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 71.9.02ח‘ תשרי תשע“ח

דבר

ועד ההנהלה וצוות המזכירות

מזכירות

מאחלים גמר חתימה טובה
וצום קל לכל

התושבים.

ועדת נוער-
וועד ההנהלה מעוניין להקים וועדת נוער .הוועדה תהיה מורכבת משני נציגי ציבור ,רכזות
קהילה ונוער ,ונציג וועד ההנהלה שישמש כיו"ר הוועדה
לשם כך אנחנו מחפשים שני מתנדבים המעוניינים לקחת חלק בוועדה .מטרת הוועדה
ללוות את רכזת הנוער בעבודתה ,להעלות רעיונות לתכנים ופעילויות מתאימות ועוד.
במידה ויהיו יותר מתנדבים מהנדרש יבחרו מתנדבים בעלי רקע וניסיון מתאימים.
המעוניינים מוזמנים לפנות לעטרה במייל mazkirg@gmail.com

לישוב גבעון החדשה דרוש קורא מונים-
הגדרת התפקיד :קריאת מוני מים ברחבי הישוב כולל בתים פרטיים ,אזור תעשייה ,מוני
גינון ,מונים ציבוריים ועוד
דרישות :אחריות ,דייקנות ,זריזות ,מגיל  61ומעלה.
המעוניינים מוזמנים לפנות למשרד הישוב במייל  m@givonh.co.ilעד ה 61.61.61

רישום ילדים כחברי אגודה -אנו קוראים לכל התושבים לרשום כחברי אגודה את ילדיהם
אשר עברו את גיל  16וסיימו שירות צבאי כחברי אגודה .לשם כך יש לפנות למזכירות
ולמלא טופס הרשמה ,בצירוף העתק מתעודת הזהות.
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היערכות פינוי אשפה לקראת החגים
אנו מבקשים להוציא את הגרוטאות על כל סוגיהן :ספות ישנות ,מזרנים ,ארונות ,מיטות,
שידות ,מקררים ,מכשירי חשמל ועוד ולהניחם בצורה מסודרת במקומות המיועדים לכך.
ממחלקת תברואה של המועצה נמסר כי בכדי לייעל את תהליך פינוי האשפה  ,פינוי
הפסולת והאשפה יתבצעו גם בשעות הקטנות של הלילה  ,נבקשכם שלא להחנות את כלי
הרכב סמוך למכולות האשפה .נא גלו הבנה והתחשבות בצוות עובדי המחלקה העושים את
מלאכתם במסירות  -לטובת ניקיון הולם וראוי לקראת החג .כמובן שעובדי התחזוקה
נתבקשו לעשות את עבודתם בצורה שקטה ככל האפשר.

ג'ימבורי
ביום שבת – יום כיפורים הג'מבורי יהיה פתוח כל היום .
הכניסה והשהות באחריות ההורים  ,הג'מבורי מיועד לילדי המעון והגנים בלבד.
נא לשמור על הסדר  ,אין להכניס אוכל  ,יש לחלוץ נעליים ולהשאיר את המקום נקי ומסודר.

זמני פעילות מזכירות -חג סוכות .
המזכירות תהיה פתוחה ביום רביעי ערב חג סוכות בין השעות 13:81-66:11
וביום ראשון חול המועד  3.61.61בין השעות . 13:81-66:11
העלון הבא ייצא בתאריך .61.61.61

זמני פעילות דואר – חג סוכות .
הדואר יהיה פתוח ביום שני חול המועד בתאריך  1.61.61בין השעות .61:11-68:11

חיסונים
ביום ראשון  , 6.61.61בין השעות  61:81-61:81יבקר ביישובנו וטרינר
המועצה  -ד"ר אפרים קרן ,למטרת חיסון כלבים וחתולים נגד כלבת.
החיסון יתבצע במועדון היקב  .התשלום יהיה מעתה באמצעות כרטיס אשראי
במחלקת הגביה  , 11-1111611או בתשלום בצ'ק  /מזומן במקום .
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החזר הוצאות נסיעה לתלמידים בתחבורה הציבורית


בשנת הלימודים תשע"ח ,יש להגיש את הבקשות להחזר נסיעות באתר
האינטרנט של המועצה בלבד .האתר יפתח החל מיום שישי  ,י' באלול תשע"ז
 .6.1.1161ועד יום ה' יב' בכסלו תשע"ח  81.66.1161בלבד .



בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה  ,לא יטופלו !!



החזרי הנסיעות ,ינתנו אך ורק לתלמידים הרשומים במנהל האוכלוסין ,כתושבי
המועצה האזורית מטה בנימין.
לא ינתנו החזרי נסיעות ,לתלמידים הלומדים בפנימיות או במוסדות הפועלים
בשעות הערב.
החזרי נסיעות ניתנים ,רק לתלמידים הלומדים במוסדות לימודיים ,המוכרים ע"י
משרד החינוך.
יש לפעול בהתאם להוראות באתר ולצרף מערכת שעות חתומה על ידי בית הספר.
אישור הבקשה ,מותנה באשור אגף הסעות במשרד החינוך.






שעות מזכירות הישוב
בימים – א'  ,ג‘ ,ד‘ ,ה‘ ,בין השעות 08:30-14:00
ביום ב' – בין השעות .18:00- 16:00
שימו לב ,ביום שני בבוקר אין מענה טלפוני וקבלת קהל.
שעות פעילות הדואר
א' 18:00-20:00 -
ב' 10:00-13:00 -
ג '15:00-18:00 -
ד'81:11-01:11 -
ה'13:00-16:00 -
עטרה כהן .052-7966607 ,
כתובת מייל mazkirg@gmail.com

דבר
הרבש“ץ

ביום כיפור שער הישוב יהיה סגור וסייר הביטחון יגיע מדי פעם לפתוח את השער ,אבקש
מהתושבים המעוניינים להיכנס או לצאת את הישוב להמתין עד בוא הסייר ,כמו כן אבקש
להזכיר לנערים המעוניינים להגיע לגבעת זאב בערב החג כי צעידה לכיוון זה מסוכנת ואינה
מומלצת מבחינה ביטחונית.
אני מאחל לכל התושבים גמר חתימה טובה וצום קל...
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הורים יקרים שלום!
בשבוע שעבר בני הנוער המקסימים הכינו  250משלוחים לכבוד השנה החדשה לוותיקי הישוב
ולמתגייסים הטריים ..בערב חג המשלוחים חולקו ע"י הנוער ושבט ערבה מהצופים .המפגש
בין הנוער לוותיקים היה מרגש ומשמח לשני הצדדים .כל הכבוד לכל מי שהגיע ותודה ענקית
לצופים על שיתוף הפעולה!! כן ירבו! שנה טובה לכולם !

הפתעה נעימה קבלנו מהנוער
האיכפתניק של גבעון החדשה
ישר כח ושנה טובה.
עובדיה ישראלי

רוב תודות לנוער גבעון החדשה
שהפתיעה אותי בערב ראש השנה
בברכה לחג ולשנה החדשה  .זו
היתה עבורי חוויה מרעננת ונעימה
לפגוש את הילדים שעברו בשמחה
בין בתי היישוב ושלחו את ברכתם.
תודה רבה גם להוגי הרעיון.
איטה שטיין

ליאור היקרה שנה טובה עם כל האיחולים
ומשאלות לב .אנא העבירי לנוער המקסים
של הישוב תודה על השי לחג .זה היה מרגש
ומדגיש עוד יותר איזה נוער נפלא יש לנו ,
גילה ואלי כהן.

ליאור פרלמן
רכזת נוער .110-3661806 ,
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תחרות הסוכה הנאה
לקראת החגים הבאים עלינו לטובה ,אני מזמינה את כולכם להשתתף בתחרות הסוכה
הנאה.
הסוכה הנאה תזכה את בוניה במתנה יקרת ערך !
משפחות אשר מעוניינות להירשם לתחרות ,צרו עמי קשר בוואסטאפ.
שופטים אשר מעוניינים לעבור בין הסוכות פנו אלי בוואסטאפ.

רשימת תפוצה לקבלת הודעות בנושאי קהילה ועוד-
נפתחה רשימת תפוצה לקבלת הודעות על אירועים קהילתיים ,עדכונים חשובים ועוד.
בשונה מקבוצה רגילה ,ברשימת תפוצה אתם מקבלים הודעות ישירות ממני ,ותגובות
מגיעות רק אלי.
מי שמעוניין לקבל הודעות  ,מוזמן לשלוח הודעה לשלומית .111-1861161
חולצות ...חולצות....
להזכירכם ,במזכירות הישוב יש חולצות שנתרמו ,במצב טוב מאוד לבית הספר בוייאר
וחטיבת הביניים בגבעת זאב.
המעוניינים ,מוזמנים להגיע בשעות פעילות המזכירות לקבלן.

שלומית רכזת קהילה ,
מספר הטלפון שלי .111-1861161 -
כתובת מיילkgivonh@gmail.com -
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חוגגים יובל בחגים :סדרת אירועי חגיגות היובל בבנימין יוצאת לדרך ,עם האירוע הממלכתי
בגוש עציון לציון יובל לשיבתנו לחבלי המולדת ההיסטוריים .נא עקבו אחר הפרסומים על
האירועים השונים בבנימין בגיליון "ארץ בנימין" שיוצא השבוע לאור ,וכן באתר בנימין
ובפייסבוק ארץ בנימין ותיירות חבל בנימין .חגים שמחים!
פסטיבל גיבורי התנ"ך בסוכות :גם השנה יחכו לכם בחול המועד סוכות שחקנים והפעלות
בהשראת גיבורי התנ"ך ,במקומות בהם חיו ופעלו לפני אלפי שנים .החג המתקרב הוא
הזדמנות להזמין לכאן חברים ,מכרים וקרובי משפחה מכל רחבי הארץ והעולם ,כדי לפגוש
ולהכיר חבל ארץ קסום ומשמעותי זה .פרטים באתר פסטיבל גיבורי התנ"ך ובמפת הפסטיבל
שתחולק ביישובים ובמוקדי המידע.
מרתון התנ"ך :ביום שישי בחול המועד סוכות – ערב שבת חול המועד ,ט"ז בתשרי,1.61 ,
יתקיים זו הפעם השלישית מרתון התנ"ך הבינלאומי ,במסלול ריצתו התנ"כית של איש
בנימין מראש העין לשילה הקדומה .מוזמנים להירשם למקצים :מרתון מלא ,חצי מרתון61 ,
ק"מ 1 ,ק"מ ,והשנה מצטרפים אלינו למקצה חגיגי ומרגש גם ילדים ונוער עם מוגבלויות
למקצה צמי"ד .הנחות מיוחדות לתושבי בנימין – ניתן למצוא קוד הנחה בדף הפייסבוק של
מחלקת הספורט מתנ"ס בנימין ותיירות חבל בנימין .כל הפרטים  -באתר מרתון התנ"ך.
ביום המרוץ – הפנינג חינם בשילה הקדומה עם הופעה של חנן בן ארי בטקס הסיום .מוזמנים
להגיע ולעודד את הרצים וליהנות מפעילות לכל המשפחה.
הזמנת תיקים מארכיב המועצה :תושבים ואדריכלים לתשומת ליבכם :החל מתאריך
 6.61.1161הזמנת תיקים מארכיב המועצה ,עבור עיון ,צילום ,סריקה וכדומה  -מתייעל,
ויתבצע רק דרך אתר המועצה ( .)http://www.binyamin.org.il/6652/ניתן למצוא את טופס
הזמנת התיק תחת קטגורית "אגף הנדסה" .יש למלא את כל הפרטים עבור הנכס הנדרש .יש
לקחת בחשבון שהגעת תיק לארכיב המועצה תיקח ארבעה ימי עבודה .עם התייעלות זו ,לא
ניתן יותר להזמין תיק באמצעות הטלפון .בכל בעיה שתתעורר ,ניתן לפנות במייל לשרית
מזרחי  -מנהלת הארכיב .saritmi@binyamin.org.il
קפיצות חשמל חוזרות ונשנות :בשבוע האחרון היו קפיצות חשמל חוזרות ונשנות בגוש שילה
עלי מעלה לבונה .בדקנו את הבעיה מול חברת החשמל ,ולאחר איתור מפגע באחד מכפרי
האזור ,שגרם לבעיות ברשת ,נותק המפגע והקפיצות פסקו .זו הזדמנות לבקש מתושבי
בנימין בכל האזורים  -לעדכן אותנו על קפיצות חוזרות ונשנות עם תיזמונים מדויקים ,כדי
שנוכל לבחון את הנושא ולטפל בתקלות .לידיעת תושבי הגוש ,הקו הראשי באזור כבר נכנס
לתוכנית העבודה של חברת חשמל לצורך שיפור התחזוקה שיחל בע"ה בטווח הזמן הקרוב.
לימוד נשי דו-שבועי :הישוב מגרון בשיתוף מתנ"ס בנימין מזמינים את נשות האזור ללימוד
נשי ומרענן בימי ראשון בערב אחת לשבועיים - 11:61 .הרבנית דינה ראפ - 16:81 ,הרבנית
עידית איצקוביץ ורבניות מתחלפות (הרבנית חיה וישליצקי והרבנית אסתר לבנון) .כיבוד קל
יוגש לאורך כל הערב .עלות מסובסדת של  181ש"ח לכל השנה .פרטים והרשמה
.110-1111101 tarbutmigron@gmail.com
שירותי משרד הפנים :להלן זמני קבלת שירות בשלוחת משרד הפנים של המועצה בתקופה
הקרובה :בחשמונאים בימי א' 6 :לאוקטובר 11 ,לאוקטובר 1 ,לנובמבר 61 ,לנובמבר –
בשעות  .61:81 - 61:11בשער בנימין בימי ג' 8 :לאוקטובר 10 ,לאוקטובר 1 ,לנובמבר16 ,
לנובמבר – בשעות .60:11 – 3:11
השתלמויות בפסג"ה :נפתחה ההרשמה להשתלמויות בפסג"ה בנימין  -בית אל שבעפרה.
ניתן להירשם למבחר השתלמויות לכלל עובדי ההוראה .השנה לראשונה יש גם השתלמויות
לחטיבת הביניים ולעל יסודי ,השתלמויות חצי מקוונות ,השתלמויות ייחודיות של  11שעות,
וההשתלמות "מתש"ח לתשע"ח" עם אלידע בר-שאול (ניתן להירשם גם כ"שומע חופשי").
הסעות ברישום מראש .מידע נוסף באתר הפסג"ה .http://www.pisga-binyamin.org.il
דרושות מטפלות :דרושות מטפלות לכל מעונות מטה בנימין .תנאים טובים למתאימות.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאפרת .11-1111610
שבת שלום וגמר חתימה טובה.
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דת
ביום כיפור יהיו שני מוקדי תפילה האחד בבית הכנסת
"חיי אדם"
והשני באולם האירועים.
להלן זמני התפילות בשני המקומות
יום שישי ,ערב יום כיפור:
סליחות– .10:81
שחרית – .11:01
התרת נדרים .11:11 -
מנחה– 68:11

יום שבת  ,יום כיפור:
שחרית – .11:11
מנחה – .61:01
נעילה – .61:01
תקיעת שופר – .63:16

התרת נדרים .68:61 -
תחילת הצום – 63:11
לך אלי – כל נדר 63:11-

סיום הצום – .61:11

ניתן לתת כפרות לבית הכנסת עד כניסת החג.
גמר חתימה טובה
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א.ר מחשבים
תיקון מכירה ושירות ברמה מקצועית ואמינה
תיקון מחשבים בבית הלקוח בשעות נוחות
מכירת מחשבים ומוצרים נלווים למחשב ולנייד ולסלולרי
התקנת רשתות אלחוטיות וחוטיות ומצלמות אבטחה
שיחזור נתונים מפלאפונים כרטיסי זיכרון ודיסקים קשיחים
שימוש במוצרים חדשים איכותיים ואחריות מלאה
הענקת שירות מקצועי אדיב ואמין
למידע וכל שאלה אסי רפאלי 111-3881110

טרמפ למרכז הארץ
סטודנטית המתחילה לימודים באונ' בר אילן (גבעת שמואל) מעוניינת להצטרף לנסיעות
בוקר לאזור המרכז ,עם השתתפות בעלויות הנסיעה .ליצירת קשר :אופיר.111-1611100 ,

נדל“ן

להשכרה – דירת בת  8חדרים מוארת  ,מרווחת עם גינה מידי לפרטים 110-1811111:
להשכרה – דירת  1חדרים מידי לפרטים .111-1311618,110-1111113 ,

מחפש חדר להשכרה
ל 1-לילות בין התאריכים  1.61.61-61.61.61נא לפנות לולדימיר .110-1111611,11-1811113

