
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  
 

 גתשע"  ד' אדר                       14.2.13
 

 
 

   www.givon.org.il  כתובת האתר של הישוב

 m@givon.org.il   כתובת דוא"ל של הישוב הוא

 
 אוליצקי גדי, אלקובי מוריס, אליהו גיתשל, חן אילנה, ארנסטי ניר)  הוועד דבר

 
 לקראת אסיפת החברים בשבוע הקרוב, אנו מבקשים את תשומת ליבכם לנושא שלהלן:

 
ום,  פעילה ציונית , מייסדת היישוב גבעון החדשה אבנלהנצחת שמה של רחל איכ – "כיכר רחל"

 מותה. יום וחברת היישוב, עד 
 

יישוב, שוב לפני מספר שנים, כדי לשפר את  מראה הבאחת מן ההחלטות שהתקבלו על ידי היי
 . הייתה עיצוב הכניסה לגבעון החדשה

היישוב רכש את שירותיו של האדריכל גורלי . הכיכר בכניסה ליישוב עוצבה באופן אומנותי, 
עם מוטיבים   םייחודייוהפסל הסביבתי שקיבלנו הינו יצירת פאר בה נטמעו  אלמנטים 

 ב הלקוח מן המקורות ולמיקומו בארץ. המתאימים לשם היישו
 . "מקלעת השמש"שמה המקורי של יצירת האומנות והכיכר הינה 

 
ליוצר אומנות, קיימים זכויות יוצרים המעוגנים בחוק ולא ניתן לשנות את פני היצירה, אלא 

 . בהסכמת היוצר
 

נעשו שינויים ם )ז"ל( , אובנמחוסר ידיעת החוק ומתוך רצון לשמר את זכרה של רחל  איכ
ב"מקלעת השמש" , על ידי היישוב , הוסרה כיתובית שהייתה חלק מהותי בעיצוב ובמקומה, 

 הושמו המילים "כיכר רחל"  . 
 

 וביקש להשיב את המצב לקדמותו. כשלוש שנים, פנה אלינו האדריכל לפני 
 

 א להחלטת להביא את הנושהחלטנו לאחר שנבדקו הדברים לעומק, לרבות חוות דעת משפטית, 
 :מהטעמים הבאיםהתושבים 

 שהיא נכס אומנתי.לשמר את היצירה האומנותית של היישוב,  (1

איננו יכולים להשאיר את המצב כפי שהוא אלא בהסכמת היוצר,  –מבחינה חוקית  (2
 והיוצרים לא הסכימו לשינוי.  

תכנון נמצאה חלופה הולמת וראויה להנצחת שמה של רחל , כאשר האדריכל גורלי, סייע ב (3
 הכיכר החלופית, ללא עלות כספית.

http://www.givon.org.il/
mailto:m@givon.org.il
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לאור האמור, כינסנו אסיפת חברים לפני כחודש וחצי והתקבלה החלטה לפיה, תוסב הכיכר 

 לזכרה של רחל.העליונה 
 

על אף ההחלטה שהתקבלה, חתמו לאחרונה תושבים על עצומה המחייבת אותנו לכנס אסיפת 
 חברים חדשה ולדון בנושא מחדש. 

 
 מהתושבים שיגיעו לאסיפה לתת את הדעת לשני דברים מרכזיים: אנו מבקשים

אם תתקבל החלטה שמשמעותה היא להשאיר את המצב הקיים היום, המשמעות היא  .1
ואנו עלולים י האדריכל ויוצרת "מקלעת השמש"  שהיישוב יתבע  בבית דין , על יד

 מחברי היישוב.  אחד כל עלאשר עשוי להיות מושת   ₪ 111,111-לספוג קנס המוערך בכ

בה עץ זית גדול ,  עיינט, הכיכר העליונה )מעל המזכירות( , עוברת שינוי עיצובי  .2
אנו סבורים .מדהים הנשקף משם נוף ניתן לראות חלק גדול של היישוב והמהכיכר 

, ראויה ונכונה יותר , שלעצם העניין, יש בה הזדהות לזכרה של שזוהי חלופה שוות ערך
 .  רחל

 
 

 לבוא להצביע., יקרים, אנו מבקשים  מכל אחד מכם, לבחון היטב את הדבריםתושבים 
 ניתן לקבל העתק חוות דעת עו"ד במזכירות הישוב

 
 (בסלו שרון, ברוינר יהודה)   המזכירותדבר 

 1312222-22, 1312535-22:   טלפון
 

 ככר רחל – אסיפת חברים
באולם  21:11,  בשעה 2113ואר בפבר 11בתאריך   תתקיים אסיפת חבריםכאמור לעיל,   

 האירועים.  
ותתקיים במניין החברים  21:31באם לא יהיה המניין הקבוע בתקנון תדחה הישיבה לשעה 

 הקיים.
 

 בכניסה ליישוב כלי רכב בדיקת 
היישובית והתקבלה שורת  ןהביטחוהאחרון ביישוב , התכנסה וועדת בעקבות גל הפריצות 

 יאות המטרידה.ות כדי להתמודד עם המצהחלט
 חלק מהצעדים ניתנים ליישום באופן מידי, בחלק מן הדברים נדרשת היערכות ארוכה יותר. 

 
כצעד פותח, תועמק בדיקת כלי הרכב  בכניסה ליישוב ותתבצע בדיקה יסודית יותר על ידי 

 השומרים. 
 

 ואיפוק בכניסה וביציאה מן היישוב.אנו מבקשים מן התושבים לגלות סבלנות 
 

 מידית על כל תנועה חשודה ביישוב. ושבים מתבקשים לגלות ערנות ולהתריע הת
 להלן מספרי טלפון בחרום: 

 
 150-1135551 –אייל ציפורי 

 111 - זאב  משטרת גבעת
 1211 -מוקד בנימין 

 
 רכישת כסאות  

 למזכירות.יפנו הכיסאות החדשים באולם אירועים,  דוגמת  לרכוש כסאות המעוניינים
 ההזמנה תיסגר ביום שלישי הקרוב. ההזמנה.כמות ייקבע לפי המחיר 
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 (אייל ציפורי )דבר הרבש"ץ 

 דרושים:

למערך האבטחה בישוב דרושים מאבטחים צעירים יוצאי צבא לתגבור מערך 

 השמירה בישוב.

 תחילת העבודה מיידית. לפרטים נא לפנות לרבש"ץ 

 

איתרו בית  . הנהגים ברר בהמשך כרכב גנובוב רכב, שהתנכנס ליש ,בשבוע שעבר, בשעות הערב

לתוך  אספו הגנבים פרצו לבית דרך חלון שהיה עם תריס מוגף ו וחנו בפתחו.בראש הגבעה חשוך 

תוך פעולתם, אולם  בעלי הבית הפתיעו את הפורצים  שק את הרכוש אותו הם רצו לגנוב.

ברור שמקרה  אולם, רכוש, מקרה זה הסתיים ללא פגיעה באדם או הפורצים הצליחו לברוח . 

במהלך הפריצה או לאחר  קשה יותר, עם פגיעות בנפש   כזה יכול היה גם להיגמר בצורה אחרת,

ברכב לא היו מחבלים מהיבט בטחוני אחר, התמזל מזלנו ו .מכן במנוסה שלהם מהיישוב

 שמטרתם הרג.

 בתחקיר של האירוע הופקו הלקחים הבאים :

  ערנותהיישוב, בכניסת כלי רכב והמאבטחים הונחו להגביר תועמק ביותר הבדיקה בשער  . 
 ,כאשר עוזבים את הבית יש להקפיד על סגירה מוחלטת של כל הדלתות והחלונות בבית   

 כולל הגפה מלאה של התריסים

  מומלץ  /או בחצר. לבית ו בכניסה דולקת,בשעות החשיכה יש להשאיר תאורה חיצונית
תוך הבית, בחדר המדרגות או בחדר הפונה לחזית וכן מאוד גם להשאיר אור דולק ב

 להשאיר רדיו דולק.

  . תושבים שאין להם מדבקת רכב של היישוב , אנא פנו למזכירות לקבל מדבקה 

 

נבחנת האפשרות )והעלות( של התקנת "שער חכם" שמזהה ע"פ מספר הרכב את הרכבים 
ומרים לבצע את תפקידם, אנחנו שבים אבל בינתיים, ע"מ לעזור לש  המורשים להיכנס ליישוב,

ולחכות בסבלנות כשהרכב   ומבקשים מהתושבים להדביק מדבקות זיהוי ברכבים שלהם ,
 שלפניהם עוצר כדי להזדהות .

אבקש מהתושבים לגלות ערנות בכל שעות היום ולדווח לי או לשומרים על כל רכב או אדם חשוד 
 ברחבי היישוב.
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 : שעות פעילות הדואר

 

 עד שעה משעה  יום בשבוע

 20:00 11:11 יום ראשון

 11:11 15:11 שני יום

 13:11 11:11 שלישי יום

 20:00 18:00 רביעי יום

 15:00 12:00 חמישי וםי
 

 

 ועדת תרבות  ) רונית גורני, אליעזר שמאע, פיני זלייט(

 

 

 

http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%93%D7%95%D7%90%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C+%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D&hl=iw&sa=X&biw=819&bih=387&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=H8WdTZ2jzkbQbM:&imgrefurl=http://www.epochtimes.co.il/news/content/view/14275/92/&imgurl=http://www.epochtimes.co.il/news/images/stories/2010d1/environment/168_doar_s.jpg&w=280&h=210&ei=jPk-UJjMEYSn4gTkyYCgDg&zoom=1&iact=hc&vpx=142&vpy=56&dur=1156&hovh=168&hovw=224&tx=118&ty=89&sig=112305127067185590604&page=3&tbnh=103&tbnw=187&start
http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%93%D7%95%D7%90%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C+%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D&hl=iw&sa=X&biw=819&bih=387&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=H8WdTZ2jzkbQbM:&imgrefurl=http://www.epochtimes.co.il/news/content/view/14275/92/&imgurl=http://www.epochtimes.co.il/news/images/stories/2010d1/environment/168_doar_s.jpg&w=280&h=210&ei=jPk-UJjMEYSn4gTkyYCgDg&zoom=1&iact=hc&vpx=142&vpy=56&dur=1156&hovh=168&hovw=224&tx=118&ty=89&sig=112305127067185590604&page=3&tbnh=103&tbnw=187&start
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 (נועה שוראקירכזת קהילה 

noanoa171@gmail.com    1251125-212נועה  
 

 חג פורים חג גדול לילדים
  חג פורים הגיע וכולנו נפגשיםחג פורים הגיע וכולנו נפגשים

 באולם האירועיםבאולם האירועים  50:1150:11בשעה בשעה   21/2/5221/2/52ביום שני ביום שני 

 פורימון עם פרסים ותחנותפורימון עם פרסים ותחנות

 תחרות תחפושות שווה במיוחד!!!תחרות תחפושות שווה במיוחד!!!

  נולד?"נולד?"ההצגה "איך צחוק ההצגה "איך צחוק 50:1150:11
  המשפחההמשפחה  לכל לכל   הצגה פורימית הצגה פורימית 

 לאורח.לאורח.  2121₪₪לתושב, לתושב,   ₪₪  5151יסה יסה כנכנ

 בלי תירוצים כולם באים!!!בלי תירוצים כולם באים!!!

 

 

                                                  

 

 

 

 אדום דרום - מטיילת קהילה
 

 החדשה. בגבעון מטיילים חוג ולארגן כקדם ימינו לחדש בכוונתנו
 אחת לחדש לטיול שבת, באוטובוס ובלווי על פי תכנית שנתית, נצא

 מדריך. 
 העליונה . מהסובה 23:32 בשעה 2232332253 בשבת יצא הראשון הטיול

 סיבוני. נבקר  אסף ש"ע ומצפור עם ניר קיבוץ של המים מאגר :המסלול
 פריחת ובאתר   525-ה  יחידת של הנצחה אתר -השחור"  באנדרטת "החץ

 סעד.  בצומת  הכלניות
 –יאשר  והצבא . במידה(ירנחב) בארי בבתרונות רגוע הליכה נקיים מסלול

 ק "אנז באנדרטת נבקר
 50:22  -משוערת    חזרה

 המשתתפים. באחריות  וצהריים בוקר ארוחת
 . ח"ש 522למשתתף  בהרשמה מראש   עלות

 מוגבל! המקומות' מס
 .  קיום הטיול מותנה במספר בנרשמים

 רכזת הקהילה . -נועה  –פרטים והרשמה 
 

mailto:noanoa171@gmail.com
mailto:noanoa171@gmail.com
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 ) אליה זלייט( נוער רכזת

 מיקום תיאור הפעילות רובד גילאי עד שעה משעה  תאריך ום בשבועי

13.221. יום חמישי    חדר הנוער חובהפעילות  ט-ז 21:11 10:11 

 חדר הנוער  פעילות חופשית כולם   21:11  חמישי יום
 

:קורס הכנה לצבא  
ם הצעירים יות יהודה ״ המכשירים את המתגייסיהשנה אנו ממשיכים את פעילותינו עם ״אר  

.המעוניינים להצטרף מוזמנים לפנות אליי לקבלת פרטים.  לקראת גיוסם לצה"ל    

 
 תרומה לחדר הנוער

 אנו זקוקים לשולחן סלון. אם ביכולתכם לתרום - נשמח מאוד!!
 

 noargivon@gmail.com,  2225153-212אליה זלייט , רכזת נוער, 
 
 

           

 ועדת דת  

 
 ממנהגי חג הפורים

 זכר למחצית השקל 
 משנכנס חודש אדר ולקראת חג פורים נהוג:

 משתי סיבות ₪ 22ת השקל צילתרום זכר למח
 .זכר לקורבנות שהעלו בבית המקדש.1
 . הוכחה לשוויוניות והאחדות של העם 2

 "עשיר לא ירבה ועני לא ימעיט"
 ה עפ"י מנהגים.חיוב במתן התרומה הינ

                                                                                                                 
 תענית אסתר

 .11:21סיום  15:12,תחילת הצום 2113בפברואר  21 חמישיתענית אסתר תחול ביום 
 
 הלכות ומנהגי פורים 

 
  קריאת מגילה

במהלך  ,למחרת.  11:21בשעה  ערביתת במהלך תפיל, 2113בפברואר  23 , במוצ"שה קריאת מגיל
 . בבוקר( 11:11)לנשים בשעה  12:21תפילת שחרית בשעה 

 להשתמש בנפצים. מוחלט  יש להצטייד ברעשנים אך חל איסור
 

 משלוח מנות
 מיני מטעמים. 2אנשים לפחות כאשר בכל משלוח יש לפחות  2 -יש לשלוח ל

 ת המשלוח הוא בחג עצמו.מצוו
 

 סעודת פורים
  ."עד לא ידע" יש לקיים סעודת מצווה בחג הפורים )ולא בערב פורים( ולהרבות בשתייה ככתוב

 
 מתנות לאביונים

 מתן התרומה לשני עניים ע"מ שיוכלו לקנות מצרכים לחג. -מתנות לאביונים
 

 פורים שמח לכל התושבים  

mailto:noargivon@gmail.com


 7 

 תושבים משתפים...  

!ב היקרותנשות הישו  

 "סוד ימות המשיח"הנכן מוזמנות להרצאה בנושא 
 שתערך ע"י הרב אלי עמר מרצה בכיר מטעם ערוץ "הידברות".

 ביום רביעי כ"ד באדר תשע"גההרצאה תתקיים אי"ה  
 חנה אזולאי  בערב בבית של 02:22בשעה   6..3.6

 רח' כליל החורש גבעון החדשה.
    258-5328338מית מרדכי שלו  252-0836642רחל נגר  :לפרטים

 כניסה חופשית,  כיבוד קל

 !לראותכןנשמח 
 
 

 פינת המודעה הקטנה
   

 מעסה מנוסה ומיומן
 

 בוגר מכללת רידמן ,המתמחה במגוון שיטות טיפול ועיסויים כגון: מעסה מוסמך ובעל ניסיון רב,
ות ,ישמח להגיע לביתך קלאסי, שוודי, רפואי, רקמות עמוק, עיסוי נשים הרות וטיפול באבנים חמ

 152-2551232ולהעניק לך עיסוי מפנק ומרגיע ,או טיפולי לפי הצורך. רענן 
  

 מספרה  פרפר

    hair shop 
 
 עיצוב שיער, קוסמטיקה ,עיצוב גבות ,איפור ערב וכלות, הסרת שיער בשעווה . מרכז מסחרי 
 .12-5322013גבעת זאב לפרטים : 

 
 אהרוני  –דפוס הנביאים 

 
בצע בבית הדפוס שלו עבודות דפוס כגון: כרטיסי ביקור, פלאיירים, פרוספקטים, מגנטים, מ

חשבוניות, ספרי מחזור, מדבקות, שלטים, מעטפות, מודעות, גלויות, נייר מכתבים, ספרי מחזור, 
 שירות עד הבית  לאדריכלים, הזמנות לאירועים, עבודות גמר, כריכות ועוד.... העתקות אור

 212-2521152, ישראל:  215-3051133דודי: 
 
 

 ערן צדוק  –אדריכל 
 

 .Er_z@walla.com ,152-5055552לפרטים : –תכנון אדריכלי נהול ופיקוח 

 
 
 

 דוד -חשמלאי 
 

 שקעים.. התקנת גופי תאורה ועוד.. חשמלאי מבצע כל סוגי עבודות חשמל לבית ולחצר.
 .1512122122,  2322511051-לפרטים : עבודה יסודית אחראית ומקצועית.

 
 המלצות ניתן לקבל ממשפחת יקותיאלי.
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 ן"נדל
 
 יס , כניסה  –חדרים, כניסה נפרדת , חצר קטנה, מזגן חדש, חיבור כבלים  2דירת  – להשכרה

 151-2212120מיידית.  לפרטים:  

 152-2311220וחצי חדרים ,מרוהטת חלקית, מזגן  מידי לפרטים : 2דירת  -  להשכרה 

 

 האזורית מהמועצה ציריתתק
 

מחלקת הגנים מודיעה כי הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשע"ד  סיום הרישום לגנים:
הסתיים. רישום מאוחר יתקיים רק במשרדי מחלקת הגנים אשר בבניין פרח בפסגות, בתיאום 

אנא עקבו אחר הפרסומים  -מראש ובתאריכים שיפורסמו. מי שטרם רשמו את ילדיהם לגנים 
 נדון.ב
 

הרשות הארצית לכבאות והצלה מפרסמת בימים אלה מכרז לגיוס מועמדים למשרת  כיבוי אש :
שנים  11שנות לימוד, עמידה בדרישות בריאותיות, גיל  12לוחמי אש. תנאי המשרה: סיום 

לפחות, ידיעת השפה העברית, בעל רישיון נהיגה בתוקף, היעדר עבר פלילי. ניתן להגיש טופס 
(. איגוד הרשויות www.102.co.il) 21.2.2113מקוון באתר כבאות והצלחה עד תאריך מועמדות 

לכיבוי והצלה באיו"ש ובקעת הירדן מבקש לעודד מועמדים מתאימים להגיש מועמדות, בכדי 
 שישובצו במחוז איו"ש בעתיד.

 
בעיתון "ארץ בנימין", לאחרונה הודיע פיקוד  כפי שכבר פורסם הפסקת סבסוד מערכות ברק:

מנויים פרטיים  011העורף על הפסקת סבסוד מערכת הקשר "ברק". כיום קיימים ברחבי יו"ש 
יפסיק פיקוד העורף את הסבסוד, ועל כן המחיר למנוי צפוי  1.3.13מסובסדים, אך החל מתאריך 

מובייל -התקשר מיידית לחברת הוטלעלות משמעותית. מנוי אשר רוצה להתנתק מהשרות יכול ל
 . 150-0131053למספר 

 
, תתקיים ההשתלמות לדוברי 10.2.13ביום ראשון הקרוב, ז' באדר,  השתלמות לדוברי יישובים:

היישובים )ולתושבים שהנושא חשוב להם( במרכז המבקרים נחלת בנימין. ההשתתפות מותנית 
מדיה ככלי -, על "הניוFeedmedia, מנכ"ל נמרוד פרידברג -בהרשמה מראש. בהשתלמות ירצו  

 –, על "השפעת הדובר על העיתונאי". פרטים והרשמה 2להשפעה מהבית"; ועמית סגל, כתב ערוץ 
 באתר מטה בנימין.

 
 

: השתתפות תיירות בנימין בתערוכת התיירות הבינלאומית תערוכת התיירות הבינלאומית
היתה מרשימה ומוצלחת. הביתן הגדול שהוקם  השנתית בגני התערוכה בתל אביב בשבוע שעבר,

היה יוצא דופן בסגנונו התנ"כי ומשך אלפי מבקרים מענף התיירות מהארץ והעולם. בתערוכה 
הושק מיתוג חדש למשיכת מבקרים לאזורנו, תחת הכותרת: "ארץ גיבורי התנ"ך". מטרת מיתוג 

רים מהעולם לבוא לבקר זה הינה למנף את מגמתנו במשיכת המוני בית ישראל ושאר תיי
 גיבורי התנ"ך שחיו בנופים אלו, ולייצר כאן תיירות ענפה. -ולהתחבר לאבותינו 

 
 

בתערוכה הוצגה גם מפת שבילי אופניים חדשה שזה עתה יצאה לאור, ומהווה מודל ואב טיפוס 
לסדרת מפות טיול שייצאו על כל מרחבי בנימין. בעמדה ייחודית שהוקמה בתערוכה צפו 

קרים במשקפי וידאו שבהם הוקרן תקציר של מיצג שילה הקדומה, אשר ייפתח בקרוב המב
למבקרים. בבר המרכזי הוגשו טעימות יין משובח מיקבי בנימין, חולקו מפות ועלוני מידע על 

 אפשרויות הנופש והטיול בבנימין והתבצעה הרשמה לסיורים של סוכני תיירות ומורי דרך אשר 
 את האזור ולהביא לכן את קבוצותיהם.יגיעו בקרוב להכיר 

 בת שלום, המועצה האזורית מטה בנימיןש

http://www.102.co.il/

