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

 02.0.05י“א שבט תשע“ט

מזכירות

שלום לכולם,

ענבל דואק

השבוע התבשרנו על שתי תאונות דרכים מזעזעות שהתרחשו בסמיכות נוראית של זמן
ומקום .בתאונות האלו נספו שתי נשים צעירות הדס תפוחי מעטרת ז"ל ורבקה קופשוק
(דורון) ז"ל .וכך עוד שתי משפחות נוספו למעגל האימים ו 4-ילדים נותרו יתומים .אנא מכם,
הקפידו על הבטיחות בנסיעה ,פיקחו עיניים והישמרו לנפשותיכם .הכי חשוב ,חיזרו בשלום
לאהוביכם ואוהבכם בבית.

מנהלת הישוב
mazkirg@gmail.com
157-5114005

בימים האחרונים נערכנו לאירוע השלג במספר מישורים הן לוגיסטיים ,הן בטיחותיים והן
קהילתיים .עת כתיבת שורות אלו ,יום רביעי ,בחוץ קרררררר אבל עדיין רק אביך .הכל מוכן
לשעות הערב והיממה שאחרי .מקווה שכן נזכה לקצת שלג עבור הילדים והחוויה המתלווה
לו ,אבל שלא תתלווה אליו קרה .ויש לי בקשה אישית  -אם גבעון החדשה תלבין אל תשכחו
לצלם ולשלוח אלינו לארכיון היישובי.
עדכונים שוטפים –
.1

גינון –
שכונת הגפן  -השבוע החלנו בשיקום וטיפוח הגינון בשכונה .גיזום ,ריסוסים ועבודה
על הקיים ,ובימים הקרובים שתילות וסידור השכונה .תושבי שכונת הגפן היקרים ,נא
שימרו על גבולות הגזרה של הגינות הפרטיות למען לא יזהמו את המרחב הציבורי.
שכונת הזית – כפי שהבטחנו עד סוף ינואר נשתול עציצים על הגדר הפונה לכיוון אזור
התעשייה.



מרחב יישובי – השבוע נגזמו שיחי הוורדים כך שהפריחה העתידית תהיה בעוד
כחודשיים לרווחת כולנו.

.2

השלט האלקטרוני בכניסה לישוב כובה בשל בעיה טכנית שנגרמה ע"י הגשם.
נקווה ששבוע הבא הבעיה תיפתר.





 .3שמחתי מאוד להתעדכן בנוגע לכמות הנרשמים למופע הסטנד-אפ המתוכנן ל.14.42-
אם במקרה עדיין לא רכשתם כרטיסים אני מקווה שנותרו כמה כדי שלא תאכזבו
אחרי כשכולם יספרו חוויות .נצלו ההזדמנות לערב של כיף ,קרוב לבית (אין יותר קרוב
מזה!) ,עם החברים ובמחיר שווה לכל נפש .תהנו!!
. 4ט"ו בשבט -שבוע הבא חוגגים יום הולדת לאילנות .שלומית וליאור שקדו והכינו
מספר אירועים לציון החג הכי ירוק בשנה .הקהילה מוזמנת לקחת חלק .כל הפרטים
בדבר הרכזות.
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המשך
מזכירות

חיסונים
ביום שני  , 11.2.22בין השעות  20:44-20:44יבקר ביישובנו וטרינר המועצה  -ד"ר אפרים
קרן ,למטרת חיסון כלבים וחתולים נגד כלבת .החיסון יתבצע במועדון היקב .
שעות מזכירות הישוב
בימים – א'  ,ג ,ד ,ה ,בין השעות 41:84-24:44
ביום ב' – בין השעות .21:44- 20:44
שימו לב ,ביום שני בבוקר אין מענה טלפוני וקבלת קהל.

שעות פעילות הדואר
א' – 21:44-14:44
ב' 24:44-28:44 -
ג'20:44-21:44 -
ד'21:44-14:44 -
ה'28:44-20:44 -

שיהיה סופ"ש חמים ונעים,
ענבל דואק
מנהלת הישוב
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סדנת ציפורי גינה!

המשך

השנה ,נקדיש את פעילות ט"ו בשבט ופעילות יום המשפחה להעשרת הצבעוניות בגינות
השכונתיות.
כולללללללללללללללללללללללם מוזמנים למפגש צבעוני ומשמח ,לפעילות בן דורית ,סבים
וסבתות ,אמהות ,אבות וגם....ילדים.
את ציפורי הגינה כל אחד יעצב כרצונו והציפורים ימצאו להן מקומן בגינות הישוב.
הזדמנות נהדרת לכולם להגיע לפעילות מהנה ולשפר את סביבתו.
כולנו ביחד דואגים לנראות הגינות ,יחודיות הגינה והמיוחדות שלה – תלויה בכם!
נפגש ,ביום ראשון 20:44 , 8.1.21 ,ביקב לסדנת ציפורי גינה.
ההשתתפות ,לא כרוכה בתשלום והשכר של כולנו !
שימו לב – מתלכלכים ,באו בבגדים נוחים !
וזה לא הכל.....

חדשות חדשה

קהילה

גינה קהילתית

שלומית לביא

נמשיך ונתגבש בפעילות משותפת וביחד נקים גינה קהילתית !

רכזת קהילה

גינה קהילתית היא מקום בילוי ,מפגש ,גינון ומשחק לבני כל הגלאים.

050-1181189
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לכבוד ט"ו בשבט ,נתחיל בניצול השטח הסמוך למזכירות בכדי לצבוע את הישוב בצבעים
שאנו מאחלים לעצמנו באמת ,צבעים של שיתוף פעולה ,פרחים באביב ומשחק של ילדים!
חשוב לנו לשמוע איך אתם הייתם רוצים שהגינה תראה .חשוב לכם איך הגינה תראה?
בואו לקחת חלק בתכנון ובעשייה !!!
לפרטים ,התקשרו אל תומר404-1102822
תודה לוועד הישוב על הבנת הצורך בגינה הקהילתית ,הקצאת השטח והתמיכה!
תודה רבה לתומר בן יוחנן ,סטודנט לעבודה סוציאלית ,אשר צוות ליישובנו ואמון על העשייה.

חדשות חדשה

קהילה
שלומית לביא
רכזת קהילה
050-1181189
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ותיקים

סקרים רבותי ,סקרים

נעה שוראקי

נועה שוראקי תפתח את מועדון הגפן בימים שני וחמישי בשעות 80:00-81:00
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 noanoa171@gmail.comלטובת המתקשים במילוי השאלון ותודה על שיתוף הפעולה.
050-5015504
כפי שפרסמנו בעבר ,אנחנו נמצאים בעיצומו של תכנון שנתי,
הכנו סקר קצר ומקוון בו יש מספר קצר של שאלות שעוזרות לנו להכיר ,להבין ולדעת מה
ההעדפות ,הצרכים והרצונות של תושבי הקהילה.
הצלחתנו תלויה מאוד בשיתוף הפעולה עמכם
יש פירסום אצלך בנייד -שני "בנרים"

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeUdtwMYX5qt0TGUVBaZ6vfZJAheUjoWLvh2qnuAmZ
8KH4q5w/viewform?usp=sf_link
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שבת שלום לכולם!

נוער
ליאור פרלמן

בשבוע הבא ,יום שני ,בשעה  22:44ניפגש בחדר הנוער לערב בנות מגבש וטעים במיוחד!! תגיע
אלינו שני אברהמי להעביר סדנת עוגת שכבות ונמשיך במשחקי גיבוש וכיף!

lior1givon@gmail.com

(בהמשך יהיה גם לבנים לא לדאוג)

054-1880148

ההרשמה נסגרה ולכן כל ביטול יחויב בתשלום אז שימו לב.

גם בקור בני הנוער מגיעים לחדר הנוער להתחמם ביחד עם תה חם ומשחקי קופסא שגורמים
להם להתמתח .

במידה ולמישהו יש מיקרוגל או טוסטר במצב טוב שכבר לא בשימוש נשמח לקבל אותו אלינו
באהבה ונודה לכם מאוד!

חדשות חדשה

ועדת דת
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פרשת "בשלח " י"ג שבט תשע"ט
הדלקת נרות – י ,20:24-ת"א .20:41
יציאת שבת 20:82
מנחה ערב שבת.20:40:
שחרית שבת – 1:44
מנחה גדולה  21:84מנחה רגילה.20:14
בכל שאלה בנושא הלכות ודת ניתן לפנות לרב נחשון בטלפון  401-0280488החל משעה 22:20
ואילך.
יום שני ראש השנה לאילנו ט"ו בשבט

פרשת השבוע "בשלח" – שבת שירה
"ויהי בשלח פרעה את העם" ,לאחר שספג פרעה עשרה מכות ,הוא משלח את בני ישראל
מרצונו ,אך כשעברו שלושה ימים  ,הגיעה שמועה לפרעה כי ברח העם .אף שכבר שחרר את
בני ישראל  ,ה' מחזק שוב את ליבו" ,ויהפך לבב פרעה ועבדיו"  ,והם מתחרטים על כי שלחו
את בני ישראל .מיד יצאו פרעה ועמו לרדוף אחריהם ,וכשפחדו בני ישראל עד שבאו בתלונה
למשה רבינו  ,מה זאת עשית לנו  ,טוב לנו לעבוד את מצרים מבטיחם משה " ,ה' ילחם לכם
ואתם תחרישון"  .בתוך כך מצווה משה את העם להמשיך במסע ,אך לפניהם ים סוף ,ופרעה
וצבאו עומדים מאחוריהם  ,אז משה מניף את ידו האוחזת במטה ,והים נחצה לשבילים בהם
עברו בני ישראל .כשיצאו אמרו העם שירה בתופים ומחולות  ,כשלאחר שירת הגברים אף
הנשים שרו בהנהגתה של מרים אחות אהרון ומשה.
אחר שלושה ימים כשהגיעו למקום הנקרא "מרת" אזלו להם המים  ,והמים שהיו באותו
המקום היו מרים ,ובתשובה לתלונת הלק העם "מה נשתה"  ,מורה ה' למשה להשליך עץ אל
המים ,וכך הומתקו המים.
אף על נס ירידת המן ,בו טעם כל איש מישראל את הטעם שהיה בוחר בו  ,נלמד בפרשה
לאחר ניסים אלו הגיעו בני ישראל לרפידים ,שם חיכה להם עמלק והתכונן להילחם בהם .אך
כפי שהבטיח להם משה ,ה' ילחם לכם  ,גברו עליו בני ישראל וניצחום.

שבת שלום .

חדשות חדשה
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מועצה
אזורית
מטה
בנימין
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שלג בהרי המרכז :השבוע עקבנו אחר תחזיות השלג המתעתעות ,ונערכנו לתרחישים
השונים .דיוני הערכת מצב התקיימו בהתאם לצורך ,לקבלת החלטות בנוגע לסגירת או אי
סגירת מוסדות חינוך ,ומתן מענים להיבטים השונים .אנו שבים ומזכירים כי המידע העדכני
והרלוונטי ביותר – נמצא באתר המועצה .חשוב להיערך בכל בית ובית לאפשרות של שלג,
חסימות צירים והפסקות חשמל .פרטים מלאים על היערכות נכונה  -באתר המועצה .אנו
שבים ומבקשים מתושבי בנימין – בעת סיכוי לשלג ,הקדימו שובכם הביתה ,ואל תקחו
סיכונים .שימו לב ,גם לאחר חלוף סערת השלגים ,ישנו חשש מקפיאת שכבת קרח על
הכבישים בשעות הבוקר .היו זהירים ודווחו למוקד בנימין .2141
אסון בכבישים :השבוע נהרגו בתוך שעה אחת בשתי תאונות דרכים קשות ,שתי נשים יקרות
מבנימין – הדס תפוחי מעטרת ורבקה קופשוק (דורון) מעלי ,זכרן לברכה .צוותי הרווחה,
השפ"ח והקהילה ,ליוו את המשפחות והיישובים ברגעים הקשים .אנו שולחים חיבוק לבני
המשפחות ולקהילות .בימים אלה אנו משקיעים מאמצים רבים לשיפור רמת התשתיות
בכבישים ,שסבלו מהזנחת המדינה במשך שנים רבות ,אך דרך ארוכה עוד לפנינו .חשוב כי
נזכור שתשתית הכבישים בבנימין בחלקה ירודה ,וכי שכנינו לכבישים נוסעים לעיתים
בצורת נהיגה מסכנת ומסוכנת .לצערנו לעיתים גם תושבינו אינם מקפידים על חוקי התנועה.
אנא ,הקפידו לנסוע בזהירות ובאחריות.
מטה בטיחות בדרכים בנימין מבקש להזכיר כי במקרה של תאונת דרכים בתוך היישוב או
בדרך בינעירונית ,יש לדווח ישירות למוקד  .2141פניה למוקד היא הדרך המהירה ביותר
להזעיק את כוחות הביטחון וההצלה למקום התאונה ויכולה לחסוך דקות יקרות
מאד .בדיווח שלכם למוקד אתם לוקחים חלק פעיל בשיפור איכות ובטיחות הכבישים
והצמתים בבנימין ,כי הדבר מאפשר רישום נתונים חשובים לצורך מעקב ואיתור מוקדי
סיכון .זכרו לחייג  2141ולנהוג בטוח!
מנכ"ל המועצה החדש :אנו מקדמים בברכה את מנכ"ל המועצה החדש ,יהודה אליהו,
תושב חרשה ,אשר נכנס השבוע לתפקידו .יהודה מקיים בימים אלה ישיבות חפיפה עם
המנכ"ל הקודם ,ואנו מאחלים לו הצלחה בתפקידו החדש.
מעוף קק"ל :לאחר כשנתיים של מאמצי המועצה להשתתף בתכנית מעוף קק"ל ,נכנסה
המועצה לתכנית ,ובעקבות זאת התקיים בסוף השבוע שעבר סיור בבנימין לאנשי מעוף
קק"ל .מדובר בתכנית חינוכית של העצמה חברתית ,ערכית ותרבותית של קק"ל .ההצטרפות
המועצה לתכנית תאפשר ליישובים לקיים פעילות חינוכית של העצמה חברתית ,אהבת
הארץ ומנהיגות בקהילות בנימין – ביישובים ובמוסדות החינוך .אנו מודים לאנשי מעוף
קק"ל על הנכונות לשיתופי פעולה עם יישובי בנימין.
ראש היחידה להתיישבות במשרד הביטחון :השבוע סייר בבנימין ראש היחידה להתיישבות
במשרד היבטחון ,מר נוחי מנדל ,עם צוות ממשרדו ועם אנשי פיקוד העורף ,פיקוד מרכז,
משרדי החינוך והשיכון ועוד ,כחלק מהיערכות ליישום תכנית העבודה בשנה הקרובה .בדיון
שנערך בהשתתפות הנהלת המועצה ואנשי אגף הביטחון ,הועלו אתגרי ביטחון שונים מרחבי
בנימין ,ואנו מקווים ששיתוף הפעולה יוביל למענים נכונים.
פיקוח עירוני :השבוע דחה בית המשפט על הסף תביעה כנגד המועצה ,של תושב שנקנס בשל
מפגע בטיחותי .חשוב לנו להזכיר כי כחלק ממאמצי מחלקת פיקוח עירוני ורישוי עסקים
לשמירת סדר ,ניקיון ואיכות חיים לתושבים ,מטופלים גם מפגעים שונים ברחבי היישובים.
פקחי המועצה עוברים בכל היישובים ,מאתרים מפגעים ומתריעים .באם לא מטופל המפגע,
מקבל התושב האחראי קנסות ,ורכבים נטושים נגררים .במקביל לדחיית עתירת התושב
הנקנס ,נקבעו דיונים בבית המשפט כנגד תושבים שלא שילמו קנסותיהם .אנו מבקשים
להקפיד לשמור על איכות חיינו ובטיחותנו ,ולא להשאיר מפגעים במרחב הציבורי ,ואנו
נמשיך להגביר אכיפה כדי לשמור על בטיחות ושלום הציבור.
איתור מנהלים :אגף החינוך החל באיתור מנהלים לבתי הספר היסודיים בבנימין לשנה"ל
תש"פ  -אם הנך איש חינוך ,בעל חזון ,יצירתי ומנהיג ,ומעוניין להשתלב במערכת החינוך
היסודית במטה בנימין ,הנך מוזמן לשלוח קורות חיים למייל  .eti@binyamin.org.ilתנאי
הסף הנדרשים ע"י משרד החינוך  -תואר שני וקורס ניהול של אבני ראשה.

חדשות חדשה

תקצירית
מועצה
אזורית
מטה
בנימין
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ברכות לבתי ספר :ברכות לבית ספר "מעיינות" כפר אדומים אשכול צעיר ,ולבית הספר
אוהל שילה בנים ,על מועמדותם לפרס החינוך הארצי .יישר כוח והמשך הצלחה.
רישום למעונות :ההרשמה למעונות היום של המועצה תתקיים בע"ה בין התאריכים
 ,8.1.1422כ"ח שבט תשע"ט (יום א') ,ליום ה'  ,12.1.1422ט"ז אדר א' תשע"ט .פרטים
נוספים בהמשך .ניתן להתעדכן באתר המועצה.
רישום לגנים ולכיתות א' לשנת הלימודים התש"פ :הרישום לגני הילדים וכיתות א'
בעיצומו ,והוא יסתיים ביום ראשון כ"א בשבט התשע"ט 10 ,בינואר  .1422הרישום מתבצע
באתר המועצה בכתובת  .www.binyamin.org.ilגילאי רישום :לכיתה א' – ילידי י"ט
בטבת התשע"ג עד כ"ח בטבת התשע"ד –  2בינואר  1428עד  82בדצמבר  .1428גן חובה –
ילידי כ"ט בטבת התשע"ד עד ט' בטבת התשע"ה 2 ,בינואר  1424עד  .82.21.1424גילאי ארבע
 ילידי י' בטבת התשע"ה עד י"ט בטבת התשע"ו 2 ,בינואר  1420עד  82בדצמבר 1420 .גילאישלוש ילידי – כ' בטבת התשע"ו עד ב' בטבת התשע"ז 2 ,בינואר  1420עד  .82.21.1420באתר
המועצה מפורסמת חוברת רישום ובה תוכלו למצוא מידע מפורט לגבי הליך הרישום .חוברת
המידע חולקה גם בתיבות הדואר ביישובים .שימו לב ,רק תושבים להם מעודכנת בתעודת
הזהות הכתובת בבנימין  -יוכלו לבצע רישום.
החזרי נסיעות לשנת תשע"ט :האתר להגשת בקשות להחזרי נסיעות ייפתח במהלך חודש
פברואר ( )2-11.1.22לטובת תושבים שפספסו את המועד הראשון .לאחר מכן לא יהיה ניתן
להגיש יותר בקשות לשנת תשע"ט .להגשת הבקשות היכנסו לאתר המועצהhttps:// :
.binyamin.org.il/6638/
קול קורא למועדים לועדת הערר לענייני ארנונה :המועצה פרסמה קול קורא להגשת
מועמדות לתפקיד יו"ר וחבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד המועצה האזורית מטה
בנימין .מועמדים הרואים עצמם מתאימים מוזמנים לפנות – פרטים מלאים באתר המועצה.
מפגש מורות למחול :מתנ"ס בנימין מזמין מורות למחול למפגש (מורות לקבוצת נערות מגיל
 24ומעלה) לקראת פסטיבל מחול ראשון לרקדניות מבנימין .המפגש יתקיים ביום ראשון
 8.1.22בין השעות  21:84 - 24:44בחדר הסטודיו של מכון הכושר  Jumpבשער בנימין .נא
לאשר הגעה עד תאריך ( 10.2.22יש לציין שם ,ישוב ומספר טלפון ) בדוא"ל:
tarbut2@.binyamin. org.il
שירותי משרד הפנים בשער בנימין :שירותי שלוחת משרד הפנים בשער בנימין (ללא הוצאת
דרכון ותעודת זהות – בשל חוק הביומטרי) יינתנו בימי שלישי בשעות ,21:44 - 41:44
בתאריכים .10.41.22 ,21.41.22 ,11.42.22 :לידיעתכם ,אין חובת נוכחות ,וניתן לשלוח את
הטפסים עם ספחים מקוריים במעטפה למועצה ,שכן השירות לא נעשה במקום.
דרושים/ות :למועדוניות מטה בנימין דרושות/ים ממלאות/י מקום על בסיס יומי.
(למתאימות/ים  -אופציה לעבודה קבועה) .המעוניינים לעבוד עם ילדים באווירה משפחתית
וחמה  -יצרו קשר עם רויטל .4010044001 -
דרושות מטפלות בכל המעונות ברחבי המועצה .תנאים טובים למתאימות .לפרטים נא לפנות
לאפרת  .41-2200244 -ליישוב חשמונאים דרוש מנהל לאולם הספורט .פרטים באתר
המועצה ובכתובת .vaad_nava@012.net.il

שבת שלום ,המועצה
האזורית מטה בנימין

