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

 04.3.05ז‘ אדר תשע“ט

 8..1חברי הוועד וצוות המזכירות מאחלים

דבר הועד

לכל התושבים חג פורים שמח !!
חברים יקרים,
בסוף החודש יתקיים אירוע הפרידה של ישראל צ'ונה ,מנהל האחזקה שלנו ,אחרי  73שנות
עשייה.
האירוע יתקיים ביום חמישי ה 01..7.0.82-בערב ,ההזמנות אצלכם בתיבות הדואר.
בואו להודות ולהתרגש יחד אתנו ועם משפחת צ'ונה כולה.
שימו-לב ,מדובר במסיבת הפתעה אז שומרים הכל בסוד!

השכרת מבנים ציבוריים –
עלויות ההשכרה של האולם שונו לרווחת התושבים .להלן העלויות החדשות –
אירוע ביום חול –  , ₪ 1..כולל מע"מ.
אירוע שבת –  ,₪ 8,0..כולל מע"מ.

מזכירות
ענבל דואק
מנהלת הישוב
mazkirg@gmail.com

שלום רב,
חודש מרץ הגיע עם ימים שטופי שמש שמזמנים לנו פריחה בכל הארץ ובגבעון החדשה
בפרט .תודה למי שצילמה הצבעונים הצהובים בכניסה לישוב ,שהציצו מיד אחרי השיא של
הצבעונים האדומים .השבוע ,סיירתי לי כהרגלי בישוב ,ונפעמתי מפינות החמד והפרחים
המעטרים בכל מקום .כבר עלה הרעיון להגיש את הישוב לתחרות "הישוב הכי יפה"
בקטגוריית ישובים קטנים .העניין נבחן.

157-5114005

עדכון לתושבי שכונת הזית
בימים הקרובים יופצו לכם מכתבים בנוגע להסדרת מספרי המגרשים בהם אתם גרים מול
החטיבה להתיישבות .נא הקפידו על חתימה על הטפסים והחזרתם למזכירות במהרה .רק
לכשיושלמו כלל החתימות יועברו לטיפול החטיבה להתיישבות.
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עדכוני מנהלות –






לפני כשבועיים נוקה וחודש מקווה הכלים לשימושכם .מוזמנים לעשות בו שימוש.
בשבועיים הקרובים יכנס צוות האחזקה למתיחת פנים במקלט שכונת הזית והתאמתו
למועדון הוותיקים היישובי .מבטיחה תמונות של לפני ואחרי בתום הפרויקט.
בימים הקרובים תתגבשנה רשימות של תמרורים /שלטים דהויים ברחבי הישוב (בתוכו
ולא מחוצה לו) .הנכם מוזמנים לעדכן אותנו במידה ונתקלת באחד כזה .פשוט צלמו
ושילחו מיקום מדויק לווטסאפ הפרטי שלי ( ).50-5114882והעניין יועבר בצורה
מסודרת לטיפול המועצה.
השבוע נערך תרגיל של פיקוד העורף המדמה רעידת אדמה בכדי להכשיר את צוותי
החינוך במעון ובגני .התרגיל עבר בהצלחה.

תחום החינוך
כבר שנה שעברה עסקנו בעזרה להורים שנאלצו לרשום את ילדיהם בירושלים .השנה אנו
מעוניינים לבחון הצרכים העתידיים לשם בחינת אזורי הרישום של הורי ותלמידי גבעון
החדשה .בקרוב תתקיים פגישה עם מנהל מחלקת החינוך .לשם קידום מענים נכונים והולמים
בתחום איזורי הרישום של בתי הספר היסודיים אנו מקיימים מיפוי קיים ורצוי .לשם כך נא
מלאו הטבלה המצורפת – . https://goo.gl/forms/hqUCMKcIo1LLExeC2
ולמי שנוח יותר ,ניתן לסרוק את קובץ הQR -הבא –

ולקינוח – המלכות האדומות שלנו ,קבלו את הכלניות -

בברכת חג פורים שמח לכל בית ישראל וגבעון החדשה
ענבל דואק
מנהלת הישוב
שעות פעילות הדואר
א' – 00:11-01:11
ב' 01:11-00:11 -
ג'00:11-00:11 -
ד'00:11-01:11 -
ה'00:11-00:11 -
נא שימו לב לשינויים .
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שלום רב
בתאריך  00.7.82יום שישי  ,בין השעות  , 8.:7.-80:..ייסגר לסירוגין הציר הראשי משער
הישוב עד למזכירות .
על מנת לאפשר את תהלוכת העדליידע  .בצורה בטוחה יותר
יש דרכים חלופיות לכניסה ויציאה מהישוב
לפרטים נוספים ניתן להתקשר לרבש"ץ פלא0529282983 -
חג פורים שמח .

צהרונים

הורים יקרים,
לקראת שבוע חג הפורים הנה העדכונים לגבי פעילות הצהרון:
בתאריך  81.1יום שלישי הצהרון יפעל בגנים בין השעות .8..00-85.00
בתאריך  .0.1יום רביעי תתקיימנה קייטנות פורים בגנים בין השעות .1.00-89.00
בתאריך  – .8.1חופשת פורים – אין פעילות.

תזכורת! אם טרם נרשמתם לקייטנת פסח – הרישום מסתיים ביום שישי הקרוב ,היכנסו
לאתר והירשמו עכשיו!
www.hakohav-haba.co.il

מסיבה פרידה (הפתעה) לישראל

קהילה
שלומית לביא
רכזת קהילה
050-1181189

כפי שכולם כבר יודעים

עדכנו מראש על מנת שנדע להיערך בהתאם עם כמויות האוכל
ומקומות הישיבה.
יש לעדכן עד ה .01.7.82תודה.
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קהילה
שלומית לביא
רכזת קהילה
050-1181189

פורים בגבעון החדשה
שימו לב ,השנה מספר אירועים לכבוד פורים ,על מנת שנערך נכון ועם כמויות נכונות של
מקומות ישיבה ,הפתעות לילדים ,אוכל וכול ישנה חשיבות מרובה להרשמה מראש.
שימו לב לאירועים ,לתאריכים והודיעו לי מראש ,החיוב יתבצע בעת ההרשמה ולא יהיה
החזר כספי למבטלים!
הורים ,סדנת הכנת משלוחי המנות מותנת בהרשמה מראש ,מספר המקומות מוגבל !!!

שימו לב – בזמן העדליידע הכביש יהיה חסום נא היצמדו להוראות הרבש"ץ
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קהילה
שלומית לביא
רכזת קהילה
050-1181189

גינה קהילתית
כפי שציינתי בעבר ,הגינה הקהילתית מתחילה לפעול ,לאחר מספר פגישות ,מדידות והרבה
מחשבה יוצאים לדרך !!
ב 04.7.82יום א ,בשעה 83:..נפגש בגינה הקהילתית ,להצגת הרעיון העומד מנגד עינינו
והחזון הקהילתי.
נציג לוח זמנים לפעילות ולעשיה.
ובינתיים
זכרו ,הזבל שלכם הוא האוצר של כולנו !
הביאו אתכם מגפיים שכבר לא תשתמשו ,בקבוקי פלסטיק ופקקים ,שברי חרסינות ושיש,
אופניים ישנים וכל דבר שניתן למחזר.
תודה לצוות שמגיע לפגישות ,מעלה רעיונות ,מתלהב ועוזר לקדם את הרעיון.
ציפורי הגינה המקסימות שהכנו ,עוד חגות באוויר ומחפשות מקום לנחיתה.
אל דאגה ,הן לא נשכחו בשבועות הקרובים יפוזרו ברחבי הישוב.

ותיקים
ונהנים
נעה שוראקי
05.-5.15504
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ותיקים ונהנים

ותיקים

בחסות המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ובחסות מועצת מטה בנימין יצאה

ונהנים

בשבוע שעבר קבוצת מטיילים רובם תושבי הישוב ומספר אורחים מישובים נוספים בסביבה,
לסיור בתל אביב ,בעקבות העצמאות .החברים שמעו מערן שביט דברים רבים ומרתקים על
המדינה ועל הקמת העיר תל אביב.

05.-5.15504

תודה רבה בראש ובראשונה לדרורה ,שדאגה לכל ולכולם.

נעה שוראקי

תודה לערן ולשלומית.
בעיקר – תודה לכל מי שהגיע ונהנה!

חדשות חדשה
שבת שלום לכולםםםם

נוער

השבוע עבדנו קשה על כל הפקות פורים שלנו

ליאור פרלמן

כמעט בכל יום בשבוע הגיעו בני הנוער לקשט ולארגן את המסיבה שלהם ואת שאר
התכנונים לפורים

lior1givon@gmail.com
054-188.148

היה מהמם לראות את שיתוף הפעולה ,ההירתמות להגיע למפגשים של ועדת פורים ולימי
עבודה ,גאה מאוד

השבוע ,יום רביעי ,הגיעו מדריכים מהצופים להכיר את שכבות ז-ט
ולהסביר על הצופים ובהמשך יגיעו להעביר פעילות.
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נוער
ליאור פרלמן
lior1givon@gmail.com
054-188.148
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במזכירות ,גני הילדים ובמעון ישנם ארגזים לאיסוף ממתקים וחטיפים לטובת הכנת משלוחי
מנות לכבוד החיילים שלנו שמתגוררים ביישוב!
החלוקה של במשלוחי מנות תתבצע ב ,22/3יום שישי ,בסביבות הצהריים כדי להגדיל את
הסיכויים שבני הנוער יוכלו להביא פנים אל פנים לחיילים שנמצאים בבית בסוף שבוע
תודה לכל מי שהביא עד כה! כולנו לוקחים בזה חלק

חדשות חדשה

נוער
ליאור פרלמן
lior1givon@gmail.com
054-188.148
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פרשת השבוע ויקרא ט' אדר תשע"ט

ועדת דת

הדלקת נרות – י-ם  ,83:.2ת"א .83:02
יציאת שבת –81:07
מנחה ערב שבת 83:7.
שחרית שבת – ..1:..
מנחה גדולה  80:7.מנחה רגילה 83:.5
בכל שאלה בנושא הלכות ודת ניתן לפנות לרב נחשון בטלפון  .50-3873477החל משעה
 82:..בערב והילך.

זכר למחצית השקל
משנכנס חודש אדר ולקראת חג פורים נהוג לתרום זכר למחצית השקל  ₪ 0.משתי סיבות
 .8זכר לקורבנות שהעלו בבית המקדש.
 .0הוכחה לשוויוניות והאחדות של העם" :עשיר לא ירבה ועני לא ימעיט"
חיוב במתן התרומה נעשה על פי מנהגים.

תענית אסתר
תענית אסתר יחול ביום רביעי  , 0..7.82 ,תחילת הצום  .4:70סיום .81:..

הלכות ומנהגי פורים
קריאת מגילה
קריאת מגילה יום רביעי  ,0..7.82 ,במהלך תפילת ערבית בשעה  .81:..למחרת ,במהלך
תפילת שחרית בשעה  .3:..חובה לשמוע פעמיים את המגילה.

מתנות לאביונים
מתנות לאביונים -מתן התרומה לשני עניים כדי שיוכלו לקנות מצרכים לחג כ.₪ 0.-

משלוח מנות
להראות את אחדות העם ולא כפי שאמר המן " ישנו עם מפוזר ומפורר"

סעודת פורים
יש להרבות בשתייה יין ואכילת בשר עד דלא ידע .

תחפושות
אחת הסיבות הינה שהתרומה לעניים תהיה בסתר וכך לא יידעו מי הנותן ומי המקבל.

חג פורים שמח לכל התושבים

חדשות חדשה

תקצירית
מועצה
אזורית
מטה
בנימין
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.פקקים בצומת המשטרה הבריטית :בעקבות פקקים חוזרים ונשנים לבאים מכביש 415
לצומת המשטרה הבריטית ,קידמה המועצה מהלכים שיקלו על הפקקים ,ובהם ויסות
התנועה הפלשתינית לכבישים אחרים בשיתוף הצבא ותחת אבטחה צבאית .בימים
האחרונים כבר חשנו הקלה בפקקים בשעות העומס הכבדות  -שעות אחר הצהריים .אנו
ממשיכים לעקוב.
שילוט וניקוז במפרידן אדם :בעקבות פניות רבות של תושבים ,קיימנו בשבוע שעבר סיור-
עבודה במפרידן אדם בהשתתפות נציגים של נתיבי ישראל ,המועצה והחברות המתכננות
והמבצעות השותפות לפרויקט ,במטרה לבחון מקרוב סוגיות של שילוט והכוונה .סוכם כי
יתוסף שילוט במקומות שבהם כיוון הנסיעה לא ברור .כמו כן יבוצעו סימני אור ,סימוני צבע
ומעקות בטיחות לפי התכנון .טרם הושלמו כל עבודות האספלט בחיבור לאדם – העבודות
נקבעו לסוף שבוע זה אך נדחו מפאת תחזיות הגשמים .כשייקבע מועד נוסף ,נודיע באתר
המועצה ובאמצעות קבוצות הווטסאפ לעדכונים בזמן אמת "בנימין עכשיו" (הצטרפות דרך
אתר המועצה).
היערכות לחירום :השבוע קיימה המועצה יום היערכות לביקורת מל"ח רשותית,
בהשתתפות נציגי רח"ל (רשות החירום הלאומית) ופיקוד העורף .המכלולים השונים הציבו
את יעדי השירות השונים בחירום ,מתוך ראיית החשיבות במתן כמה שיותר שירותים
לתושבים ברמות החירום השונות ,וכעת ייבחנו הפערים וייבנו הנהלים לקראת ביקורת
מקיפה שתיערך במועצה בעוד כחודשיים על ידי רח"ל.
באותו ערב התקיים תרגיל ראשון מסוגו לדוברי הצח"י ביישובים – מחלקת תקשורת
בשיתוף אגף ביטחון ,מדור קהילה ואגף רווחה ,הכינו בעקבות צורך שעלה מהשטח ,תרגיל
המדמה מצב חירום אמיתי .הדוברים תרגלו תרחיש חירום מתפתח ונדרשו לתת מענים
לאתגרים השונים ,כולל ריאיונות מצולמים ומוקלטים על ידי עיתונאים שהגיעו מערוצי
התקשורת (האמיתיים) .משובי התרגיל העלו שהיה זה תרגיל איכותי ומרתק .זו הזדמנות
להודות לכל השותפים לתרגיל ולכל הדוברים שהגיעו על המוכנות להתנדב למשימה חשובה
זו ועל הבנת הצורך בתרגול והשתלמות.
השתלמות רבש"צים :השבוע התקיימה השתלמות רבש"צים בהובלת אגף הביטחון
ובשיתוף חטיבות בנימין ואפרים.
ההשתלמות ארכה שלושה ימים ,ובמהלכה למדו הרבש"צים על מאפייני האוכלוסייה
הפלשתינית ,התנהגויות ,תרבויות ואתגרים מבצעיים ,תחקירי אירועים ,סמכויות רבש"צים,
הפעלת רחפנים באירוע חירום ,סימנים מחשידים .בסופה של ההתשלמות התקיים יום טיול
מגבש בשטח.
שיבוץ ורישום לתיכונים :אגף החינוך והמחלקה לביקור סדיר עוקבים בימים אלו אחרי
תהליכי הרישום והמעברים של תלמידי החטיבות והתיכונים ,ומוודאים שכל תלמיד
ותלמידה מצאו את מקומם ונרשמו במוסד חינוכי מוכר .לסיוע פרטני ניתן לפנות לאגף
החינוך ,בטלפון  .0-22378.7או במייל .adias@binyamin.org.il
הנגשה טכנולוגית :לאור תקנות חדשות ממשרד החינוך בנוגע ל'קול קורא  -הנגשה
טכנולוגית לתלמידים עם מוגבלויות'  -על מנת שתיבחן בקשתכם לקבלת ציוד טכנולוגי
מותאם ,יש למלא טופס בקשת הורים בצירוף המסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות
של התלמיד ועל הצרכים הנובעים ממנה ונוגעים לתפקודו במוסד החינוכי .את הטופס יש
להגיש למחלקת החינוך מיוחד במייל .rinatf@binyamin.org.il :המחלקה לחינוך מיוחד
תטפל בפנייה בשיתוף גורמים מבית הספר ומשרד החינוך ,ותעדכן אתכם בסטטוס הטיפול
בפנייה .לפרטים ושאלות נוספות :רינת פריברט  ..0-2233824מידע מפורט  -באתר המועצה>
אגפי המועצה> אגף החינוך> מחלקת חינוך מיוחד>התאמות הנגשה טכנולוגית.
אקסלרטור בנימין-טק :בנימין פורצת דרך לעולם ההיי-טק – השבוע חגגנו סיום מחזור
ראשון של קורס יזמי ההי-טק של "בנימין-טק" ,ונפתח המחזור השני .פרויקט "בנימין טק"
של המועצה האזורית פתח השבוע בחגיגיות גם את המחזור הראשון של אקסלרטור (מאיץ)
בנימין טק – מדובר בתוכנית שמסייעת ליזמי סטארטאפים להביא את הרעיון שלהם למוצר
ולגיוס הון ,בשיתוף משרד הכלכלה ומעוף .בערב הפתיחה הוצגו פיצ'ים של יזמים ,והרצאה
של היזם הסדרתי רן שטראוס .למעוניינים להצטרף – פרטים באתר בנימין טק.

חדשות חדשה

תקצירית
מועצה
אזורית
מטה
בנימין
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אכיפת אתרי פסולת :המינהל האזרחי מבקש להביא לידיעת תושבי בנימין ,כי השבוע ביצעה
יחידת הפיקוח במינהל האזרחי פעילות אכיפה כנגד דרך אספלט בלתי חוקית בין נחליאל
לנווה צוף ,וכנגד אתר פסולת בלתי חוקי בואדי זרקא שבאזור בנימין .במהלך הפעילות
אותרה בואדי זרקא ביובית שנתפסה בניסיון להזרים מי שופכין לנחל .הביובית נלקחה
למגרש ההחרמות בבית אל .באותו יום ביצעה יחידת הפיקוח פעילות אכיפה כנגד אתר בלתי
חוקי לשפיכת עודפי עפר שפעל בדיר אביזיע ,הסמוך ליישובים טלמון ודולב שבמערב בנימין.
במהלך פעילות האכיפה התגלה כי פועלת באתר מטמנת פסולת בלתי חוקית .יחידת הפיקוח
ביצעה חסימות במקום בכדי למנוע כניסת משאיות לאתר ,ונתפס כלי הנדסי שהפעיל את
האתר .צו אכיפה נמסר לבעלים .מנהל יחידת הפיקוח חזר והדגיש כי יחידת הפיקוח משקיעה
משאבים רבים על מנת למגר תופעות בלתי חוקיות ולהגן על הסביבה.
אליפות הספורט לתיכונים :בתחרויות הספורט לבנות של התיכונים והאולפנות בבנימין ,של
מחלקת הספורט במתנ"ס בשיתוף אגף החינוך ,שהתקיימה היום בעפרה ,ניצחו :בכדורעף -
מקום  8אולפנת עפרה ,מקום  0אולפנת מעלה לבונה ,מקום  7אולפנת נריה .במשיכת חבל -
מקום  8אולפנת נריה ,מקום  0אולפנת עפרה ,מקום  7אולפנת מעלה לבונה .בכדורסל  -מקום
 8תיכון כאן כפר אדומים ,מקום  0אולפנת עפרה ,מקום  7אולפנת נריה .תודה לספורטאיות
הצעירות ולכל השותפים בהפקת התחרויות.
דרושים/ות :דרושים/ות סייעים/ות לבית הספר במצפה יריחו ,משרה חלקית .שכר כמקובל
במועצה .לפרטים שליחת קו"ח  -שגית מזרחי .sagitmi@binyamin.org.il
לאגף הרווחה דרושים עובדים סוציאליים לטיפול בילדים בסיכון ( חוק נוער) .נא לשלוח
קורות חיים ל.revaha@binyamin.org.il-
דרושות/ים מדריכי/ות משחק לתכנית "נתיבים להורות לגיל הרך" באגף הרווחה לפעילות
חווייתית משותפת עם הורים וילדיהם ,במזרח בנימין ובמערב בנימין .הפעילות מתקיימת
למשך שעה בבית המשפחה .העבודה מלווה בהדרכה של עו"ס ,רכזת התכנית ,ומתבצעת
ביישובים ברחבי המועצה ,כ 0-7-פעמים בשבוע בשעות אחה"צ .לפרטים נוספים ניתן לפנות
אל אורית ברח"ד  .50-30.74.8קו"ח ניתן לשלוח במייל  barchado@binyamin.org.ilאו
בפקס ..0-2233081

