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תשע“ז
 71.4.02כ“ו
אייר תשע“ג
ניסן ח‘
81.4.81

 04.9.02כ“ג אלול תשע“ז

דבר
מזכירות

בפרוס עלינו השנה החדשה
אנו מברכים את התושבים ומאחלים
שנה טובה ומוצלחת ,
שיתמלאו משאלות ליבנו לטובה .
שנת בריאות ובהירות  ,שנת שלווה ועשייה ,
שנת חברות וקירבה  ,שנת שמחה ואור ,
שנת נתינה ומחילה ,
ועד ההנהלה וצוות המזכירות .

זמני פעילות מזכירות בראש השנה
המזכירות תהיה סגורה מיום רביעי  ,71.9.02ערב חג ראש השנה
חזרה לשגרה ביום ראשון .71.9.02
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אנו קוראים לכל התושבים לרשום כחברי אגודה את ילדיהם
רישום ילדים כחברי אגודה-
אשר עברו את גיל  70וסיימו שירות צבאי כחברי אגודה .לשם כך יש לפנות למזכירות ולמלא
טופס הרשמה ,בצירוף העתק מתעודת הזהות.

סימוני כבישים -השבוע המועצה חידשה סימונים בכבישים .הסימונים כוללים מעברי חציה,
סימון פסי האטה ,איסור חניה ועוד.
אבקש את תשומת ליבכם להקפיד לא לחנות במקומות אשר החניה בהם עלולה לגרום לסיכון
חיי אדם ולהפריע לתנועה כגון בקרבת מעברי חציה ,סביב ככרות בישוב ועוד.

היערכות פינוי אשפה לקראת החגים
אנו מבקשים להוציא את הגרוטאות על כל סוגיהן :ספות ישנות ,מזרנים ,ארונות ,מיטות,
שידות ,מקררים ,מכשירי חשמל ועוד ולהניחם בצורה מסודרת במקומות המיועדים לכך.
ממחלקת תברואה של המועצה נמסר כי בכדי לייעל את תהליך פינוי האשפה  ,פינוי
הפסולת והאשפה יתבצעו גם בשעות הקטנות של הלילה  ,נבקשכם שלא להחנות את כלי
הרכב סמוך למכולות האשפה .נא גלו הבנה והתחשבות בצוות עובדי המחלקה העושים את
מלאכתם במסירות  -לטובת ניקיון הולם וראוי לקראת החג .כמובן שעובדי התחזוקה
נתבקשו לעשות את עבודתם בצורה שקטה ככל האפשר.

שעות מזכירות הישוב
השבוע ,באופן חד פעמי ,ישתנו שעות העבודה במזכירות כדלהלן:
ביום ראשון ה 02.9.02 -המזכירות תפעל אחר הצהריים בין השעות  ,10:11-10:11זאת
במקום יום שני ה.01.9.02-

תרגיל בטחוני
החל מיום חמישי ה 01.9.02-ועד למוצאי שבת ה 01.9.02יתקיים תרגיל בטחוני של מג"ב
באזור הישוב.
ייתכן ותהיה נוכחות נראית לעין של אנשי ביטחון חמושים ,רכבים של כוחות הביטחון ועוד.
אין סיבה לדאגה !
במקרה חירום ניתן לפנות אל מנש הרבשץ בטלפון .157-9717919
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החזר הוצאות נסיעה לתלמידים בתחבורה הציבורית


בשנת הלימודים תשע"ח ,יש להגיש את הבקשות להחזר נסיעות באתר
האינטרנט של המועצה בלבד .האתר יפתח החל מיום שישי  ,י' באלול תשע"ז
 .0.9.7102ועד יום ה' יב' בכסלו תשע"ח  91.00.7102בלבד .



בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה  ,לא יטופלו !!



החזרי הנסיעות ,ינתנו אך ורק לתלמידים הרשומים במנהל האוכלוסין ,כתושבי
המועצה האזורית מטה בנימין.
לא ינתנו החזרי נסיעות ,לתלמידים הלומדים בפנימיות או במוסדות הפועלים
בשעות הערב.
החזרי נסיעות ניתנים ,רק לתלמידים הלומדים במוסדות לימודיים ,המוכרים ע"י
משרד החינוך.
יש לפעול בהתאם להוראות באתר ולצרף מערכת שעות חתומה על ידי בית הספר.
אישור הבקשה ,מותנה באשור אגף הסעות במשרד החינוך.






שעות מזכירות הישוב
בימים – א'  ,ג‘ ,ד‘ ,ה‘ ,בין השעות 08:30-14:00
ביום ב' – בין השעות .18:00- 16:00

שעות פעילות הדואר
א' 18:00-20:00 -
ב' 10:00-13:00 -
ג '15:00-18:00 -
ד'81:11-01:11 -
ה'13:00-16:00 -

עטרה כהן .052-7966607 ,
כתובת מייל mazkirg@gmail.com
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תחרות הסוכה היפה
לקראת החגים הבאים עלינו לטובה ,אני מזמינה את כולכם להשתתף בתחרות הסוכה
היפה.
הסוכה היפה תזכה את בוניה במתנה יקרת ערך !
משפחות אשר מעוניינות להירשם לתחרות ,צרו עמי קשר בוואסטאפ.
שופטים אשר מעוניינים לעבור בין הסוכות פנו אלי בוואסטאפ.

רשימת תפוצה לקבלת הודעות בנושאי קהילה ועוד-
נפתחה רשימת תפוצה לקבלת הודעות על אירועים קהילתיים ,עדכונים חשובים ועוד.
בשונה מקבוצה רגילה ,ברשימת תפוצה אתם מקבלים הודעות ישירות ממני ,ותגובות
מגיעות רק אלי.
מי שמעוניין לקבל הודעות  ,מוזמן לשלוח הודעה לשלומית .151-9909901

בשעה טובה ,נפתח חוג בלט לקטנטנות גלאי  ,9-5המורה היא תמר טחן ,בוגרת ה Royal
Academy Of Dance London
החוג מתקיים בימי רביעי בשעה  02:11ביקב.

חדשות חדשה

קהילה

פינת הממ"ש חוזרת !
עדיין מחכה לזיהוי !
מצ"ב תמונה ששרה ודוד כהן שלחו אליי .
מזהים את האירוע? הילדים?
כתבו אלי!
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קורס חילוץ
השבוע נערך קורס חילוץ קל בגבעת זאב ,תודה למצטרפים עובדיה ישראלי ודובי בנדל.
שתזכו לא להשתמש בידע שרכשתם לעולם !
מומלץ בחום לעקוב אחר פתיחת קורסים נוספים בעתיד .הקורס ממוקד ,חיוני ,תורם והכי
חשוב מציל חיים !

שלומית רכזת קהילה ,
מספר הטלפון שלי .151-9909901 -
כתובת מיילkgivonh@gmail.com -

חדשות חדשה

נוער

שלום לכולם !
השבוע התחלנו מפגשים קבועים בחדר נוער לפי שכבות!
בימי שני מהשעה  20:30-22:30יבלו שכבות י-יב בחדר הנוער.
בימי רביעי מהשעה  20:00-22:00יהנו שכבות ז-ט מחדר הנוער.
אשמח לשיתוף פעולה ועידוד הנוער להגיע !

ליאור פרלמן
רכזת נוער .151-1007910 ,
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מאבק מגרון :תושבי מגרון פתחו בשבועות האחרונים במאבק על הקמת יישוב הקבע .כזכור,
ערב פינוי מגרון ,לפני חמש שנים ,החליטה הממשלה על הקמת יישוב קבע בגבעת היקב,
סמוך לאתר הזמני של מפוני מגרון היום .החלטת הממשלה לא קוימה עד היום ,ומפוני מגרון
דורשים מראש הממשלה לאשר את בניית היישוב באופן מיידי.
ביום ראשון הקרוב ,כ"ו באלול ( )0279יתקיים אירוע "זוכרים ובונים" על חורבות מגרון
לציון  5שנים לעקירה 02:91 :ריצת ניווט ,והופעה לכל המשפחה;  09:15טקס בהשתתפות
שרים ,ח"כים ,ראש המועצה ואישי ציבור .הציבור הרחב מוזמן! לפרטים1517791511 :
פנינה.
עמיחי :לאחר מאמצים רבים ,חזרו בשעה טובה העבודות להקמת עמיחי למפוני עמונה
להתקדם במלוא המרץ .השבוע עוד יתקיים במינהל האזרחי דיון בהתנגדויות שהגישו תנועות
השמאל והערבים כנגד הקמת היישוב .אנו מקווים שההתנגדויות יידחו והעבודות יתקדמו
כעת בקצב מואץ.
צהרוני "ניצנים" :עם תחילת שנת הלימודים ,החלו לפעול בבנימין הצהרונים החדשים
במסגרת חוק הצהרונים שחוקק בקיץ האחרון .קרוב ל 11-מסגרות נפתחו בגנים ובבתי
הספר .בצהרוני "ניצנים" מקבלים הילדים ארוחה חמה ומזינה ,חוג ,פעילויות מגוונות
לילדים ,וכמובן סבסוד מהמדינה .לפי הנחיות משרד החינוך ,ניתן עדיין להצטרף לתוכנית.
המועצה מינתה רכז לתוכנית ניצנים ,כפי שמחייב החוק .בשאלות ובירורים ניתן לפנות לרכז
 צוריאל צוף במספר .Zuriel@binyamin.org.il 151-1711977מרתון התנ"ך :ביום שישי בחול המועד סוכות – ערב שבת חול המועד ,ט"ז בתשרי,1.01 ,
יתקיים זו הפעם השלישית מרתון התנ"ך ,במסלול ריצתו התנ"כית של איש בנימין מראש
העין לשילה הקדומה .מוזמנים להירשם למקצים :מרתון מלא ,חצי מרתון 01 ,ק"מ 5 ,ק"מ,
והשנה מצטרפים אלינו למקצה חגיגי ומרגש גם ילדים ונוער עם מוגבלויות למקצה צמי"ד.
הנחות מיוחדות לתושבי בנימין – ניתן למצוא קוד הנחה בדף הפייסבוק של מחלקת הספורט
מתנ"ס בנימין ותיירות חבל בנימין .כל הפרטים  -באתר מרתון התנ"ך.
ליל המדענים :ילדי בנימין בכל הגילאים מוזמנים לליל המדענים שיתקיים ביום שלישי כ"ח
באלול  09.9.02במוזיאון המדע בירושלים ובקמפוס אדמונד י' ספרא באוניברסיטה העברית
בירושלים ,החל מהשעה  01:11ואל תוך הלילה .הכניסה חינם.
דרושות מטפלות :דרושות מטפלות לכל מעונות מטה בנימין .תנאים טובים למתאימות.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאפרת .17-9922011
דרושות סייעות :דרושות סייעות לישובים הצעירים של גוש שילה .ניתן לפנות לחפצי 155-
1152911
דרושים מאבטחים :דרושים מאבטחים למוסדות החינוך במטה בנימין .תנאים טובים
למתאימים .דרישות :שירות צבאי מלא ,קורס  1ימים בשכר .לפרטים ניתן לפנות ליונתן 157
.5111991שבת שלום,
המועצה
האזורית מטה בנימין
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ועדת דת
שבת י"ח באלול 01.9.02
הדלקת נרות ירושלים – ,01:11תל אביב 01:71
יציאת שבת .09:75
מנחה ערב שבת .01:91 -
שחרית שבת – 11:11
מנחה גדולה  ,09:05מנחה רגילה 01:11
בכל בוקר מתקיימים סליחות לספרדים בשעה .11:15
ביום שבת בשעה  01:11שיעור תהילים לילדים כולל הפתעות
כולם מוזמנים
יש לבצע עירוב תבשילים בערב ראש השנה
הדלקת נרות בערב שבת באמצעות העברת אש.
השבוע  ,נקרא שתי פרשיות מחוברות נצבים – וילך בהן נלמד על רגעי הפרידה של משה רבינו
מעם ישראל  ,כאשר הוא פונה לכל שבט בנפרד  ,ומבטיח להם כי אף על שהוא לא יעבור איתם
את הירדן  ,ה' הוא זה שהולך לפניהם ואת מקומו של משה בהנהגה קיבל יהושוע .תוך כדי ,
הוא קורא ליהושע ונוסך בו דברי עידוד וחיזוק לעיני כולם לחזק את מעמדו.
לאחר שמשה סיים ללמד את העם תורה ,ואף חזר עליה ,מצווה להתכנס אחת לשבע שנים
במוצאי שנת השמיטה  ,למעמד "הקהל" בו מתכנסים כולם בבית המקדש במוצאי חג סוכות.
שם היה המלך קורא בפני העם מתוך ספר התורה ,להחדיר בלב העם את הטובה והמעלה
שבקיום המצוות .

ערב הפרשת חלה ייחודי!
אתן מוזמנות לערב הפרשת חלה המסוגל לכל הישועות
עם הרבנית אביגיל בתו של הבאבא סאלי זצוקל"ה
שייערך בבית הכנסת "חיי אדם" בגבעון החדשה ביום ה' 84.9.81
בשעה  01:11בערב.
הכניסה ללא עלות!
לפרטים154-5014094 :
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ראש השנה יחול בתאריך 08-00.9.81
בראש השנה התקיימו תפילות לרווחת התושבים בבית הכנסת "חיי אדם "
כניסת החג והדלקת נרות חג  /שבת ירושלים  ,81:10תל אביבי 81:81
יציאת שבת .89:81

התפילה
סליחות בערב ראש השנה
הדרת נדרים
מנחה ערב ראש השנה א'

שעה
11:15
11:71
01:71

שחרית חג ראשון

2:91

תקיעת שופר

01:11

מנחה

02:91

תשליך

01:05

ערבית ליל חג שני

09:11

שחרית חג שני

2:91

תקיעה בשופר

01:11

מנחה ערב שבת

01:71

שחרית שבת

11:11

מנחה שבת

17:45

תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה.
צום גדליה יחול ביום ראשון  ,ד' תשרי .
תחילת הצום  15:11סיום הצום .01:59
שנה טובה ומתוקה !
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פרסום

א.ר מחשבים
תיקון מכירה ושירות ברמה מקצועית ואמינה
תיקון מחשבים בבית הלקוח בשעות נוחות
מכירת מחשבים ומוצרים נלווים למחשב ולנייד ולסלולרי
התקנת רשתות אלחוטיות וחוטיות ומצלמות אבטחה
שיחזור נתונים מפלאפונים כרטיסי זיכרון ודיסקים קשיחים
שימוש במוצרים חדשים איכותיים ואחריות מלאה
הענקת שירות מקצועי אדיב ואמין
למידע וכל שאלה אסי רפאלי 151-1997191

מעוניינת בעוזרת לניקיון הבית ,פעם בשבוע באופן קבוע ל 4 -שעות בכל פעם
אפשרי בשעות הבוקר או אחה״צ  7ערב לפרטים אביטל .0502229343

נדל“ן

להשכרה – דירת בת  9חדרים מוארת  ,מרווחת עם גינה מידי לפרטים 151-9975559:
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