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

 72.07.02י“ט בטבת תשע“ט

דבר
הועד

”תקציב —9182דגשים לקראת אסיפת התקציב ”
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
מנהלת הישוב

שבת שלום לכולם,
עדכונים שוטפים


mazkirg@gmail.com
157-5114005


השבוע נערך ביקור חשוב של ישראל גנץ ר' המועצה יחד עם קובי אלירז היועץ של שר
הביטחון לענייני ההתיישבות .הסיור יחד עם גורמים שונים מהמנהל האזרחי לווה ע"י
שוש ויינשטיין ,יוסי שפר ומנש אדרי הרבש"ץ .הסיור נסב סביב בניה בלתי חוקית
באזורינו וכלל סקירה של גורמי הישוב ,וסיור בשכונת אל-חאליילה .מקווים להמשך
עשייה פורייה בתחום.
תקציב – בימים אלו ממש מתהוות ונסגרות המגמות לתקציב  ,9102כפי שיוצג לקהילה
ביום שלישי ה .10.10.9102-עיקרי הדברים מפורטים בדבר הוועד.
חשוב 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 לייעל ולחסוך היכן שניתן במקום להעמיס מיסוי
נוסף על התושבים.
כל מי שמעוניין להיכנס לשורות השונות שבתקציב יותר לעומק מוזמן לעיין בו
במזכירות הישוב או לשלוח מייל בקשה ואנו נשלח לכם אותו.

חדשות חדשה
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גינון ואחזקה– בקרוב נכנס לפרויקט גינון בשכונת הזית .ככל הנראה הגינון יבוצע בשני
שלבים ואחד מהם יכלול את עזרת תושבי השכונה עצמה.
הכנסת פועלים פלשתינאיים לישוב – בימים האחרונים פורסם נוהל חדש להכנסת
פועלים פלשתינאיים לישוב .מסתמן כי הנוהל יקשה על התנהלות התושבים כפי
שהורגלו עד היום ולכן ישנם מספר ישובים הנערכים לערעור על ההחלטה ,כולל גבעון
החדשה .אך עם זאת – ההנחיות ,עד להודעה חדשה ,עומדות בעינן ומחייבות את
כולנו .מבקשת לעיין במה שמנש הרבש"ץ פרסם ולעמוד בהנחיות כלשונן.
” פטיציה שהוגשה ע“י משפחת פוקס לא תועלה לדיון והצבעה באסיפה לאור המלצות של
היועץ המשפטי בדבר הסוגיה העומדת בסתירה לתקנון האגודה“
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.80.09.9100-
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.

שעות מזכירות הישוב
בימים – א'  ,ג ,ד ,ה ,בין השעות 10:81-04:11
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' 01:11-08:11 -
ג'05:11-00:11 -
ד'00:11-91:11 -
ה'08:11-06:11 -
ענבל דואק
מנהלת הישוב

חדשות חדשה

דבר
הרבש“ץ
מנש אדרי
bgivon2017@gmail.com
052-9282983
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שלום רב,
בעקבות ביקורות של מג”ב בעניין פועלים בתוך היישוב ,מג"ב רעננו את הנהלים אשר אתם,
התושבים המעסיקים עובדים פלשתינאיים ,מחויבים לעמוד בהם .במידה ותהיה חריגה
מהנוהל העובד והמעביד יישאו בעונש.
נהלי כניסת פועלים ליישוב גבעון החדשה אשר יכנסו לתוקף מה( 18/18/82-יום שלישי)
ויאכפו ע"י מג"ב:
.1

כניסת פועלים תאושר לכניסת היישוב רק עם אישור אשר המעסיק גר ביישוב ועל
האישור מצוין גבעון החדשה.

.2

לא תותר כניסה ליישוב לפועלים בעלי אישור עבודה לכלל הארץ ( אישור בצבע אדום)
או כל אישור אחר שאינו תואם את סעיף .0

.3

אין להעביר פועל ניקיון מקום עבודה אחת למקום עבודה אחר שאינו המעסיק
שרשום לו על גבי האישור עבודה.

.4

בעלי נכסים אשר משפצים -להלן מספר דגשים:



כל אתר בניה (כולל שיפוץ בתים קיימים) מחויב בגידור ומאבטח (נושא נשק ארוך/
קצר ,אזרח ישראלי מטעם הקבלן או המעסיק).



על כל קבוצת פועלים ( 0-01פועלים) מחויב מאבטח חמוש מטעם הקבלן.



הפועלים מחויבים בהיתר על שם המעסיק ,ובו מצוין היישוב גבעון החדשה.



המאבטח מחויב לקבל את הפועלים בשער היישוב בתחילת יום עבודה ,בסוף יום
עבודה ללוות אותם לשער היישוב.



המאבטח חייב להישאר בכל יום עבודה עם הפועלים באתר הבניה ולא בשום מקום
אחר.
במידה ובעלי הנכס אשר משפצים את הבית לא יעמדו באחד מן הנהלים-
עבודת השיפוץ תופסק ,הפועלים יצאו מחוץ ליישוב ,ואישור העסקה שלהם
יוחרם.

.5

נוהל כניסת הפועלים נמצא במשרדו של הרבש"צ כל המעוניין לראות נהלים אלו
מוזמן לתאם פגישה עם הרבש"צ על מנת לראות את הנוהל.

.6

שעות כניסת הפועלים נשאר כמו שהיה בעבר (ימים א'-ה'  12:11עד ,02:11
ימי ו' עד ( 05:81שעון חורף)( 06:81 ,שעון קיץ) .לקבלת אישור החרגה
אפשר להתקשר לרבש"צ.

 . .7לבקשת אישורים חריגים ניתן לפנות למפקד יישובי עוטף ירושלים במספר
 050-8184446חנן בווני.
לצערי שיקול הדעת לגבי כניסת פועלים אינו נתון לי או לכל גורם אחר בישוב ,גם לא
מזכירת הישוב ולא לחברי הוועד .החלטה זו מחויבת על כלל התושבים ,כל תושב אשר לא
יעמוד בנהלים הפועל יישא בתוצאות ואישורו יוחרם עד להודעה חדשה.

חדשות חדשה

קהילה
שלומית לביא
רכזת קהילה
kgivonh@gmail.com
151-5105501

השבוע ,נערכה הרצאה נוספת ואחרונה של אלי לוי ,בנושא חיזוק ולחזקות הגוף בחורף.
הפעם למדנו מהי תזונה נבונה ואיך להפחית וסטרס.
תודה אלי  ,היה מעניין וחיוני!!!
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שבת שלום לכולם,

נוער
ליאור פרלמן

בשבוע שעבר הייתה ההרצאה של יובל אברמוביץ! ממש שמחתי לראות את כל מי שהגיע
והנוכחות הייתה גבוהה מאוד הפעם אני לא אספר איך היה אני אצטט דברים בשני נוער
שלחו לי .

lior1givon@gmail.com
154-1889148

״ההרצאה היתה מאוד מעניינת ,נהנתי מאוד והפקתי הרבה דברים! למדתי המון על עצמי
ואיך להשיג את מטרותיי.״ -אביתר בן דוד
״היה פשוט מדהים!! מעורר השראה״ -עמית דהן
״הייתה הרצאה מעניינת ומיוחדת ביחס לשאר ההרצאות בנושא״ -אפק כהן
״ההרצאה הייתה ממש כיפית וזאת פעם ראשונה שאני נהנית מהרצאות!״ -רוני מצפה

חדר נוער -השבוע הייתי במילואים ולכן חדר הנוער היה סגור לצערי ,שבוע הבא ייפתח
כרגיל בשעות הקבועות:
שכבות ז-ט :ימי רביעי בשעות 19:30-21:30
שכבות י-יב :ימי שני בשעות 20:00-22:00

חדשות חדשה
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פרשת "שמות " כ"א בטבת 92.89.81

ועדת דת

הדלקת נרות – י ,06:10-ת"א .06:95
יציאת שבת 02:98
מנחה ערב שבת.06:95:
שחרית שבת – 0:11
מנחה גדולה  09:81מנחה רגילה .06:11
בכל שאלה בנושא הלכות ודת ניתן לפנות לרב נחשון בטלפון  159-2082488החל משעה 02:05
ואילך.

פרשת השבוע
בשבוע הזה נתחיל ללמוד בחומש שמות ,על התקופה בה מת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא
של י"ב השבטים .באותו הזמן התחילה אחת התקופות הקשות של עם ישראל ,כאשר פרעה
התחיל להשתעבד בבני ישראל .באותה תקופה עם ישראל מתרבה שלא כדרך הטבע ,משום
כך פרעה שחשש מהריבוי ומהשתלטות על ארץ מצרים חושב על התחכמות איך למנוע את
הכוח של בני ישראל  .לשם כך ,הוא מצווה עליהם עבדות קשה זאת ועוד מאחר ששמעה
פרעה מהחוזים בכוכבים על חזיון שמושיען של עם ישראל עם ישראל ייוולד בתקופה
הקרובה הוא גוזר לשוטריו כי כל זכר שייוולד בעם ישראל להשליכו ליאור  .כמובן כפי שאנו
קוראים בהמשך הפרשה ,לא עלתה בידו התחכמות זו ולא די היא זו שמתה אותו מן
היאור ,וגידלה את משה רבינו מושיען של ישראל על ברכי פרעה.
משה רבינו שיצא אל אחיו וראה בסבולתם הרג איש מצרי שהתעלל באחיו היהודים,
ומשום כך נאלץ לברוח למדין  .שם נשא לאישה את ציפורה ביתו של יתרו כהן מדין.
עם ישראל נאנח מקושי העבודה ומשכך עלתה תפילתם שבקעה מעומק הלב אל הקב"ה .אז
הקב"ה ממנה את משה רבינו לתפקיד מנהיגם של ישראל והוא נשלח אל פרעה יחד עם
שבעים אנשים זקנים ומכובדים מעם ישראל ,לבקש ממנו להקל את השעבוד על בני עמם.

חדשות חדשה

תקצירית
מועצה
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השרה מירי רגב בגבעת אסף ועמונה :בעקבות גל הפיגועים ומתוך רצון לחזק את
ההתיישבות בבנימין ,הגיעה ביום ראשון השבוע השרה מירי רגב לביקור בעפרה ,גבעת אסף
והמשיכה אל עמונה המתחדשת .השרה הסירה את הלוט מעל שלט שהוצב במקום ונושא את
השם "חוות עמונה" ,והצהירה שהיא מקווה שבמהרה יוסדר היישוב עפרה ,וכי גם חוות
עמונה תיושב" .איני מבינה מדוע יהודים שקנו שטח מכספם ורוצים להקים חווה חקלאית
לא יכולים לממש את זכות הקניין שלהם" ,אמרה השרה רגב.

אזורית

יום חזון :ביום חמישי שעבר התכנסה הנהלת המועצה יחד עם מנהלי האגפים ,לדיון על חזון
המועצה בחמש השנים הבאות .כל מנהל אגף התבקש להציג את תחום אחריותו מתוך מבט
קדימה אל חמש השנים הקרובות ,ולהציף שאלות לחשיבה ולדיון .יום העיון היה פורה
ואיכותי ,וכעת ייעשה מאמץ לבחון ,לדון ,להגשים ולממש כמה שיותר חלומות ,מטרות
ויעדים.

בנימין

ברכות לבתי ספר זוכים :השבוע התבשרנו כי בית הספר היסודי "דרך יהודית" בדולב זכה
פרס החינוך הדתי הארצי ,וכי אולפנת בנ"ע נריה זכתה אף היא בפרס החינוך הדתי הארצי.
ברכות חמות לשני מוסדות חינוך מיוחדים אלה ,ולצוותי המורים וההנהלה המסורים
והמוכשרים ,המשיכו לעשות חיל.

מטה

הכשרה לועדים :השבוע התקיים מפגש ראשון מתוך שלושה בסדרה להכשרת ועדים.
במפגש דיבר ראש המועצה על משמעות השותפות וההובלה של הנהגות היישובים והמועצה,
ועדכן על אתגרי התארגנות הנהגת המועצה ,מינויי הבכירים והתחלת גיבוש מדיניות
לקדנציה הקרובה ,לצד עיסוק אינטנסיבי מול גורמים מדיניים בעקבות אירועי השבועות
האחרונים ,והמאמץ לחזק את תחושת הביטחון של התושבים ולהמשיך בשגרת חיינו .המשך
המפגש עסק בנושא התקציב ככלי ניהולי ,לקראת בניית התקציב של כל אחד מהיישובים.
נכחו במפגש נציגות ממרבית היישובים  -כ 21-חברי מזכירויות וועדים.
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  9108עד
 80בדצמבר  .9108גן חובה – ילידי כ"ט בטבת התשע"ד עד ט' בטבת התשע"ה 0 ,בינואר
 9104עד  .80.09.9104גילאי ארבע  -ילידי י' בטבת התשע"ה עד י"ט בטבת התשע"ו0 ,
בינואר  9105עד  80בדצמבר 9105 .גילאי שלוש  -ילידי כ' בטבת התשע"ו עד ב' בטבת
התשע"ז 0 ,בינואר  9106עד  .80.09.9106בימים 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.
יום מעשים טובים בבנימין  -יום שיא של נתינה :גם השנה אנו מציינים בבנימין
את יום המעשים הטובים ,ואתם מוזמנים לקחת חלק! ביום שלישי כ"ו אדר ב',9.4.02 ,
יתקיים יום מעשים טובים ברחבי הארץ והעולם ,וזו הזדמנות נפלאה לארגן פרוייקט
התנדבותי או אירוע שיא לטובת הקהילה והסביבה שלנו .רוצים לארגן פעילות התנדבותית
במקום מגוריכם? מוזמנים לפנות ליעל הלל רכזת תחום התנדבות ,אגף הרווחה
במועצה  yaelH@binyamin.org.ilאו בטלפון  ,159-5666926או למיכל לוי רכזת מתנדבים,
עמותת ותיקים בקהילה  vatikim.mitnadvim@gmail.comאו בטלפון .159-4262461
יום המורה במזרח בנימין :מוזמנים בשמחה כלל עובדי ההוראה ובני זוגם למופע של
אנסנבל "ניגון ירושלמי"  -מופע שכולו ניגון ונשמה ,ביום ראשון  81/09כב' טבת בשעה 91:11
אולם המדרשה בעפרה .ההרשמה באתר הפסג"ה.http://www.pisga-binyamin.org.il :
דרושים/ות :דרושות מטפלות בכל המעונות ברחבי המועצה .תנאים טובים למתאימות.
לפרטים נא לפנות לאפרת .19-2222014 -
המועצה האזורית מטה בנימין

שבת שלום,

