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

 01.07.01י“א בטבת תשע“ט

דבר
הועד

תקציב גבעון החדשה – מה בין חזון לתקציב ?9182
תקציב יישובי נבנה בהתאם לחזון יישובי ,יעדים ומטרות של הוועדים המכהנים ובהתאם
לצורכי המקום והשעה.
בבואנו לתכנן את תקציב  9102עמדו לנגד עינינו מספר מרכיבים משמעותיים –
גבעון החדשה הינה ההתיישבות בעלת אחוז הוותיקים הגבוה ביותר בבנימין (וותיק הוא
כל תושב מעל גיל .)55


בישוב ישנן  942בתי אב אך מעל ל 411-משפחות המקבלות שירות.



תשתיות הישוב הולכות ומתיישנות ויש לתת על כך הדעת.



המצב הביטחוני בישראל ,והמיקום הפיזי של הישוב.



אזור התעשייה כמקור מניב הכנסות לניהול שוטף של האגודה.



השירותים הניתנים לקהילה חשובים מאוד לשמירה על האופי המיוחד של הישוב.



הקרן לפיתוח של הישוב מונה רק  ₪ 011,111השמורים כרזרבה לשע"ח בלבד.



מול האגודה מנוהלים היום מספר תיקים המשפיעים על מרכיבי ההוצאות
המשפטיות.

ההתנהלות השוטפת של הישוב מבוססת על תקציב של  5.5מיליון  ₪אשר ברובו בנוי
מתקציבי צינור שהישוב מקבל ומעביר .לדוגמא:


גביית ארנונה – גביה מתושבים והעברת הכספים למועצה.



גביית מים – גביה מתושבים והעברה ל"מקורות".



תשלומי חינוך לגיל הרך – מועברים עלינו ע"י מהמועצה ומועברים למעון ולגנים.



הסעות לתלמידים – מועבר לישוב ע"י המועצה ומאתנו להורים.

כמו-כן ,ההכנסות של הוועד המקומי הבנויות מגבית המשירה בהתאם לחוק העזר ,
מיועדות רק לטובת מרכיבי ביטחון (ללא שכר רבש"ץ) – חברת השמירה ,תיקוני שער
ורכישות לטובת ביטחון .הנ"ל מנוהלים בחשבון נפרד וכרגע הגביה ביחס להוצאות בגרעון
של כ ₪ 01,111-שעל-פי החלטת הוועד ימומנו מהגביה של האגודה על שוטף ,ללא העלאת
מיסי השמירה.
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ההכנסות המרכזיות של האגודה הן ממספר מקורות –


מיסי ישוב (מבעלי הנכסים בלבד).



אזור התעשייה.



מועצת בנימין ומתנ"ס בנימין.



משרד הביטחון (לשכר רבש"ץ והצבת אנטנות).



הכנסות מניהול משק המים של גבעון החדשה.



שירותים קהילתיים בתשלום (חוגים ,אירועים וכו').
להלן הצגת מקורות ההכנסה והיחס ביניהם –

מהצגת ההכנסות ניתן לראות איזה נפח משמעותי תופסות ההכנסות מאזור התעשייה שהיום
מאפשר לאגודה לתת שירותים מיטביים מבלי לעלות מיסים ומבלי לגבות מיסים נוספים
מדיירי המשנה .הוועד מתכוון לטפל באזור התעשייה ולהשקיע בו במרכיבי ביטחון ובתשתיות
בסיסיות כדי לאפשר הגדלת ההכנסות ממנו לעתיד.
בתקציב הקרוב תוכלו לראות את המגמות הבאות –
.1

השקעה גבוהה יותר בוותיקי הישוב מתוך רצון להעצים קבוצת הגיל שהקימה הישוב
והינה המרכיב המשמעתי ביותר בקהילה .ההשקעה התקציבית נלוות להשקעה בכ"א
במילגה ,מתנדבים ועוד .התחום יבנה בהתאם למיפוי שייערך בימים הקרובים
ובהתאמה תבנה תוכנית עבודה שתוכלו ליהנות ממנה במהלך השנה.

.2

השקעה בפרויקטים שונים בפיתוח הישוב–



הטמנת פחים – למען שמירה על ניקיון המרחב הסביבתי וטיפוחו.
מרכיבי פיתוח שונים באזור התעשייה – השקעה למען הגדלת ההכנסות העתידיות
מהמקום.



הקמת שתי גינות כלבים – במרכז הישוב (ליד האולם) ובר' גבעה (מול משפחת מזון)
לטובת ההולכים על  4באופן ישיר ולרווחת ההולכים על  9באופן עקיף.



הקמתו המחודשת וטיפוח מועדון וותיקים בשכונת הגפן.



הקמת חמ“ל לשעת חירום במקלט ליד משפחת ציפורי.
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.3גדילה בהכנסות מאזור התעשייה .
.4חשיבה לטווח הרחוק מבחינת תשתיות הישוב -הגדלת ההכנסות לקרן לפיתוח ע“י גביה
של  ₪ 40,000מרוכשי דירות.
.5התייחסות להחלפת כ“א בתחום האחזקה  ,לאור פרישתו הצפויה של ישראל צ‘ונה.
.6התייחסות לעלויות הצפויות בהוצאות משפטיות.
להלן מתווה ההוצאות הצפויות ל– 9102-

קרן הפיתוח
קרן הפיתוח היישובית מהווה קופת חיסכון לשם הקמה ופיתוח מעבר לשוטף בישוב .גבעון
החדשה מעצם היותה התיישבות המתקרבת לשנתה ה ,41-חייבת להיערך בכמה מישורים –


תשתיות מים וביוב שהולכים ומזדקנים ומחייבים הוצאות אחזקה גבוהות.



תשתיות של כבישים שכבר אינם בטיחותיים דיים לשימוש.



התאמת המרחב הציבורי לקדמת שנות ה 9111-בתחומים שונים כגון – פינוי הזבל,
מתקני משחקים ,אולם ועוד.

משום ההבנה שכל הכספים שהיו בקרן לפיתוח הושקעו במספר פרויקטים במרחב הציבורי,
חשוב מאוד לוודא שהקרן תגדל ותוזן שוב בתושבים עתידיים הבוחרים לגור בגבעון החדשה
למען נוכל להשקיע בעוד פרויקטים עתידיים מבלי להכניס יד עמוקה לכיס של כל משפחה
לשם יישומם.
המלצת ועדת הקרן לפיתוח (אלי חסון ,דובי בנדל ואוקי אלה) ,והוועד היא לעלות את דמי
הכניסה לישוב ל ₪ 41,111-כאשר מהם  5,111יעברו לתקציב השוטף כפי שנהוג היה עד כה,
והיתרה תועבר במלואה לטובת הקרן לפיתוח.
לסיכום – בבניית התקציב השקיע הוועד ומנהלת הישוב מחשבות וזמן רבים ,מקווים מאוד
שנוכל ליישם את כל היעדים והתוכניות שהצבנו לפנינו .מחכים לראותכם באסיפת התקציב
כדי לאשרו ולהתחיל בעשייה המרובה יחד עם צוות המזכירות.
בברכת שבת שלום,
וועד גבעון החדשה
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אזור התעשייה – השכרה
שטחים להשכרה באזור התעשייה – לאחסנה בלבד.
 011מ"ר ראשונים המחיר הינו . ₪ 6
מ 011-מ"ר ומעלה במחיר של . ₪ 2.5
השכרה למי שאינו חבר יישוב במחיר של  ₪ 2.5מהמטר הראשון ,פרטים במזכירות.
שימו לב ,החל מ 0.9.9102-כלל התעריפים יתייקרו.

מזכירות
ענבל דואק

שבת שלום לכולם,
עדכונים שוטפים

תקציב  -בימים אלו ממש מתהוות ונסגרות המגמות לתקציב  ,9102כפי שיוצג לקהילה ביום
מנהלת הישוב
שלישי ה .10.10.9102-עיקר המגמות יפורסמו שבוע הבא.
 mazkirg@gmail.comחשוב לציין ,שעליות המחירים כפי שעודכנו עליהם בכלי התקשורת השבוע מן הסתם ישפיעו
גם על התפעול השוטף של הישוב אך כרגע לא מסתמנת עליית מחירי המיסים מתוך כוונה
157-5114001
לייעל ולחסוך היכן שניתן במקום להעמיס מיסוי נוסף על התושבים.
כל מי שמעוניין להיכנס לשורות השונות שבתקציב יותר לעומק מוזמן לעיין בו במזכירות
הישוב .אם אתם מעוניינים לקבל אותו במייל או בדואר השאירו פרטים או שלחו מייל
ואעביר לעיונכם.
גינון – השבוע בוצעו גיזומים בשכונה הצפונית במבואות בין רחוב האורן והאילן.
קו בזק ניזוק – השבוע משאית הפילה בטעות קו טלפון של בזק .תודה לאריאל זכאי שמיד
עיכב הנהג עד להחלפת פרטים ,תודה לישראל והעובדים שמיהרו למקום להרים את
הכבל לרווחת כל הנהגים במקום .לשמחתי כבר למחרת הגיעו טכנאי של בזק
להסדרת העניין.
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דרוש מנהל אחזקה – ישראל שלנו מסיים  66שנות שירות כמנהל אחזקה בגבעון החדשה.
והיום ,אנחנו מתחילים להיערך לקראת פרישתו ומנסים לאתר את המחליף האולטימטיבי ל-
 66השנים הבאות .כבר פנו מספר מועמדים מהישוב ומחוצה לו .אתם מוזמנים להפיץ את
המודעה במדיות וברשתות הנוחות לכם כדי שנמצא את האחד המקצועי והמתאים ביותר
לישוב .המודעה מצורפת בהמשך ,ובפייסבוק היישובי והפרטי שלי.
אסיפה
כפי שפרסמנו אסיפת התקציב תתקיים ב .10.10.9102-באסיפה תועלה לדיון בקשתה של יפית
פוקס-רוזנפלד להחריג עניינה בנוגע לתשלום דמי הכניסה .להלן המכתב שצירפה לעצומה
עליה חתמו  51חברי אגודה –
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ספר טלפונים ממוחשב
בימים הקרובים אנו מעוניינים לשתף את
תושבי הישוב (בעלי הנכסים) במערכת בה
מופיע ספר הטלפונים הישובי .המערכת
ידידותית מאוד למשתמש וקל מאוד לאתר
טלפונים של שכנים ,מכרים וכו' מהישוב,
ובתנאי שהם אכן מוזנים בה .כמו-כן ,כל מי
שיתקשר אליכם שמו יופיע ע“ג הצג ותדעו מי
מחייג אליכם.
רגע לפני שאנו מפיצים את האפליקציה אני
מבקשת שאם מישהו מעוניין שהמספר שלו לא יפורסם נא לעדכן את שרונה ונמחוק אתכם
מהרשימה .את הבקשות יש להעביר עד ל.60.09.9100-
האפליקציה ,למי ששואל ,קוראים "רינגיה" והיא פרי פיתוח ישראלי .האפליקציה מאוד
מוכרת ומצליחה .ישובים וארגונים רבים משתמשים בה ,אחד היתרונות המובהקים שלה
הוא שהיא חינמית.
יוצאת לחופשה קצרה
שבוע הבא אני אהיה בחופש בימים א'-ה' ,בכל בקשה/צורך ניתן לפנות לשרונה במשרד.
כמובן שבמקרים דחופים אני זמינה בנייד.

שעות מזכירות הישוב
בימים – א'  ,ג ,ד ,ה ,בין השעות 10:61-04:11
ביום ב' – בין השעות .00:11- 06:11
שימו לב ,ביום שני בבוקר אין מענה טלפוני וקבלת קהל.
שעות פעילות הדואר
א' – 00:11-91:11
ב' 01:11-06:11 -
ג'05:11-00:11 -
ד'00:11-91:11 -
ה'06:11-06:11 -
ענבל דואק
מנהלת הישוב

.

חדשות חדשה

מזכירות

7

חדשות חדשה

דבר
הרבש“ץ
מנש אדרי
bgivon2017@gmail.com
052-9282983
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שלום רב,
כחלק מהפקת לקחים מיישובים אחרים ומסבבי הלחימה האחרונים בעזה שבו טילים הגיעו
עד ים המלח וקריית ארבע ,ורעידות אדמה אשר התרחשו בשנה האחרונה ,מזכירות היישוב
בשיתוף ועד ההנהלה וועדת הביטחון הוציאו בימים האחרונים מגנטים לכל בית עם הנחיות
לשעת חירום אשר אפשר לשים על כל מקרר או דלת בכניסה לבית.
בימים אלו המגנטים חולקו בתיבות הדואר של התושבים ,חשוב לציין שלמי שיש דירות
משנה שיבוא וייקח מהמזכירות גם ליחידות המשנה.
הביטחון של כולנו בידיים שלנו
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משחקיה:
המשחקייה תהיה פתוחה בימי שלישי בשעות . 06:11-02:61
בתאריכים  95.09.00וה 0.0.02סימה לא תוכל לפתוח ,אם יש הורה שמתנדב לפתוח את
המשחקייה ,עדכנו אותי.

רכזת קהילה
kgivonh@gmail.com
151-1101101

סדנא נשימות להפגת מתחים
השבוע ,שוב נפגשנו להרצאה נוספת של אלי לוי ,השבוע למדנו לנשום ולהירגע .
תודה ,אלי .היה חיוני מאוד!
טלפון חירום יישובי!
לאחרונה שודרג המכשיר ממנו נשלחות הודעות החירום ולצערי בשל תקלה נאלצנו לבנות
מחדש את כל הרשימות.
ביום שלישי בשעות הצהרים נשלחה מודעת אבל מהמכשיר החדש.
במידה ולא קבלתם הודעת זו ,או קבלתם הודעה כפולה אנא שילחו הודעת ווצאפ למספר-
 1596425502ואנו נוסיפכם /נתקן.
כמו כן ,במידה ותרצו להצטרף לרשימת התפוצה החיונית עליכם לשמור את המספר הנ"ל
באנשי הקשר שלכם ולשלוח ווצאפ אלינו.
*שימו לב במידה והמספר לא שמור אצלכם לא תוכלו לקבל הודעות *
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שלום לכולם!

נוער
ליאור פרלמן
lior1givon@gmail.com
154-1889148

השבוע ,ביום שני ,עשינו על האש לשכבות י'-י"ב בהובלתו של אפק כהן J
הנוכחות הייתה גבוהה והיה לכולנו ממש טעים ומצחיק!
כל הכבוד לעומר קנדיל ויאיר אלקובי שלמרות הגשם החזק והקור היו על המנגל והכינו לנו
אוכל טעים! ולעמית זנטי ואפק כהן על הקניות וההשקעה מבלי לעבור בבית אחרי בית ספר
כדי שנספיק!

הצעת עבודה:
גרים בגבעון החדשה ורוצים לצאת מהבית אבל אין מי שישמור לכם על הקטנטנים?
אני כאן בשבילכם .
לפרטים להתקשר -עדי אריאל154-2549610 :

מכיוון שהעלון מתפרסם מוקדם השבוע אצרף תמונות מההרצאה של יובל אברמוביץ עם
תגובות בשבוע הבא .
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פרשת "ויחי" ז' בטבת 99.89.81
הדלקת נרות – י ,06:14-ת"א .06:90
יציאת שבת .02:02
מנחה ערב שבת.06:95:
שחרית שבת – 0:11
מנחה גדולה  09:61מנחה רגילה .05:55
בכל שאלה בנושא הלכות ודת ניתן לפנות לרב נחשון בטלפון  159-2062466החל משעה 02:11
ואילך.

פרסום
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אזורית
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הפיגוע בצומת אסף והשבתת המועצה :הפיגוע בצומת אסף ,בו נרצחו שני חיילים ונפצעו
קשה חייל ותושבת בית אל ,שאירע סמוך מאד לפיגוע בצומת עפרה ,חייב אותנו שלא לעבור
לסדר היום ולדרוש מענה נחוש בהיבט הבטחוני ובהיבט ההתיישבותי .כבר באותו ערב
התקיימה הפגנה גדולה בכיכר פאריז מול בית ראש הממשלה ,בנוכחות מרשימה של תושבי
בנימין ,ורבים מנוער בנימין .ביום ראשון שבתו עובדי המועצה ועלו אל מול ישיבת הממשלה,
יחד עם מועצות רבות נוספות ביו"ש :שומרון ,בית אל ,הר חברון ,גוש עציון ,קדומים ועוד.
קראנו בעצרת לממשלת ישראל שלא להסס ולהשיב תשובה נכונה ונחושה לטרור המרים
ראש .שרים וח"כים רבים הגיעו אל העצרת כדי להביע תמיכה ונשאו דברים ,ובהם יריב
לוין ,חיים כץ ,אופיר אקוניס ,יואב גלנט ,אלי כהן ,נפתלי בנט ,איילת שקד ,אורי אריאל
ועוד .בהמשך השבוע התקיים סיור של ישיבת ועדת חוץ וביטחון ,וישיבת סיעה של הבית
היהודי ,במקום הפיגוע .גם ראש הממשלה הגיע למקום וביקר את חיילי נצח יהודה
המשרתים בגיזרה .אנו מחזקים את ידי כוחות הביטחון הפועלים ביום ובליל בתגבור
משמעותי ברחבי בנימין ,ושבים וקוראים לממשלת ישראל שלא להסס ולחזק את
ההתיישבות כתשובה ציונית הולמת לטרור.
מליאת המועצה הראשונה :ביום רביעי שעבר התכנסה לראשונה מליאת המועצה החדשה,
ובה נציגי היישובים שנבחרו בבחירות האחרונות .לאחר היכרות בין חברי המליאה והיכרות
עם עבודת הועדות ,אישרה מליאת המועצה את מינוי נציגי המליאה בועדות המועצה ,ואת
מינויים של סגני ראש המועצה – רפול אנגל נציג עפרה ושמריהו אירגאס נציג נריה .אנו
מאחלים לחברי המליאה החדשים והותיקים דרך צלחה ושיתוף פעולה פורה למען העצמת
ההתיישבות בבנימין.
רישום לגנים ולכיתות א' לשנת הלימודים התש"פ :ביום שני א' בשבט התשע"ט,
 ,12/10/9102יחל הרישום לגני הילדים וכיתות א' .הרישום מתבצע באתר המועצה בכתובת
 www.binyamin.org.ilויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התשע"ט 92 ,בינואר  .9102גילאי
רישום :לכיתה א' – ילידי י"ט בטבת התשע"ג עד כ"ח בטבת התשע"ד –  0בינואר  9106עד
 60בדצמבר  .9106גן חובה – ילידי כ"ט בטבת התשע"ד עד ט' בטבת התשע"ה 0 ,בינואר
 9104עד  .60.09.9104גילאי ארבע  -ילידי י' בטבת התשע"ה עד י"ט בטבת התשע"ו0 ,
בינואר  9105עד  60בדצמבר 9105 .גילאי שלוש ילידי – כ' בטבת התשע"ו עד ב' בטבת
התשע"ז 0 ,בינואר  9106עד  .60.09.9106בימים הקרובים תעלה לאתר המועצה חוברת
רישום ובה תוכלו למצוא מידע מפורט לגבי הליך הרישום .שימו לב ,רק תושבים להם
מעודכנת בתעודת הזהות הכתובת בבנימין  -יוכלו לבצע רישום.
ברכות לבתי ספר זוכים :ברכת יישר כוח ובהצלחה לבית הספר "דרך יהודית" על מועמדותו
לפרס החינוך הדתי ,על דרכו הייחודית והערכית בחינוך בנות גוש דולב טלמונים .ברכת יישר
כוח לבית הספר "לביא" בנעלה על הצטיינות ארצית בתכנון ובביצוע יוזמות חברתיות בקרב
חברת הילדים.
חידון התנ"ך לבתי הספר :חידון התנ"ך שלב א' (בבתי הספר) יתקיים ביום שני טז' בטבת
תשע"ט .94.09.9100 ,חומר הלימוד  -ספר בראשית פרקים יב' -לג' ,לז' -מח' ,וספר שופטים
פרקים ג'-כא' .בהצלחה לכל המתמודדים.
מבצעי חורף בצימרים בבנימין :מחלקת תיירות מזכירה שגם בחורף הקרוב לא מוותרים על
הרומנטיקה ,מתפנקים באחד מהצימרים הפרוסים ברחבי חבל בנימין ,ונהנים ממחירי חורף
מיוחדים במבחר אתרים ,אטרקציות ומסעדות .לפרטים ומידע נוסף היכנסו לאתר http://
.winter-binyamin.com/
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מועצה

זבובים :בימים אלה מורגשת בכל הארץ הימצאותם של זבובים בכמות רבה מהרגיל – בעיה
הידועה בתקופות מעבר בין עונות .מחלקת תשתיות זורמות מבקשת לעדכן כי יעילות הטיפול
באמצעות מלכודות או הדברה – מוגבלת בתקופה זו ,מכיוון שהזבובים מחפשים מקומות
חמים ונכנסים לתוך בתים ומבנים .לכן מומלץ לנקות חצרות ממצבור עלים נשירים –
המגבירים את התרבות הזבובים ,ולהקפיד על סגירת דלתות בכדי שלא ייכנסו הביתה .שימו
לב ,ניתן לבצע הדברה על פנים חלונות הבית – אך על ידי מדביר מוסמך בלבד .בברכת חורף
בריא.

בנימין

שבוע העברית בבנימין :ותיקים ותלמידים בחגיגה של עברית  -עמותת ותיקים בקהילה
והספריה האזורית מזמינים אתכם לבוא להתנדבות חד פעמית בבית הספר הקרוב לביתכם
ולהעביר פעילות חוויתית לילדים בנושא עידוד קריאה ואהבת העברית ,במגוון אפשרויות
התנדבות  -שעת סיפור ,הסיפור שמאחורי השיר ,משחקי עברית ,סיפור החיים שלי ועוד.
המתנדבים יקבלו ליווי והכוונה בבניית מערך השיעור .שבוע העברית יתקיים בין התאריכים
כ"ב-כ"ז טבת .30.12.18-4.1.19 ,לפרטים נוספים ניתן לפנות לחגית ליאור  -רפרנטית לעידוד
או למיכל לוי  -עמותת וותיקים sifriya4@m.binyamin.org.ilקריאה בבנימין054-4868340 :
vatikim.mitnadvim@gmail.com.בקהילה052-4767460 :

אזורית
מטה

סיוע רפואי לילדים בעלי בעיות בריאותיות ואלרגיות מסכנות חיים :לילדים הסובלים
מבעיות בריאותיות חריגות  /צורך בהשגחה למניעת מצבי סיכון  /אלרגיה מסכנת חיים -
שזקוקים לליווי של סייע/ת במוסד החינוכי ,ניתן לפנות לרכזת הסייעות על מנת לבדוק את
הזכאות על סמך המסמכים הרפואיים .בקשות ניתן להגיש עד לתאריך  0/5/02לשגית מזרחי -
רכזת סייעות  19-2222040פקס sagitmi@binyamin.org.il. 056-9-2222000
תושבים יקרים!
בימים אילו מורגשת בכל רחבי הארץ נגיעות של זבובים.
בעיה זו ידועה בתקופות מעבר בין העונות.
בתקופה הנוכחית ישנה בעיה בטיפול מלכודות/הדברה מכיוון שהזבוב מחפש מקומות חמים.
(מבנים וכדומה)
לכן המלצותיי הן:
 .0לדאוג לסגור דלתות.
 .9לנקות חצרות מנשרי עלים מהקרקע.
 .6ניתן לבצע הדברה עם חומרים מתאימים על חלונות הבית (בצד הפנימי) ע"י מדביר מוסמך
בלבד.
אשמח לתת תשובה מקצועית לכל פונה!!
בברכת חורף בריא!
בברכה;
שמעון פרץ
מנהל הדברה
טל'1592916490 :

