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

 8.00.08ל‘ חשוון תשע“ט

שבת שלום לכולם,

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

היום במרחק של עשרה ימים מהאסון הנורא בכביש  09אפשר ואולי גם צריך לעשות כמה
סיכומי ביניים .השבוע כבר התכנס צוות הצח"י לסיכום ולהעברת מקל מסודרת לצוות
המזכירות בהובלה של שלומית רכזת הקהילה .משפחת זרחי חזרה לישוב אחרי שבעה
המלווה בהרבה חברים שהכירו ורצו לשתף מהיכרותם את משפחת עטר ז"ל  .גם מתילד
ושני ,חזרו השבוע לביתם אחרי מספר ימי אשפוז וקבלת טיפול רפואי ואני מבקשת לשלוח
להם ברכות להחלמה מהירה .החברים בישוב עוטפים ומסייעים בכל מה שניתן.
היום ,במרחק של  09ימים מהמקרה הנורא ,הראש והלב לא מצליחים להבין או לחשב את
הסבירות שטרגדיה שכזו תתרחש .אני מאמינה גדולה באמירה שכל משבר מזמן בשורה ואני
בטוחה שכולנו לוקחים משהו מהמקרה לחיי היום-יום שלנו ,אם זה בהבנה עד כמה החיים
שבריריים ,אם זה בהבנה שאנו חייבם להיות אנשים טובים יותר כי אנחנו לא יודעים באמת
כמה זמן הוקצב לנו ומה צופן יום ואם זה בהבנה שכל אחד מאיתנו חייב להיזהר יותר על
הכביש.
אני רוצה להודות לאנשים שעשו למען המשפחות – חברי הצח"י בהובלה של שוקי סגל,
שלומית רכזת הקהילה ,מנש הרבש"ץ ,יואב בן חיים ודני בוגטירוב נציגי הוועד ,שרון קלנגל
המלווה הקהילתית שלנו מטעם המתנ"ס ,וצוותי הרווחה בראשות יהודה ושירי היקרים .זו
גם ההזדמנות לומר תודה גם לצוות החירום של "פסגות" שתפעל מערך שלם של תמיכה,
עזרה ,לוגיסטיקה והכוונה לטובת משפחות זרחי ועטר בכאבם הגדול.
מי ייתן ולא נדע עוד צער.

היערכות לחורף (בהתאם למסקנות השלג
האחרון)
תושבים יקרים ,הנכם מתבקשים לוודא
גזימת עצים שענפיהם עשויים להוות סכנה
בימי שלג וחורף .בימים הקרובים נביא איש
מקצוע לגזום את העצים במרחב הציבורי.
סומכים עליכם שתקפידו ותמנעו קריסת
עצים שעשויה להוות סכנה ממשית לציבור
ולחסימת דרכי מעבר.
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כלבים מטרידים –

המשך
מזכירות

הסוגייה בוודאי מוכרת וידועה לכולם .אני לא חברה בווטסאפ הישובי אבל מעודכנת לגביו
ויודעת שהעניין מעסיק רבים .האמת היא ,שגם אצלינו בכפר-אדומים הוא מעסיק את
הקהילה ,ולא ,עדיין לא מצאנו פתרון קסם .הפתרון היחיד הוא לקיחת אחריות של
התושבים על חיות המחמד שלהם .שלומית הרחיבה על כך בטור שלה ,ואני כבר אמרתי
דעתי בדף הפייסבוק של גבעון החדשה ,וחכמים וטובים אמרו שתמונה אחת שווה אלף
מילים אז תזכרו את זו הבאה כשאתם יוצאים לטיול עם הכלב .אה ,כן ,וגם אל תשכחו
שקיות לאיסוף הצואה.

תחום הוותיקים
לשמחתנו הרבה נועה שוארקי תהיה רכזת הוותיקים ,מספר וותיקות כבר התנדבו להיות
בצוות ההיגוי ובימים הקרובים נחל בעשיה .אני מאחלת לנועה הרבה הצלחה! עידכונים
בהמשך.

החזרי נסיעות
ניתן למלא בקשה להחזר נסיעות רק עד ה 19.00ודרך אתר המועצה בלבד!
/https://binyamin.org.il/6638
לצערנו ,לא נוכל לטפל בבקשות שיוגשו לאחר תאריך זה.
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קייטנות חנוכה
הורים יקרים,
קייטנת חנוכה תערך השנה במסגרת מתווה מדינת ישראל "תוכנית ניצנים" בתאריכים 2.04
 09.04בין השעות .01.99 – 0.19כל הילדים מוזמנים להרשם לקייטנה (ללא עלות).
ילדי הצהרון הרשומים במסלול מלא כמובן ימשיכו גם לפעילות הצהרון לאורך כל ימי
הקייטנה.
שימו לב! כדי להשתתף בקייטנה יש לרשום את הילדים באתר המועצה – גם אם הם
רשומים לצהרון (הרישום לילדי בנימין הוא חינם בסבסוד מלא של משרד החינוך).
ללא רישום באתר המועצה לא תתאפשר הכנסת ילד/ה לקייטנה על פי הנחיות משרד
החינוך.
הירשמו כבר היום וודאו שקיבלתם אישור לרישום כדי למנוע אי נעימות.
סיום הרישום ב  09.00ומהיכרותנו עם המועצה הם לא יאפשרו רישום לאחר מכן כיוון שיש
לשלוח למשרד החינוך את רשימות הנרשמים לסבסוד ב .00.00
להלן הלינק לרישום במועצה
https://binyamin.org.il/6774/

ענבל דואק
מנהלת הישוב

דבר

שלום רב,

לקראת החזרת שעון החורף לאזורנו אני חוזר ומזכיר לכולם לגבי פועלים אשר נמצאים
ביישוב ושעת יציאתם:
א'-ה' מהשעה  90:99עד  00:99כניסת פועלים ליישוב ,ועד השעה  00:99יציאתם מן היישוב.
מנש אדרי
ימי שישי מהשעה  90:99עד  00:99כניסת פועלים ליישוב ,ועד השעה  00:19יציאתם מן
 bgivon2017@gmail.comהיישוב.
052-9282983
במקרים חריגים נא לעדכן את הרבש"צ.
כמו כן חלה חובת הדלקת אורות בכלל כלי הרכב מהתאריך  90.00.00עד .10.91.00
תיסעו בזהירות ,ושנדע ימים יפים יותר.

הרבש“ץ
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חברים יקרים,

קהילה

השבוע כידוע לכולם ,נאלצנו להתמודד עם מקרה חירום מורכב ,קשה ועצוב.

שלומית לביא

מפאת כבוד המשפחות וצו איסור הפרסום לא הועבר מידע בנוגע לטיפול במשפחות אל כלל
הציבור.

kgivonh@gmail.com

פה המקום לעדכן ולהסביר כי צוות החירום היישובי ( צח"י) פעל ביעילות ועמד בקשר רציף
עם שתי המשפחות.

רכזת קהילה

151-5105501

כל משפחה נעטפה במעטפת ראשונית ע"י נציגים מהמועצה ומהישוב ,כמו כן,
פעלה מעטפת רחבה יותר של כלל חברי הישוב מהקהילה .חלקכם פעלו באופן טבעי וישיר
מול המשפחות וחלקכן הופעל באופן עקיף עפ"י בקשת הצח"י.
קצרה היריעה מלהכיל את המצב המורכב ואני תקווה כי קהילתנו היקרה תמשיך בפועלה
ובעשייה למען המשפחות.
המעוניינים לסייע במסע הארוך שרק מתחיל ,מוזמנים לפנות אלי בטלפון .909-0100009
פה המקום להזכיר כי צוות החירום הישובי מורכב ממספר חוליות הכוללות כיתת כוננות,
רווחה ,חינוך ,דוברות ,בינוי ורפואה.
הצוות מורכב ממתנדבים תושבי ישוב אשר מתכנסים מעת לעת ,מקבלים הדרכות
מקצועיות בהתאם לתפקידם בצח"י ,תדרוכים וסימולציות.
אני מודה ,שוב ,לכל חברי צוות הצח"י ומקווה שלא נפעילם לעולם!
מעוניינים להצטרף אלינו לצוות הצח"י? פנו אלי או אל יו"ר הצח"י שוקי סגל.

תודה רבה למאירה נויבך ,רכזת הקהילה בבית חורון ולקהילת בית חורון כולה על
ההשתתפות בכאבנו .מבית חורון נשלחו חבילות מנחמת לשתי המשפחות.
תודה!!

ובנושא אחר,
החבר סטנלי מוס ,שוחרר הביתה לאחר אישפוז ארוך.
חברים רבים כבר ביקרו ,הכינו אוכל ותמכו.
כולם מוזמנים לבקרו.

חדשות חדשה

קהילה
שלומית לביא
רכזת קהילה
kgivonh@gmail.com
151-5105501
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קבוצת הווצאפ הישובית היתה פעילה מאוד השבוע בנוגע לכלבים משוטטים.
לצערי ,לא כל חברי הישוב חברים בקבוצה ולכן ,מטבע הדברים לא כולם יודעים במה
מדובר ,אסביר.
ישנם כלבים משוטטים ,חלקם של תושבי הישוב וכנראה שאחד מהם מגיע מהכפר ואף תקף
את אחת התושבות .בישוב מספר רב של אנשים מבוגרים וילדים אשר חוששים מכלבים,
שוטטות הכלבים מפריעה לרבים מהתושבים ואף פוגעת באיכות חייהם.
תושבים נאלצים ללוות את ילדים מנקודה לנקודה בישוב מחשש שכלב יתנפל עליהם ,חברה
שיתפה כי מצאה עצמה על גג האוטו שלה כיוון שכלב התנפל עליה וחברים רבים מצאו
עצמם נעולים ברכבים עד יחלוף זעמם של הכלבים.

גינות רבות מושחתות עי הכלבים!
החוק היבש לא מאפשר שוטטות של כלבים ללא חגורות ומחסומי פה.
אכיפת החוק מבוצעת ע"י המועצה.
ניתן לצלם את הכלב ולשלוח למספר .שרונה תוסיפי את המספר במידה ואתם יודעים למי
הכלב שייך ציינו זאת.
בואו נכבד אחד את השני גם בימי שיגרה ובימי חול.
בעלי כלבים יקרים ,הקפידו על החוק המדיני ועל החוק המוסרי.
חברי הוועד ועובדי המזכירות בודקים בימים אילו אפשרות פתיחת גינת כלבים.
חברים בעלי כלבים וחברים אשר מעוניינים בשיפור איכות חייהם ,מוזמנים לפנות אלי.

חדשות חדשה

קהילה
שלומית לביא
רכזת קהילה
kgivonh@gmail.com
151-5105501
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כנס ייחודי מסוגו הכולל פאנל בהשתתפות אושיות הפייסבוק המובילים בארץ:
סקסימאמא ,אבא פגום ,לייזה פאנלים ,סטייל גורו ואמהות מבשלות ביחד .בואו לשמוע
איך להגשים את החלום בעשר אצבעות!
דוכני מידע והסברה בנושא מיצוי זכויות ותעסוקה וכיבוד קל.
שלישי ,01.00.00 ,החל מהשעה  ,00:99היכל התרבות מעלה אדומים.
הכניסה ללא עלות ,מותנה בהרשמה מראש באתר ההיכלwww.htma.org.il :או
בטלפון.94-0222099 :

חדשות חדשה
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שלום לכולם,

נוער
ליאור פרלמן
lior1givon@gmail.com
454-1882148

שעות פתיחה חדר נוער
ימי שני 20:00-22:00 :לשכבות י-יב
ימי רביעי 19:30-21:30 :לשכבות ז-ט
תודה רבה לכל ההורים בעזרה להגעת הנוער לפעילויות הנוכחות גבוהה מתמיד
וזה ממש משמח.

מוזמנים להיות חברים של נוער גבעון החדשה בפייסבוק ולראות תמונות מפעילויות! חפשו
בפייסבוק ,Noar givon hadashah -הציעו לנו חברות והצטרפו לחגיגה!!

הצעת עבודה:
אפק כהן ,תלמיד כיתה י"א ,רציני מאוד(!) לומד חמש יחידות מתמטיקה ומעוניין להעביר
שיעורים פרטיים לילדים מכיתות א'-ט' שצריכים עזרה .
לפרטים נוספים :אפק909-0001900 -

חדשות חדשה
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פרשת "תולדות" ב' כסלו 84.88.81
הדלקת נרות – י-ם  ,09:90ת"א .09:40
יציאת שבת .00:49
מנחה ערב שבת .09:19
שחרית שבת – 0:99
מנחה גדולה  04:19מנחה רגילה .09:99
בכל שאלה בנושא הלכות ודת ניתן לפנות לרב נחשון בטלפון  904-0010211החל משעה 00:99
ואילך.
בכל יום יש שיעור בשעה  00:00ותפילת ערבית בשעה . 49:99

פרשת השבוע
בפרשת תולדות נקרא  ,על הנס שנעשה ליצחק ורבקה לאחר שהפצירו בתפילה לה' .וכעבור
עשרים שנה נולדו להם יעקב ועשו  .רבקה ידעה על לידת התאומים כבר בזמן הריונה כיון
שמשך הריונה הרגישה בתופעה מוזרה ,כשעברה ליד פתחו של בית הכנסת הרגישה את
העובר שרוצה לצאת ואותה הרגשה כשעברה ליד מקומות שעבדו בהם עבודה זרה .שם בנו
של נח הוא זה שבישר לה  ,שני גויים בבטנך ומהם ייפרדו לשני לאומים .כשבגיל שלוש עשרה
התחילו הסובבים אותם להבחין בהבדלים כשראו את יעקב איש תם יושב אוהלים ,ועשיו
איש יודע ציד.
בהמשך ,יעקב קנה מעשיו את הבכורה ואחר כך לקח ממנו את הברכות בעזרת רבקה אמו.
עשיו ששמע כל כך מתחנן לפני יצחק אביו להתברך ,ויצחק אבינו "ועל חרבך תחיה"  .יעקב
חשש לחיו מפני עשו הרוצה לנקום בו ,לכן בעצת אימו ובציווי של יצחק  ,יוצא לחרן לקחת
לו אישה מבנות משפחת אמו שבחרן ,מאחר ורבקה אמרה לו כי אינה רוצה כלה ליעקב
מבנות הארץ .יצחק מברכו ,ואף ממשיך בכך את ברכת אברהם הכוללת את הבטחת הארץ
לבני בניו.

שבת שלום.
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סיכום בחירות :לאחר ספירת קולות החיילים ,הושלם בשעה טובה הליך הבחירות במטה
בנימין – לראשות המועצה ,למליאת המועצה ,ולוועדים המקומיים .כל המידע על תוצאות
הבחירות נמצא באתר המועצה .בסיכומן של הבחירות לראשות המועצה – מספר הקולות
לישראל גנץ –  ,01104מספר הקולות לשילה אדלר –  .04,409אחוז ההצבעה במטה בנימין –
 .906פירוט הנבחרים למליאה ולוועדים – באתר המועצה .נבחרי הציבור למליאה ולוועדים
קיבלו כתבי מינוי ,וייכנסו לתפקידם החל מה  .40/00/00נאחל לכולם ברכת הצלחה
במלאכת קידום ההתיישבות.
יום ההוקרה הארצי לפצועי צה"ל ופעולות האיבה :בהתאם להחלטת כנסת ישראל,
מתקיים ברחבי הארץ וגם אצלנו בבנימין יום הוקרה ארצי לפצועי צה"ל ופעולות האיבה.
יום ההוקרה בבנימין בשם "צועדים ומצדיעים" יתקיים השנה ביום שלישי ,י"ב בכסליו,
 ,49.00.00בצעדה שתחל בשעה  0:99בעלי ותסתיים בטקס רשמי בשילה הקדומה .לאורך
הצעדה יפגשו הצועדים פצועים וישמעו את סיפוריהם .פצועי צה"ל ואיבה ובני משפחותיהם,
וכל תושבי בנימין – מוזמנים.
יום קהילה-משטרה במערב בנימין :השבוע התקיים יום משטרה-קהילה לבתי הספר
היסודיים במערב בנימין .ביום זה נטלו חלק כ 0999-תלמידים מכפר האורנים ,חשמונאים,
נילי ,נעלה ,דולב ,נווה צוף וגני מודיעין .כוחות הביטחון בהובלת משטרת ישראל חשפו בפני
הילדים ניידות משטרה ,אמבולנסים ,ציוד מג"ב ,ואף התקיימו תצוגות של כלבני המשטרה
ופרשיה .הילדים התנסו בנהיגה בטוחה באמצעות נסיעה בקרטינג ובשימוש בסימולטורים
שונים – בהובלת נציגת הרלב"ד במועצה – ליאת כהן.
הרשמה לקייטנת חנוכה של משרד החינוך :שימו לב ,נותרו ימים בודדים ההרשמה
לקייטנות חנוכה של משרד החינוך והמועצה – ההרשמה מסתיימת ב .00.00.00-ההרשמה
באתר המועצה היא לגני הילדים בלבד .ההרשמה לכיתות א' עד ג' ,תתבצע ישירות דרך בתי
הספר .הקייטנה תתקיים בין התאריכים כ' כסלו עד ב' בטבת ( )2-09/00ללא יום שישי.
בבנימין יוצאים לתרבות טובה :ילדי בנימין ,מתנ"ס בנימין חושב עליכם – לקראת חנוכה
הקרוב מוגש לילדי בנימין היצע גדול מאוד של טובי ההצגות ומחזות הזמר המופיעים
בהיכלי התרבות הקרובים לבנימין ובירושלים .ההצגות במחירים חסרי תקדים ומסובסדים
על ידי מחלקת התרבות במתנ"ס .פרטים נוספים באתר המועצה.
תחרות הסיפור הקצר תשע"ט בעיצומה :הספרייה האזורית במתנ"ס בנימין מקיימת גם
השנה את תחרות הסיפור הקצר לזכרה של רחל לוין ע"ה .תושבי בנימין מגיל  00ומעלה,
מוזמנים להשתתף בתחרות ולשלוח סיפורים קצרים .התחרות נושאת פרסים .תאריך אחרון
לשליחת היצירות :יום שני ,ט' בטבת תשע"ט ,81.82.81 ,לספריית המתנ"ס ,בדוא"ל
בלבד .פרטים נוספים ותקנון ההשתתפות בתחרות ,נמצאים באתר המועצה:
 > www.binyamin.org.ilמתנ"ס > ספריה אזורית.
שירותי משרד הפנים בשער בנימין :שירותי שלוחת משרד הפנים בשער בנימין (ללא הוצאת
דרכון ותעודת זהות – בשל חוק הביומטרי) יינתנו בימי שלישי בשעות ,04:99 - 90:99
בתאריכים.40.04.00 ,00.04.00 ,40.00.00 ,01.00.00 :
גלי עטרי לתושבי בנימין :תושבי בנימין מוזמנים למופע של גלי עטרי בשיתוף מפעל הפיס
והמועצה ,במחיר מיוחד לתושבי בנימין .המופע יתקיים ביום שני ,ד' בכסלו04/00/00 ,
בתיאטרון ירושלים בשעה  .49:19מחיר לכרטיס  ₪ 19בלבד .כרטיסים באתר טיקצ'אק
* 9090או חפשו ברשת :גלי עטרי לתושבי בנימין ,או בקישורhttps://tickchak.co.il/2802 :
דרושים/ות :דרושים סייעים/ת לליווי תלמידים בבתי ספר במערב בנימין באריאל
ובמודיעין ,משרה חלקית ,תשלום כמקובל במועצה .לפרטים .sagitmi@binyamin.org.il
דרוש/ה נהג/ת פועל/ת במחלקת פינוי אשפה ברחבי המועצה .דרוש/ה אב בית ואחזקה
בביה"ס אוהל שילה-בנים .פרטים נוספים באתר המועצה.
שבת שלום,

