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

 75.00.02כ“א כסלו תשע“ט

דבר

חג חנוכה שמח לכל התושבים,

הועד

מוועד גבעון החדשה .
אזור התעשייה – השכרה
שטחים להשכרה באזור התעשייה – לאחסנה בלבד.
 011מ"ר ראשונים המחיר הינו . ₪ 6
מ 011-מ"ר ומעלה במחיר של . ₪ 5.7

חנוכייה פרי יצירתו
של אלי כהן .

השכרה למי שאינו חבר יישוב במחיר של  ₪ 5.7מהמטר הראשון ,פרטים במזכירות.
שימו לב ,החל מ 0....101-כלל התעריפים יתייקרו.

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

שבת שלום לכולם,
רגע לפני החנוכה נתקלתי בברכה שמבחינתי מביאה
את רוח החג .כל הקרדיט למרכז צומי -המרכז
הישראלי לתשומת לב .חג האור הוא אחד החגים
היותר וויזואליים שאנו חוגגים יש לנו חנוכייה ,נרות,
סביבון ,סופגניות ,מכבים גיבורים ,מעות חנוכה ועוד.
כל אלו נועדו מבחינתי לקרב בין הדורות במשפחה -
סבים ונכדים ,הורים וילדים ,אחים וחברים .והרי
הבשורה הכי גדולה של החג הזה היא הפצת האור .כל
אחד מאיתנו יכול להפיץ אור וטוב סביבו והכי חשוב
דווקא במקומות חשוכים או עם אנשים שקשה להם.
וכדי לקיים את ה"ביחד" שלומית רכזת הקהילה
וליאור רכזת הנוער תכננו לוח חנוכה עם פעילויות
המוכוונות לפי שכבות גיל .אתם מוזמנים להגיע,
להשתתף ולקחת חלק.
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כלבים

המשך
מזכירות

בשבוע האחרון ננשכה נערה ע"י כלב משוטט עם קולר ללא שבב .אירוע מפחיד וכואב מאוד,
המלווה באשפוז ,וקבלת זריקות לא נעימות בכלל למניעת סיכוי לכלבת .אני רוצה לחדד מה
עושים לפני כדי למנוע אירועים שכאלו ולאחר מכן אפרט מה עושים במקרה וקרה הנורא מכל
לפני –
כל כלב משוטט יש לצלם ,להתקשר למוקד המועצה  1.-0055016לפתיחת קריאה .חשוב לציין
באיזו שעה ראיתם את הכלב.
במקרה אמת של נשיכה –
חשוב מאוד במקביל לטיפול הרפואי
להתקשר למוקד המועצה  1.-0055016כדי
לדווח בדחיפות על אירוע .אם לא הצלחתם
להגיע למוקד המוניציפאלי עיברו למוקד
החירום ופיתחו שם קריאה .במקביל יש
לשלוח אליי הודעה או להתקשר עם
הפרטים המזהים של הנפגע/ת וכמובן עם
פרטים מזהים של הכלב הפוגע .אני אדאג
ליצור קשר ישיר עם ווטרינר המועצה.
השומרים הונחו לעדכן אותי במקרה של
כניסת כלב משכונת אל-חאליילה לישוב כדי שנוציא מיד דיווח למניעת השוטטות.
שימו-לב ,בעלי התפקידים השונים בישוב אסור להם ליזום לכידת כלב או תפיסת כלב שעשויה
לסכן אותם .נדרש איש מקצוע עם ציוד ייעודי לעניין.
ואתם ,בעלי הכלבים – נא הקפידו על הכללים המלווים לחיית מחמד .שילוט על הגדר לעדכון
הציבור שנכנס ,טיול עם הכלב עם זמם וכמובן  ,לא לשכוח לקחת שקיות לאיסוף הזבל אחרי.
מתקני משחקים
עפ"י רישומי המועצה בגבעון החדשה ישנם חמישה מגרשי משחקים .השבוע נערך סיור בישוב
עם האחראית מטעם המועצה ,מחלקת תפעול ומי שאחראי על תקינות וביקורות למתקנים
מטעם חברת "פסגות" .הוחלט שבשבועיים הקרובים יכנסו לצביעת כלל המתקנים ,למעט גן
הפיל שם לא נדרשת צביעה .כמו-כן ,במתקנים שמול המשחקייה ,יפוזר חול מתחת לנדנדנות
כדי לעמוד בתקני הבטיחות .לשם כך אולי נאלץ לסגור את הגן לכמה ימים ,לידיעתכם .כמו-
כן ,בגן המשחקים הקטן בשכונת נחלת הבנים הונחו ע"י השכנים מתקני פלסטיק פרטיים.
הנ"ל מהווים סכנה למשתמשים ולכן הוצאו מהגן .כמו -כן הוסרו מהמקום מפגעים נוספים.
שעות מזכירות הישוב
בימים – א'  ,ג ,ד ,ה ,בין השעות 01:10-84:00
ביום ב' – בין השעות .81:00- 80:00
שימו לב ,ביום שני בבוקר אין מענה טלפוני וקבלת קהל.
שעות פעילות הדואר
א' – 81:00-00:00
ב' 80:00-81:00 -
ג'80:00-81:00 -
ד'81:00-00:00 -
ה'81:00-80:00 -

ענבל דואק
מנהלת הישוב

חדשות חדשה

3

לוח אירועי חנוכה

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

המיקום

תאריך

יום

שעה

אירוע

הערות

4-21.6

שלישי-חמישי

03:70-00:00

9-.11.6

ראשון-שני

03:70-00:00

81.61.7

שישי

5::9

91.61.7

ראשון

00:00

קייטנת "הכוכב
הבא"
קייטנת ה"כוכב
הבא"
הצגה "האור של
קיפודי"
ילדות חדשה

יש להרשם
מראש
הדלקת נרות

יקב

91.61.7

ראשון

00:00

וותיקים ונהנים

הדלקת נרות

יקב

.11.61.7

שני

05:00

נוער

הדלקת
נרות ,פעילות
והכנת סופגניות

גן
גן
יקב

חדר נוער

מפתח לג‘ימבורי ,ניתן לקבל בתאום איתי ,בתיאום מראש.
חוג בלט יתקיים כרגיל.

וותיקים ונהנים
צעירי גבעון החדשה בני  00ומעלה !!
הוועד החדש הרים את הכפפה שנושאי משרות במועצה הציעו בנוגע לחידוש ,הרחבת
והעמקת הפעילויות לוותיקים.
אני שמחה לספר כי הוקם צוות אשר מטרתו היא שיפור איכות השירותים לוותיקים.
הצוות מונה את דרורה קרניאל ,מתנדבת המרכזת את תחום הוותיקים ,דרורה מלווה ע"י
אנשי מקצוע ואף השתתפה בקורס מטעם המועצה.
בנוסף ,מלגאית תושבת הישוב ,נועה שוראקי וסטודנט לעבודה סוציאלית בשם תומר.
תומר יעזור בין היתר בהכנת סקר צרכים ורצונות ,הסקר ישלח בהמשך .נודה על שיתוף
הפעולה !
בהצלחה לכולנו !
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שלום לכולם!!

נוער
ליאור פרלמן
lior1givon@gmail.com
004-1880148

השבוע ,ביום שני ,יצאנו לבאולינג בלב תלפיות -אכלנו פיצות ,שתינו טרופיות והתאמנו על
שריריי הידיים שלנו בזריקת כדור באולינג!
הגיעו המון בני נוער (יותר מחצי!!!) והיה ממש כיף!
תודה רבה לסיון עוז המלווה המהממת שלנו שעוזרת לי בטיולים כבר מתחילת הקיץ .

בתאריך ה  00.0.יגיע עד אלינו יובל אברמוביץ לאחר הצלחה בינלאומית עם הספר שכתב
לאחר שפיתח שיטה מדהימה להגשמת חלומות ועמידה ביעדים!!
ההרצאה מיועדת לכל שכבות הנוער -ז'-י"ב *כולל הורים!* הרצאה מרתקת ,חשובה ומשנה
דפוסי התנהלות -אני מביאה את ההרצאה לאחר מיפוי וחשיבה נרחבת לגבי מה הנוער צריך
כרגע ומה יכול לדבר אליהם ולעזור בתחילת שנת הלימודים שלחלק לא עברה כל כך חלק..
"ב  .10161..הצבתי לעצמי עשר משימות לביצוע תוך  411ימים 1להתחטב ,לפגוש את
אופרה וינפרי ,ללמוד שפה זרה ,לשקם הומלס ולהקיף את אוסטרליה הן רק חלק קטן
מהרשימה שלי 1בינתיים מאות אנשים הצטרפו למסע וכתבו רשימות משלהם1
הרצאת "הרשימה" מדברת על מסע הכיבושים ,ההצלחות ,הכשלונות 111אם נחשפת

ל"הרשימה" רק עכשיו אני ממליץ לך להתחיל את המסע"מעל  011,111אנשים,
בארץ ובעולם ,נחשפו עד כה לתופעת "הרשימה"
ההגעה להרצאה בהרשמה מראש בלבד והעלות הינה  ₪ .1למשתתף.
(ביטול לאחר סגירת הרשמה יחויב בתשלום מלא)
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המשך
נוער

כרטיס ראשון למשפחה במחיר מלא  ,והשאר ב 715ההרשמה פתוחה עד 01.0..01
מהרו להירשם !!
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פרשת "וישלח " כ"ג כסלו 8.80.81

ועדת דת

הדלקת נרות – י ,07:70-ת"א .06:05
יציאת שבת .05:01
מנחה ערב שבת .06:.1
שחרית שבת – 1:11
מנחה גדולה  0.:11מנחה רגילה .07:71
במהלך חנוכה יתקיים מנחה בשעה  , 06:11הדלקת נרות וערבית
יום ראשון הדלקת נר ראשון של חנוכה יש לברך "שהחיינו"
בכל שאלה בנושא הלכות ודת ניתן לפנות לרב נחשון בטלפון  17.-5015111החל משעה 00:07
ואילך.
פרשת השבוע
פרשה קודמת חתמה בפרידה של יעקב ועשו  ,כאשר יעקב מתיישב בארץ מגורי אביו בחברון,
ואילו עשו פונה להר שעיר .נראה היום  ,כי יכול היה יעקב לישב בשלווה עד שהתעורר עליו
עניין יוסף הצדיק .כאשר יום אחד סיפר יוסף על חלומותיו המצביעים על כך כי הוא ימשול
באביו ואחיו ,החמירו עליו האחים בפסיקת הדין  .כי נראה היה שיוסף מתאווה לשררה
ולמלוך עליהם ,דבר שעתיד לפגוע בעתידו של עם ישראל  ,וכך הם מנסים לסלקו מדרך
השררה ,ומכאן עולה בדעתם למכרו לעבד .אמנם האחים לא סיפרו ליעקב אביהם על מכירת
יוסף ,וכאשר הראו לו את כותנת הפסים של יוסף כשהיא טבולה בדם  ,חשבו יעקב
למת ,ולפיכך הוא ממאן להתנחם .יוסף מתגלגל למצרים ומתנסה שם באין ספור ניסיונות
כאשר במרכזם ניסיון אשת פוטיפר ,שבגללו נכנס לכלא  .יוסף ,שבבית האסורים פותר את
חלומותם של שר המשקים ושר האופים ,והם מתפעלים מחכמתו  ,נקרא אל בית פרעה ביום
ההולדת של פרעה לפתור את חלומותיו עליהם נלמד בפרשה הבאה .
שבת שלום וחנוכה שמח.

תקצירית
מועצה
אזורית
מטה
בנימין

פסטיבל המכבים בחנוכה :גם השנה יתקיים פסטיבל המכבים בבנימין ,בגבעת היקבים –
והכניסה חופשית! זו הזדמנות נהדרת להזמין לכאן מכרים וקרובים מכל רחבי הארץ ,כדי
ליהנות מיומיים של חגיגה לכל המשפחה בחבל בנימין ,עם שלל אירועי מחול ,מוזיקה
ותיאטרון בחיק הטבע; לטייל במקומות בהם התרחשו סיפורי החנוכה ,לזחול במחילות
מסתור ,להצטלם עם פיל יווני שנלקח שלל ,לפתור כתב חידה וליהנות מפארק אתגרי לכל
המשפחה .הפסטיבל יתקיים ביום חמישי ,כ"ח בכסליו 6 ,בדצמבר ,בשעות ;06:11 - 01:11
וביום שישי ,כ"ט בכסליו 5 ,בדצמבר ,בשעות  .01:11 - 01:11כל הפרטים באתר פסטיבל
המכבים .חנוכה שמח לכל תושבי בנימין!
רמזורים :השבוע נמשכו המאמצים לקדם את החלפת כיכר מודיעין עילית וכיכר חשמונאים
ברמזור ,כדי להקל על עמוסי התנועה הנגרמים בשל כיכרות אלה .בראשית השבוע התקיימו
קידוחי ניסיון בשעות הלילה בכדי לבחון ולתכנן הקמת רמזור בצומת שער בנימין .במקביל,
נמשכות העבודות על הקמת הרמזור בצומת אסף ושיפור משמעותי בכל מרחב הצומת .גם
בצומת שילה יחלו בקרוב העבודות על הקמת רמזור ,שצפויות להסתיים עד סוף ..100
רמזור נוסף יוקם בצומת דרך האבות ואדי חרמייה  -המשטרה הבריטית .אושר רמזור גם
בצומת עפרה.
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עבודות במחלף אדם :החל משבוע זה ,ועד למועד סיום העבודות במחלף וטקס חנוכת
המחלף (שיתקיים ב ,)00.0.-יתבצעו עבודות מתוגברות בשעות הלילה ,החל מהשעה ..:11
ועד  7:11בבוקר .מומלץ להימנע עד כמה שניתן מנסיעה בשעות אלה.
אימוץ חיילים בודדים :מיזם בנימיני חדש לאימוץ חיילים בודדים יוצא לדרך ,בהובלת
המצ"ב – מרכז צעירים בנימין במתנ"ס בנימין .השיבוצים יתקיימו על סמך התאמה
וריאיון .משפחות וחיילים שרוצים להיות חלק מהמיזם – מוזמנות לפנות לגל לוי 17.-
.101000.
יום המורה תשע"ט :אגף החינוך במועצה בשיתוף הפסג"ה בעופרה מזמינים את צוותי
ההוראה ובני זוגם מכל מוסדות החינוך – גננות ,מורים ,מנהלים ,תומכי הוראה ,סייעות -
להופעת "הניגון הירושלמי" .במערב בנימין  -המופע יתקיים ביום חמישי  .0.00.01כ"א
בכסלו באולם גלנווד ביישוב חשמונאים בשעה  ..1:11במזרח בנימין – המופע יתקיים ביום
חמישי  01.0..01ה' בטבת באודיטוריום האולפנה בעופרה בשעה  ..1:11עלות סמלית לעובד
הוראה  ,₪ 01לזוג  .₪ 11נשמח לראותכם.
בתי ספר זוכים :אגף החינוך שולח ברכות לבית הספר אוהל שילה בנים על קבלת פרס מחוזי
לקליטה מיטבית ,וברכות לצוות הפסג"ה על קבלת תעודת הערכה מחוזית .ברכות יישר כוח
ובהצלחה גם לבית הספר כפר אדומים "אשכול צעיר" על מועמדותו לפרס חינוך ,ולביה"ס
"אהל שילה בנות" על מועמדותם לפרס חינוך חברתי ערכי בחמ"ד .המשיכו לעשות חיל.
בבנימין יוצאים לתרבות טובה  :0מתנ"ס בנימין שוב מזמין את תושבי בנימין לסדרת הצגות
מובחרות במחירים מיוחדים .הזמנת הכרטיסים מותנית בהצגת תעודת זהות ותושבות
בבנימין .בין ההצגות :סלאח שבתי ,סימני דרך ,עושה כרצונו ועוד .פרטים באתר המועצה.
בהזדמנות זו נזכיר כי מומלץ להצטרף לקבוצות הווטסאפ "בנימין עכשיו" ולקבל ראשונים
את כל העדכונים – קישור הצטרפות באתר המועצה.
קבוצת שירה טיפולית :נפתחת קבוצת שירה טיפולית לנשים שאיבדו את יקיריהן .הקבוצה
תעבוד באמצעות שירים שהנשים תבחרנה .דרך המפגש הקבוצתי והמוזיקה ,נכיר בעצמנו
מקומות של כוח וצמיחה יחד .את הקבוצה ינחו אילת קולט  -מטפלת במוזיקה ובקול ,זמרת
ובעלת מקהלות שיקומיות-טיפוליות ,ושחרית שמעון  -מטפלות במוזיקה ופסיכותרפיסטית.
ניפגש במרכז 'גוונים' שבשער בנימין במשך  07מפגשים ,בימי רביעי בין השעות .1:11-
 ...:11הפרויקט בשותפות אגף הרווחה ומרכז גוונים-חוסן .לפרטים  -הודיה .171-.116571
יום עיון תורה ולשון בצהרי היום :היישוב מצפה יריחו שמח להזמין את כל תושבי בנימין
לשיעורים על התורה ולשונה ביום עיון "תורה ולשון בצהרי היום" התשיעי ,לזכרו של ד"ר
אליהו נתנאל ז"ל ,אשר יתקיים בצהרי "זאת חנוכה" ,יום שני ,ב' בטבת תשע"ט בבית
הכנסת "יגל יעקב" ובית המדרש "נר יצחק" ,מצפה יריחו ,החל מהשעה  .01:.1בין
השיעורים :ד"ר יובל וייס ' -דרכי הקריאה' :פיסוק טעמים בפסוקיות דיבור ישיר; אליהוא
שנון  -סופגנין  -לחנוכה או לפסח? הרב יצחק פרנק  -מנגינה המקלקלת את השורה; הרב
יהונתן נוימן  -סגנון וסדר המשנה; ִהלל גרשוני  -מורה הנבוכים :בין עברית לערבית; ר' יובל
שילוני  -דרכו של הגר"א בדקדוק הלשון ,ועוד .רצוי לאשר
השתתפות.info@maanelashon.org :
שירותי משרד הפנים בשער בנימין :שירותי שלוחת משרד הפנים בשער בנימין  -ללא
הוצאת דרכון ותעודת זהות – בשל חוק הביומטרי  -יינתנו בימי שלישי בשעות - 11:11
 ,0.:11בתאריכים..7.0..01 ,00.0..01 :
שי"ל בנימין :שי"ל בנימין יוצא לחופשת חנוכה החל מיום שני ,כ"ה כסלו .1.0. ,נחזור
לפעילות ביום רביעי ד' טבת 0..0. ,בין השעות  .06:11-00:11שי"ל בנימין עומד לרשותכם
ללא תשלום לאורך השנה ,ביום שני  01:11-01:11וביום רביעי  06:11-00:11בשער בנימין או
בכפר האורנים .טלפון ,0700-71-00-70 :מייל .shil@binyamin-hevra.org.il :פגישות יש
לתאם מראש.
שבת שלום ,המועצה
האזורית מטה בנימין

