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 שבת שלום לכולם,

 עדכונים שוטפים 
 

, כפי שיוצג לקהילה ביום 101.בימים אלו ממש מתהווה ונסגרות המגמות לתקציב  – תקציב
 . עיקר המגמות יפורסמו שבוע הבא.101..10.10-שלישי ה

חשוב לציין, שעליות המחירים כפי שעודכנו עליהם בכלי התקשורת השובע מן הסתם  
ישפיעו גם על התפעול השוטף של הישוב אך כרגע לא מסתמנת עליית מחירי המיסים מתוך 

 כוונה לייעל ולחסוך היכן שניתן במקום להעמיס מיסוי נוסף על התושבים.
 

יום שישי נפתח בממטרי גשם כבדים  – פיצוץ בצינור ההזנה הראשי של מגדל המים
ומזרקה חדשה שנוצרה בישוב כתוצאה מפיצוץ בצינור מרכזי בר' גבעה. הצינור שהיה רקוב 
מאוד היה עטוף בבטון ולכן לא ניתן היה לזהות את הנזקים. כתוצאה מהחור בצינור סילון 

הוקפץ לישוב ובמשך שעות עמל לפתרון הבעיה  ישראלהמים העיף את הבטון שעטף אותו. 
ותודה לתושבים וחברי הוועד  לישראלבאופן זמני עד למענה קבע ביום ראשון. תודה רבה 

 שהיו שותפים ועזרו לנו בדרך.
 

השבוע נשתלו ברחבי הישוב מאות פרחים. בוודאי ראיתם אותם בגינה החדשה  –גינון 
 בכניסה לישוב, בכיכר רחל ובטיילת ברחוב הרותם.

 
 
 

   

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ויינשטיין שושלפני כשבוע נפגשו חברי הוועד בראשות היו"ר  – רישוי עסקים ופינוי אשפה
מנהל מחלקת פינוי אשפה  בוחבוט ואמירמנהלת מחלקת רישוי עסקים  צוברי שושיחד עם 

במועצה, יחד עם הפקחים מטעמם. נערך דיון לקידום הסוגיות עליהן הם אחראיים הן בישוב 
 .101.והן באזור התעשייה. חלק מההמלצות מיושמות כבר בתקציב שנה"ע 

 
השבוע פקח הכלבים קנס משפחה בגין כלב משוטט. הכלב השני שהיה איתו ברח.  – כלבים

 תושבים יקרים, שימו לב והקפידו לקשור הכלבים.
 

השבוע נחנך מחסן לצורכי כיבוי אש מתחת לבית משפחת טרטמן ברחוב כליל  – כיבוי אש
החורש, כחלק משיפור מערך כיבוי האש בישוב, ולאור שריפת העץ שדיווחנו עליה שבוע 

 שעבר.
 

מסך אלקטרוני בכניסה לישוב – בימים הקרובים תתבצע התקנת תשתית החשמל 
 הקבועה של השלט  ונוכל להפעילו באופן שוטף וקבוע.

  

mailto:mazkirg@gmail.com
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השבוע, לשמחתי הרבה, תחום הוותיקים החל לרקום עור, גידים  –הדלקת נרות לחנוכה 
רכזת הוותיקים,  שוראקי נועהמתנדבת ,  דרורה קרניאלוסופגניות. בהדלקת הנרות, שארגנו 

מנצח מעל. שמחתי לשמוע שלמפגש הגיעו  יואב בן חיים רכזת הקהילה ו  קארה שלומית
 וותיקים שנהנו להיפגש ובעיקר שמחו על המפגש עם הצעירים מ"ילדות החדשה".

 
שנתלו בכניסה לישוב ובכניסה לגבעת זימא. שכחתי לציין את השלטים שבוע שעבר עדכנתי על 

 –  שרי ארד, וגם לך איציק לרוםבניסוח תוכן השלט. אז גם לך,  איציק לרוםתרומתו של 
 תודה רבה!  

 
אל תתנו לעצמיכם להחמיץ!!!  –הרצאה של יובל אברמוביץ "הרשימה" לנוער והוריהם 

הרצאה מרתקת שתגרום לילדיכם ולכם לחשוב על ההשפעה של חשיבה חיובית, תכנון מראש 
 על ההפקה. לליאור פרלמןוהכוונה להשגת חלומות ויעדים אישיים. תודה 

 
שנות שירות כמנהל אחזקה בגבעון החדשה.  66ישראל שלנו מסיים –דרוש מנהל אחזקה 

-והיום, אנחנו מתחילים להיערך לקראת פרישתו ומנסים לאתר את המחליף האולטימטיבי ל
השנים הבאות. כבר פנו מספר מועמדים מהישוב ומחוצה לו. אתם מוזמנים להפיץ את  66

המודעה במדיות וברשתות הנוחות לכם כדי שנמצא את האחד המקצועי והמתאים ביותר 
 לישוב. המודעה מצורפת בהמשך, ובפייסבוק היישובי והפרטי שלי.

 

 שעות מזכירות הישוב 
 

 המזכירות תהיה סגורה . 11.81.81ביום חמישי 
 .81.81.81העלון הבא ייצא ביום רביעי 

 
 13:61-00:11א' , ג, ד, ה, בין השעות  –בימים 

 .03:11- 06:11בין השעות  –ביום ב' 
 שימו לב, ביום שני בבוקר אין מענה טלפוני וקבלת קהל.

 
 שעות פעילות הדואר 

 1:11.-03:11  –א' 
 01:11-06:11 -ב' 
  07:11-03:11   -ג'
 1:11.-03:11  -ד'
                                                                               06:11-06:11 -ה'
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 מנהלת הישוב                                          
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 קהילה 
 שלומית לביא 

 רכזת קהילה 

kgivonh@gmail.com 

151-5105501 
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 ואחרון 1הדלקת נר   

 וותיקי הישוב. סיימנו את החג בהדלקת נרות משותפת ילדי ילדות חדשה 

 את הנרות הדליקו אבי ציפורי והילדים, את הערב הנעים לנו הזמר והנגן ארתור כץ.

 -תודה לכל מי שתרם להצלחת הערב 

 דרורה קרניאל, נועה שוראקי וועד ההנהלה על הליווי ועידוד העשייה בתחום הוותיקים. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 

 קהילה 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חדשות חדשה 6

 עוברים את החורף בשלום  

 בשלישי בערב, אלי לוי העביר סדנא חוויות בנושא "שימוש בצמחי תבלין כהכנה לחורף"

 למדנו להשתמש בתבלינים המצויים בבית לחיזוק המערכת החיסונית וכהכנת הגוף לחורף.

 תודה אלי !!

 מזומן.₪   71דרך המיסים ₪  67עלות הסדנא הינה 

 ההרשמה מחייבת .

 וכבר מחכים לסדנא הבאה !

 



 

   

 

 קהילה 
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 נוער 

 ליאור פרלמן 

lior1givon@gmail.com 

154-1881148 
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 שלום לכולם

  השבוע, יום ראשון, הדלקנו ביחד כל שכבות הנוער, נר אחרון של חנוכה

 עשינו תחרות של הכנת הסופגנייה הכי יצירתית ולאחר מכן אכלנו את כל הסופגניות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 נוער
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 שלום לכולם!!

יגיע עד אלינו יובל אברמוביץ לאחר הצלחה בינלאומית עם הספר שכתב  .01.0בתאריך ה  
 לאחר שפיתח שיטה מדהימה להגשמת חלומות ועמידה ביעדים!!

!* הרצאה מרתקת, חשובה ומשנה כולל הוריםי"ב *-ז' -ההרצאה מיועדת לכל שכבות הנוער
אני מביאה את ההרצאה לאחר מיפוי וחשיבה נרחבת לגבי מה הנוער צריך  -דפוסי התנהלות

 כרגע ומה יכול לדבר אליהם ולעזור בתחילת שנת הלימודים שלחלק לא עברה כל כך חלק.. 

לפגוש את , להתחטב2 ימים 055הצבתי לעצמי עשר משימות לביצוע תוך  1202.511ב "

לשקם הומלס ולהקיף את אוסטרליה הן רק חלק קטן , ללמוד שפה זרה, אופרה וינפרי

 2בינתיים מאות אנשים הצטרפו למסע וכתבו רשימות משלהם2 מהרשימה שלי

אם נחשפת 222 הכשלונות, ההצלחות, מדברת על מסע הכיבושים" הרשימה" הרצאת

, אנשים 055,555מעל "רק עכשיו אני ממליץ לך להתחיל את המסע" הרשימה"ל

 "הרשימה"נחשפו עד כה לתופעת , בארץ ובעולם

 למשתתף.₪  1.ההגעה להרצאה בהרשמה מראש בלבד והעלות הינה  

ניתן להירשם עד  -16.12התאריך הרשמה להרצאה של יובל אברמוביץ שונה לתאריך ה
 סגירת ההרשמה בתאריך הזה.

 מהרו להירשם!!

בשבוע שעבר יצאו הצופים לטיולי חנוכה דרום! אמנם קפאו קצת מקור אבל צברו חוויות 
 מדהימות ונהנו מאוד!



 

   

 

 ועדת דת
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 85.81פרשת "ויגש" ז' בטבת 

 .06:03, ת"א 06:11-י –הדלקת נרות 

 .05:06יציאת שבת 

 .1.:06מנחה ערב שבת:

 3:11 –שחרית שבת 

 .07:77מנחה רגילה  61:.0מנחה גדולה 

 01:07החל משעה  5065066-.17בכל שאלה בנושא הלכות ודת ניתן לפנות לרב נחשון בטלפון 
 ואילך.

 

 פרשת השבוע 

לאחר שבפרשת מקץ, למדנו על בנימין שהואשם ע"י יוסף בגניבה, וממילא היה גזר דינו של 
בנימין להיות עבד ליוסף. רצה יהודה שנטל את הערבות על בנימין להמתיק את גזר הדין 

ולהחליף את עצמו תמורת בנימין. מכיוון שבקשה זו אינה הוגנת מצד הדין ולא הייתה 
ראויה שתאמר בפרסיה , ניגש יהודה אל יוסף כממתיק סוד. ברגע זה מתגלה יוסף אל אחיו 

"אני יוסף" ושאלם לשלום אביהם. מיד לאחר מכן מלווים בעגלות ומתנות לרוב עלו אל 
 יעקב אביהם, ובפיהם הבשורה הטובה על כי יוסף חי וכי מושל בכל ארץ מצרים.

יעקב יורד למצרים ולאחר היכרות אצל פרעה מברכו יעקב שבכל פעם שיגש פרעה אל יאור 
 יעלה הנילוס לקראתו וישקה את כל מצרים.

יעקב וכל משפחתו מתיישבים בארץ גושן שהייתה מבורכת במרעה עבור צאנם הרב , 
 ורחוקים היו מן המצרים, שאלילם היה "הצאן" ויפרו וירבו מאוד.

 שבת שלום

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

   

 

 תקצירית 

 מועצה 

 אזורית 

 מטה 

 בנימין
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: בטקס חגיגי ומרגש זכינו לחנוך ביום שלישי ראש הממשלה בטקס חנוכת מפרידן אדם

המעבר התת קרקעי בצומת אדם, בנוכחות ראש הממשלה  –השבוע את "מפרידן אדם" 
בנימין נתניהו, ושר התחבורה ישראל כץ. ראש הממשלה התייחס בראשית דבריו בטקס 

לפיגוע בצומת עפרה ואמר: "אנחנו נוכיח שהרצון שלהם לעקור אותנו מארצנו ייתקל בחומה 
בצורה. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל אף יהודי אחד לא ייעקר מביתו. איננו עוצרים כאן, 

אנחנו נשלים בהמשך סלילת כבישים עוקפים, הרחבת נתיבים, שיפור תשתיות, יש כאן היבט 
כפול גם תחבורתי וגם ביטחוני ששלובים יחד". ראש המועצה ישראל גנץ הודה לראש 

הממשלה נתניהו ולשר ישראל כץ, ואמר כי המועצה תפעל במרץ יחד עם משרדי הממשלה 
לטיפול יסודי בתשתיות הכבישים ביו"ש, והכנסתם לתכנית אב ותכניות חומש של ממשלת 

ישראל, כחלק מהתהליכים לנורמליזציה והחלת ריבונות בע"ה בנחלת אבותינו. תקציב נוסף 
 התקבל ממשרד התחבורה לעיצוב מחודש ויפה של הכיכר במחלף. 

 
: באותו יום חנך שר התחבורה את הרמזורים החדשים בצומת אסף, הרמזורים בצומת אסף

בטקס שנערך בשיתוף מועצת בית אל. הרמזורים יחלו לפעול בשבוע הבא, והעבודות בצומת 
צפויות להסתיים במהלך החודש הקרוב. השר כץ אמר: "אנחנו מקדמים תכנית אסטרטגית 
בהיקף רחב מאוד של כבישים, של רכבות קלות, של מוקדי סיכון ורמזורים, כדי להפוך את 

 אזור יהודה ושומרון לחלק מהנורמה הישראלית של מדינה מפותחת ומחוברת". 
 

: בין שני הטקסים התקיימה ישיבת עבודה של כבישים במזרח ובמערב –ישיבת עבודה 
אנשי המועצה עם צוות משרד התחבורה, במשרדי המועצה. בדיון סוכם על תכנית עבודה 

מקיפה לכבישים במזרח ובמערב, הכוללת כמה פרוייקטים חשובים שיקודמו ויביאו לשיפור 
-לדו 067וכביש  61משמעותי של מצב התנועה בכבישי בנימין, ובהם תכנון הרחבת כל כביש 

, 101.-מסלולי ל-נתיבי ודו-לדו 006מסלולי, הקדמת תחילת העבודות על הרחבת -נתיבי ודו
טיפול בצמתים כמוקדי סיכון, הרחבת הכניסה לירושלים מהכניסה לכפר חיזמא, ועוד. 

 006-לבקשת המועצה, משרד התחבורה יבחן לקיחת אחריות על כביש דולב טלמונים ל
 מבחינה תכנונית. 

 
בעקבות פיגוע הירי בצומת עפרה השבוע, אנו עומדים בקשר יומיומי הפיגוע בצומת עפרה: 

עם הצבא, אשר הגביר את כוחותיו בצירים ובטרמפיאדות ברחבי בנימין. בימים אלה 
נמשכים מאמצי הצבא לאיתור המחבל, ואנו מקווים שהוא ייתפס בקרוב. צוותי חירום, 

קהילה, רווחה, חינוך ופסיכולוגיה, ממשיכים לתת מענה לכל ההיבטים הנדרשים וללוות את 
 הפצועים ובני משפחותיהם. אנו שולחים איחולי החלמה מהירה לכולם. 

 
: בעקבות הפיגוע בצומת עפרה, הנחה שר הכלכלה אלי כהן את צוות סיוע משרד הכלכלה

משרדו לחזק את ההתיישבות, ובעקבות זאת אושרו תקציבי עלויות פיתוח לשני מפעלים 
גדולים באזור התעשייה שילה, וייבחנו תקציבים לפרויקטים נוספים. תקציב נוסף אושר 

במסגרת מיזם "התייעלות אנרגטית". השר כהן אמר כי "הפיגועים האחרונים רק מאיצים 
אותנו להמשיך לבנות ולפתח את התיישבות ביהודה ושומרון". אנו מודים לשר כהן על 

עמידתו לצד ההתיישבות ברגעים אלה, ומקווים שיוזמות משותפות נוספות יבשילו לכדי 
 תקצוב וביצוע. 

 
מתנ"ס בנימין  -: ערב לנשים גרושות, פרודות ולכאלו שבתהליך גירושים "מה שלומך אחות"

, 03/.61/0-ומרכז עוצמה שבאגף רווחה מזמינים אותך למפגש פתיחה שכולו לך ובשבילך, ב
בחממה בשער בנימין. בתכנית: נויה מנדל "להתגרש  1:11.כב' בטבת תשע"ט, בשעה 

₪.  7.כניסה:  אתכן ובינכן. -ולהישאר בחיים" )טובים( ומעגל שיח עם לינדה בירנבוים 
 להרשמה ולפרטים נוספים נא לפנות לרכזות הקהילה שביישובכן.

 
: להלן תזכורת לגבי לו"ז להגשה לוועדות השמה לשנת הלימודים תש"פ: ועדות השמה

שנים( ודיונים במעברים )ליסודי, חט"ב ולתיכון( יתקיימו מתאריך  6דיונים חוזרים )בתום 
 .101./60/16עד  101./10/10
יתקיימו עד לתאריך  תלמידים חדשים / ילדי גן חדשים / מעבר מגן לכתה א'דיונים לגבי 

 (. 07/7/01הועדות יתקיימו עד   -, )לגבי תלמידי בי"ס 61/7/01
הגשת שאלונים לוועדה על דיונים חוזרים ומעברים יש להגיש למחלקת חינוך מיוחד  עד 

 03/.07/0לתאריך 



 

   

 

 תקצירית 

 מועצה 

 אזורית 

 מטה 

 בנימין

 

 

 

 

 הורים 

 משתפים 
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  .11/11/81הגשת חומר לוועדות חדשות יש להגיש עד לתאריך  

שאלוני ההפניה  צריכים להיות חתומים ע"י ההורים והמפקח החינוכי הרלוונטי. ללא 
אבחון  -לילדי בי"ס הבקשה לא תטופל. בנוסף, יש לצרף לבקשה גם מסמך קביל.   -החתימות 

רופא התפתחותי או פסיכולוג התפתחותי או  -לילדי גן  פסיכולוגי שנעשה החל מכתה א'.
 קלינאית תקשורת דרך קופ"ח.

להזכירכם, ועדת השמה הינה הגורם המוסמך עפ"י חוק לקבל החלטות בנוגע לזכאותם של 
תלמידים  לקבלת שירותי חינוך מיוחד )השמה בביה"ס כוללני / כיתה מקדמת / גן חינוך 

מיוחד( . דיון בוועדת השמה מתקיים לאחר שמסגרת חינוכית, גן או בי"ס, מיצתה את כל 
האפשרויות לסייע לתלמיד באמצעים העומדים לרשותה. בכל שאלה ניתן לפנות לצוות 

פקס  1155037-.1רכזת חינוך מיוחד ממלכתי + ממ"ד:  -רונית סגל  המחלקה לחינוך המיוחד:
1155033-.-076 ronitse@binyamin.org.ilרכזת ועדות השמה מגזר חרדי:  -; רינת פריברט
מנהלת משרד:  –; שיר מרציאנו rinatf@binyamin.org.il 076-.-1155033פקס  .1155010-1
 .shirm@binyamin.org.il 076-.-1155033פקס  .1155033-1

 
לילדים הסובלים סיוע רפואי לילדים בעלי בעיות בריאותיות ואלרגיות מסכנות חיים: 

 -מבעיות בריאותיות חריגות / צורך בהשגחה למניעת מצבי סיכון / אלרגיה מסכנת חיים 
שזקוקים לליווי של סייע/ת במוסד החינוכי, ניתן לפנות לרכזת הסייעות על מנת לבדוק את 

 -לשגית מזרחי  0/7/01ניתן להגיש עד לתאריך  הזכאות על סמך המסמכים הרפואיים. בקשות
 .sagitmi@binyamin.org.il 1155033-.-076פקס  1155003-.1רכזת סייעות 

 
דרוש/ה נהג/ת פועל/ת במחלקת פינוי אשפה ברחבי המועצה. דרוש/ה קלינאי/ת  דרושים/ות:

תקשורת. לפרטים נוספים ופרטי תנאי הסף יש להיכנס לאתר המועצה 
www.binyamin.org.il במידה והנך עונה על תנאי המכרז יש להעביר קו"ח למייל .

mate@binyamin.org.il  601.506-1חובה לציין את שם המכרז. אגף משאבי אנוש.. 
 
 

 הנדון: הבעת הערכה לצוות מעון חדשה

ברצוננו להביע את הערכתנו הרבה לצוות המטפלות במעון על ההשקעה בילדינו במהלך חג 

החנוכה. לאורך כל ימות החג המטפלות העשירו את הילדים במגוון פעילויות: יצירות, בישול, 

ריקודים, שירים, המחזות והכל בסבלנות ובמסירות. מאחורי כל פעילות הייתה מחשבה רבה, 

 הפעילויות הותאמו לקבוצות הגיל השונות במעון כולל התינוקייה.

כל יום  הילדים חזרו הביתה מאושרים עם תוצר של הפעילות שהתקיימה באותו יום: 

 סופגניות, סביבון ואפילו דמי חנוכה בצורה של מטבעות שוקולד.

חני הריתמיקאית יחד עם המטפלות הרימו מסיבת חנוכה מושקעת עם אביזרים ותאורה 

 מיוחדת והילדים חזרו שמחים ומאושרים.

 תודה מיוחדת גם ליעל המבשלת על הסופגניות והלביבות מהם נהנו הילדים במהלך החג.

אחרונה חביבה תודה ענקית לדורית, על הניהול המסור, המעורבות, הנוכחות התמידית הן 

מאחורי הקלעים והן בכיתות יחד עם המטפלות, על החשיבה והיצירתיות ועל האהבה 

 שמקבלים ילדינו בכל יום!

תודה לכן, צוות המעון, על ההשקעה בקטנטנים שלנו ועל הידיעה שאנו ההורים יכולים להיות 

 שקטים ורגועים בזמן שהילדים במעון.

 יישר כוח!

 ועד הורים מעון חדשה

 שחר פירו  דקלה סלמה 

 אולגה בוגטירוב אורטל אבידני
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mailto:rinatf@binyamin.org.il
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http://www.binyamin.org.il
mailto:mate@binyamin.org.il

