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 אסיפת תושבים עם ראש המועצה 
 

  עם תושבי היישוב. פגישה של ראש המועצה, אבי רואה, תתקיים באולם האירועים בישוב  27.6ביום שני ה 
 

שנים מאז הוא פועל רבות לחיזוק ולהעצמת הישובים ולשיפור הקשר  3אבי נבחר לראשות המועצה לפני כ 
בתקופת הקדנציה של אבי כראש המועצה, המועצה מעורבת יותר שבים. ים הניתנים ע"י המועצה לתווהשירות

בהגדרת תוכניות העבודה בכל יישוב ע"פ צרכיו, בבקרה על מסגרות   בבניית תוכניות הצמיחה של היישובים, 
 התקציב השונות שביישוב, בפעילויות הילדים והנוער בתוך ומחוץ למסגרות בית הספר ועוד... 

 
יבין אלו נושאים מציקים להם והם היו רוצים לראות   אבי ישמע מכלי ראשון את התושבים,חשוב שבמפגש זה 

 יישוב, והמועצה.  שינוי בכל מה שקשור למשולש של תושב,
 

וכמובן חשוב שיועלה כל נושא אחר שהתושבים   ניתן למנות כמה נושאים שמציקים לנו חברי היישוב,
 חושבים שראש המועצה הוא הכתובת;

 
 .בנייה לזוגות צעירים בני היישוב בת היישוב,הרח .1

החל ממועדון נוער מקומי פעיל ועד לפעילות ת לילדים ולנוער בכל שכבות הגיל מסגרות שונות של פעילו .2
 .ביישוב של מתנ"ס בנימין ותנועת נוער

 פעילויות קהילה ותרבות בתוך ומחוץ ליישוב ה ביישוב,חיזוק והעצמת הקהיל .3
שקעו   במרכזי הכבישים נוספו בורות חדשים,  שי הגישה ליישוב שרק הולך ומחמיר.מצבם הרעוע של כבי .4

אין   מעקה ההפרדה נגנב ברובו,  מקומות נוספים לאורך ובצידי הכבישים, חצי מפנסי התאורה לא עובדים,
 שולים וקווי הפרדה.  תמרורים, סימוני

 מתוך תקציב היישוב עלות החשמל של תאורת כבישי הגישה ליישוב שכולה משולמת  .6
וחונק את צירי הגישה   הפלסטיני שהולך ומוקם בצידי כביש המטעים והכביש לגבעת זאב,"איזור התעשייה"  .6

חומרי בניין ומשטחים של לאורך הכביש נוספו ערמות של  חנויות לחומרי בניין חדשות, ומוסכים.  ליישוב.
  .יומית להולכי הרגל ולנהגים הנוסעים בכבישים אלה מכוניות שחונות לאורך הכביש מהוות סכנה יוםבלוקים.

 הכביש. תחנת הדלק הפיראטית ומוסכים ללא רישיון שקיימים כבר כמה שנים בצידי .7
הרחבות ובנייה חדשה לא חוקית שכוללות התחלות בנייה חדשות ותוספות בנייה גם למסחר ובעיקר  .8

 למגורים
מספר רב של  בכמות בלתי נסבלת. ת בצידי הדרכיםולת בניין וגרוטאוערמות האשפה,הררי הזבל, פס .9

  .מכוניות נטושות אחרי תאונות שעומדות מול המוסכים לאורך צידי הכביש
 .)כולל מאהלים של בדואים סביב הישוב( שוהים בלתי חוקיים פלסטינים  .21
 .בעלי חיים משוטטים בצידי הדרכים, סוסים, חמורים, ועדרים של כלבים משוטטים .11

צמוד   ע"י הפלסטינים של שטחים חדשים לאורך צירי התנועה שגודרו ונטעו בהם עצים,  קעתפיסות בקר .12
  .לתוואי הכבישים

 
חשוב להבין שאיכות החיים שלנו ביישוב תלויה גם בנו חברים ותושבים ביישוב וגם בעבודת המועצה מול 

וב לעשות כל מאמץ ולהשתתף ולכן אנחנו מבקשים מתושבי הייש  היישוב וישירות מול התושבים. מזכירות
  במפגש חשוב זה. 

   

 
 

mailto:givonhad@zahav.net.il
http://www.givonim.com/


 3 

 גינון
ביום שלישי נערך מפגש בין חברי הוועד לקבלן הגינון. הקבלן סיכם את מה שנעשה עד כה, הן בתחום 
השתילה והן בתחום התחזוקה השוטפת. נעשו פעולות רבות בתחום הטיפול בעשביה, עיצוב שיחים, 

ציין לטובה את הצלחת השתילה שנעשתה בסוף החורף. מזג  והכנת מערכת ההשקיה לקיץ. הקבלן
האוויר הנוח השורר בישוב נתן ועוד נותן לצמחיה אפשרות להאריך את תוחלת החיים של הפרחים. הוא 

צין לטובה את העובדה שצמחייה לא נפגעה מוונדליזום, תופעה הקיימת בישובים אחרים. לעומת זאת 
 לבים....לתשומת לב של מי שהעניין נוגע לו.יש מקומות שנפגעו משוטטות של כ

בהמשך הציג הקבלן את התוכנית לשתילה בקיץ, בעיקר שיחים רב שנתיים, אבל גם מעט עונתיים על 
  , בקרוב תחל שתילה באזורים נוספים בישוב.צבע לא יעלם מחיינו במהלך הקייץמנת שה

 
 

 טקס יום השואה
 טקס יום השואה שהתקיים ביישוב.אנו רוצים להודות לכל מי שתרם להצלחת 

ון והפקת הטקס על הצד הטוב ביותר. מצ"ב תודה ענקית ומכל הלב ליואב בן חיים על תכנון ארג
 מכתב תודה מועד ההנהלה.

      נעמה גולדפרב, ירדן עזר, עדי סמילנסקי, ,שחר לשם תודה לכל הילדים המדהימים שהשתתפו:
 שריגשו אותנו בקטעי קריאה, שירה ונגינה.עם מצפה ועומרי גורני ונגל מזון, יוני אנקרי, יובל גורני, 

 על קטעי הקריאה והשירה. לאבי ציפורי ועמי פרלמןתודה 
 שעיצבה את הבמה והאולם לקראת הטקס ושתמיד מוכנה לעזור. לרויטל בן דודתודה 
 .שעזר בכל דרך אפשרית לאייל ציפוריתודה 
 בסידור האולם.על העזרה הרבה  לישראל צ'ונהתודה 

 על הסרט המרגש בסיום הטקס. ללילי אליאסיתודה     
 שתיעדה את טקס במצלמתה. מיכל ציפורילתודה 

 שבאו והתרגשו יחד איתנו. לכל החבריםתודה     

 
                                                 ************************************ 

 לכבוד 
 יואב בן חיים

 
 .נ.,א
 

 הנדון; טקס יום השואה בישוב
 

 ברצוננו להביע את תודתנו מתוך הערכה והוקרה לפעילותך המסורה הפקת טקס יום השואה בישוב.
 

תודה על תכנון הטקס, המצגות והעבודה עם הילדים, על ההשקעה בשעות רבות של חזרות והסבלנות 
 הרבה.

 
לצידך, בזכותך התרגשו כל התושבים שהיו  תודה על ההתעקשות בקיום הטקס וגיוס כל המשתתפים

 נוכחים והבינו את המשמעות של " להעביר את זה הלאה...".
  

 על כל אלה ועוד רוצים אנו להודות לך, להוקיר תרומתך. 
 

 מי ייתן וירבו כמוך, ישר כח.
 
 

 בברכה,
                                                                        

 גבעון החדשה –ועד ההנהלה                                                                   
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 יום ניקיון ישובי 
 

 התקיים מבצע ניקיון ישובי, פורסמו מודעות ברחבי הישוב הקוראות לילדים  14.4 -ביום חמישי ה

 בני נוער וחברי הישוב לקחת חלק בניקיון הישוב לקראת הפסח.

 הדר כץ יקותיאלי, תמר  כץ יקותיאלי, עדי סמילנסקי, אנו רוצים  להודות לילדים החמודים : 

הדר כהן, אורי אברהם, גל אלה, עומרי בן שמחון, מאיה עמרי גורני, תומר גורני, יובל גורני, 

 הישוב, אתם גדולים.....  יקיוןנשלקחו חלק בגולדפרב, אריאל וסאל, אדיר וסאל 

   שהגדולים ילמדו מהקטנים ויצטרפו אלינו פעם הבאה.אנו מקווים 

 
 הודעת מזכירות

ולאחר מכן מהשעה  10:30עד  8:30המזכירות תהיה פתוחה מהשעה  9.5 -יום הזיכרון היום שני 

 .16:00עד  13:00

 יום העצמאות המזכירות תהיה סגורה. 10.5יום שלישי 

 

  ציוד אולם אירועים

 חסרים לנו כסאות פלסטיק  השייכים לאולם ואנו מניחים שהם בידי התושבים. 

 ציוד זה חסר לנו הן באירועים פרטיים והן באירועים ציבוריים. אנא בדקו שאין לכם בבית / בחצר ציוד 

 השייך לאולם.

 
 קייטנת קיץ

 לטובת ארגון קייטנת קיץ בגבעון החדשה יש להירשם במזכירות אצל טלי.

הקייטנה מותנה במספר נרשמים אבקש להקדים ולהירשם במזכירות כדי שהערכות תהיה  קיום

 מקצועית ואיכותית.

 ב' .-במידה ותהיה דרישה תתכן קייטנה לילדי כיתות א'

 
 לקהל הנשים בישוב 

 054-5604694 -לידיעתכן המקווה תוקנה וחזרה לפעול לעת הצורך נא להתקשר  ל
 
 

 רישום למעון חדשה
 

  19.5.11  -ומסתיימת ב 1/5/2011 -הישוב היקרים , ההרשמה למעון מתחילה ב תושבי

 ההרשמה תהיה במעון אצל דורית  בתאום טלפוני .

 לצורך ההרשמה יש להביא :

 תעודת זהות אב + אם שהילד רשום ) אפשר גם תעודת לידה(. .1

 שיק מבוטל .  .2

  5362269לתאום פגישה ניתן להתקשר 

 בברכת אור ואהבה

 יתדור

 מנהלת המעון
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 חגיגת ערב יום העצמאות

האירוע יתקיים  למדינת ישראל. 74 -יום העצמאות הנקיים חגיגה לציון  20:30בשעה  9.5ביום שני,

 ;שימו לב . במגרש הספורט

 .אנו מבקשים מכל ההורים לילדים קטנים להשגיח עליהם בחגיגות העצמאות במגרש 

 הם בחצר ולהשאירם בבית, לבל יסתובבו בשעת האירועים על כל בעלי הכלבים לקשור את כלבי– 

 זה מפריע מאד ומפחיד את הילדים. כמו כן נבקשכם לא להגיע ולהסתובב על אופניים.

  ספריי כזה יוחרםאנא הקפידו על כך מאד,  - ספריי "קצף גילוח" באירועאסור להביא או למכור. 

 !!בזמן הזיקוקים אסור להתקרב למתחם ההפעלה 

 להגיע למגרש הספורט כדי להתכונן  להקדיםיום העצמאות מתבקשים מי הדוכנים בערב מקי

 ובסיום יש לאסוף את כל האשפה מסביב ולזרוק לפח.ולהתארגן לפני תחילת האירוע, 

 .מקים דוכן שלא ידאג לנקיון סביבתו בתום האירוע לא יורשה להפעיל דוכן בשנה הבאה 

 

 

 

 וערנ

 שבוע הבא;
 

 .19:00החל מהשעה  –פעולת חובה  -ביום שלישי
 
 
 תתקיים פעולה ראשונה מסוגה שבה בנות הנוער יעבירו פעולה חוויתית לילדי הישוב! 22.6 -ביום רביעי 
 41;27בחדר הנוער בשעה  –ד' -לילדי כיתות א'הפעולה מיועדת   
 ת.* אם פעולה זו תהייה מוצלחת נמשיך לקיים פעולות לילדי הישוב במתכונת שבועי 
 
 

 חג עצמאות שמח,
 

 noargivon@gmail.com,  2004643-050אליה זלייט , רכזת נוער, 
 

 

 

 מכל הלב
 משפחת מרדכי )מרידך( וחברי הישוב

 מברכים את דיה על סיום קורס קצינים

 פקידה החדש, וכניסתה לת

 ומאחלים לה הצלחה בהמשך דרכה.

  

 

 

http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=noargivon@gmail.com
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 ינת המודעה הקטנהפ
 חוג ריקודי בטן בגבעון החדשה

 
 , באולם האירועים.20.30 - 22.00בשעות השיעור הראשון יצא לדרך, החוג יתקיים בימי רביעי 

 
את תוך לימוד כל ז אנחנו מתחילות מצעד ראשון. בשיעורים נלמד לתת ביטוי לסגנון האישי של כל אחת,

 מקל, צעיף, סאגאת )מצילות אצבע(. -כוריאוגרפיות הכוללות את האביזרים השונים של הריקוד 

 השיעורים יכללו חימום ארוך, שמכין את הגוף לתנועה המיוחדת של המחול המזרחי ותרגילי גמישות

 חי.תוך שימוש במוסיקה המיוחדת, לימוד מקצבים והכרת התרבות והרקע של המחול המזר

 כולן מוזמנות .

 .רויטל יקותיאלי  688::161-95; והרשמה פרטים נוספים ל
 

 

 ROSHAI - הסרת שיער 

 הכיני גופך לקיץ...

 בלבד. ₪ 211קיץ שעווה כל הגוף )רגלים +מפשעה+ידיים+שחי(  מבצע

  052-4332053לקביעת תור : אושרית 

 

 רפלקסולוגיה

 וילדים . טיפולי רפלקסולוגיה ורפואה משלימה לנשים

 רב,שפע המלצות.יסון נ

 054-564694לפרטים : 
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 דבר מועצה האזורית
  ר תיירות בבנימין;ש
 

שר תיירות, סטס מיסז'ניקוב, סייר ביום שלישי השבוע בבנימין, יחד עם צוות יועצים ועוזרים בכיר ממשרדו. 
שם הומחשו בפניו  –לגבעת הראל שם צפה במיצגים, המשיך  –סיורו החל במרכז המבקרים "נחלת בנימין" 

אתר העומד בפני  –מגוון אפשרויות התיירות הכפרית בכל מרחבי בנימין, והסתיים באתר שילה הקדומה 
תנופת פיתוח משמעותית. בישיבת העבודה הוצגו בפניו נושאים שונים שאותם מבקשת המועצה לקדם 

הן לתיירות פנים והן  –ירות, סיוע בשיווק הגדרת בנימין כאזור עדיפות לאומית בתי –בתחום התיירות 
ובראשם שילה הקדומה. בתשובתו אמר השר כי הוא חש מחויב  –לתיירות מחו"ל, וסיוע בפיתוח אתרים 

הן בקידום אזור העדיפות, הן בשיווק והן בפיתוח, וכי הוא לוקח את אתר  -לעזור לפיתוח התיירות בבנימין 
 כלשון השר. –ט אישי שלי" "כפרויק -שילה הקדומה תחת חסותו 

 
 ; ימי הזיכרון והעצמאות

 
טקס יום הזיכרון המרכזי של בנימין לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, יתקיים גם השנה באתר ההנצחה 

"יד לבנים" שעל דרך האבות )צומת המשטרה הבריטית בואדי חרמייה(, ביום שני, ה' באייר. לטקס הוזמנו 
 .9:45ין, והוא ייערך השנה על ידי בנות אולפנת נריה. הטקס יתחיל בשעה כל משפחות השכול מבנימ

בליווי  –ולמחרת, כמיטב המסורת הבנימינית, נחגוג כל תושבי בנימין יחד חגיגת עצמאות ביער נוה צוף 
 שלל הפתעות בכל פינות היער. 

 
  ;4-מרוץ בנימין ה

 
במרוץ בנימין במכמש, לזכר אדית רואה והדס  רצים מכל רחבי הארץ 350-ביום שישי האחרון השתתפו כ

ויעל בן סעדון. מרוץ זה מתקיים מדי שנה בדגש על הגברת המודעות לזהירות בדרכים, בשיתוף הרשות 
 הלאומית לבטיחות בדרכים ומטה בטיחות בדרכים במועצה. 

, ט' 13.5 –שישי הבא יתקיים מרוץ כא"ן ביתנו בגוש אדומים, וביום  -ג' באייר  6.5 –ביום שישי הקרוב 
 פרטים וקישור להרשמה באתר בנימין. –מרוץ טלמונים החמישי לזכרו של רועי ארבל הי"ד  -באייר 

 
 רישום למעונות;

 
. 19.5.11מחלקת המעונות מודיעה כי הרישום לשנת הלימודים הבאה בעיצומו, ויימשך עד ט"ו באייר, 

 ן.אצל מנהלת המעו –הרישום מתבצע במעון היישובי 
 

 ; שי"ל בנימין
 

מודה לכל תושבי בנימין אשר כבר פנו לקבלת ייעוץ. שי"ל בנימין מסייע  -שירות יעוץ לאזרח  –שי"ל בנימין 
 במתן ייעוץ והכוונה לאזרחים בנושאי זכויות, חובות ושירותים העומדים לרשות האזרח.

עצמך מתאים ובעל יכולות בנושאים במידה ואת/ה רואה את  -השירות מעוניין להרחיב את שורות היועצים 
 -הצטרף לצוות האיכותי של יועצי שי"ל  -אלה, ויש בך רצון לעזור לאחרים 

1-700-50-44-10 ,shil@binyamin-hevra.org.il. 
 .16:00-19:00 -; ד' 10:00-13:00 -ימי הפעילות: ב' 

 
 ; שבת עמותת הותיקים

 
שתתקיים בשבת פרשת  –ין ניתן להירשם לשבת  הותיקים עמותת "ותיקי בנימין ובית אל" מזכירה כי עדי

 )יונינה(. 050-6690306ח' אייר בטל'  12.5, במלון שפיים.  ההרשמה עד תאריך 28.5במדבר, כ"ד באייר, 
 
                
 

 שבת שלום וחג עצמאות שמח, המועצה האזורית מטה בנימין
 


