בנתניה
הנחה למשחק הפועל ירושלים :מתנ"ס בנימין בשיתוף הפועל ירושלים מעניקים לתושבי
בנימין הנחה לצפיה במשחק של הפועל ירושלים בליגה הישראלית בארנה .המשחק יתקיים
ביום שני ,י' ניסן  51.4ב .08:58-המעוניינים בכרטיס ייכנסו לדף הפייסבוק של המועצה או
לדף מחלקת הספורט מתנ"ס בנימין ,הקישו את קוד הקופון – נס ציונה – וזכו בהטבה.
שלוחת משרד הפנים :קבלת קהל בשלוחת משרד הפנים של המועצה בשער בנימין תתקיים
בתאריכים .51.81.50. ,85.81.50 ,53.84.50 :אין חובת נוכחות לקבלת השרות  -ניתן להשאיר
את הספחים במעטפה עם מספר טלפון נייד במועצה – אצל שגית מזרחי באגף החינוך.
לידיעתכם ,בחודשים הקרובים יעודכנו רשמית במשרד הפנים שמות הרחובות ביישובים,
וניתן יהיה לעדכנם בתעודת הזהות .תאריכים לעדכון זה יפורסמו בהמשך.
שי"ל בנימין :שי"ל בנימין ייצא לחופשת פסח החל מיום שני ,י' ניסן ,ה 51.4.50-ועד לאחר
החג .נחזור לפעילות ביום שני כ"ד ניסן ,ה .00.4.50-להזכירכם ,שי"ל בנימין פועל בימי שני
בשעות  58:88-57:88ובימי רביעי בשעות  50:88-50:88בטלפון  5-100-18-55-15או
במייל .shil@binyamin-hevra.org.il
בנימין בסלון :ליוזמת "זיכרון בסלון" עדיין דרושים מתנדבים נוספים ,לארח מפגשים
בביתם ,או לספר את סיפורם האישי .לפרטים נוספים ניתן לפנות למיכל810-4303408 :
 binyamin.basalon@gmail.comאו באתר האינטרנט של זיכרון
בסלון.www.zikaronbasalon.com :

חדשות חדשה

תקצירית
מועצה
אזורית
מטה
בנימין
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דרושים/ות :לאגף הרווחה דרושים/ות עו"ס לעבודה מיידית לתפקידים הבאים  -עו"ס
משפחה ביישובים שונים,
עו"ס לחוק הנוער (יתרון לבעלי מינוי) ,עו"ס למרכז קשר פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ בשער
בנימין .נא לשלוח קורות חיים מייל .revaha@binyamin.org.il
דרושים משגיחים/ותל בבחינות הבגרות בבתי הספר התיכוניים בבנימין ובירושלים .העבודה
מתאימה לסטודנטים ,עקרות בית ואוכלוסיית הגיל השלישי .נדרשים  50שנות לימוד ,גיל 07
ומעלה ,וידיעת השפה העברית ברמה טובה .העובדים יועסקו על ידי חברת o.r.s.לפרטים 80-
 0010155שלוחה .1

