חדשות חדשה

1
ח‘תשע“ד
אדר א‘
 15.2.12י“ג
אייר תשע“ג
81.4.81

דבר
המזכירות

אסיפת חברים
בתאריך  42.2.3התקיימה אסיפת חברים הן של הקרן לפיתוח והן של האגודה2
נכחו באסיפה  43חברים2
 .1קרן לפיתוח
 .נושאים עלו להצבעה 2
א 2תקצוב הוצאות משפטיות עבור בג"ץ הצטרפות לתביעה של רגבים
על המוסך באל חאליילה בסך  .2אש"ח2
תוצאות ההצבעה
 - 43בעד2
 - 4נגד2
 - .נמנע2
 - ..לא הצביעו2
ההצעה אושרה.
ב .מימון צוות צח"י – מסגרת תקציבית בסך  52אש"ח.
תוצאות ההצבעה
 - 34בעד2
 - 3נגד2
 - 7לא הצביעו2
ההצעה אושרה.
 .2תקציב 2112
גובה התקציב .₪ 3212621,5
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מהלך האסיפה:
הועלו  .נקודות לדיון
 21תקצוב הנוער לפעילות נמוך ,לטענת אליה – רכזת הנוער2
 22תקציב השמירה  -מכוון שיש גרעון תקציבי של  43אש"ח בקופת בטחון הועלו 4
אפשרויות2
א 2גביה מכל בתי האב ביישוב כולל מבוגרים ודיירי משנה2
ב 2הגביה תהיה רק מבתי אב של חברים2
ג 2הגביה תהיה כפי שהייתה ותוספת של  ₪ 42רק מדיירי משנה2
גזם
החלטותמתבקשים לעדכן את
התושבים
הגנן העובד אצלם לגבי פינת הגזם
התקציב

אושר2אין לפנות גזם
לביתם 2
הקרובה,
הגזם
הרגילות2
האשפה
למכולות
 תקצוב נוער לפעילות – הוועד ביחד עם וועדת חינוך ורכזת הקהילה והנוער יבדקו את
לפיזור
וגורם
אתסלהפחים
סותם
את האפשרויות לחלוקתו2
ויבדקו
התרבות
כלל
אשפה מסביב2
 תקציב השמירה – אושרה אפשרות א‘2
ההצבעה
תוצאותביישוב:
פינות הגזם
 - 32בעד2
 ליד גן הפיל
בראשנגד2
-4 
הגבעה (ליד משפ' רבי)
הצביעו2הגנים)
הארז (ליד
במבואלא
- .. 
 במבוא השקמה (ליד משפ'
ההצעה אושרה.
קריג'ק )
 ברח' האורן (ליד משפ' כץ
יקותאלי)
ההחלטה
יישום
ברח' הרימון
 ברח' הדובדבן
בעל הבית ישלם עבור דייר המשנה את אגרת השמירה ע"פ החישוב החדש (נבדק ע“י
וועדת בטחון) באותו הנוהל של גביית מיסים עבור דיירי משנה ,כלומר במצב שדייר
המשנה הוא בן משפחה מדרגה ראשונה ,אין חיוב תשלום וכדו'2
לכל בעלי הכלבים
השלכת פסולת בשטח הציבורי
כלבכם לא
התרבו כי
מכם דאגו
אנא
השלכת פסולת במרחב הציבורי ,כידוע הדבר אסור2
מקרים של
לאחרונה
ישוטט חופשי ללא ליווי של מבוגר
ליישוב ונותן דוחות2
המועצה מגיע
שיהיה של
לידיעה ,פקח
למענכם
באחרים
ומבלי
ולמען בטחון התושבים2
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נוער
פעילות השבוע
יום ראשון ה .32.2.3-בשעה  .0:22חדר הנוער יהיה פתוח לפעילות לכיתות ז'-ח'2
והחל מהשעה  .2:.4תתקיים פעילות מיוחדת לכלל הגילאים2
יום חמישי ה .22.2.3 -בשעה  .0:22חדר הנוער יהיה פתוח לפעילות לכיתות ז'-ח'2
והחל מהשעה  .2:.4תתקיים פעילות חופשית לכלל הגילאים2
הכוכב הבא של בנימין:
השנה בפעם הראשונה הוקם ערב כישרונות ליישובים החילוניים במועצת בנימין2
גזם
הערב יתקיים ביום שני ,.32.2.2.3 ,במתנ"ס גבעת זאב2
בתכנית:מתבקשים לעדכן את
התושבים
הגנן העובד אצלם לגבי פינת הגזם
מופיעות שלוש בנות היישוב :נעמה גולדפרב ,אלה כהן וטל
הקרובה,מופע
.0:22
שבו גזם
כישרונותלפנות
לביתם  2אין
יעקוב
למכולות האשפה הרגילות 2הגזם
סותם את הפחים וגורם לפיזור
מסביב2
אשפה
מופע סטנדאפ של מני עוזרי
02:02
ביישוב
עלותהגזם
פינות
:₪בלבד! ההרשמה מתבצעת אצלי .תשלום דרך מסי היישוב.
הערב13 :
בהצלחה הפיל
 ליד גן
לבנות שמייצגות אותנו בקטעי שירה וריקוד אנו גאים בכן מאוד!
 בראש הגבעה (ליד משפ' רבי)
 במבוא הארז (ליד הגנים)
השקמה (ליד משפ'
במבוא
טוב,
שבוע
קריג'ק )
נוערnoargivon@gmail.com ,636-3664041 ,
רכזת
אליה
משפ' כץ
זלייט(,ליד
ברח' האורן
יקותאלי)
ובפייסבוק Noar Givon
 ברח' הרימון
 ברח' הדובדבן

לכל בעלי הכלבים
אנא מכם דאגו כי כלבכם לא
ישוטט חופשי ללא ליווי של מבוגר
ומבלי שיהיה באחרים למענכם
ולמען בטחון התושבים2
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דבר
רבש“ץ

2

!

גזם
התושבים מתבקשים לעדכן את
הגנן העובד אצלם לגבי פינת הגזם
הקרובה ,לביתם  2אין לפנות גזם
למכולות האשפה הרגילות 2הגזם
סותם את הפחים וגורם לפיזור
אשפה מסביב2
פינות הגזם ביישוב:
 ליד גן הפיל
 בראש הגבעה (ליד משפ' רבי)
 במבוא הארז (ליד הגנים)
 במבוא השקמה (ליד משפ'
קריג'ק )
 ברח' האורן (ליד משפ' כץ
יקותאלי)
 ברח' הרימון
 ברח' הדובדבן

לכל בעלי הכלבים
אנא מכם דאגו כי כלבכם לא
ישוטט חופשי ללא ליווי של מבוגר
ומבלי שיהיה באחרים למענכם
ולמען בטחון התושבים2
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”פרפר מעצבי שיער" – בהנהלת רוני טל
עיצוב שיער ,בנית ומילוי ציפורניים ,עיצוב גבות ,איפור ערב וכלות ,הסרת שיער בשעווה,
מתמחים בהחלקה יפנית 2מרכז מסחרי גבעת זאב 2לפרטים 22.-443.024:

"דפוס הנביאים" – בהנהלת ישראל אהרוני 2חבר היישוב
אנו מקדמים מבצעים שונים בתחום הדפוס :ספרי מחזור ,כרטיסי ביקור ,פלאיירים,
סטיקרים ,פרוספקטים ,מגנטים ,חשבוניות ,מדבקות ,שלטים ,מעטפות ,נייר מכתבים,
העתקות אור לאדריכלים ,הזמנות לאירועים ,עבודות גמר ,כריכות ועוד 2שירות עד
הבית.
לפרטים על מבצעים אתם מוזמנים לפנות אלינו .דודי ; 634-7143077 :ישראל633- :
3460346
עו"ד מורן שבתי – שירותי עריכת דין
דיני משפחה :אישות ,ירושות ואפוטרופסות וכן תביעות אזרחיות 2לפרטים;2.-3340033 :
243-7433334
פקיד/ה למפעל“
כתום בע"מ" באזור התעשייה בגבעון החדשה 2ידע באופיס הכרחי 2היקף :חצי משרה,
בשעות הבוקר 2לפרטים :יהודה טור 242-4.27233

חוג התעמלות

נפתח בשמחה בגבעון החדשה חוג התעמלות משולבת לנשים ,בימים ראשון
ושלישי ב .0:22-ביקב2
השיעור כולל חימום אירובי  +עיצוב דינמי ומתיחות לסיום2
מחיר .42 :ש"ח לחודש להשתתפות של פעמיים בשבוע או  .4ש"ח לכל
כניסה ללא התחייבות2
לפרטים :חני2243-3432000 ,
נא להביא נעלי התעמלות ומצב רוח טוב2
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להשכרה
 .חדרים ,כניסה פרטית ,חצר גדולה ,לשומרי שבת בלבד 2לפרטים2242-4222320 :

נדל“ן

להשכרה
מיידי ,קוטג'  4חדרים ,בשכונת הגפן 2לפרטים22.-443.320 ;24.-0032427 :
להשכרה
 .חדרים ,כניסה פרטית +מרפסת מקורה לפרטים , 2433343343

.2.-443433.

להשכרה -דירת  .חדרים ,חדשה ,מרוהטת מיידי לפרטים 224.3444344

הרס בית בחוות יישוב הדעת:

תקצירית
מועצה
אזורית

בעקבות ההרס החמור בסוף השבוע שעבר של בית קבע בנוי ומיושב בסמוך לחוות יישוב
הדעת ,שהתבצע תוך הטעיה מכוונת ,נשלח מכתב חריף לשר הביטחון בדרישה לחקור
לעומק את הפרשה ואת ההתנהלות החמורה שהובילה להרס 2בעקבות המכתב התקיימה
פגישה עם שר הביטחון ,שעיקרה הדרישה לקיים בירור מעמיק בדבר המהלכים שהביאו
להטעייתו ולהרס הבית 2במקביל התקיימו פגישות עם בכירים בצבא ובמינהל ,כדי לברר
לעומק את הסוגיה החמורה ובכדי לבסס נוהל מחייב בעת כוונה להרוס בית שנבנה על
אדמות מדינה2
כנס חירום לנבחרי הציבור:
ביום שלישי השבוע התקיים כנס חירום ליו"ר מזכירויות וועדים ולחברי המליאה,
בעקבות המצב המדיני וההחמרה באירועים הבטחוניים 2ראש המועצה נתן סקירה מדינית
ובטחונית ,ובעקבותיה התקיים דיון משותף2
סקר חיים בגיל:
בימים הקרובים יגיע לתיבות הדוא"ל של כל תושבי בנימין קישור לסקר חשוב מאד
לאיכות חיי כולנו 2מטרת הסקר היא לעזור לנו לבדוק צרכים ועמדות על מנת לפתח
שרותים שיאפשרו לכולנו להתבגר בכבוד ובשמחה בישובי בנימין 2הסקר מיועד לכל
תושבי בנימין החל מגיל  ,.0ודורש מכל אחד מאיתנו להקדיש מספר דקות בלבד לטובת
עני
השתלמות צח"י מועצתית :חברי צח"י (צוות חירום יישובי) ומערך החירום ביישובים
(כולל מזכירים ורבש"צים) מוזמנים להשתלמות בנושא אירוע חירום מתמשך ,שתתקיים
בע"ה ביום רביעי ,ט"ו באדר א' ,.3/./.2.3 ,בין השעות  .7:42-..:22במדרשת עפרה2
הזמנות מפורטות נשלחו באמצעות מזכירויות היישובים 2נא להירשם בטלפון או במייל -
2matnas@m.binyamin.org.il 2.-0077.2.
ין חשוב ביותר 2בואו והיו שותפים2
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כנס "אמצע החיים" של עמותת הותיקים :הכנס יתקיים בע"ה ביום שלישי ,ב' אדר ב',
 ,3242.3בשעה  .0:22באולם התרבות בישוב נילי 2בכנס יהיו הרצאות מומחים על סוגיות
המעסיקות אותנו בשלב הביניים בחיים ,ובסוף הערב יתקיים המופע "בילוי נעים" עם מולי
שפירא ,שיספר סיפורים משעשעים מתל אביב של פעם; וחני דינור שתלווה אותו בשירים
הישנים והטובים של פעם 2הערב מתקיים בשיתוף המשרד לאזרחים ותיקים ויהיה ללא
תשלום 2הזמנת כרטיסים בכתובת המייל  vatikimbakehila@gmail.comאו בטלפון 24.-
270234..
השתלמות "ותיקים למען קשישים" :עמותת ותיקים בקהילה מזמינה את ציבור המתנדבים
והפעילים בתחום הזקנה להשתלמות "ותיקים למען קשישים" 2ההשתלמות פותחת פתח
לעולם הזקנה והזקנים ,ומיועדת לעוסקים בתחום הזקנה הרוצים ללמוד ולהעשיר את
פעילותם 2ההשתלמות תתקיים ביום ראשון ,כ"ג אדר א' .42.2.3 ,בין השעות 2.4:22-.0:22
לפרטים נוספים ולהרשמה  -מיכל לוי 2 vatikim.mitnadvim@gmail.com 24.-3737332

תמיכה ביוצרים :מפעל הפיס מזמין אמנים ויוצרים להגיש בקשות לתמיכה בתחומים
הבאים :אמנות חזותית ,ספרות ושירה ,קולנוע וטלוויזיה ,אמנות הבמה ,בינתחומי 2המועד
האחרון להגשת בקשות –  20242.3פרטים והגשת בקשה – באתר מפעל הפיס:
2www.pais.co.il

רישום מאוחר :הרישום לגנים הסתיים 2מזכירות היישוב תבצע רישום לגנים רק עבור
משפחות חדשות שמגיעות ליישוב 2מועד מאוחר לרישום ייפתח במחלקת הגנים בלבד -
במועצה בפסגות ,על בסיס מקום פנוי בלבד ,בתאריכים  2.2242.3 - 232242.3בין השעות
20:22-.3:22

יריד שירות לאומי בבנימין :להזכירכם ,ביום רביעי הקרוב ,י"ט באדר א' ,.0/./.3 ,יתקיים
יריד שירות לאומי בבנימין ,ובו תהיה חשיפה למגוון האפשרויות לשירות לאומי משמעותי
בבנימין 2היריד יתקיים במדרשת עפרה 2לפרטים והרשמה באתר האגודה להתנדבות:
2www.sherut-leumi.co.il

מטפלות מחליפות במעונות :דרושות מטפלות להחלפת מטפלות במעונות על בסיס יומי2
מדובר על החלפות לימים בודדים בהתראה קצרה 2למעוניינות ,אנא פנו במייל:
2efrath@binyamin.org.il

להזכירכם  -מוקד  .23תמיד לשירותכם ,המוקד הבטחוני 2..20 -
חפשו אותנו גם בפייסבוק – "ארץ

