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

 71.3.05כ“א אדר תשע“ט

דבר הועד

הוועד מבקש לברך את ישראל צ‘ונה  ,מנהל האחזקה של גבעון
החדשה למעלה מ 13-שנים עם פרישתו בברכת דרך צלחה .
מבקשים להודות על שנים רבות של עשייה למען כולנו .
קרן אחים -הקרן לעזרה הדדית בגבעון החדשה
בשעה טובה ,הקמנו את הקרן לעזרה הדדית.
הקרן לעזרה הדדית בגבעון החדשה קמה במטרה לאפשר סיוע כלכלי למשפחות ותושבים
הזקוקים לכך .את הקרן מממנים התושבים עצמם באמצעות השקעה משפחתית חודשית של
 ₪ 51או חד פעמית בכל סכום נבחר ובכך כולם פעילים ותורמים למען האחר.
חשוב להדגיש כי תרומה לקרן הינה רשות!
מצורף לעלון זה מטרות ,קריטריונים למתן סיוע ופרטים נוספים אודות הקרן.
לפרטים נוספים ניתן לפנות ליואב בן חיים או לשרונה במזכירות.
השכרת מבנים ציבוריים –
עלויות ההשכרה של האולם שונו לרווחת התושבים .להלן העלויות החדשות –
אירוע ביום חול –  , ₪ 088כולל מע"מ.
אירוע שבת –  ,₪ 5,288כולל מע"מ.

מזכירות
ענבל דואק
מנהלת הישוב
mazkirg@gmail.com
157-5114005

פרידה מישראל צ'ונה
"תקופה" ניתן להגדיר כפרק זמן עם נקודת התחלה ,נקודת סוף וסימנים מובהקים
ומוגדרים המאפיינים אותה לאורכה .והנה ,בגבעון החדשה ,הסתיימה לה "תקופת ישראל".
תקופה שנקודת ההתחלה שלה אי שם בשנות ה 08-כשישראל גוייס כמנהל האחזקה של
הישוב ,ונקודת הסיום שלה ביום חמישי ה ,20.8..2852-ביום ההולדת של ישראל ,שפורש
לפנסיה ,ומסיים את תפקידו .ישראל היה האיש שהשפיע ועיצב את הישוב יותר מכל אדם
אחר ,ואם תשאלו אותו הוא יכול לספר לכם את סיפורה של כל גדר ,כל אבן וכל מרכיב
מהישוב ,גם המרכיבים האנושיים ,שהוא מכיר עוד מתקופת הקראוונים.
אני מבקשת להודות לישראל בשם כל הישוב על שנים של עשייה ,על שנים של מחשבה לטובת
ולרווחת התושבים ועל הובלה של תחום כה משמעותי עבור כל אחד ואחת מאתנו.
היה לי הכבוד והעונג לנהל את המזכירות עוד בעידן ישראל ,ואני מאחלת לו הרבה הצלחה
ונחת בשנים הבאות.
תודה לשלומית על הפקת אירוע הפרידה.
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המשך

פורים מאחורינו

מזכירות

השנה חג הפורים הביא איתו עשייה מרובה של הרכזות שלומית וליאור .משלוחי מנות לחיילי
הישוב ,מסיבת מבוגרים ,סדנא לילדים ומסיבת נוער.
תשתיות
השבוע נערך סיור עם מנהל מחלקת התשתיות מר עקיבא יצחק ,יו"ר וועד שוש ויינשטיין,
ישראל צ'ונה מנהל האחזקה והח"מ ,לבחינת מצב הכבישים בגבעון החדשה.
לטעמנו ,הכבישים בנויים טלאי על טלאי ובחלקם בורות המהווים סכנה ביטחונית של ממש.
לפני כשנה נערך מיפוי מלא של מצב הכבישים במועצת בנימין כולה ,והישוב הוגדר במצב טוב
ולא מופיע בתוכנית העבודה לתיקונים יסודיים והחלפת כבישים בשנתיים הקרובות (זה גם
עניין של אילוצי תקציב וכמובן תעדוף מצב הכבישים).
לשמחתי קיבלנו אישור לתיקון מפגעים מקומיים וקבלן יכנס לישוב תוך מספר ימים (תלוי
במזג אויר).

פרוייקטים בביצוע
בימים אלו התחלנו לעבוד על שתי גינות הכלבים .אחת צמודה למזכירות והשנייה בר' גבעה.
במקביל התחלנו השיפוצים במועדון הוותיקים במקלט שבשכונת הזית לרווחת הוותיקים.
מקווה מאוד שינעמו בו המפגשים ,הפעילויות וההווי.

עדכון לתושבי שכונת הזית
השבוע הופצו לכם מכתבים בנוגע להסדרת מספרי המגרשים בהם אתם גרים מול החטיבה
להתיישבות .נא הקפידו על חתימה על הטפסים והחזרתם למזכירות במהרה .רק לכשיושלמו
כלל החתימות יועברו לטיפול החטיבה להתיישבות.
דואר
ביום ראשון הקרוב ייפתח הדואר החל משעה  ,50:88לטובת אלו שלא קיבלו שירות בימים
רביעי וחמישי בהם הדואר לא עבד.

ענבל דואק
מנהלת הישוב
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מניעת מפגעי יתושים ברחבי הישוב
כמדי שנה בתחילת האביב ,מתחילה פעילות רבה של יתושים ,והדרך היעילה ביותר למנוע או
לצמצם את התרבותם  ,ובכך לשבור את מעגל העברת המחלות לאדם הוא באמצעות מניעת
המפגעים.
על הציבור באופן עצמאי לייבש את המים העומדים בחצרות הפרטיים .
לרוקן דליים ומכלים .
למנוע נזילות ודליפות מים מברזים וממזגנים בחצר ולהימנע מהשקיית יתר
להתקין רשתות על דלתות וחלונות הבית .
להימרח בחלקי הגוף החשופים כולל הפנים ,בתכשירים דוחי יתושים (מורשים) בעת
הימצאות בסביבה עם יתושים בוגרים.
להתריע בפני המזכירות והמועצה על היווצרות מים עומדים בשטחים הציבוריים.
_____________________________________________________________

דבר

השבוע היה אירוע חבלני של פיצוץ מטען חבלה על גדר הביטחון של מג"ב הצמוד לגדר היישוב,
פיצוץ המטען לא גרם לנפגעים אבל נגרם נזק לגדר הביטחון.

הרבש“ץ

צוותי מג"ב ,צוות ביטחון היישובי ,ס .רבש"צ ואני היינו בנקודה כדי לשלוט במצב לתת מענה
מבצעי ומקצועי על מנת שתמשיכו בשגרת חייכם.
זה המקום לציין שקבוצת הוואטסאפ היישובית לא נועדה לשלוח הודעות על אירועי ביטחון
על מנת לא להכניס את כלל התושבים לפאניקה מיותרת ,הטלפון שלי זמין  2/40ועל כל שאלה
או חשש אפשר לשלוח הודעה לפרטי וברגע שאתפנה אענה לכולם וארגיע.
באירועי חירום ,צוותי צח"י (צוות חירום יישובי) ייכנס לפעולה ויוציאו הודעות ברשתות
החברתיות (הוואטסאפ ,והודעת מסרון).
זה הזמן להזכיר ,לרענן ולבקש שמי שעדין לא נמצא בקבוצות שידור של פלאפון צח"י יכול
לפנות לרכזת קהילה על מנת שתוסיף אתכם לקבוצות.

כניסת פועלים:
מיום שישי נכנסים לשעון קיץ וזמני כניסה ויציאת פועלים משתנים בימי שישי.
כניסת פועלים ליישוב בימים א'-ה'  80:88עד  50:88ובימי ו'  80:88עד .5.:88
יציאת פועלים בימים א'-ה' עד השעה  52:88ביום ו' עד השעה .50:88
על כל בקשה להחרגה להתקשר אלי על מנת לקבל אישור.
פועלים פלסטינים עם אישור עבודה לכל הארץ אינם רשאים להיכנס ליישוב .הפועלים אשר
יבואו עם אישור כזה לא יורשו להיכנס ליישוב.
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ואווווו איזה פורים היה לנו פה !!

שלומית לביא

מישהו למעלה הקשיב לנו ,אז  ,פעם ,כשהיינו ילדים ושרנו "מדוע לא יבוא פורים פעמים
בשבוע ?"

רכזת קהילה

איזה כייף שהקשיב ואיזה כייף שאפשר לקיים.

050-1181189

חגגנו את פורים באירועים רבים ומגוונים עם הרבה מאוד כייף !
למדנו על משמעות החג כשהכנו פרלינים ומשלוחי מנות.
ואותו יום התכנסו באולם לצפות בהצגת יחיד של השחקן יוסי סגל אירחנו חברים מישובי
המועצה השונים ומגבעת זאב .
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קהילה

חגגנו בעדליידע המונית שכמוה לא נראתה בישוב מעולם !

שלומית לביא
רכזת קהילה
050-1181189

המבוגרים נהנו מהופעה חיה של להקת "פריצת דיסק" מאלכוהול ומחברה טובה!
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חדשות חדשה
גינה קהילתית

קהילה

ביום ראשון ,נפגשנו בגינה הקהילתית הממוקמת בין גן הפיל לגימבורי .ההיענות הייתה
מקסימה ,הורים וילדים שיתפו פעולה והתחילו בניקיון השטח והכנתו למה שעתיד להיות
מקום מפגש ונקודת חן נוספת בישוב.
נשמח אם יצטרפו אלינו אנשים שהתחביב שלהם ליצור ,למחזור ,לשמור על הקיים וגם
סתם ,ליהנות משעת נשימת אוויר טוב וחברה אנרגטית.
במפגשים הבאים נתחיל לבנות פינות ישיבה ממשטחי עץ.

יום השואה ויום הזיכרון
אנחנו מתחילים לעבוד בימים אילו על טקסי הזיכרון שואה ולגבורה ,לחללי צה"ל ונפגעי
פעולות האיבה.
אם אתם שרים ,מנגנים ,מעוניינים לקחת חלק בכל דרך שהיא ,צרו עמי קשר.

בבנימין בוחרים לשיר ביחד
מתנ"ס בנימין וכפר אורנים מזמינים אתכם לשירת המונים ביום הבחירות
https://tickchak.co.il/4685?ref=nwc
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שבת שלום לכולם!

נוער
ליאור פרלמן
lior1givon@gmail.com
054-1882148

משלוחי מנות לחיילים שלנו:
תודה רבה לכל מי שלקח חלק בפרויקט שלנו והביא חטיפים וממתקים לטובת משלוחי
המנות!
במהלך השבוע בני הנוער עבדו במרץ על הכנת המשלוחים וחלוקתם ביום שישי לבתים
של החיילים המתגוררים ביישוב שלנו!!
המפגש עם החיילים ועם הוריהם היה מאוד מרגש ומיוחד עבור בני הנוער ,התגובות
היו מדהימות ואין ספק שזוהי מסורת שצריך לשמר
נותרו כמה משלוחי מנות שלא הצלחנו להיכנס דרך השער לבית של החייל\ חיילת ולכן
הם ממתינים במזכירות ,אתקשר במהלך השבוע הקרוב לעדכן של מי המשלוחים
שממתינים!
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נוער
ליאור פרלמן
lior1givon@gmail.com
054-1882148
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מסיבת פורים לשכבות הנוער:
במשך כמעט שבועיים החלו ההכנות למסיבה! כל שכבה קיבלה משימה לטובת הצלחת
המסיבה מה שגרם לבני הנוער ליזום ולבלוט יותר במהלך כל ההכנות! היה לי מאוד כיף לראות
את השיתוף פעולה בין השכבות השונות ואת הגיבוש שכל התהליך יוצר.
שכבת ז' ממש בלטה לטובה בכל הקישוט והמסירות לימי עבודה אז מגיע להם את רוב
הקרדיט .
למסיבה הגיע די ג'יי שהכניס את כולם לאווירה ,הזמנו פיצות טעימות ,זייפנו בקריוקי כמו
שצריך ,רקדנו קצת לשחרר את הרגליים וכמובן איך אפשר בלי תחרות תחפושות נושאת
פרסים שווים במיוחד לכל מי שהשקיע??
הייתה התלבטות רבה אם לקיים את המסיבה לכל שכבות הנוער ביחד אך לאחר המסיבה
אפשר להגיד באופן חד משמעי שזה ממש גיבש את כולם ונתן תחושב מדהימה לראות את כולם
ביחד!!
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פרשת השבוע "שמיני כ"ג באדר ב' 30.3.19

ועדת דת

הדלקת נרות – י-ם  ,50:28ת"א .50:.0
יציאת שבת –.52:..
מנחה ערב שבת50:/8
שחרית שבת – .80:88
מנחה גדולה  5.:.8מנחה רגילה 50:584
בכל שאלה בנושא הלכות ודת ניתן לפנות לרב נחשון בטלפון  812-05.0/..החל משעה
 52:88בערב והילך.
פרשת שמיני
בפרשת השבוע נלמד על סיום שבעת ימי מילואים ,בהם היו אהרון ובניו במשכן ה' כדי
להתרגל בעבודתם במשכן ה' ביום השמיני (והיה אותו היום יום אחד בחודש ניסן שבו הוקם
המשכן) כאשר קרא משה להם ולבני ישראל לצוות עליהם להקריב קורבנות כי ביום זה בא
ה' להשרות שכינה במשכן אשר בנו לשמו .לאחר הקרבת הקורבנות יצאו משה ואהרון לברך
את העם.
נדב ואביהוא בני אהרון הקריבו קטורת שלא ע"פ ציווי ה' וזאת נקראת הקרבת "אש זרה"
במכן ולפיכך נענשו.
בהמשך הפרשה נלמד על סימני הכשרות המזהים את בעלי החיים הכשרים ,ושאינם כשרים
לאכילה .כשבהמשך מפרטת התורה את הסימנים בבהמות :שיהיו מעלות גרה ,מפריסות
פרסה ,ושסועות שסע כמו הפרה  .מחיות המים מותר לאכול אלו שיש להם סנפיר
וקשקשת  .משרץ העוף הותרו באכילה אותם אלו שיש להם שתי רגלים במוך לצוואר ,
מלבד ארבעת רגליהם .וארבעה סימנים נאמרו בשרץ העוף כאשר חלקם נאמר בתורה
וחלקם הוסיפו חכמינו  .ארבע רגלים ,ארבע כנפיים ,קרסוליים הם שני הרגלים שסמוך
לצוואר ,כנפיו חופים את רוב גופו ומבד תנאים אלו צריך שיקרא "חגב" וזהו שרץ העוף
המותר באכילה.
אכן ישנם עדות בהם נשתמרה המסורת הזו ,איזה מהשרצים המעופפים יש בהם את סימני
הטהרה הללו ,והם שיודעים זאת אוכלים את החגבים.
שבת שלום .
________________________________________________________________

פרסום

להשכרה
דירת סטודיו להשכרה ברחוב האלון כוללת חדר שינה סלון ומטבח
כולל ריהוט מלא ,מוארת בקומת כניסה
ניתן ליצור קשר לפלאפון – 812-011101.
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הסלמה בדרום :השבוע עקבנו אחר ההתפתחויות בדרום ,ואחר הוראות פיקוד העורף
ופיקוד מרכז הנוגעות אלינו כאן בבנימין .עם תחילתה של המתיחות ,התקיימה במועצה
הערכת מצב בשיתוף ראשי מכלולי החירום ,והוגדרו תרחישי התפתחות אפשריים והמענים
להם .בין יתר התרחישים החלה היערכות לאפשרות של קליטת מפונים מהדרום ביישובי
בנימין .הרבש"צים תודרכו לקראת אפשרות של צמצום כוחות צבא בגיזרה .אנו שבים
ומזכירים כי באתר המועצה יש הסברים מפורטים בנוגע להיערכות הבית למצבי חירום –
מומלץ לקרוא ולהיערך בהתאם בכל בית ובית .בעת מצב חירום ,אתר המועצה מתעדכן כל
העת .אנו מחזקים את תושבי הדרום ואת חיילינו העומדים על משמר ארצנו ,ומברכים את
ראשי המדינה והצבא בברכת "שלח אורך ואמתך".
מרכז חוסן בנימין :אנו מוצאים לנכון להזכיר כאן על השירות החשוב של מרכז חוסן בנימין
 המרכז נותן מענה טיפולי ,פרטני וקבוצתי לילדים ומבוגרים שחווים קושי או חרדותבעקבות המצב הבטחוני .הטיפול ניתן ללא עלות .ניתן לפנות למרכז חוסן-גוונים בטלפון 82-
 10/0088או במייל  batshevaa@binyamin.org.ilאו למלא טופס פניה שנמצא באתר
המועצה.
רישום לכיתות ז'-ח' בגוש שילה עלי :כפי שפורסם ,בשנה הבאה ימשיכו לפעול כיתות ז' וח'
הן בבי"ס היסודי "אוהל שילה" והן בישיבה התיכונית אמי"ת בעלי .על מנת להיערך לשנת
הלימודים הבעל"ט באופן מיטבי ,המועצה בשיתוף המוסדות ,פתחו אתר רישום לכלל
התלמידים בשתי השכבות – ז' ,ח' .האתר יהיה פתוח עד תאריך ו' בניסן ( .)55./נבקש מכל
התלמידים לבצע רישום באתר ,גם מי שביצע רישום ישירות במוסדות .הרישום מחייב,
ובהתאם לסיכום המספרים באתר נערך לשנה הבאה .נודה מאוד לשיתוף פעולה .קישור
לאתר ההרשמה – באתר המועצה.
זיכרון בסלון :בואו לקחת חלק בעיצוב זיכרון השואה למען הדורות הבאים .יוזמת זיכרון
בסלון נולדה לפני כעשור ,מתוך תחושה שהחיבור שלנו ליום השואה הולך ומתעמעם .יוזמה
זו באה לקרב את זיכרון השואה אלינו ללב ,לבית ,לסלון .ערב של זיכרון בסלון נפתח עם
עדות אישית ,ממשיך בחלק אומנותי ומסתיים דרך שיח משמעותי בין יושבי הסלון.
מעוניינים לארח? לספר עדות אישית? להיות שותפים? מוזמנים להרשם באתר זיכרון בסלון
  zikaronbasalon.comאו ליצור קשר עם מיכל 812- binyamin.basalon@gmail.com./000/08
יום המעשים הטובים :יום שיא של נתינה – יתקיים השבוע ביום שלישי ,כ"ו אדר ב',
 ,2./.52בבנימין ובכל הארץ .מוזמנים להצטרף ולעשות טוב  -בפרויקטים ביישובים,
באמירת תודה ,בנתינה ,בפרגון ובכלל ...בואו להוסיף טוב סביבכם.
ערבי לימוד לקראת חג פסח :בית המדרש הקהילתי ביישוב מגרון ,בשיתוף מחלקת תרבות
תורנית במתנ"ס בנימין ,מזמין את כל תושבי בנימין לערבי לימוד להכנה רוחנית לפסח .ערב
לנשים יתקיים בע"ה ביום רביעי הקרוב ,כ"ז באדר ב' ,עם הרבנית ענת גנירם והרב אליהו
שרביט .ערב לציבור הרחב יתקיים בע"ה ביום שני ,ג' בניסן ,עם רב היישוב ,הרב איתי הלוי,
והרב שמואל אליהו שליט"א .נשמח בבואכם .לפרטיםnemitalia@gmail.com :
0523114761.
פסח מלבלב בדולב :ביום רביעי של חוה"מ פסח ,י"ט ניסן  ,2/./.52יתקיים בע"ה טיול סביב
דולב בהובלת נוער דולב ובהשתתפות מחלקת נוער במתנ"ס .נעבור במעיינות האזור על רקע
פריחה מדהימה .במסלול יהיו תחנות יצירה ושחקני רחוב ,וביישוב יתקיים הפנינג .המסלול
מתאים למשפחות ,ומסלול נוסף למיטיבי לכת .שריינו את היום  -בפסח נפגשים בדולב.
תחרות "קריה יפה בישראל יפה" :המועצה לישראל יפה מזמינה את יישובי בנימין להגיש
מועמדות לתחרות 'קריה יפה בישראל יפה' .התחרות מהווה כלי בידי מנהלי היישובים
להצגת ההתקדמות בטיפוח הסביבתי למען התושבים.
בסיום התחרות ייערך טקס מרשים בתל אביב ,בו הזוכים באותות ובפרסים היוקרתיים
יעלו לבמת הטקס לקבלת הפרסים .פרטים ומילוי טופס הצטרפות – באתר המועצה לישראל
יפה.

חדשות חדשה

תקצירית
מועצה
אזורית
מטה
בנימין
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דרושים מנהלים :לבתי ספר הבאים במטה בנימין דרושים מנהלים4ות לשנת הלימודים
תש"פ :בית הספר יסודי ממ"ד בנים "אהבת יצחק" בכוכב השחר כיתות א-ו ,בית הספר יסודי
ממ"ד "רמת מודיעין" ביישוב חשמונאים כיתות א-ו ,מרכז מחוננים ממ"ד "דעת מחוננים"
בעפרה .להגשת קורות חיים נא לפנות לאתי 82-2088085 eti@binyamin.org.il
יש לעמוד בתנאי סף כמפורט במכרז משרד החינוך .במקביל לשליחת קורות חיים ,יש להגיש
מועמדות במכרז המפורסם באתר משרד החינוך.
דרושות/ים :לאגף הרווחה דרושים עובדים סוציאליים לטיפול בילדים בסיכון (חוק נוער) .נא
לשלוח קורות חיים ל.revaha@binyamin.org.il-
דרושים4ות מדריכי4ות משחק לתכנית "נתיבים להורות לגיל הרך" באגף הרווחה ,במזרח
ובמערב בנימין .התכנית מלווה משפחות בשלבים הראשוניים של ההורות .העבודה הינה
יצירת פעילות חווייתית משותפת עם הורים וילדיהם .הפעילות מתקיימת בבית המשפחות.
נדרשת פניות של כ 2-.-פעמים בשבוע בשעות אחה"צ .העבודה מלווה בהדרכה של עו"ס,
רכזת התכנית .לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו – במזרח בנימין ( 812-028./85 -קו"ח ניתן
לשלוח במייל  ,) barchado@binyamin.org.ilבמערב בנימין .80-22..20/ -

