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דבר
הוועד

השבוע נפרדנו בצער רב מחבר ישוב יקר -עו"ד אפרים גביש.
אפרים היה אדם רב פעלים משכמו ומעלה .היה מוותיקי הישוב ,ולאורך כל השנים מעורה
במתרחש בו.
במרוצת השנים אפרים נבחר מספר פעמים לכהן בוועד ההנהלה ובוועדת ביקורת של
הישוב ,בה כיהן עד יומו האחרון.
לאורך כל הדרך אפרים תרם מזמנו ,מרצו ומהידע המקצועי שלו לטובת הישוב.
אנו המומים וכואבים את לכתו ,ויודעים כי כל תושבי הישוב ירגישו בחסרונו.
נילי והילדים -רפי ,ירון ,אריאל ואירה אנו שולחים ניחומים רבים ,ומחזקים אתכם בשעה
קשה זו.
שלא תדעו עוד צער.
ועד ההנהלה וצוות העובדים

חדשות חדשה

2

דבר
המזכירות

רישום ילדים כחברי אגודה -אנו קוראים לכל התושבים לרשום כחברי אגודה את ילדיהם
אשר עברו את גיל  12וסיימו שירות צבאי כחברי אגודה .לשם כך יש לפנות למזכירות ולמלא
טופס הרשמה ,בצירוף העתק מתעודת הזהות.

חלוקת דואר  -דברי דואר רבים מגיעים ללא ציון מספר תיבת הדואר .אנא דאגו שעל דברי
דואר הנשלחים אליכם תצוין תיבת הדואר בבירור ,כדי למנוע תקלות בחלוקת הדואר.

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.

ועד ההנהלה קיבל את המלצת ועדת קליטה לקבל את משפחות גבאי בן ציון ושרה,
משקוב אלכסנדר ורותם ונעמי רון ,פרזון אייל ומרינה כחברים בישוב .לפי סעיף  7לתקנון
האגודה  152מחברי האגודה או המועמד רשאים לערער על ההחלטה בפני ועד ההנהלה תוך
 7ימים מיום פרסומה  .ועד ההנהלה חייב לזמן אסיפה כללית תוך  21יום מיום קבלת
הערעור ,ההצבעה באסיפה הכללית על הערעור תהיה חשאית והמועמד יתקבל אם יצביעו
בעדו  1/2מהמשתתפים בהצבעה .אם לא הוגש ערעור כמפורט תהיה החלטת ועד ההנהלה על
קבלת המועמד כסופית והוא ירשם בספר החברים.
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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
 .2.0.1927ועד יום ה' יב' בכסלו תשע"ח  29.22.1927בלבד .



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.






עטרה כהן .951-7066697 ,
כתובת מייל mazkirg@gmail.com
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פינת הממ"ש חוזרת !
תודה לשרה ודוד כהן על שיתוף הפעולה והעברת התמונות הבאות:
מזהים את האירוע? הילדים?
כתבו אלי!

בנימה אישית ,התרגשתי לראות את התמונות וחזרתי אחורה בזמן לתקופה מיוחדת
במינה ,שנותיה הראשונות של "חדשה".
בהרצאה אשר העביר אבי ציפורי הוא הסביר שמקור השם הוא מקראי על שם ישוב
יהודי שהיה כאן בשם זה  .רק עם הזמן ,התווספה "גבעון" לשם.
אנחנו כילדים גרנו ב"חדשה" ולא בקלות התרגלנו לתוספת זו.
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קהילה
להדרכת הפעילות השבועית של ילדי כיתות א-ו "ילדות חדשה"
דרוש\ה מדריך\ה .
דרישות התפקיד – ניסיון בעבודה ובהפעלת ילדים ,עדיפות לבוגרי קורסי הדרכה ומדריכים
בצופים.
קורות חיים יש לשלוח למייל  kgivonh@gmail.comעד .15.9.11

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 .959-0220026

למועדון הוותיקים בישוב דרוש/ה מפעיל/ה לפעילות שוטפת עם הוותיקים.
דרישות :ידע והכרות עם קהל מבוגר ,עדיפות לניסיון בעבודה דומה.
קו"ח יש להעביר אלי למייל עד לתאריך 25.0.27

בשעה טובה ,נפתח חוג בלט לקטנטנות .גלאי  ,2-5המורה היא תמר טחן ,בוגרת ה Royal
Academy Of Dance London
החוג יתקיים בימי רביעי בשעה  27:99ביקב.

שלומית רכזת קהילה ,
מספר הטלפון שלי .959-0220026 -
כתובת מיילkgivonh@gmail.com -
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קהילה
סיור סליחות
ביום חמישי ה 41.9.41-נצא לסיור סליחות.
 - 40:11האוטובוס יצא מכיכר רחל.
-49-11-01:11חצר כנרת סיור מודרך במקום.
 -01:01-04:01ארוחת ערב ושייט .
 - 00:01סיור סליחות קברי צדיקים
עלות לתושב ישוב ₪ 411
הסיור מותנה במינימום  01משתתפים..
הרשמה בהודעת ווצאפ אל שלומית
151-9049940
או אצל שרונה במזכירות
יש להירשם עד ליום ראשון ה 41.9.41-
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שימו לב -הכשרה נמשכת שלושה ימים .
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מועצה
מטה
בינימין
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חוליית גנבי רכבים :לאחרונה ,נתפסו ע"י תחנת בנימין חלק מחברי חוליית גנבי רכב שפעלה
באזורינו וזאת לאחר מספר אירועי גניבת רכבים שהיו באזורינו ,בין היתר ,גניבת רכב מונע
של אישה שתדלקה בתחנת הדלק באריאל .אנו מבקשים להדגיש לתושבים שבכל יציאה
מהרכב יש לדומם את המנוע על מנת למנוע מקרים מעין אלו.
עומסים ופקקים :עם פתיחת שנת הלימודים ,חזרו העומסים והפקקים בכבישים .אנו
פועלים כל העת מול כל הגורמים הרלוונטים על מנת להקל על הפקקים ועל עומסי התנועה
ונעדכן בכל התפתחות.
יום חשיפה לספקים :מיד אחרי החגים המתנ"ס יקיים יום חשיפה של ספקים מקומיים
לרכזות הקהילה .נשמח לחשוף עסקים מבנימין בתחומים הבאים :נותני שירות (גרפיקה,
דפוס ,וידאו ,במות ,צילום וכו') ,ספקי תוכן (מופע ,הצגה ,הרצאה ,סדנא ,הפעלה קהילתית
וכו') ,ספקים להפנינג (איפור פנים ,דוכני מזון ,אטרקציות וכו') ,ספקי מתנות (למתנדבים,
בעלי תפקידים ,מתגייסים ,יולדות וכו') .ביום עצמו תהיה אפשרות לבוא עם דוכן ,להשתתף
בקטלוג ספקים שיינתן לרכזות ,וייבחרו  29 - 6ספקי תוכן למצגת בנוסח ted.מוזמנים
להירשם:
https://goo.gl/forms/XUy6gkTjpyDYhQST2
פרטים נוספים.https://lemaanech.blogspot.co.il/2017/06/blog-post.html :
ימי תרבות בבנימין :תושבי בנימין מוזמנים להשתתף במיזם הייחודי "ימי תרבות" של מפעל
הפיס כאן אצלנו בבנימין .ביום חמישי ט"ז באלול " - 7.0אתי אנקרי מארחת את חמוטל בן
זאב" ,באולם ארגמן במעלה לבונה 25 .שח לכרטיס ,לנשים ונערות) .ביום ראשון י"ט באלול
" - 29.0קורין אלאל עם תזמורת הבמה הישראלית" ,במועדון התרבות בענתות 19 .ש"ח
לכרטיס .ביום שני כ' באלול " - 22.0מתקן החלומות" ע"פ ספרו של אורי אורבך (הצגה
לילדים) ,במשכן עלי ביישוב עלי 19 .ש"ח לכרטיס (מגיל  5ומעלה) .ביום שלישי כ"א באלול
 - 21.0מפגש ספרותי מוסיקלי של "משיב הרוח" ברב תכליתי ביישוב עפרה .כניסה חופשית
בהרשמה מראש .פרטים והרשמה אצל הרכזים בישובים .מספר המקומות מוגבל וכל הקודם
זוכה.
לוקחות את הבריאות – בכיף :תושבות בנימין  -השנה נכנסים לכושר לפני החגים .אירוע
הספורט הגדול של הקיץ לנשים ,יתקיים אי"ה ביום שלישי כ"א אלול ,21.0 ,בשעה 23:29
במרכז לרנר בירושלים.
בתכנית :זומבה ,עיצוב דינמי ,ריצה ,וואטסו במים ,טריפ שייק ,עמדות  ,bmiלק ,עיסוי
אישי ,רפלקסולוגיה ,שיאצו ,קרקפת ופנים ,עיסוי משולב ועוד) שחיה בבריכה ,מלתחות
ומקלחות איכותיות ,מדשאות ,דוכני מכירה לנשים והרצאה של כוהנת הדיאטות -חלי ממן.
האירוע יתקיים במתחם ספורט מדהים ומפנק בירושלים .עלות סמלית של  40ש"ח בלבד.
מהרו להירשם  -מספר המקומות מוגבל  -כל הקודמת זוכה.
להרשמה . http://vatkin.me/health :לפרטים נוספים נא היכנסו לדפי הפייסבוק של ארץ
בנימין ומחלקת הספורט של מתנ"ס בנימין.
דרושות מטפלות :דרושות מטפלות לכל מעונות מטה בנימין .תנאים טובים למתאימות.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאפרת .91-0077291
דרושים מאבטחים :דרושים מאבטחים למוסדות החינוך במטה בנימין .תנאים טובים
למתאימים .דרישות :שירות צבאי מלא ,קורס  6ימים בשכר .לפרטים ניתן לפנות ליונתן 951
.5666203שבת שלום,
המועצה
האזורית מטה בנימין
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שבת י"ח באלול 0.0.27
פרשת "כי תבוא "
הדלקת נרות ירושלים – ,23:23תל אביב 23:26
יציאת שבת . 20:21
מנחה ערב שבת .23:19 -
שחרית שבת – 93:99
מנחה גדולה  ,22:25מנחה רגילה 23:99
בכל בוקר מתקיימים סליחות לספרדים בשעה .91:15
ביום שבת בשעה  26:99שיעור תהילים לילדים כולל הפתעות
כולם מוזמנים
פרשת השבוע
בפרשה זו  ,נקרא פרק נוסף בנאומו של משה רבינו לעם ישראל כניסתם לארץ  ,כשפעם הוא
מביא בפניהם את את הברכות ואת התוכחות אותם יקראו השבטים  ,על הר גריזים ועל הר
עיבל  ,פרשיות אלו נקראות פעמיים בשנה ,לפני החגים פעם ראשונה לפני חג שבועות והפעם
לפני ראש השנה ללמדנו כי התוכחה היא טהרה וזיכוך.
בהמשך נלמד על מצוות הביכורים שבה נצטווינו להזכיר לאדם שכל הצלחתו  ,והצלחת יבולו
בשדה היא מאת ה' ומתנת הביכורים באה כהכרת טובה לה' .
בהמשך מצווה משה על הקמת אבנים גדולות ,תוך כדי צליחת מימי הירדן אלו אבנים עליהם
כתבו כל התורה בשבעים לשון  ,בהר עיבל.
פרשיותינו מסתיימת בהטחה הנצחית "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא
געלתים לכלותם להפר בריתי איתם כי אני ה' אלוקיכם .

פרסום
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פרסום

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 959-3221901

מעוניינת בעוזרת לניקיון הבית ,פעם בשבוע באופן קבוע ל 4 -שעות בכל פעם
אפשרי בשעות הבוקר או אחה״צ  /ערב לפרטים אביטל .0502229343

תדלק בקיץ שלם בחורף נפט ב, 1.00סולר לחימום ביתי ב,1.39תדלק
מעל  599ליטר קבל  15ליטר מתנה .9596103235

נדל“ן

להשכרה  2.5 -חד  ,מרווחת 60,מר ,מטבח גדול ומאובזר ,גינה  ,במקום שקט וירוק  ,נוף
פנורמי טל 050-2529090
להשכרה – דירת בת  2חדרים מוארת  ,מרווחת עם גינה מידי לפרטים 951-0215550:
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