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

 8.07.06כ“ח כסלו תשע“ט

דבר
הועד

חג חנוכה שמח לכל התושבים,
מוועד גבעון החדשה

אזור התעשייה – השכרה
שטחים להשכרה באזור התעשייה – לאחסנה בלבד.
חנוכייה פרי יצירתו
של אלי כהן

 011מ"ר ראשונים המחיר הינו . ₪ 6
מ 011-מ"ר ומעלה במחיר של . ₪ 5.7
השכרה למי שאינו חבר יישוב במחיר של  ₪ 5.7מהמטר הראשון ,פרטים במזכירות.
שימו לב ,החל מ 0....101-כלל התעריפים יתייקרו.

ביקורת של מחלקת נכסים
בשבועיים האחרונים נערכו ביקורות פתע של אפי פלס ,ר' מחלקת הנכסים במועצת בנימין.
במהלך הביקורת נמצאו מספר בתים עם יחידות השכרה שלא דווחו ע"י הבעלים.
אנו מבקשים מכל בעלי הבתים לוודא שיחידות ההשכרה שלהן
מדווחות הן במזכירות והן במועצה בכדי למנוע אי נעימויות והתערבות
משפטית של מחלקת נכסים בעניין ,בעקבות חוק העזר שהוטל על הישוב ע"י המועצה.

חדשות חדשה

מזכירות

שבת שלום לכולם,

ענבל דואק

השבוע בשעה טובה נתלו שלושה שלטים חדשים בכניסה לישוב ובכניסה לאזור התעשייה
בגבעת זימא.
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מנהלת הישוב
mazkirg@gmail.com
157-5884005

הראשון –
השלט ששקדה על תוכנו שרי ארד ומתאר בקצרה את
סיפור הקמת הישוב למען אלו שלא מכירים הבאים
בשערינו ולמען הדורות הבאים .תודה רבה לשרי על
התוכן ולדוד מרדכי על התמונה שמעטרת אותו.
השני –
שלט מנהלי בכניסה לגבעת זימא כחלק מהיערכות
המזכירות שהחלה עוד בוועד הקודם ומקבלת תאוצה
בימים אלו ,לגבי הסדרת המקום בהיבטים ניהוליים
שונים.
השלישי –
השלט האלקטרוני עליו דובר רבות שנים אחורה
ונערכו עליו אספות חברים .ההחלטה על הזמנת השלט
התבצעה בישיבתו האחרונה של הוועד הקודם והנה
בימים אלו אנו זוכים סוף סוף לתלות אותו .מקווה
מאוד שהשלט יאיר לכם פנים בכניסה לישוב ומי ייתן
ותמיד נעדכן בו בשורות טובות.

כלבים
גם השבוע ראיתי כלבים משוטטים חופשיים בישוב ,ובאחת ההזדמנויות אחד מהם אף רדף
אחרי חתולים וכלב קטנטן ומאחוריהם הבעלים של הכלב הקטן .הכלב הגדול שרדף הוא כלב
טוב בסך הכל ,שרקתי ,הגיע ,התמסר לליטוף .וכאב לי הלב לחשוב שבגלל בעלים שלא אכפת
להם הכלב הזה יכול להגיע להסגר .מנגד ,ישנם אותם ילדים ומבוגרים שאיכות החיים שלהם
נפגעת ואי אפשר להקל ראש ממקרים אלו.
ולכן ,בעלי כלבים – אתם הפתרון לכל הבעיה .שימו לב היכן הכלבים שלכם נמצאים ,וודאו
שאין להם איך לברוח מהחצר ואל תתנו להם להסתובב חופשי ברחבי הישוב.
השומרים בשער קיבלו הנחיה שבמידה וכלב משוטט משכונת אל-חאליילה יכנס לישוב הם
יעבירו אלי דיווח ואני אעביר למועצה ,כלבים המשוטטים בישוב אני מבקשת מהתושבים
שנתקלים בהם לדווח למועצה במספר .1.-0055016
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המשך
מזכירות

עץ בוער
ביום רביעי נשרף עץ בסוף רחוב הדולב .לשמחתי הרבש"ץ הוקפץ למקום בזמן ויחד עם
תושבים כיבו את השריפה שיכלה להתפתח לממדים של אסון .ככל הנראה השריפה נגרמה
מזריקת סיגריה מתוך הישוב .נא הקפידו ושימרו על המרחב הציבורי.

שעות מזכירות הישוב
בימים – א'  ,ג ,ד ,ה ,בין השעות 11:81-00:11
ביום ב' – בין השעות .01:11- 06:11
שימו לב ,ביום שני בבוקר אין מענה טלפוני וקבלת קהל.
שעות פעילות הדואר
א' – 01:11-.1:11
ב' 01:11-08:11 -
ג'07:11-01:11 -
ד'01:11-.1:11 -
ה'08:11-06:11 -

ענבל דואק
מנהלת הישוב

חדשות חדשה

מזכירות
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לוח אירועי חנוכה

קהילה
שלומית לביא
רכזת קהילה
kgivonh@gmail.com
151-5105508

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

91.61.7

ראשון

05:00

נוער

הדלקת
נרות ,פעילות
והכנת סופגניות

גן
גן
יקב

חדר נוער

מפתח לג‘ימבורי ,ניתן לקבל בתאום איתי ,בתיאום מראש.

וותיקים ונהנים
השבוע ,בכ"ט בנובמבר ,היום המזוהה ביותר עם הרצל ,יצאה קבוצת וותיקים מהישוב
לסיור בהר הרצל ומוזיאון הרצל.
תודה רבה לאבי ציפורי אשר התנדב להדריך את הסיור בין האנדרטות והקברים.
תודה רבה לכול מי שהגיע ,השתתף ופרגן!
תודה ענקית לדרורה על הרעיון ,על התיאומים והתפעול ,תודה על האכפתיות ועל הרצון
שכולם יהיו ,ילמדו ויחזרו הביתה עם חשק לעוד!
דרורה ,זכינו בך!
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קהילה
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קהילה

נוער
ליאור פרלמן
lior1givon@gmail.com
454-1882148
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שלום לכולם!!

נוער

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.

ההרשמה פתוחה עד  08.0..01מהרו להירשם !!
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פרשת "מקץ " חנוכה ראש חודש ל' כסלו 1.82.81

ועדת דת

הדלקת נרות – י ,06:11-ת"א .06:05
יציאת שבת .05:00
מנחה ערב שבת . 08:11,06:.1
שחרית שבת – 1:11
מנחה גדולה  0.:81מנחה רגילה .07:71
בכל שאלה בנושא הלכות ודת ניתן לפנות לרב נחשון בטלפון  17.-5085088החל משעה 00:07
ואילך.
ראש חודש טבת ביום שבת וראשון .
יום ראשון בערב הדלקת נר אחרון.
חג חנוכה שמח.

פרסום

חדשות חדשה

תקצירית
מועצה
אזורית
מטה
בנימין
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חנוכה בבנימין :השבוע הגיעו לביקור והדלקת נרות חגיגית – שר השיכון ח"כ יואב גלנט,
שהדליק חנוכיה במגרון בעת טקס חנוכת פינה חמה לחיילים ,ויו"ר הכנסת יולי אדלשטיין
בעמיחי .אנו מודים לגלנט ואדלשטיין על תמיכתם החמה ביישובים הצעירים והותיקים
בבנימין .המשך חג חנוכה שמח לכל תושבי בנימין.
תכנון כבישים במערב בנימין :ביום שני נפגש ראש המועצה עם נציגי משרד השיכון ומפקד
קשת גוונים עופר הינדי ,בנושא הצגת תכנון כבישים במערב בנימין .אנו מקווים כי הישיבה
תסייע בעדנו לקדם ולדחוף את הכבישים המתוכננים לביצוע מהיר ככל שניתן.
ראשי הרשויות ביו"ש עם שר החינוך :השבוע התקיימה פגישה של ראשי הרשויות החדשים
והותיקים ביו"ש ,עם שר החינוך ח"כ נפתלי בנט ,כדי לקדם חשיבה משותפת על אתגרי
ההתיישבות בכלל ובתחום החינוך בפרט .בין הנושאים עלו סוגיות חינוכיות הקשורות
להתיישבות ,ואנו מקווים שהפגישה תקדם את הפתרונות הנדרשים .שר החינוך בירך את
ראשי הרשויות ואמר להם" :אתם הנבחרת הראויה להנהיג את ההתיישבות ביהודה
ושומרון ,ואני עומד מאחוריכם".
טקס חנוכת מחלף אדם :העבודות על השלמת המחלף מתקדמות בקצב מואץ לקראת טקס
חנוכת המחלף החגיגי שיתקיים ביום שלישי הקרוב ,00.0. ,ג' בטבת ,בנוכחות מכובדים
ואישי ציבור .שימו לב ,ייתכנו חסימות כבישים בין פסגת זאב לאדם החל מהשעה 01:11
בבוקר ועד ל .00:81-אנא הימנעו מנסיעה בשעה זו .חסימות צפויות גם בלילה שקודם
לטקס ,בשל תגבור העבודות על הרמפה העולה מכיוון ירושלים ליישוב אדם – עדכונים
יתפרסמו באתר המועצה (תושבי אדם – מומלץ לעקוב בתשומת לב אחר ההודעות
היישוביות).
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  .08:.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 .8.0. ,נחזור
לפעילות ביום רביעי ד' טבת 0..0. ,בין השעות  .06:11-00:11שי"ל בנימין עומד לרשותכם
ללא תשלום לאורך השנה ,ביום שני  01:11-08:11וביום רביעי  06:11-00:11בשער בנימין או
בכפר האורנים .טלפון ,0700-71-00-70 :מייל .shil@binyamin-hevra.org.il :פגישות יש
לתאם מראש.
דרושים/ות :דרוש/ה נהג/ת פועל/ת במחלקת פינוי אשפה ברחבי המועצה .דרוש/ה קלינאי/
ת תקשורת .לפרטים נוספים ופרטי תנאי הסף יש להיכנס לאתר המועצה
 .www.binyamin.org.ilבמידה והנך עונה על תנאי המכרז יש להעביר קו"ח למייל
 mate@binyamin.org.ilחובה לציין את שם המכרז .אגף משאבי אנוש .1.-600.506
שבת שלום ,המועצה
האזורית מטה בנימין

