
 

  

 

 

 ועד ההנהלה והמזכירות
 מברכים את כל התושבים 

 בברכת חג שמח וכשר.
 

 פסח  -שעות פעילות מזכירות 

 5102באפריל    0ועד    5102במרץ    52המזכירות תהיה סגורה בחג הפסח בין התאריכים   
 .5102באפריל  5)כולל(. המזכירות תשוב לפעילות  רגילה בתאריך 

 
ולכן, חומר לפרסום בעלון ניתן להעביר   5102באפריל    4העלון הבא ייצא בתאריך 
 . 05:11( בשעה   5102באפריל   2למזכירות עד ליום  רביעי ) 

 
 

 כרטיסי חיוב 
 

 .5102באפריל   5יופקו לתושבים ויונחו בתיבות הדואר בתאריך  
 
 
 

 שעות פעילות מזכירות 

 לייעול עבודת המזכירות ישונו שעות קבלת הקהל: 
 

 .02:11 – 0:21יום א' 
 .00:11 – 00:11.   אחה"צ 04:11 – 0:21יום ב' 
 .05:11 – 0:21יום ג'  
 .  05:11 – 0:21יום ד' 
 .  01:11 – 0:21יום ה' 

 
 

 הרחבת דרך בטחון ראש הגבעה
 

לאחר התקדמות רבה בנושא ותחילת עבודות בשטח, הוגשה עתירה לבג"ץ על הפסקת 
העבודות על ידי סברי. ע"פ בג"ץ כרגע אסור לנו לבצע כל פעולה בשטח, אנו נמתין 

 .להחלטת בית המשפט בנושא
 

  ניסן  תשע"ג‘ י - 31.2.12

 

מזכירות  

 הישוב

1  



 

  

 
 אבטחת היישוב

 
 :  להלן ההנחיות לשומרים

 
  על מחסום הכניסה להיות סגור כברירת מחדל. במקרה זה שומר יכול להימצא

 בבודקה.
  במקרים של שיירת כלי רכב , אפשר שהמחסום יהיה מורם, במקרה זה, חובה על

 השומר להימצא בחוץ ולבחון כל רכב שנכנס.  
 .כל רכב נכנס נדרש לעצירה מוחלטת 
 

 התושבים מתבקשים לגלות ערנות ואחריות לנושא האבטחה.
אפשר ומומלץ להוקיר במילה טובה , שומרים שמבצעים את עבודתם כנדרש  

 ולהעיר במקרים שהשומרים אינם פועלים על פי ההנחיות.  
תושב אשר נתקל במחסום פתוח מתבקש להעביר את המיידע עם השעה המדויקת 

 לאייל ציפורי או למזכירות.  
 
 

 ועדה לאיכות הסביבה
 

בשעה טובה הוקמה הוועדה, חברים בה איטה שטיין, שרה כהן, מרים חיות, ישראל 
 אנו מאחלים  להם הצלחה!! אהרוני.

 
 

  שעות פתיחת המכולת
 

בערב, וזאת על מנת   50:11בבוקר ועד ל    0:21המכולת תהיה פתוחה בין השעות  
לאזן בין הצורך של התושבים במכולת לבין שמירה על איכות החיים של התושבים 

 בסביבה.
 

                                                                                      
 

 . 3223332למקרה חרום             טלפון בשער הישוב
 
 

 גזם
 

 תושבי היישוב  שמעסיקים  גנן , מתבקשים  להראות לו את פינת הגזם הקרובה.
 נא להקפיד לזרוק את הגזם במקומות המיועדים לכך.  

 חשוב להקפיד לחתוך את הגזם לחתיכות שאינן  עולות על מטר אחד!
 
 
 
 
 
 

 233-4212214ץ אייל ציפורי הוא : “מספר טלפון החדש של הרבש
 
 
 
 

  

מזכירות  

 הישוב
 )המשך(
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 ץ“רבש
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 שעות פעילות הדואר בחג פסח 

 

    

 

 

 

 

noanoa171@gmail.com    3353324-233נועה   
 

ברים המעוניינים להשתתף בטקס ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, או   לסייע       
 בהכנות     מוזמנים להתקשר בהקדם אלי או אל שרון במזכירות.  

 לאחר הטקס נקיים ערב שירי לוחמים.
 
 פעילות דוכנים ביום העצמאות   

המעוניינים  להפעיל  דוכן בערב יום העצמאות מתבקשים להירשם במזכירות אצל    

 שרון.

 
 טקס יום השואה 

 
 תושבי היישוב מוזמנים להרצאה מרתקת בנושא השואה

 
 האם חשבתם פעם לעצמכם כיצד זה קרה??? 

כיצד הצליחו היטלר ו"חבר מרעיו" לסחוף עם שלם בעזרת תיאוריה קטלנית, לרצח 
 אכזרי והמוני של יהודים ועמים אחרים???

כיצד הצליחו היטלר ואנשיו לשכנע עמים "מתורבתים" לרצוח נשים ילדים וגברים 
 כאחד,  בשיטות אכזריות ומשונות???  

 ההרצאה תעסוק בכל תחומי המדיה הנאצית בתקופת מלחמת העולם השנייה,  
 החל מקריקטורות, עיתונות, ספרות ילדים וסרטי תעמולה נאציים.

 )בהרצאה יוצגו סרטים, בחלקם נדירים, שהפיקו הנאצים(.
 

 למי מיועדת ההרצאה?
 

 לנוער ולמבוגרים.
 

 51:11בשעה:   344402ההרצאה תתקיים באולם האירועים,  ביום א'  
 
 

 תודה מקרב לב
 

 ציון פרידמן, על העזרה והסיוע בהפקת הערב לתושבי גיל הזהב.-למר בן
 
 

 ג'ימבורי 
 

 01:11-05:11פתוח בין השעות   54.2.02ביום ראשון 
 01:11-05:11פתוח בין השעות    53.2.02ביום רביעי 

 

דואר 
שעות 

 פתיחה

 עד שעה משעה יום 

 20:00 18:00 יום ראשון

 14:00 12:00 שני יום

 20:00 18:00 רביעי יום

 14:00 12:00 חמישי יום

 קהילה

mailto:noanoa171@gmail.com
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 זמני פעילות:
 

 דיאלוג בחשיכה: 
 

"דיאלוג  בפעילות  חורון  בית   ושל  שלנו  הנוער  מבני  חלק  השתתפו  שעבר  בשבוע 
בה  הדרך  על  למדנו  בה   , מיוחדת  חוויה  זוהי   בחולון.   הילדים  במוזיאון   , בחשיכה" 

 מתמודדים העיוורים עם חשכה מוחלטת בחיי היום יום.  
 

מקווה  האחר.  על  ולמדתם  שאלות  שאלתם  התעניינתם,   שהשתתף.  הנוער  לכל  תודה 
 שנהניתם!

 
 

      
 
 

 קרטינג:
 

 נצא לקרטינג בתלפיות.   5102לאפריל,  00-ביום חמישי ה 
הרשמה ע"י אישור הורים חתום הניתן להעביר אלי או למזכירות. )ניתן גם להשאיר 

 בתיבה הלבנה שמחוץ למזכירות( מספר מקומות מוגבל אז אנא מהרו להירשם.  

 .5102באפריל   00תאריך אחרון להרשמה : 

 ₪.  01עלות :  

 תודה ,למשפחת איפרגן שתרמה לחדר נוער שולחן סלון !

 חג שמח וכשר,
 noargivon@gmail.com,  3224342-232אליה זלייט , רכזת נוער, 

 
    

 שיפוץ המקווה 
 

מקווה הכלים עברה שיפוץ מטעם המועצה הדתית מטה בנימין, היא נוקתה ונצבעה, 
כדי שתתמלא, לפיכך בינתיים יש להטביל את הכלים -כעת אנו מחכים למי גשם  

 החדשים במקום אחר.. ולהתפלל לגשם...
 
    ועד מוצ"ש,     5102במרץ    03מכירת חמץ מתבצעת אצל הגבאים החל מיום ראשון

 ,  בלילה.5102במרץ  52

    00:11  –  00:11,  בין השעות    5102במרץ     50הגעלת כלים , תתבצע ביום חמישי  ,
 בבית הכנסת.

פעילות 

 נוער
 )אליה זלייט(

 שירותי

 דת

mailto:noargivon@gmail.com
http://www.givon.org.il/images/GIvon_mivnim/beit_kneset/IMG_4392.jpg
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   הדבר חשוב   10:51ביום שני , בתפילת שחרית תתקיים סיום מסכת  בשעה

 לבכורים.

 , בערב. 00:11, משעה  5102במרץ   54יש לבצע בדיקת חמץ ביום ראשון 

  10:00סוף אכילת חמץ ביום  המחרת, יום שני בשעה . 

   01:20סוף זמן ביעור חמץ , יום שני , בשעה. 

 .אין לאכול מצות במהלך יום שני עד ליל הסדר 

 .חג שמח נפלא וכשר לכולם 

 

 מעסה מנוסה ומיומן
 

מעסה מוסמך ובעל ניסיון רב, בוגר מכללת רידמן ,המתמחה במגוון שיטות טיפול 
ועיסויים כגון: קלאסי, שוודי, רפואי, רקמות עמוק, עיסוי נשים הרות וטיפול באבנים 
חמות ,ישמח להגיע לביתך ולהעניק לך עיסוי מפנק ומרגיע ,או טיפולי לפי הצורך. רענן 

124-4220524 
  
 

 מספרה  פרפר
hair shop 

 
עיצוב שיער, קוסמטיקה ,עיצוב גבות ,איפור ערב וכלות, הסרת שיער בשעווה . מרכז 

 .15-2205012מסחרי גבעת זאב לפרטים :
 
 

 אהרוני תושב הישוב  –דפוס הנביאים 

 
מבצע בבית הדפוס שלו עבודות דפוס כגון: כרטיסי ביקור, פלאיירים, פרוספקטים, 
מגנטים, חשבוניות, ספרי מחזור, מדבקות, שלטים, מעטפות, מודעות, גלויות, נייר 

לאדריכלים, הזמנות לאירועים, עבודות גמר,  מכתבים, ספרי מחזור, העתקות אור 
 שירות עד הבית  כריכות ועוד....

 233-3423342, ישראל:  234-7743377דודי: 
 
 
 

 עו"ד –מורן שבתי 
 

-15דיני משפחה: אישות, ירושות ואפוטרופסות וכן תביעות אזרחיות לפרטים : 
0420044  ,124-3204402 

 

 

 נדל"ן
 

 125-5200450וחצי חדרים ,מרוהטת חלקית, מזגן  מידי לפרטים : 5דירת  -  להשכרה

 ן“נדל

פינת 

 הפרסום

 שירותי
 דת

 )המשך(
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 –מדי יום בחול המועד פסח )בימים רביעי    : פסח בבנימין   –אפיקומן גיבורי התנ"ך  

שישי( יעלה לפייסבוק "ארץ בנימין" כתב חידה שיוביל לדמות תנ"כית המתחבאת באחד 
מאתרי בנימין. בין המצטלמים לידה ושולחים את פתרון כתב החידה יוגרלו שוברים 

 זוגיים למסעדות נבחרות בבנימין.  
יש לכם מכרים וידידים ברחבי הארץ שטרם היו בבנימין? זו  –חג האביב והפריחה בשיאה 

העת להזמין אותם לכאן, שיכירו גם הם את חבל הארץ היפהפה הזה שבו אחו חיים. גם 
עם   –השנה יהיו כל אתרי התיירות של בנימין פתוחים לקהל הרחב בכל ימי חול המועד  

מדריכים, שחקנים והפעלות. ביער נווה צוף תתקיים אף לראשונה פעילות טיבוע ציפורים. 
דוכני מידע יוצבו בכניסות הראשיות לבנימין, תשדיר פרסומת בגל"צ יישמע בימים 

 הקרובים, וכל הפרטים יועלו לאתר תיירות בנימין.  
 

שאול גולדשטיין, מנכ"ל רשות הטבע והגנים, סייר בסוף   : רשות הטבע והגנים בבנימין 
השבוע שעבר בבנימין עם צוות בכיר של הרשות. סיורם החל בנחל פרת, נמשך להר הכוכב 
שליד כוכב השחר, והמשיך באתר שילה הקדומה, שם צפו במיצג החדש במגדל התצפית 
ההולך ונשלם. בישיבת עבודה נדונו נושאים שונים של שיתופי פעולה לקידום אתרי הטבע 

 והארכיאולוגיה בבנימין.
 

השבוע הגיעו לבנימין אנשי מועצה אזורית רמת נגב, לסיור   : מועצה אזורית רמת נגב 
היכרות ושיתופי פעולה. מנהלי מחלקות וראשי תחומים נפגשו לשיחה מקצועית עם 
עמיתיהם במועצה שלנו, לאחר מכן צפו במיצג "עת בציר" במרכז המבקרים נחלת בנימין, 

עובדי המועצה יצאו נרגשים מהיכרות עם מועצה כה   01והמשיכו לסיור בשילה הקדומה.  
תושבים, ואצלנו פי עשר( ועם הרוח המיוחדת של בנימין,   0,111  –גדולה )ברמת נגב  

 וקיבלנו מחמאות חמות על הביקור.
 

אנו מזכירים כי מועד פינוי האשפה האחרון בכל היישובים מתוכנן   : היערכות אשפה 
. בכדי לאפשר פינוי אשפה מתוגבר, אנו שבים ומבקשים לא להחנות 54.2.02ליום ראשון,  

רכבים סמוך למכולות האשפה, גם בשעות הלילה המאוחרות )מה שמתחייב בכדי להצליח 
 להקיף את כל יישובי המועצה לפני החג(. 

 
ביום א' הקרוב, ערב בדיקת חמץ, לא תתקיים קבלת קהל   : קבלת קהל ביום א' הקרוב 

 ברוב המחלקות, אנא בררו טלפונית לפני הגעתכם.
 

המחלקה לשירותים חברתיים מזמינה   : מפגשים להורי ילדים עם צרכים מיוחדים 
הורים לילדים עם צרכים מיוחדים לסדרת מפגשים שיתקיימו אחת לחודש, בנושאים 
שמעסיקים אתכם בחיי היומיום. מפגש ראשון יתקיים עם פרופ' עמוס רולידר, בנושא 
"חינוך רגיש ויעיל לילדים בעלי קשיי התנהגות מורכבים". ההרצאה תתקיים ביום שלישי, 

במרכז גוונים בשער בנימין. השתתפות מותנית   51:21, בשעה  0.4.02כ"ט בניסן תשע"ג,  
)ניתן לשלוח הודעת   1252000532או ריקי    1210204004בהרשמה מראש אצל אודיה  

 טקסט(.
 

 תמיד לשירותכם, 123מוקד  -להזכירכם 
 

 שבת שלום וחג חירות שמח, המועצה האזורית מטה בנימין

תקצירית 
מועצה 

 איזורית


