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ח‘תשע“ד
טבת
 11.61.62כ“ג
אייר תשע“ג
21.0.21

דבר
המזכירות

אזכרה
במלאת חמש שנים לפטירתו של ממן דוד ז"ל
נקיים אזכרה ביום חמישי ,א' שבט תשע"ד
 11.12.20בשעה  21:21בביה"כ "חיי אדם"

הסופה – תקלות חשמל
תודה למי שעזר להביא את חברת החשמל לטיפול ביישוב בזמן הסופה.
הסופה – טיפול בגזם
השבוע הגיע קבלן שטיפל בערמות הגזם הגדולות שהיו בישוב .רוב היישוב פונה ,מלבד
מספר מוקדים .אבקש לפנות את הגזם הנשאר לפינות הגזם הקבועות!

חברת החשמל ובזק  -טיפול מונע וסילוק מפגעים
הנקודות הבעייתיות ביישוב הועברו לחברות הנ"ל ,נא להודיע למזכירות על כל מפגע,
טיפול יתבצע בימים הקרובים.
תודות
תודה לגיא הראל על עזרה בבובקט בפינוי השלג.
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מבצע אכיפה של המשטרה
המשטרה תבצע אכיפה מוגברת באזורנו ,בשבוע הבא ,כולל אל חאליילה וגבעת זאב.

מועדון היקב נפתח מחדש!!
ניתן להשכיר את היקב לאירועים של תושבי היישוב .פרטים במזכירות.

גזם
+05את
לעדכן
מתבקשים
לבני
התושבים גופנית
פעילות
הגנן העובד אצלם לגבי פינת הגזם
הפעילותלפנות
לביתם  .אין
הקרובה,
גזםלבוקר וצהריים:
בחלוקה
שעות
להלן
הגזם
הרגילות.
האשפה
למכולות
בוקר  -יום רביעי  -בין השעות00:00-00:80
סותם את הפחים וגורם לפיזור
הצהריים – יום ראשון  -בין השעות 00:00 -00:00
אחר מסביב.
אשפה
עלות משתתף –  ₪ 00לחודש .
ביישוב:
הגזם
פינות
לקחת חלק בפעילות  .נא להירשם במזכירות.
מוזמן
הציבור
 ליד גן הפיל
 בראש הגבעה (ליד משפ' רבי)
דואר
קבלה
שעות
(ליד הגנים)
הארז
במבוא
 במבוא השקמה (ליד משפ'
תשומת ליבכם לשינוי שערכנו בשעות חלוקת דואר בימי שני ושלישי
קריג'ק )
 ברח' האורן (ליד משפ' כץ
יקותאלי)
 ברח' הרימון
 ברח' הדובדבן

יום

משעה

עד שעה

יום ראשון

18:00

20:00

יום שני
הכלבים
לכל בעלי

10:00

13:00

15:00
יום שלישי
אנא מכם דאגו כי כלבכם לא
18:00
חופשירביעי
ישוטט יום
ללא ליווי של מבוגר
ומבלי שיהיה באחרים למענכם
13:00
בטחוןחמישי
ולמען יום
התושבים.

18:000
20:00
16:00

לתשומת ליבכם,
דברי דואר רבים מגיעים ללא ציון מספר תיבת הדואר .אנא דאגו שעל דברי דואר
הנשלחים אליכם ,יציינו את תיבת הדואר בצורה ברורה ,כדי למנוע תקלות בחלוקת
הדואר.
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קהילה
חוג ריקודי עם
בהנחיית דבי פחימה
בכל יום שני בשעה 00:11
באולם אירועים.










מערכת הגברה איכותית
מעלה את הביטחון העצמי
מעלה את המודעות לגוף שלך
הורדת לחץ הדם
לימוד מהצעד הראשון
שיפור סיבולת לב-ריאה
רק  ₪ 06לחודש לתושבי הישוב
לתושבי חוץ  26ש"ח להרקדה.

אתם חייבים את זה לעצמכם!!!
מחכה לכם,
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תודה
ברצוני להודות לחבר היישוב יהודה טור בעל חברת כתום ,על סגירת הפרגולה כנגד רוח וגשם
בכניסה ליישוב ,ללא כל תמורה לרווחת השומרים בכניסה ליישוב.

זמני פעילות:
יום שלישי ה 10-לדצמבר חדר נוער יהיה פתוח לכל הגילאים .
יום חמישי ה 2 -לינואר בשעה  00:00חדר הנוער יהיה פתוח לפעילות לכיתות ז'-ח'.
והחל מהשעה  20:00תתקיים פעילות חופשית לכלל הגילאים.

שבוע טוב,
אליה זלייט  ,רכזת נוער noargivon@gmail.com ,111-1110101 ,ובפייסבוק
Noar Givon

וטרינר

חיסונים
ביום ראשון  0ינואר  , 2008בין השעות  00:00-00:00יבקר ביישובנו וטרינר
המועצה  -ד"ר אפרים קרן ,למטרת חיסון כלבים וחתולים נגד כלבת.
החיסון יתבצע במועדון היקב  .התשלום יהיה מעתה באמצעות כרטיס אשראי
מחלקת הגביה
 , 02-0000000או בתשלום בצ'ק  /מזומן במקום .
להלן סכומי האגרות החדשים:
אגרת רישיון לכלבה שאינה מעוקרת או כלב שאינו מסורס .₪ 110 -
אגרת חיסון לכלבה שאינה מעוקרת או כלב שאינו מסורס .₪ 20 -
סה"כ תשלום אגרות רישיון וחיסון כנגד כלבת עבור כלבה לא מעוקרת או כלב לא מסורס
יהיה ₪ 100
אגרת חיסון ורישיון לכלבה מעוקרת או כלב מסורס לא משתנה ותעמוד על  ,₪ 00.0כפי
שהיא כיום.
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הדור שבגר –חילופי דורות ביישובנו
החבר'ה הצעירים תפסו פיקוד.
אנו הוותיקים נתרפק בנוסטלגיה על השלגים הכבדים יחסית שירדו בירושלים ב0000 -
ולאחרונה ב  .0002הצעירים עמדו בניסיון ועשו זאת באורך רוח ובעקביות ושעו
לבקשותינו .אכן לא פסה רוח ההתנדבות מיישובנו .גם הארגון והביצוע תפקדו היטב
למרות הקשיים .
אשרינו שהתברכנו בדור הממשיך את המסורת ואת ההתנדבות אף נטפח לעצמנו על השכם
שהרי החברים הוותיקים הצליחו להנחיל לילדינו ערכים שאפשר להתברך בהם.
איתי אליאב ניצח על המשימה בקור רוח ובתפקוד למופת.
עלו והצליחו.
אפרים גביש

בעלי הכלבים שלום,
יש לנו בעיה ביישוב שלנו ,יש יותר מדי כלבים מסתובבים חופשי .בגלל בעיה זו ,אנשים
שכן מוציאים את הכלבים שלהם עם רצועה לא יכולים לצאת לטיול שקט מבלי להיתקל
בכלב משוטט.
אני ילדה בת  01עם כלבה לא קטנה בבית.
הייתי מוציאה את הכלבה שלי לטיולים ביישוב ולצערי הרב הם נגמרו מאוד מהר מסיבה
זו .נתקלתי בכל כך הרבה כלבים אחרים שמסתובבים ללא השגחה .לדוגמה באחד
מהטיולים ,בדרך חזרה ממש ליד הבית חיכה לנו כלב גדול שהסתובב חופשי .אני לא יודעת
למי הוא שייך ,הוא בא לאט בכוונה להריח אותה ולפתע התפתח ריב בין שני הכלבים.
באותו רגע הייתי חסרת אונים.
בנוסף ,אני גם יודעת על הרבה אנשים שמפחדים לצאת לטייל ביישוב היפה שלנו כי הם לא
רוצים להיתקל באחד מהכלבים האלה .המקרים האלה קורים כל הזמן ואין מי שיפתור
אותם .אבל בעצם יש ,אתם .יש לכם כלב? תוציאו אותו עם רצועה צמודה ,תשגיחו עליו כל
הזמן .אין לכם זמן להוציא את הכלב לטיול? אני מבינה ,אז תשימו שער חוסם לגינה
שלכם ותשחררו אותו בגינה מדי יום .אבל אל תשחררו את הכלבים שלכם חופשי ,יש
אנשים שיש להם את הזמן ואת הרצון להוציא את הכלבים שלהם ולא מסוגלים בגלל זה...
תשקיעו בכלבים שלכם הם יכולים להיות החברים הטובים ביותר שלכם .אני גם מאמינה
שיש הרבה ילדים שישמחו לעזור ויוציאו בשבילכם את הכלבים .יש הרבה פתרונות לזה,
אבל הפתרון הוא לא לשחרר את הכלבים שלכם חופשי.
תודה רבה לכל מי שהשקיע מזמנו לקרוא את המכתב הזה ,ועוד יותר תודה לכל מי
שישקיע מאמץ לשנות לטובה את המצב.
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פרפר מעצבי שיער" – בהנהלת רוני טל
עיצוב שיער ,בנית ומילוי ציפורניים ,עיצוב גבות ,איפור ערב וכלות ,הסרת שיער
בשעווה ,מתמחים בהחלקה יפנית  .מרכז מסחרי גבעת זאב לפרטים .11-1111611:

"דפוס הנביאים" – בהנהלת ישראל אהרוני חבר הישוב
אנו מקדמים מבצעים שונים בתחום הדפוס :ספרי מחזור  ,כרטיסי ביקור ,פלאיירים,
סטיקרים  ,פרוספקטים ,מגנטים ,חשבוניות  , ,מדבקות ,שלטים ,מעטפות , ,נייר
מכתבים , ,העתקות אור לאדריכלים ,הזמנות לאירועים ,עבודות גמר ,כריכות
ועוד ....שירות עד הבית

בדבר פרטים בנוגע למבצעים הנכם מוזמנים לפנות אלינו.

דודי , 110-7101177 :ישראל111-1011101 :

דרוש פקיד/ה
למפעל "כתום בע"מ "באזור התעשייה גבעון החדשה ,ידע באופיס הכרחי.
היקף – חצי משרה ,בשעות הבוקר לפרטים יהודה טור .000-0200000

דרוש
מורה לשיעורי נגינה תופים – לפרטים 000-0000000

דרוש עובד/ת לאחזקת בית
בית כללית הכוללת ניקיון ,כביסות וכלל עבודות בית  1ימים בשבוע.
לפרטים 000-0000000
מורן שבתי – עו"ד
דיני משפחה :אישות ,ירושות ואפוטרופסות וכן תביעות אזרחיות לפרטים 02-0810088:
008-0108801
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להשכרה –  2חדרים ,כניסה פרטית ,חצר גדולה לשומרי שבת בלבד לפרטים -000
להשכרה -צימר יפיפה  2,חדרים +מרפסת פינוי מידי לפרטים 008-0200000:
להשכרה  -מיידי דירה  2חדרים ( 00מטר) מושקעת מרוהטת חלקי ,נוף מדהים ,כולל
אינטרנט וחיבור ל, , yes-טלפון 002-2000000 002-0000001

תקצירית
מועצה
אזורית

התגברות הטרור :ביום שלישי השבוע קיימנו עצרת מחאה ,בעקבות דקירת השוטר
בכיכר אדם יום קודם .עשרות תושבים הגיעו לעצרת בכדי למחות ולקרוא לממשלת
ישראל להפסיק להתעלם מן הטרור המתגבר ,תוצאת המשך המו"מ המדיני ושחרור
המחבלים.
פאנל "שטחים תמורת חלום" :פאנל מרתק בין שמאל וימין בעקבות ספרו של חגי סגל
– "שטחים תמורת חלום" ,יתקיים בע"ה ביום שני ,ה' בשבט ,0.0.08 ,בבית ההארחה
בבית וגן; בהשתתפות :חגי סגל ,אורי אליצור ,צבי האוזר ,איתן הבר ועמוס שוקן.
ינחה :עמית סגל .לפרטים והרשמה –  02-0000080או בטופס הרשמה אינטרנטי –
 .www.myesha.org.ilדמי השתתפות –  20שקלים .לסטודנטים ותלמידי מכינות –
הכניסה חינם.
מיגון רכבים :השבוע התבשרנו כי לאחר חודשים רבים שבהם לא התאפשר מיגון רכבים
ביהודה ושומרון ,ובעקבות מאמצים רבים ,שוחרר התקציב למיגון וניתן כעת למגן
רכבים .התורים ככל הנראה יהיו ארוכים ,ויש להתאזר בסבלנות .המיגון יתבצע בא.א
גלאס ,בירושלים ,ראשון לציון ובאר שבע .תורים למיגון בכל המיקומים האלה יש
לקבוע טלפונית בא.א .גלאס בירושלים 02-0800000 :שלוחה .0
רישום לגנים ולכיתה א' :להזכירכם ,בשבוע הקרוב יחל הרישום לגני הילדים ולכיתות
א' :מיום א' בשבט  ,2/00/08ועד יום רביעי ,כ"א בשבט .)22/00/08 ,שימו לב ,גם הילדים
הלומדים השנה בגנים חייבים ברישום ,כולל ילדי גן חובה וחינוך מיוחד .כבשנים
קודמות ,הרישום לגנים ולכיתות א' מתקיים באמצעות אתר האינטרנט של בנימין.
כאשר הרישום באתר לא מתאפשר ,ניתן להירשם במזכירות בתי הספר או במשרד
היישוב ,בהתאם למידע המפורסם בכל ישוב וישוב .לתשומת לבכם ,רק תושבים
הרשומים בתעודת הזהות כתושבי בנימין ,יוכלו לבצע את הרישום.

.0200

להזכירכם  -מוקד  000תמיד לשירותכם ,המוקד הבטחוני -
חפשו אותנו גם בפייסבוק –
"ארץ בנימין";
שבת שלום,
המועצה האזורית מטה
בנימין

