
 

  

 ראש הגבעה

ב"ה לאחר מאמצים מרובים ועזרה מגורמים שונים התחלנו בבנית 
הגדר החדשה בראש הגבעה בין הבית של  קנדיל לאטיאס. הזזת 

 דונם לתוך הישוב.  3הגדר תכניס שטח של כ 

 אולם אירועים 

  .אנו כרגע בהליך של רישוי עסקים לאולם

 

 ג'מבורי

 הגימבורי חוזר לפעולה!!

 . 00:11-00:11שעות הפעילות : בימים ראשון ורביעי בין השעות 

שהיה עד ₪  51במקום בלבד. ₪  01העלות לתושב הישוב היא של 
 כה.

 מורה לחינוך גופני. אורטל ששוןהג'ימבורי יופעל ע"י 
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מזכירו   

 הישוב

    22-1312222ע  22-1312535טלפון : מזכירו  הישוב:         

   www.givon.org.ilהא ר הישוב:                                      

 m@givon.org.ilדואר אלקטרוני:                                     

0  

http://www.givon.org.il
mailto:m@givon.org.il


 

  

 אשפה וגזם

 גזם 

 . נא להשליך את הגזם במכולות הפתוחות .0

 . נקודות גזם נוספות: 2

 א. בראש הגבעה בין הבית של משפחת נצר לבית משפחת

 רבי.    

 ב. ברחוב הדודבן ליד מכולת האשפה בצד ימין. 

 . נא לחתוך את הגזם לאורך של מטר בלבד.3

 . יש להנחות בכך את הגננים שעובדים בביתכם.4

 להשליך פסולת בניין לתוך המכולה.  לאנא  -אשפה 
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מזכירו   

 הישוב
 )המשך(

2  

ועד  

 הישוב

 חדשות חדשה

  

בחירו  

 למועצה

 זהו יום הבוחר ... )המשך(ע        יולי שפר   

המאמר הקודם שלי בעלון בשבוע שעבר זיכה אותי בהרבה תגובות, 
רובן חיוביות,  שבקשו ממני להסביר את הקשר שבין המועצה וראש 
המועצה ובין התושבים בגבעון החדשה,  ואיך הבחירות למועצה 

 ולמליאת המועצה משפיעים על כל אחד מאתנו כתושב היישוב.   

)ניר ארנלטיע אילנה חן ע שלגי  אליהוע מוריל אלקוביע גד 

 אוליצקי (

 חברים יקרים!
בשנה החולפת,  פעלנו בדרכים רבות לקידום האינטרסים של הישוב.  
פעולות ופעילויות רבות חייבו מפגשים עם ראש מועצת מטה בנימין, 

 מר אבי ראה ו/או עם נציגיו. 
 

נפגשנו עמם מספר פעמים וזכינו לתשומת לב ראויה , לעצות טובות, 
לסיוע במישור המינהלי בין רשויות וגופים שונים במדינה, לסיוע כספי.   

שיתוף הפעולה היום  עם הגורמים השונים במועצה,  פורה וראוי 
 לציון. 

 אלה הם אבני בניין שאותם צריך לשמר. 
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 חדשות חדשה  3

בחירו  

 למועצה
 )המשך(

 -במועצה, )בד"כ נציג אחד לכל יישוב(.  חברי המליאה נבחרים אחת ל 
שנים, באותו יום של הבחירות לראשות המועצה.  בחמש השנים   5

שעברו הייתי אני הנציג של גבעון החדשה,  ובבחירות הקרובות )יום 
( אני מתמודד לתפקיד זה שוב, גם לקדנציה הבאה.   4/02שלישי  

המליאה היא גוף דומה לעבודת הכנסת מול הממשלה.  נציגי 
היישובים, חברי המליאה, מאיישים ועדות שונות כמו ועדת ישובים, 
ביטחון, ביקורת, מכרזים, תכנון ובנייה, איכות הסביבה, הנחות 
בארנונה.. ועוד ועוד.   מליאת המועצה נפגשת )חוץ מישיבות הועדות ( 
אחת לחודש פלוס ועוסקת בכל התחומים של עבודת המועצה כמו 
תקציב, בנייה, פיתוח, ביטחון, תיירות, חינוך, רווחה וכו'.  חשוב להבין 
שע"פ החוק אסור לנציג יישוב לקדם באופן אישי את ענייני הישוב שלו 
במועצה,  ומליאת המועצה לא דנה בנושאים פרטיים של ישוב כזה או 
אחר.  המליאה רשאית לדון רק בנושאים כלליים שמשפיעים ושייכים 
לכלל יישובי/תושבי המועצה.  אין זה אומר שנציג היישוב לא יכול לעזור 

לתושב יישובו, ולחבר בינו ובין הגוף המטפל באותו נושא במועצה,  
ואכן כך פעלתי . בכל פניה של תושב היישוב אלי עזרתי וקישרתי בין 
התושב למחלקה הרלוונטית במועצה , ובכך לסייע לתושב לפתור את 

 ענייניו עם המועצה.    

  

סוג נוסף של קשר בין עבודת המועצה  עם היישוב או התושב היא דרך 
עבודת ועד ההנהלה/מזכירות היישוב.  ועד היישוב מטפל בנושאים 
פנים יישוביים כמו עבודת המזכירות, ניקיון, גינון, ועדות היישוב 
השונות,  אבל גם מטפל מול המועצה בכל הנושאים בהם קשורה 
המועצה כגוף מוניציפאלי.  לדוגמא בנייה ביישוב, מרכיבי הביטחון, 

-מעונות וגנים, הסעות תלמידים, והרשימה ארוכה.  קשר זה הוא "דו 
כיווני",  כלומר ככל שהועד יוזם ומשתף יותר את המועצה כך המועצה 

 שותפה ופועלת יותר למען היישוב, ולהפך. 

 

מהיכרותי עם עבודת הוועדים האחרונים בגבעון החדשה, לא היה נושא 
שהועלה בפני ראש המועצה שלא זכה לטיפול אישי שלו. בכל המקרים 
שאבי התבקש הוא בא ליישוב והשתתף בישיבות ועד ההנהלה, 
לפעמים יחד עם גורמים נוספים במועצה.  המועצה סייעה ומסייעת לנו 
רבות לדחוף קדימה את הבנייה לבני היישוב בגבעת זימה,  בטיפול 
בכביש המטעים מול משרד התחבורה ומע"צ,  את הטיפול בבנייה הלא 
חוקית, בבעלי החיים המשוטטים ובערמות האשפה סביב היישוב מול 

המנהל האזרחי ומשרד הביטחון, את תקציב מרכיבי הביטחון שביישוב  
כמו הגדר, השער,  התאורה ורכב הביטחון  ויש עוד הרבה דוגמאות.    

נכון, לא תמיד הנושאים מתקדמים בקצב שהיינו רוצים. צריך להבין את 
המורכבות של המציאות הפוליטית בה אנו חיים, שלעיתים מקשה עלינו 
לקדם נושאים אלה.  אבל אין ספק שללא סיוע ועבודה מאומצת של אבי 
כראש המועצה מול אותם גורמים במועצה ומחוצה לה שוב דבר לא 

 היה זז.  
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 חדשות חדשה  4

בחירו  

 למועצה
 )המשך(

לכן ביום הבחירות חשוב ש "נצביע ברגליים" ונלך לקלפי להצביע.  
חשוב שאבי ידע שאנחנו רואים בו שליח שלנו, שאנחנו פועלים יחד 

למען אותן מטרות משותפות, ושיש לו גיבוי מלא של כל חברי היישוב.    
כדי להמשיך ולפעול להגדלת היישוב שלנו,  להרחבת ההתיישבות 
בחבל בנימין, ולחיזוק כל מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון חשוב 

 שכולנו ניתן את קולנו לאבי רואה.  

 להלן רשימ  חברי היישוב שמציגים מועמדו ם:

 

 

 

 

 

 

 

 לשעות הפתיחה בבוקר, הדואר פתוח ביום שלישי ולא ביום שני. שימו לב

 

 

 שפר יוסף בא כח הרשימה   יש עתיד בגבעון החדשה יש

ממלא מקום בא כח    יש עתיד בגבעון החדשה יש
 הרשימה

 כהן מנחם עפר

 שפר יוסף מועמד למועצה 0 יש עתיד בגבעון החדשה יש

 כהן מנחם עפר בא כח הרשימה 2 יש עתיד בגבעון החדשה יש

 חסון אליהו בא כח הרשימה   חרות לגבעון פש

ממלא מקום בא כח    חרות לגבעון פש
 הרשימה

 חסון דליה

 זלייט פנחס מועמד למועצה 0 חרות לגבעון פש

 אברהם שבתאי מועמד למועצה 2 חרות לגבעון פש

דואר 
שעו  

 פ יחה

 עד שעה משעה יום בשבוע

 21:11 00:11 יום ראשון

 00:11 05:11 שני יום

 03:11 01:11 שלישי יום

 21:11 00:11 רביעי יום

 05:11 02:11 חמישי יום

 עד שעה משעה  אריך יום

רובד 

 מיקום  יאור הפעילו  גילאי

 25.00.02 יום א'

  

 חדר הנוער פעילות חובה ט-ז 21:11 00:11

יום א'   כולם   21:31 
פעילות  

 חדר הנוער חופשית

 חדר הנוער פעילות חופשית כולם 22:31 00:31 20.00.02 יום ד'

 חדר הנוער פעילות חופשית ח-ז 21:31 00:11 20.00.02 יום ה'

 חדר הנוער פעילות חופשית ט ומעלה   21:31   יום ה'

פעילו  

 נוער
 אליה זלייט
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 חדשות חדשה  5

בנובמבר ,החלטנו לעזור וחברנו   05לאור המצב בדרום, ביום חמישי,  
 . ם ו ר ד ב ר  ע ו נ ן  י ב ל ו  נ י נ ב ו  ר ש י ק ש ם  י מ ר ו ג  ל

בני נוער מיישובי הדרום לשישי שבת ולהמשך   41-התבקשנו לארח כ 
הנוער שהיינו  קבוצת השבוע במידה והמצב היה מחמיר.  ברגע האחרון

לארח  ם  כי והם נשארו  בבתיהם. צרי ע  י  החליטה שלא להג
המקסימים  אני רוצה לציין לשבח את רוחב ליבם של הנערים והנערות  

 ובני ביתם  שהסכימו לארח את תושבי הדרום. 

 יישר כוח על הרעות, האחווה והנתינה מכל הלב! 

 שבוע טוב ומוצלח,

 noargivon@gmail.com ע  2220103-212אליה זלייט ע רכז  נוערע 

 

 רכז  קהילה ) נועה שוראקי(

noanoa171@gmail.com  1251120-212נועה    

-04:11ה' בין השעות  -לצהרון הישוב דרוש/ה מיידית עובד/ת בימים א' 
00:31. 

 דרישות לתפקיד :     

 א.ניסיון עבודה עם ילדים.     

 ב. הפעלת חוג אחד      

 ג. הגשת ארוחת צהריים .     

 למזכירות. 2100בנובמבר  25-נא לשלוח קורות חיים עד יום שלישי ,ה

עובד/  

 לצהרון

פעילו  

 נוער
 )המשך(

mailto:noargivon@gmail.com
mailto:noanoa171@gmail.com
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 חדשות חדשה  0

 מפגשי ריקודי בטן

מפגשי ריקודי בטן אינטמים בגישה הוליסטית לנשים בכל הגילאים ולאחר 
  לידה בימי שלישי /

 .152-0372743מוש 

 מעלה מנולה 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 

 154-4550234הצורך. רענן 

 שיעורים פרטיים במ מטיקה

חיילת משוחררת עם ניסיון בהוראה, מעבירה שיעורים פרטיים    
 ט' במחירים  נוחים לפרטים : אלונה: –במתמטיקה לתלמידי א' 

151-5505300   . 

 

 מלפרה  פרפר

hair shop 

עיצוב שיער, קוסמיטקה ,עיצוב גבות ,איפור ערב וכלות,הסרת שיער  
 בשעווה . מרכז מסחרי

 .12-5302013גבעת זאב לפרטים : 

 טיפולים ברפלקלולוגיה 

לנשים בלבד! לריפוי   -טיפולים ברפלקסולוגיה אנרגטית ובעיסוי שמנים  
מהשורש של מגוון תסמינים: כאבי גב, ברכיים, ראש, מתחים, בעיות 
הורומונליות, בעיות נשימה, חיזוק המערכת החיסונית, ועוד.  שלומית 

 154-5014004מרדכי 

 משאבו  חום

מתארגנת קבוצת רכישה למשאבות חום לפרטים נא לפנות לנעה רבי: 
151-0700775 

 

 . 12-5300013חדרים, מרוהטת חלקית, מיידי.  לפרטים:    4דירת   – להשכרה

 .  154-2231000חדרים ,גינה, בשכונת הזית  מיידי לפרטים:   0קוטג', – להשכרה

וחצי חדרים ,מרוהטת באופן חלקי,מזגן,גינה מיידי. לפרטים :          2דירת    –  להשכרה 

 ן“נדל
 

פינ  

 הפרלום
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 חדשות חדשה  7

 .151-7723542חדרים, בשכונת הזית ,לפרטים  7דו משפחתי ,  -למכירה/השכרה  

 151-0277010וילה בסטנדרט גבוה, לרציניים בלבד   - למכירה

 

במקביל להתקדמות מבצע ההפגזו  בדרום וה חממו  הגיזרה:  
"עמוד ענן" הולכים ומתרבים אירועי הפח"ע )פעילות חבלנית עוינת( 

יידויי אבנים ובקבוקי תבערה, והתפרעויות ליד יישובים  –בגיזרת בנימין 
ובצירים. תושבי בנימין נקראים למשנה זהירות ועירנות. מחלקת הביטחון 

לרבש"צים להפצה לתושבים, וכן  –הפיצה נהלי התנהגות לימים אלה 
 באתר בנימין. 

 

יישובים רבים נערכו למבצעי אירוח והפגה לתושבי אירוח  ושבי הדרום: 
הדרום. בתי הספר והגנים הונחו לפתוח שעריהם לתלמידי האורחים, 

 והמועצה מגישה סיוע תקציבי למבצעים אלה. 

אנו מחזקים את ידי אחינו וחיילינו בשעה זו. פרטים נוספים בגיליון "ארץ 
 בנימין" שיוצא בע"ה בשבוע הקרוב לאור.

 

בימים אלו נשלחו לתושבים רבים בבנימין מכתבים  שלום אגר  חוץ: 
דין, בדרישה לתשלום אגרת לימודי חוץ לשנים קודמות עבור -מעורך

עיריית ירושלים. בבדיקה שערכנו, בחלק גדול מהמקרים דרישת התשלום 
מההורים אינה חוקית. אנו רוצים לסייע לטפל בדרישה זו במרוכז מול 

הגורמים בעיריית ירושלים, ולכן אנו מבקשים מכל מי שקיבל מכתב 
ומעוניין בסיוע שלנו, להעבירו אלינו לאגף חינוך )ניתן להעביר בפקס' מס' 

 לגב' אתי בן שמעון(.  053-2-0077013

 

ניתן עדיין להירשם  לסטריטבול שייערך לטריטבול בנימין בחנוכה: 
באולם הספורט בעפרה, לבנים בגילאי חטיבת  02/02בע"ה בכ"ח בכסלו, 

ביניים, תיכונים ובוגרים. להרשמה ופרטים נוספים יש להיכנס לאתר 
 . 12-0733000המועצה או להתקשר למספר 

מחלקת הספורט של מתנ"ס בנימין פתחה עבורכם דף פייסבוק, שבו 
תוכלו להתעדכן על פעילויות ספורט קרובות, פעילויות שהיו, תוצאות 

 משחקים, תמונות, חלוקת כרטיסים למשחקים ועוד. 

 

, 22.02התחרות מסתיימת ביום חמישי זה, :  חרו  צילומי הל יו
"ארץ בנימין". שבת  -הזוכים יפורסמו בקרוב. חפשו אותנו בפייסבוק 

 שלום, המועצה האזורית מטה בנימין

 ן“נדל
 )המשך(

 קצירי  
מועצה 

 איזורי 


