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 דבר המזכיר

 קייטנות

 אין, קייטנה זה גם עסק כלכלי. למען הסר ספק. ילדים בלבד( 10) עד כה ישנם מעט מידי נרשמים

בכוונת הישוב להרוויח מהקייטנה, אבל תשלומי ההורים אמורים לכסות את כלל ההוצאות, ובכלל זה 

 .25.5 -י השמה הוא יום רביעמועד אחרון להרפעילויות, ועוד...  שכר הצוות, חומרים מתכלים

 ילדים לפחות לא נוכל לפתוח קייטנה. 25תשומת לב ההורים אם לא תהיה הרשמה של 
 
 
 
 

 הפגישה עם ראש המוא"ז אבי רואה
 

אני שמח על הנוכחות המרשימה של תושבי הישוב, ובהזדמנות זו תודה ליואב על הפתיחה המוסיקלית 
דברים לשבחה של המוא"ז. נושא דרכי הגישה לישוב הוא נושא  של הערב. אני רוצה לומר בהזדמנות זו

שלא נמצא בידי המוא"ז מבחינת הסמכות השילטונית. הוא נמצא כולו בידי המינהל האזרחי על שלל 
אני מתקומם נוכח ההפקרות השילטונית בסביבת הישוב, אבל זה מתרחש לא רק כאן. אני מכיר  אגפיו.

חברון, וגם בתוך תחומי הקו הירוק. לישוב שאני גר בו ישנה חווה  את זה בסביבת מגורי בדרום הר
המשולש ערד, דימונה ובאר שבע, יודעים עד כמה המצב שם  -חקלאית בבקעת ערד. רק תושבי האיזור

חמור. אוטובוסים הנוסעים בלילות לדימונה נרגמים באבנים כמעשה שגרה. מבסיס חיל האוויר בנבטים 
די פעם אכן מתבצעות הריסות. כל מבצע כזה דורש משאבי אנוש של מאות אין יציאות בלילה. מי

שוטרים, וזה טיפה בים. שימו לב שמגורי הבדואים הלא חוקיים מוזכרים בתקשורת כ "לא מוכרים" וזה 
 אומר הכל!

 
אבי רואה כמו גם אנשי צוות נוספים במוא"ז עושים הרבה לתיקון המצב, אבל צריך לדעת שאגפי 

השונים ובכלל זה מערכת המשפט עויינים את ההתיישבות, ומתרפסים בפני ארגונים שונים השילטון 
 חלקם מחו"ל, התומכים בעניין הערבי ללא תנאי. 

 

 
ככלל מועצת בינימין נחשבת למוא"ז מצטיינת בהשוואה לרשויות אחרות, והיא מקבלת ציונים גבוהים 

י במועצות אזוריות אחרות התרשמתי שהם ממשרדי ממשלה על אופן התנהלותה. משיחות שקיימת
 רוחשים כבוד רב למועצת בינימין ורואים בה מודל לחיקוי.

 
 

 הודעת מזכירות 

 לא תהיה קבלת קהל אחרה"צ . 23.5.11 -ביום שני ה

 18:00עד  16:00מהשעה  24.5.11 -קבלת קהל אחרה"צ תהיה ביום שלישי  ה
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 סרט לילדים

 
 .יוקרן הסרט "גנוב על הירח" באולם האירועים 17:00 בשעה 20.5.11 -ביום שישי ה

 כולם מוזמנים!!

 

 טיול ישובי
 

 נצא בע"ה לטיול בנושא מורשת קרב, הטיול מיועד לכל המשפחה. 27.5.11ביום שישי 

 התארגנות  8:15 – 8:00

 מככר רחל בדיוק 8:30האוטובוס יצא בשעה 

 עצמאית(הגעה לגוש עציון ארוחת בוקר )כל משפחה מתארגנת 

 נסייר בגוש נשמע הסברים מלילי אליאסי ונצפה בחזיון אור קולי מרשים .

 נמשיך לרמת רחל, סיור והסברים מעודד כאנר.

 14:30-15:00חזרה משוערת לישוב 

 לחבר , ילדים ונוער ללא תשלום.₪  20השתתפות סמלית של 

 אנא הזדרזו והירשמו אצל טלי במזכירות 

 .ברי הישובלהשתתפות ערה של חנשמח 

 
 

 כשרונות צעירים
 

 אנו רוצים לארגן יום כשרונות צעירים לקראת שבועות, ילדים ונוער המעוניינים להשתתף בנגינה או 

 שירה מתבקשים לפנות למזכירות להרשמה.

 

 שישי ביחד 

ו תתקיים ארוחת "שישי ביחד" תושבי הישוב המעוניינים לעשות קידוש ולאכול יחדי 27.5 -ביום שישי ה

את ארוחת הערב)כל משפחה מביאה איתה את האוכל שלה( מתבקשים לפנות למזכירות או לפיני זלייט 

 לפרטים. 

 

  ציוד אולם אירועים

 חסרים לנו כסאות פלסטיק  השייכים לאולם ואנו מניחים שהם בידי התושבים. 

 ן לכם בבית / בחצר ציוד ציוד זה חסר לנו הן באירועים פרטיים והן באירועים ציבוריים. אנא בדקו שאי

 השייך לאולם.

 
 

 לקהל הנשים בישוב 
 

 054-5604694 -לידיעתכן המקווה תוקנה וחזרה לפעול לעת הצורך נא להתקשר  ל
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 דבר הרבש"ץ

 

 השבוע תוקנה  מערכת לפתיחת השער באמצעות הטלפון וכעת המערכת חזרה לפעילות מלאה

 השנתית של פתיחת השער. בחיובי חודש מאי התושבים יחוייבו בעלות

 אני מזכיר לתושבים לבדוק האם ברשותם מספרים לא פעילים הרשומים במערכת על מנת למנוע 

 חיובים מיותרים.

 תושבים החוזרים בלילה ופותחים את השער, לעצור ולהמתין עד לסגירת שער אחריהם.

 סיור נציג המת"ק בישוב.  אבקש להודות לניר ארנטסי ושוקי סגל  על האירוח ביקב השבוע , בעת 

 

 

 בישוב ל"ג  מדורות
 

בכדי לשמור על הסדר הטוב ולצמצם את הסכנה של דליקות, אנו ממליצים ומבקשים מן התושבים 

 להדליק מדורות בכניסה לישוב מצד שמאל בשטחים הפתוחים.

 בנוסף ניתן להדליק מדורות במקומות הבאים בלבד:      

  ים ומאחורי היקב .א.    מאחורי אולם האירוע

 ליד הג'ימבורי.  .ב

 מאחורי מגרש הכדורסל .ג

 

בארגז החול בראש הגבעה, האזור משמש מגרש משחקים, ולא  לא להדליק מדורותאנו מבקשים 

באזור גן הפיל, מכיוון  לא וכמו כן בתלולית ליד מגרש הספורט, יש שם צנרת ועצים שנפגעים מהחום

. אנו מבקשים שליד כל מדורה יהיה מבוגר/ת לרכב הביטחון בעיקר מפריעשהכביש מתלכלך וזה 

שישגיחו שהמדורה לא תצא מכלל שליטה. ליד כל מדורה יש להכין או צינור מים או דליים מלאים במים 

 אין לעזוב מדורה שלא כובתה באופן מוחלט.לטיפול במקרה חירום, 

 

סדר הטוב והניקיון. לא לפגוע בצנרת אנו מבקשים מהתושבים לשמור על הכללים ולדאוג לשמירה על ה

ההשקיה ולא לחבל במתקני הישוב. יש לנקות את המקום לאחר החגיגה ולא להשאיר את אתרי 

 המדורות מלוכלכים.

 

מסוכנת אדיי פלסטיק המושלכים למדורה ששאיפת עשן המכילה פלסטיק ומוצריו יש להיזהר מדברי 

 לבריאות.  
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 נוער

 שבוע הבא:
 

  24.5 ביום שלישי
 

 נא לא לאחר! -בדיוק מחדר הנוער 17:30הסעה תצא בשעה  -לכל מי שנרשם לקרטינג
 

 תושבים מעסיקים:
 

לקראת החופש הגדול, כל מי שבבעלותו עסק או שמכיר בעלי עסקים שיהיו מוכנים להעסיק בני נוער 
 בתקופת הקיץ אשמח מאוד שתצרו עמי קשר ונשדך בין הצדדים!

 קופת הקיץ חשובה והינה פעילות מבורכת!!! העסקת בני נוער בת
 

 צעדת המועצה האזורית:
 

 תתקיים צעדת המועצות האזוריות, בירושלים. 30.5 -ביום שני ה
ההצעדה היא הזדמנות לייצג את המועצה ולהראות את היופי והטוב שבנו למאות אלפי צופים שיתגודדו 

 .לאורך מסלול הצעדה מגן העצמאות לגן סאקר
 

שלומי שבת, עידן עמדי הצעדה תתקיים עצרת בגן סאקר שיופיעו בה האומנים: בסיום 
 ואברהם טל!!! והכל בחינם!!!

 
 הרשמה אצלי למעוניינים בהסעה! מיועד לכלל התושבים ולנוער בפרט.

 
 שבוע טוב ומוצלח,

 
 noargivon@gmail.com,  2004643-050אליה זלייט , רכזת נוער, 

 
 
 
 
 

 ינת המודעה הקטנהפ

 בנות 3טיפול ועזרה ל 
 

 ה'  –א'  ימיםבוארוחה חמה  לעזרה בשיעורי בית 8-12בנות בגילאי  3-לטיפול ב אישה דרושה
 .18:30עד  14:30משעה 
 054-2243253נוספים   לפרטים

  

 
SKETCHAP לעצב בעצמכם : בהזדמנות חד פעמית, בואו ללמוד 

 )מבית גוגל( בגבעון החדשה . לעיצוב 3Dסקצ'אפ  תוכנת מתגבשת קבוצה לקורס
 בתחילת יוני )אין צורך בידע מוקדם( .  מפגשים פעמיים בשבוע אחה'צ 7

  10%הנרשמים הראשונים תינתן הנחה של  5 בלבד. ל ש"ח  2500עלות הקורס 
 מוגבל מהרו להירשם. מס' המקומות

 052-4332053  מנחה הקורס משה לפרטים והרשמה :

http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=noargivon@gmail.com
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 ספרית בגבעון החדשה
 

 שנות ניסיון. 22חדש בגבעון החדשה ספרית מקצועית מצרפת מקבלת לקוחות בביתה, 
 ים, פן ועוד...סתספורות,פלנשים ונערות, 

 קרול  054-2243253לפרטים 
 
 

 וחתולים  חיסוני כלבים

ד"ר  - קר ביישובנו וטרינר המועצהיב  16:30-17:30בין השעות  13.6 -ה ביום שני
 אפריים קרן, למטרת חיסוני כלבים וחתולים נגד כלבת.

באמצעות שובר תשלום של בנק הדואר  -החיסון יתבצע בחדר הדואר הישן. התשלום 
)ניתן לקבלו מזכירות( או דרך כרטיס האשראי במחלקת הגביה במועצה: 

 .)קלמן( 02/1177113

 להלן טבלת אגרות לנוחיותכם.
 

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 
 חיסון שבב 

אגרת 
 רישוי

 111 5472 36 25705 ללא שבבכלב לא מעוקר/מסורס 

עם כלב  לא מעוקר/מסורס  
 שבב

53805 0 5472 111 

  03  35 התקנת שבב מחודש

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 

אגרת 
סימון 
 בשבב

מחיר 
 החיסון

אגרת 
 רישוי

 36 11 0 50 עם שבבכלב  מעוקר/מסורס  

 36 11 36 559 ללא שבבכלב מעוקר/מסורס  

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 

אגרת 
סימון 
 בשבב

מחיר 
 החיסון

אגרת 
 רישוי

 0 11 0 54 חתול/ה מעוקר/ת

 3 5472   2705 חתול/ה לא מעוקר/ת

 
 

 

 

           חדש *** חדש *** חדש            
 

 מספרת  הכלבים של מיכל בגבעון החדשה
 321-4515031 לפרטים 7
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 ה האזוריתדבר מועצ
  סדרת סיורי מנכ"ל מנהלים:

-מנהלים )השנייה( ביישובים. אחת לכשבועיים-ביום רביעי השבוע יצאה לדרך סדרת סיורי מנכ"ל
שלושה יגיעו מנכ"ל המועצה ומנהלי המחלקות ליום סיור בשלושה יישובים אחרים, כדי להעמיק את 

יתי של כל יישוב בתכנית העבודה ההיכרות מקרוב, דרך העיניים והרגליים, לדון במגרש הב
היישובית והמועצתית, ולהניח יסודות לשנת העבודה הבאה בראייה רב שנתית של התפתחות 

 הישוב. 
 

  ל"ג בעומר:
הנחיות  –ניתן לצמצם את הפגיעה בסביבה במדורות ל"ג בעומר, וכן את הסכנות הבטיחותיות 

ובנימין, ושל חברת החשמל, הועלו לאתר  ועצות טובות של איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון
 (.www.binyamin.org.ilבנימין. מומלץ לקרוא ולהסביר גם לילדים )

 
 : סניף דואר מרכזי

סניף דואר מרכזי חדש נפתח בחנות "מנטה" שבתחנת הדלק במעבר מכמש. הסניף נותן שירותי 
. במקום יש גם תיבות 06:00-22:00דואר כבכל סניף דואר ברחבי הארץ, ויפעל בין השעות 

 לחלוקת דואר לבעלי העסקים שבאזור התעשייה שער בנימין.
 

 : שבת עמותת הותיקים
יונינה  -עמותת ותיקי בנימין מודיעה כי נותרו מקומות אחרונים לשבת הותיקים, מיהרו והרשמו 

050-6690306. 
 

 : נופש נשים
מלון הכפרי תקיים אי"ה השנה בהמחלקה לשירותים חברתיים שבה ומזכירה כי נופש הנשים י

 ביולי למניינם(.  פרטים באתר בנימין.  3-5ג' בתמוז תשע"א ) -בקיבוץ חפץ חיים בתאריכים א'
 
 

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין
 


