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ענבל דואק
מנהלת הישוב
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שלום לכם,
הפסקת מים –שכונת צפונית ( רח' האורן והאילן)
ביום שני ה ,96.6.3 -תתבצע הפסקת מים בין השעות  .1:11-.0:11עקב טיפול
בצנרת  ,נא להיערך בהתאם .

157-5114005

שבוע שעבר עת השרב נשרפו כליל בתים רבים בקיבוץ "הראל" ,הישוב "נגוהות" וב"מבוא
מודיעים".
החורף הגשום שהביא לצמחיה עשביית מוגברת ,והחום הכבד מהווים סכנת נפשות של ממש.
תושבים יקרים ,נא וודאו שבחצרות אין פוטנציאל להתלקחות ודווחו על מפגעים רלוונטיים.
הסביבה הטבעית העוקפת את גבעון החדשה ,בשילוב שטחים שאנו לא רשאים להיכנס
אליהם מהווים מכשול שיש לקחת בחשבון ולמצוא דרכים יצירתיות ומועילות למנוע אסון
ביישובינו .האחריות היא של כל אחד ואחת מאתנו .אל תשכחו שהמענה המידי לשריפה
פוטנציאלית הוא רשות הכיבוי וההצלה (.)201
ל"ג בעומר
תודה לכל אלו שטרחו ,סחבו ,עזרו וחגגו ל"ג בעומר עפ"י הנחיות הרבש"ץ .לשמחתנו החג
עבר בשלום .ריגשה אותי המדורה הקהילתית שהוביל צוות בית הכנסת למען כלל התושבים.
יישר כח!
גינון נוי ונראות הישוב
בעשרה ימים הקרובים הישוב ירוסס ויחורמש לניקוי עשבים ופרחים חורפיים שאלו ימיהם
האחרונים .זוהי תחילת ההיערכות לקראת שתילת פרחי קיץ ועידוד פריחתם ברחבי הישוב,
כחלק מעבודה שוטפת והיערכות לתחרות ישראל היפה.
במקביל לעבודות הגינון ישנה התקדמות עם גינות הכלבים ואני תקווה שאלו תסתיימנה בעוד
שבועיים לרווחת התושבים ההולכים על שתיים וההולכים על ארבע.
מוקד המועצה – נגיש יותר עבורכם
במסגרת שיפור השירות לתושב ,וכחלק מתהליך רחב של הנגשת השירותים באמצעים
דיגיטליים.
ניתן לפתוח קריאה במוקד העירוני דרך הווטסאפ בטלפון שמספרו:
 – 050-5155580נא שמרו את המספר.
במסגרת השירות ,תושבי המועצה יוכלו לפתוח קריאה לטיפול במפגע בקלות ובזריזות ולצרף
קבצים בתצורות שונות – וידאו ,שמע ,תמונה במטרה לייעל את הטיפול בפנייה.
מוזמנים לפנות במספר זה למועצה בכל בעיה ,שאלה או הצעת ייעול.
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תחרות ישראל היפה
בימים אלו ,משהתפנינו מכל ההפקות ,אנו עובדים במלוא המרץ וההשקעה לקידום הטיפוח,
הנראות והגינון בישוב .במקרה או שלא במקרה התוכניות כבר היו קיימות וציוד הוזמן עוד
לפני שידענו על התחרות אבל הכל מתכנס לחודש הקרוב וטוב שכך .אין הכוונה להוציא
עשרות אלפי שקלים כדי שהכל יראה מושלם ליום הסיור אבל אני מאמינה גדולה שביחד ועם
קצת עלויות נוכל להקפיץ את המרחב הציבורי בכמה רמות.
ואיך אתם משתלבים שאלתם?
אז טוב ששאלתם ,כי רצינו להציע לכם לקחת חלק פעיל ויש בכל כך הרבה תחומים של עשייה
– גם בגינות הפרטיות וגם במרחב הציבורי עצמו .שלומית תרחיב על ההזדמנויות .אז צריכים
אתכם כדי להצליח כי אני מאמינה שלגבעון החדשה יש המון מה להציע .מועד הסיור של צוות
השופטים נדחה ל ,01.0..1020-ולכולם יש תפקיד בהיערכות– כולנו למען גבעון החדשה יפה
יותר.
לשם הצלחת הפרויקט אנו זקוקים למקסימום עזרה.
מגייסים אנשים שמבינים ,מכירים ויודעים טיפוח ,בטיחות ואסתטיקה.
נשמח ל 5-מתנדבים לצוות היגוי וקידום זכייתנו בתחרות.
המעוניינים נא צרו עימי קשר ישיר במספר .051-5114220
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קייטנה
בשבועיים האחרונים פנו אלינו הורים בטענה כי עלויות קייטנת הקיץ יקרות מאוד.
בהשוואה שעשינו עם ישובים אחרים העלויות בגבעון החדשה הניתנות ע"י הכוכב הבא הן
נמוכות
יחסית וסבירות לאור ההיצע הניתן בתמורה.
אתמול בכתבה ששודרה בערוץ  1דיברו על עלויות גבוהות יותר בערים ,שם מספר הילדים
בכל כיתה עולה על  21ורב יותר משלנו.
להלן ההסבר של הנהלת הכוכב הבא -

להלן נתוני עלויות קייטנת הבוקר תחת צו הפיקוח :8.2-78.2
.2

עלות קייטנה בהתאם לצו פיקוח  100.40לשנת תשע"ט.
בכוכב הבא ( 180 ₪זה הסכום המקורי גם שנה שעברה).

.1

שוני משנה קודמת:
א .אין סבסוד של  ₪ 200מהמשרד לפריפריה
ב .יש שעה נוספת בבוקר בהחלטת המועצה – מסיימים ב  24.00ולא ב .22.00
בשנה קודמת ניתנה אפשרות להרשמה מוקדמת – מי שנרשם קיבל  ₪ 200הנחה.
מי שלא  -שילם ( ₪ 580והיה אותו  ₪ 200סבסוד מהמדינה).
מדוע אין הנחה של הרשמה מוקדמת? כי השנה יש עוד שעת הפעלה ללא תוספת
גבייה מתקזזת עם זה .הסבר בסעיף הבא.
שעות פעילות :בשנה קודמת הקייטנה היתה עד  .22.00השנה ההנחיה של המועצה
היא עד .24.00
מדובר ב  281תוספת פעילות לקייטנת הבוקר ( .)₪ 201במקום לגבות עוד  ₪ 201על
השעה הנוספת – ביטלנו את הנחת ה  ₪ 200להרשמה המוקדמת.
כלומר– מבחינתנו אין שינוי .כל השינויים הם חיצוניים :ביטול סבסוד 200
(החלטת מדינה)  +תוספת שעה  ₪ 200עד ( 24.00החלטת מועצה בנימין)
אין העלאת מחיר בפועל מצידנו.
אשמח לתת מענה לכל שאלה נוספת,
נילי כוכב הבא
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שלום רב,
שבוע שעבר חגגנו ל“ג בעומר עם שלל שכבות אוכלוסייה ועם מדורת הקהילה בשיתוף הבית
הכנסת.
זה המקום להגיד תודה לכולם שחיכו בסבלנות לאישור מכיבוי אש להקים מדורות ,על
ההקשבה להוראות הבטיחות של כבאות והצלה ,של רכזות קהילה ונוער.
והכי חשוב תודה לכם על השיתוף פעולה.
שנזכה לימים שמחים ומאושרים ויפים
ולעוד הרבה שנים של ל“ג בעומר בטוח ומהנה.
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מדורות ל"ג בעומר
השנה ,הוכן השטח בכניסה לישוב מבעוד
מועד ע"י מנש וצוות האחזקה של הישוב.
ילדי הגנים ,החליטו בשל החום ,לוותר על
המדורות ולערוך מפגש עם הילדים ביקב,
נהנו ממפגש חברתי מהנה בלי מדורה...
לעומתם ,נוער הישוב ,הדליקו מדורות
ושמרו על כללי ההתנהגות כפי שנדרשו,
התנהגו למופת!
חברי בית הכנסת הזמינו את כולנו לחגוג איתם במדורה משותפת ,עם מוסיקה וכיבוד קל.
להבנתי ,היה מקסים!
תודה לכולם על ההכנות והארגון ,על השמירה המופתית על הנהלים ,ועל שיתוף הפעולה !

שריפה במבוא מודיעין
תודה רבה לכל מי שפתח את ליבו והעביר תרומות לנפגעי השריפה במבוא מודיעין.
כבר ביום ראשון ,אסף אריאל זכאי היקר ,את התרומות והעבירן אל נקודת המפגש,
התרומות הגיעו בדיוק בזמן ,נעשה מיון של הציוד תושבי מבוא מודיעין ,הגיעו ואספו את
הציוד הנדרש להם.
היה מוצלח מאוד ,תודה לכולם !!

שבועות
ביום רביעי ,5.1.20 ,בשעה  21:00נפגש עם כפיר גץ אותו פגשנו בפורים ,בסדנת הכנת משלוחי
ופרלינים ,לפעילות מיוחדת לכבוד החג.
הילדים ילמדו על תהליך קצירת העומר והקשר לחג שבועות ,יראו איך טוחנים חיטים באבן
רחיים עד שהופכות לקמח.
ביחד נאפה פיתות בטאבון וכמובן.....נאכל את הפיתות עם שוקולד (ולאבנה לטובת מי שלא
אוהב מתוק)...
עלות לילד דרך המיסים  ,₪ 25אורח .₪ 10
חובה להירשם בווצאפ אלי מראש ,חיוב בזמן ההרשמה.
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גלעד האן

קהילה
שלומית לביא
רכזת קהילה
050-1181185

ביום ראשון ,הגיע גלעד האן ,חוקר
עבירות ופשעי אינטרנט ,לסדרת
הרצאות.
להרצאה ראשונה בבית הספר אגמים
הגיעו ילדי בית ספר יע"ד (כיתות ד-ו).
ההרצאה השנייה נערכה בהיכל
התרבות בגבעת זאב ,עבור תלמידי
ח-ט.
הרצאה שלישית ואחרונה ,נערכה
בהיכל התרבות ,בשעות הערב
למבוגרים.
בכל שלושת ההרצאות ,ישבו המאזנים ,קשובים ומרותקים.
למדנו על הסכנות באינטרנט ,קיבלנו כלים וכללים לגלישה בטוחה.
לידיעתכם ,ניתן ומומלץ להיכנס לאתר של גלעד האן ,לקבל טיפים ,רעיונות והסברים.
תודה לליאת מזרחי רכזת תרבות בגבעת זאב ,תודה למנהלי בתי הספר וליועצות בתי הספר על
שיתוף הפעולה.
עכשיו כשכולנו קבלנו כלים ,אני בטוחה שנצליח ליצור סביבה בטוחה יותר עבור כולנו !
(כבר ביום ההרצאות ,פנו  8תלמידים ,באופן דיסקרטי אל גלעד ושיתפו אותו בבעיות ,גלעד
וצוותו ,מתחייבים לעזור בפתרון הבעיות השונות במהירות וללא לעלות לתלמידים ולהורים )
גינה קהילתית
כייף גדול להמשיך בעשייה ,להיפגש בגינה וליצור.
השבוע ,צבענו צמיגים אשר יהפכו בהמשך לערוגות פורחות.
תודה לכל מי שלקח חלק !
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שבת שלום לכולם!

נוער
ליאור פרלמן
lior1givon@gmail.com
054-1887148

ל"ג בעומר:
בשבוע שעבר חגגנו את ל"ג בעומר ,בני הנוער הקימו מדורות לתפארת לפי שכבות גיל ,שכבות
י'-י"ב שבצופים הקימו מדורה בגבעת זאב ושכבות ז'-ט' היו בכניסה ליישוב בשטח המוגדר
בליווי מנש הרבש"ץ שנשאר איתם כל הלילה ווידא כל הזמן שהכל בסדר ודיווח לי דברים
לטיפול במהלך הערב אז תודה רבה למנש על המסירות והדאגה לאורך כל הלילה ,בני הנוער
נהנו אתו ובאופן כללי הכל עבר חלק.
כל שנה לפני המדורות אני חוששת מהעניין החברתי הבולט שקורה סביב המדורות ולכן
שלחתי הודעות אישיות כדי לוודא שלכולם יש איפה להיות ,היה ניסיון לקיים מדורה של
הנוער לכל מי שרוצה אך לא היה מענה ולכן זה לא קרה בסוף ..שמחתי מאוד לראות חברה
שהזמינו בלב רחב את כל מי שרוצה להצטרף למרות שהם בקושי מכירים ,נוצרו חברויות ואני
מאוד גאה בכל מי שהתקשר והזמין -זה מבחינתי שווה הכל!
כמובן שגם כיף לראות את החברה לוקחים יוזמה וקונים אוכל ,אוספים קרשים ומארגנים
הכל .
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נוער

גינה קהילתית:

המשך

בשבוע שעבר העברנו את הגלגלים עם שי לגינה הקהילתית וליקב בשביל המשך ההכנות
(תודה לכל מי שהגיע לעזור ולשי)  ,בשבועיים הקרובים נכין בחדר הנוער שרפרפים
מהגלגלים וכשיהיה מוכן נעביר לגינה הקהילתית ותיהיה שם פינת ישיבה לכל המעוניין .

ועדת דת

פרשת " במדבר " כ"ז תשע"ט 8.5.81
הדלקת נרות – י-ם  ,20:04ת"א .20:12
יציאת שבת –.10:12
מנחה ערב שבת 20:15
שחרית שבת – .08:00
מנחה גדולה  22:25מנחה רגילה .20:00
בכל שאלה בנושא הלכות ודת ניתן לפנות לרב נחשון בטלפון  051-.22.422החל משעה
 20:00בערב והילך.
בישוב מתקיימת תפילה מנחה וערבית המהלך השבוע.
פרשת במדבר
בחומש במדבר הנקרא גם חומש הפקודים אנו לומדים תחילה על המצווה המוטלת על משה
רבינו לבצע מפקד אוכלוסין של כל העם ישראל  .במקורות מובא משל המלמד כי עיקר
הציווי נבע משום חיבתו של ה' אלינו בניו אהוביו וכמו כל אדם שיש בביתו דבר חביב עליו
מונה אותו כמה פעמים אפילו ללא סיבה כך הקב"ה מונה אותנו בכל הזדמנות.
לאחר המפקד העמיד משה את העם כל השבט לפי דגלו ולפי הסדר הזה נסעו העם במדבר
וכך גם חנו.
נלמד גם על מעלת שבט לוי ,שלאחר שה' דילג על הבכורות היהודים במצרים (מכת בכורות)
והצילם ממוות טעו בכך ,ששבו ועבדו עבודה זרה במעשה חטא העגל  ,ולכן הסיר הקדוש
ברוך הוא את קדושתם מהם וכביכול פדה את קדושתם ע"י שבט לוי הנעלה  ,שלא נכשל
בחטא העגל ולכן הוא זה שנבחר להיות ממשרתי ה' במשכן
שבת שלום ומבורך.
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ביקורת מוכנות לחירום :השבוע הגיעו נציגי רשות החירום הלאומית (רח"ל) ופיקוד העורף,
וכן נציגים האמונים על החירום מכלל משרדי הממשלה ,לביקורת מוכנות לחירום של
המועצה האזורית .הנציגים השונים בדקו מוכנות בכל אחד ממכלולי החירום של המועצה
בהתאם לדרישות של רשויות החירום הארציות .בסיכומו של יום ניכר היה כי המועצה
האזורית מטה בנימין נערכת ומתורגלת כראוי ,וכל המכלולים זכו לשבחים ולהערכה מפי
הגורמים המקצועיים .במקביל ,הפערים שנמצאו יילמדו ויתוקנו.
פרידה מראש המינהל האזרחי :בפגישת סיכום תקופה שהתקיימה עם ראש המינהל
האזרחי היוצא ,תא"ל אחוות בן חור ,בהשתתפות כלל ראשי הרשויות ביו"ש ,נפרד ראש
המועצה מראש המינהל והודה לו על שיתוף הפעולה למרות חילוקי הדעות לאורך הדרך ,ועל
המסירות שאיפיינה את עשייתו .ראש המועצה העניק לו שי פרידה ,וגם שב והבהיר כי
תושבי יהודה ושומרון זכאים ,ככל אזרחי מדינת ישראל ,לניהול חייהם תחת משרדי
הממשלה ולא תחת מינהל אזרחי שהוא למעשה שלטון צבאי ,וכי ימשיך ויפעל בכל הכוח
בכיוון זה.
נשיכת כלבים :בראשית השבוע אירע מקרה חמור בו ילדה בת  8מאחד היישובים הותקפה
על ידי ארבעה כלבים ,ננשכה ונפצעה ואושפזה בבית החולים .פקחי המחלקה הוטרינרית
במועצה שהגיעו למקום הצליחו ללכוד  1מהם ,ונמשכים המאמצים ללכוד את השאר .אנו
מקיימים תחקיר של האירוע ונפיק לקחים להמשך .מכיוון שבאזורנו ישנם כלבים משוטטים
רבים ,חשוב בהזדמנות זאת להזכיר ולהבהיר ,שאין להאכיל כלבים משוטטים ,וכי מרגע
שתושב לקח כלב לביתו או האכילו ,עליו לקחת עליו אחריות כחוק (הכוללת רישום במועצה,
התקנת שבב וחיסון כלבת ,מניעת יציאה ללא רצועה) .להזכירכם ,כל תושב המחזיק בכלב
שאינו רשום – מתבקש להסדיר את הרישום בהקדם .במידה ואינו מעוניין בכלב – יש
למוסרו למחלקה הוטרינרית במועצה.
אישור לימודי חוץ :כחלק משיפור השירות לתושב ,מהיום ניתן להגיש בקשה לקבלת אישור
לימודי חוץ באמצעות טופס מקוון באתר המועצה .טופס זה מיועד לתלמידים אשר מבטלים
את רישומם ממוסד חינוכי במועצה ועוברים למוסד מחוץ למועצה .לביטול רישום בגנים:
 ,https://binyamin.org.il/6837/לביטול רישום ביסודי ועל יסודיhttps:// :
 .binyamin.org.il/6841/להזכירכם ,גם בקשה לאישור לימודי חוץ ניתן להגיש באתר
מועצה באופן מקוון.
ההרשמה לקייטנות בתי הספר של החופש הגדול :להזכירכם ,ההרשמה לקייטנות בתי
הספר של החופש הגדול – בעיצומה .ההרשמה באתר המועצה .הקייטנה מיועדת למסיימי
כיתות א' עד מסיימי כיתות ג' ,והיא בסבסוד מלא של משרד החינוך .הקייטנות יפעלו בכל
בתי הספר במטה בנימין ,בפיקוח מנהל הקייטנות הרשותי ,והן בעלות רישיון ממשרד
החינוך .ההרשמה לקייטנות הגנים תהיה ביישובים .נא עקבו אחר הפרסומים.
בבזיליקה – בית לאירועי תרבות :ביני לנדאו מגיע לשילה הקדומה להופעה אקוסטית
מיוחדת לכבוד צאת אלבומו החדש – מבוע  -באוירה קסומה ומיוחדת "בבזיליקה" – בית
לארועי תוכן ותרבות .יחד איתו יופיעו :ערן קליין – בקלידים ,יוני שרון – בכלי הקשה,
ומשה שלו – סנטור .המופע יתקיים אי"ה ביום רביעי ,ב' בסיון  5.1.20בשעה  .10.20לרכישת
כרטיסים –  www.shiloh.co.ilאו .02-5789111

יום שחרור ירושלים ויו"ש :תהלוכה חגיגית למשפחות בגושילה לכבוד שחרור ירושלים,
יהודה ושומרון ,תתקיים ביום ראשון כ"ח באייר  ,1.1.20החל משעה  21:00בכחולבן ועם
דגלים ,לכיוון עמיחי .בשעה  2.:00כינוס מרכזי עם מתנפחים ,ברכות ומופע .שימו לב ,בין
השעות  85:10ל 82:00-ייחסם לתנועת רכבים כביש דרך הכרמים ,לבטיחות הצועדים.
הארוע מתקיים ביוזמת היישובים ובסיוע המחלקה לתרבות תורנית ותרבות של המתנ"ס,
ובשיתוף פעולה של תלמודי התורה ביישובים ורכזות התרבות והקהילה.

חדשות חדשה

תקצירית
מועצה
אזורית
מטה
בנימין
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תמיכה בעמותות :להזכירכם ,המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה לשנת  1020הינו
 .01.01.1020יש להגיש את בקשות התמיכה באתר המועצה ,מצ"ב קישורים רלוונטיים -
קישור לאתר מטה בנימין ,הגשת בקשות לתמיכהhttps:// :
 binyamin.org.il/534/קישור לטופס בקשת תמיכהhttps://binyamin.org.il/ :
uploads/n/1556709840.4010.pdf?&~nfopt
)(fileDistorted=19887904197969375
דרושים/ות :למשרד החינוך דרושים מדריכי שחייה למחוז החרדי לעבודה עם בנים בשעות
הבוקר .ניתן לפנות ע''י צירוף תעודה למייל.sylvieav@education.gov.il :
לאגף הרווחה דרושים/ות עו"ס לעבודה מיידית לתפקידי עו"ס משפחה ביישובים שונים ,יש
לשלוח קורות חיים למייל .revaha@binyamin.org.il
לקראת שנה"ל תש"פ דרושות מנהלות למעונות גבעת הראל ושבות רחל ,ומטפלות לכלל
מעונות מטה בנימין – לפרטים  -ימימה .01-00..204
דרושות מרפאות בעיסוק וקלינאיות תקשורת לעבודה במערכת החינוך באזור כפר אדומים
וצפה יריחו לעבודה בשנת הלימודים הבאה (העסקה על ידי משרד החינוך) .לפניות ושליחת
קו"חnoadinner@gmaii.com :

_____________________________________________________________

פרסום

להשכרה  -דירת  3חדרים  60 ,מר ,מאובזרת ,קומת קרקע עם כניסה פרטית ,באזור שקט,
ירוק ונוף מדהים ,מידית .טל0502529090 :
להשכרה -מחודש אוגוסט דירה  3.5חד‘ יפיפייה ומיוחדת  ,מאובזרת קומה ראשונה
מרפסת לנוף פנורמי  ,ירוק ושקט טל 050-2529090

