 25.10.12ט' חשון תשע"ג

מכל הלב
לקצין הטרי צליל שילה
ברכות לקבלת דרגת הקצונה
עלה והצלח
מאחלים :בני משפחת יקותאלי ומכל החברים בישוב

דבר המזכירות ( יהודה ברוינר ,שרון בסלו)

טלפון02-5362022 ,02-5362131 :
כתובת האתר של הישוב www.givon.org.il
כתובת דוא"ל (המייל) של הישוב הוא m@givon.org.il
נשמח אם תגבירו את השימוש בתיבת הדוא"ל.
הסעות
לנוכח קשיים שהתעוררו ביעדי הנסיעות ולאור בקשת ההורים ,אנו נקיים אסיפה
למציאת פתרון .האסיפה תתקיים ביקב ,ביום ד'  31.10.12בשעה .20.00הורים מוזמנים.
לפי שעה שעת ההסעה תישאר ב –  7.00ולא כפי שפורסם בעלון.

אשפה וגזם
נא להקפיד להשליך את האשפה והגזם במקומות המיועדים לכך.
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תמרור עצור ביציאה מהיישוב
השבוע כמעט ארעה תאונה בצומת .רכב שיצא מהישוב לא עצר.
נא להקפיד לעצור עצירה מלאה בצומת .זכרו "ונשמרתם לנפשותיכם"!
ג'ימבורי – מכרז להפעלה
דרוש\ה מפעיל\ה לג'מבורי פעמיים בשבוע שעתיים בכל פעם.
השכלה ו\או נסיון בתחום פעילות גופנית לילדים– יתרון.
נא להגיש קורות חיים למזכירות.
חתולי רחוב
השבוע החלפנו מכולה פתוחה במכולה סגורה.בכוונתנו להחליף במקומות נוספים .אנא הקפידו
לסגור את המכולה לאחר השלכת האשפה ,כדי שהפסולת לא תתפזר מחוץ למכולה.

החזרי נסיעות
לתשומת לבכם -
לקבלת החזרי נסיעות ,יש למסור הטפסים +מערכת שעות ,חתומה ע"י מזכירות בית הספר.
עד ל  1 -בנובמבר .2012

זמני פעילות מזכירות
ביום ראשון 28,באוקטובר  2012המזכירות תהיה פתוחה בין השעות.9:30-14:00 :

שעות פעילות הדואר :

יום בשבוע
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי

משעה
18:00
10:00
15:00
18:00
12:00

עד שעה
20:00
13:00
18:00
20:00
15:00
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רכזת קהילה ( נועה שוראקי -ירמיהו)
noanoa171@gmail.com

נועה 052-5255504

צוות צח"י – צוות חרום ישובי
בשבועות הקרובים נבצע מפגש לחברי הצח"י .המפגש יתקיים בשעות הערב ויועבר ע"י איש
מקצוע שהוזמן במיוחד .מטרת המפגש :הכרת החברים בצוות ותפקידם ,וכן להעמיק את הידע
והכשירות של כל חברי הצוות.
הצוות נועד לספק מידע ,סיוע פיזי ,רפואי ,נפשי ,חינוכי וחברתי .בעת חירום /משבר ליחידים,
למשפחות ולקהילה.
בהזדמנות זאת ובעיקר עקב המצב הבטחוני העתידי הלוטה בערפל ,הנני פונה ומזמינה תושבים
המעוניינים להצטרף לצוות החירום בעיקר מתחום החינוך ותרבות ,רווחה והרפואה .הינכם
מוזמנים לפנות אלי או למזכירות.
נועה – רכזת הקהילה

רכזת נוער ( אליה זלייט)
משעה

עד שעה רובד גילאי תיאור הפעילות

יום בשבוע

תאריך

יום ראשון
יום ראשון
יום שבת

 20:00 00:11 28.10.12ז-ט
כולם
20:30
כולם
11:30 03.11.12

פעילות חובה
פעילות חופשית
פיינטבול

פיינטבול:

מיקום

חדר הנוער
חדר הנוער
בית ברל

ביום שבת ,ה 3 -בנובמבר נצא לפיינטבול ישראל בבית ברל יחד עם ישוב ענתות.
יציאה מהישוב בשעה .11:30
הרשמה עד תאריך  28.10.12לא תהיה הרשמה מאוחרת,
ההרשמה לפיינטבול באישור הורים חתום ,ניתן להעביר אליי או למזכירות.
מספר מקומות מוגבל...
שבוע טוב ומוצלח,
אליה זלייט  ,רכזת נוערnoargivon@gmail.com ,050-2004643 ,
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מכתב מתושב
הנדון :ארוע מדאיג ביישוב
ברצוננו להעלות בפניכם אירוע חריג שארע בישוב ומעורר דאגה רבה לגבי עתידו וקיומו כיישוב
פלורליסטי
ביום שישי  19.10.2012לאחר כניסת השבת נסענו ברכב המשפחתי בסמוך לגני הילדים ולמכולת.
על המדרכה הלכו  3נערות דתיות שאינן מוכרות כבנות היישוב וצעקו לעברנו "שבס" ביטוי
המעיד על חוצפה ובטחון עצמי ,ומגמה מדאיגה עד מאוד כנגד חופש הבחירה ובעד הכפייה דתית.
האוכלוסייה הדתית חרדית ,שנכנסה לאחרונה ,להתגורר בבתי חברים בשכירות חודשית מדאיגה
עד מאוד ויש לתת עליה את הדעת בדחיפות פן יהיה מאוחר.
בברכה,
רונית ויורם גורני

פינת הפרסום
 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 054-4558234
 כפית דיגיטלית
במבצע – כף מדידה דיגיטלית ,שוקלת בדיוק של  0.1גרם .אידיאלית לבישול ואפייה.
בחנויות נמכרת במחיר של כ ₪ 120-ויותר  .אנו מוכרים במחיר מציאה מדהים –  ₪ 50בלבד.
המלאי מוגבל .
טלפון – 0545909011 :ורד.
 שיעורים פרטיים במתמטיקה
מהנדס בעל ניסיון רב במתן שיעורים פרטיים במתמטיקה בכל הרמות ובהכנה למבחנים
ורענון החומר לקראת שנת הלימודים לפרטים  :דני 052-8508922
 שיעורים פרטיים במתמטיקה
חיילת משוחררת עם ניסיון בהוראה ,מעבירה שיעורים פרטיים במתמטיקה לתלמידי א' – ט'
במחירים נוחים לפרטים  :אלונה .050-5515399
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 מטפלת
בת  ,27אמא לארבעה ילדים ,חייכנית ,נמרצת ובעלת נסיון בטיפול בתינוקות .מעוניינת לטפל
בתינוק/ת מגיל  3חודשים ומעלה בביתי בגבעון החדשה.
לפרטים ושאלות :לירון אליאב.054-6876880 ,

 מספרה פרפר
hair shop
עיצוב שיער ,קוסמיטקה ,עיצוב גבות ,איפור ערב וכלות,הסרת שיער בשעווה  .מרכז מסחרי
גבעת זאב לפרטים .02-5362903:

נדל"ן
 להשכרה – דירת  4חדרים ,מרוהטת חלקית ,מיידי .לפרטים. 02-5361903 :
 להשכרה  -דירת סטודיו  2מפלסים  90מ"ר ,מרפסת .לפרטים :יורם 050-5218073 -
 להשכרה – קוטג' 6,חדרים ,גינה ,בשכונת הזית מיידי לפרטים.054-2230881:
 להשכרה – דירת  2וחצי חדרים ,מרוהטת באופן חלקי,מזגן,גינה מיידי לפרטים :
.02-5361197 052-2388429
 למכירה/השכרה  -דו משפחתי  7,חדרים ,בשכונת הזית ,לפרטים .050-7723542
 למכירה -וילה בסטנדרט גבוה ,לרציניים בלבד 050-6277901
 למכירה  -וילה  9חדרים ,בראש הגבעה לפרטים 052-2603853
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תקצירית מהמועצה האזורית
עומסי תנועה בכביש אדם-חזמא :לצערנו למרות מאמצים רבים לשיפור התנועה בציר זה ,ישנם
לאחרונה מקרים רבים של עומסי תנועה ,אם בשל תאונות ואם בשל עבודות בכביש .מעבר לטיפול
המיידי בעומסים מול המשטרה ,קמ"ט תחבורה וצה"ל ,נמשכים במקביל המאמצים לקידום
הפתרונות לטווח הארוך ,והם :בניית מחלפון בצומת אדם שיאפשר באמצעות מעבר תת-קרקעי
תנועה רציפה בשני הכיוונים ,משער בנימין לכיוון פסגת זאב (התוכניות מוכנות ונמצאות בשלב
הליכי אישור במינהל האזרחי ובמעקב צמוד של ראש המינהל האזרחי); ופתיחת מעבר עטרות –
שיאפשר נגישות לתנועה של רכבים ישראלים מצומת אדם לעטרות – כביש  443וכביש בגין לשני
הכיוונים .שר התחבורה אישר קידום תכנון המעבר והנחה את מע"צ לקדם את התוכנית כולל
שלב ביצוע בעלות של כ 35-מליון .₪
אתר בנימין המשודרג :האתר המשודרג והמחודש של מטה בנימין עלה השבוע לאוויר .יש בו
חדשות על הנעשה בבנימין ,מידע חשוב עבור התושבים ,טפסים ,תשלומים ועוד .לכבוד העלייה
לאוויר אנו פותחים במבצע – בין הנרשמים החדשים לאתר תיערך הגרלה – ולשלושה זוכים יוענק
במתנה לילה זוגי בצימר באחד הצימרים המפנקים של בנימין .היכנסו והירשמו:
.binyamin.org.il
הטבות בתעריפי מים לנכים :החל מה 1.7.2012-תינתן הטבה בתעריפי המים לזכאים
שבאוכלוסיות מיוחדות ,ובתוכן אוכלוסיית הנכים .ההטבה היא תוספת של  3.5מ"ק לזכאי
לחודש בתעריף מוזל ,בנוסף לכמות הבסיסית בתעריף זה ,שכיום עומדת על  3.5מ"ק לנפש
לחודש .זכאים להטבה  -מי שמקבל קצבת זקנה או גמלת סיעוד בשיעור לפחות  ,150%או גמלת
שירותים מיוחדים ,או קצבת ניידות ,או גמלת ילד נכה ,או קצבת נכות כללית בשיעור 70%
לפחות – בהתאם לחוק הביטוח הלאומי; או זכאי שמשרד הבריאות קבע זכאותו בשל נסיבות
מיוחדות או סיבות רפואיות.
רשות המים שלחה בדואר מכתבים לתושבים הזכאים ,לפי כתובתם המופיעה במאגר המוסד
לביטוח לאומי .כדי לקבל את ההטבה במטה בנימין ,על מקבלי המכתבים להעביר את מכתב
הזכאות למזכירות היישוב .תושב הרואה עצמו זכאי לפי הקריטריונים שלעיל ,ולא קיבל מכתב,
יפנה למוסד לביטוח לאומי לבירור זכאותו.
חפשו אותנו גם בפייסבוק – "ארץ בנימין".
שבת שלום ,המועצה האזורית מטה בנימין

