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ח‘תשע“ד
תשרי
 31.01.3כ“ט
אייר תשע“ג
01.4.00

דבר
המזכירות

רישום תושבים
התושבים שמתגוררים ביישוב  ,לרבות משפחות ששוכרות בתים ,מתבקשים לעדכן את כתובת
המגורים במשרד הפנים .הדבר חשוב עבור תקצוב היישוב על ידי המועצה.

החזרי נסיעות
לתשומת לבכם יש להחזיר את הטפסים +מערכת שעות חתומה ע"י בית הספר עד תאריך 03
באוקטובר  .3300מי שלא יחזיר את הטפסים ,לא יוכל לקבל החזר נסיעות.

גזם
התושבים מתבקשים לעדכן את הגנן העובד אצלם לגבי פינת הגזם הקרובה ,לביתם  .אין
לפנות גזם למכולות האשפה הרגילות .הגזם סותם את הפחים וגורם לפיזור אשפה מסביב.
פינות הגזם ביישוב:
ליד גן הפיל
בראש הגבעה (ליד משפ' רבי)
במבוא הארז (ליד הגנים)
במבוא השקמה (ליד משפ' קריג'ק )
ברח' האורן (ליד משפ' כץ יקותאלי)
ברח' הרימון
ברח' הדובדבן
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פעילות גופנית לבני +00
להלן שעות הפעילות בחלוקה לבוקר וצהריים:
בוקר  -יום רביעי  -בין השעות 04:8- 54:7
אחר הצהריים – יום שני  -בין השעות 004:7 -00488
עלות משתתף –  ₪ 08לחודש .
הציבור מוזמן לקחת חלק בפעילות  .נא להירשם במזכירות.

שעות פעילות מזכירות
יום א' .0:488 – 04:8
יום ב'  .0:488 – 04:8אחה"צ .00488 – 00488
יום ג' .0:488 – 04:8
יום ד' .0:488 – 04:8
יום ה‘ 0:488-04:8

ביום רביעי  9באוקטובר  ,380:המזכירות תהיה פתוחה

דבר
הרבש“ץ

בין השעות . 03488-05488

מס הטלפון של אייל הרבש"צ הינו 000-8020823 :
בעמדת המאבטחים בכניסה ליישוב ,מותקן טלפון חירום שמספרו 3003330 4
הטלפון הותקן בעמדה אך ורק למקרי חירום ממשיים שיש בהם סכנה לפגיעה בנפש או
פריצה לבית או חשד לפריצה.
אין לעשות בטלפון שימוש למקרים אחרים .זה טלפון חירום וכך יש להתייחס אליו.
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רכזת
הנוער

כל הכבוד לנוער חדשה שניצחו במשחק הפיינטבול השנתי את ישוב ניל"י!!!

שבוע טוב,
אליה זלייט  ,רכזת נוערnoargivon@gmail.com ,333-3334340 ,
ובפייסבוק Noar Givon
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תושבים
משתפים

"גן הפיל"
בקצה רחוב האגוז הוקם גן משחקים יפה ,השקיעו בו וטפחו אותו .יש בו מתקני משחקים
לפעוטות ,ספסלים ,עצים נאים ואפילו פחי אשפה.
אבל למי שרוצה להשתמש בגן הזה להשתעשע עם ילדיו או נכדיו נכונה הפתעה לא נעימה.
יש חברים בישוב שהפכו את הגן למחראה של בעלי חיים ,מביאים את כלביהם נועלים השער
ואלה משתעשעים ועושים צרכיהם .
אחרים משתמשים בו כפינת עישון והמקום מזוהם בעשרות בדלי סיגריות  ,בקבוקים ריקים
ושקיות ניילון ריקות.
אין אני מתכוון בדברים אלה ל"קטר" או סתם להוציא קיטור.
להלן מספר הצעות לביצוע מידי4
 .0יוצב שלט מאיר עיניים " גן משחקים לילדים –לא לכלבים!
 .3לנקות את המקום בצורה יסודית ,תוך איסוף בדלי סיגריות ,צואת בעלי חיים וזבל אחר.
 .:במקומות שניזוקו משתן בעלי חיים לכסות בחול או חצץ נקי.
 .:לוודא ניקיון של המקום לעיתים קרובות.
 .7להיות ה"שוטרים" של עצמנו ולהעיר לכאלה שלא יודעים לקרוא שילוט.
בואו נשמור על פינות החמד בישוב ,שהושקע בהם כסף רב והמון כוונות טובות .נוכל לשחק
עם הזעטוטים ללא חשש.
משה לשם
סבא
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וטרינר
ביום ראשון  0:אוקטובר  , 380:בין השעות  004:8-054:8יבקר ביישובנו וטרינר
המועצה  -ד"ר אפרים קרן ,למטרת חיסון כלבים וחתולים נגד כלבת.
החיסון יתבצע ביקב  .התשלום יהיה מעתה באמצעות כרטיס אשראי במחלקת
הגביה  , 83-9955050או בתשלום בצ'ק  /מזומן .
להלן סכומי האגרות החדשים:





אגרת רישיון לכלבה שאינה מעוקרת או כלב שאינו מסורס .₪ ::5 -
אגרת חיסון לכלבה שאינה מעוקרת או כלב שאינו מסורס .₪ 39 -
סה"כ תשלום אגרות רישיון וחיסון כנגד כלבת עבור כלבה לא מעוקרת או כלב לא
מסורס יהיה ₪ :00
אגרת חיסון ורישיון לכלבה מעוקרת או כלב מסורס לא משתנה ותעמוד על ,₪ 70.7
כפי שהיא כיום.

פרפר מעצבי שיער" – בהנהלת רוני טל

פרסום

עיצוב שיער ,בנית ומילוי ציפורניים ,עיצוב גבות ,איפור ערב וכלות ,הסרת שיער
בשעווה ,מתמחים בהחלקה יפנית  .מרכז מסחרי גבעת זאב לפרטים .33-3033630:
מורן שבתי – עו"ד
דיני משפחה 4אישות ,ירושות ואפוטרופסות וכן תביעות אזרחיות לפרטים 83-0::99::4
,.87:-5:0::0:
"דפוס הנביאים" – בהנהלת ישראל אהרוני חבר הישוב
אנו מקדמים מבצעים שונים בתחום הדפוס 4ספרי 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 , 334-7143377 :ישראל333-3433343 :

Coco Style
ספר כלבים מקצועי
תספורות מקצועיות לכל סוגי הכלבים טיפולי טיפוח והתרת קשרים ,גזיזת ציפורנים
וניקוי אוזניים ,רחצה וייבוש ,חינוך גורים אורן . 87:-0788055
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מבשלת בבית הלקוח
מבשלת אמינה ,מהירה ונקייה ,תבשל בביתכם אוכל ביתי טעים ,בריא ,דיאטטי גם לחולי
צליאק וסוכרת .לפרטים .87:70008054
מטפלת
מעוניינת לטפל בתינוקות מגיל  :חודשים ומעלה בביתה  .מסורה ,אחראית עם המלצות.
לפרטים מירי .87:-5775:77

חידוש הפעילות בסטודיו של דפנה זמר
חוגי האמנות והקרמיקה יפתחו השנה ב .0.9.380: -כמידי שנה בחוגים נצייר נפסל וניצור
בחומרים שונים.
החוגים כדלקמן4
יום ג'  - 004:8-054:8 -גן +כיתה א'
 054:8-004:8כיתות ב' ומעלה
יום ד'05488-00488 -כיתות ב' ומעלה
 00488-09488כיתות ב' ומעלה
חוג אמנות למבוגרים יתקיים השנה בימי רביעי בין השעות 33.88-38.88
לפרטים והרשמה 4דפנה זמר 873-0383889
גמ"ח כסאות
לכל המעוניינים נפתח גמ"ח כסאות ,פלטות  ,מיחמים ,לשבתות ,חגים וסעודות מצווה
לפרטים
.:888:89-878

נדל“ן

למכירה  -וילה בסטנדרט גבוה ,לרציניים בלבד 878-0355980
להשכרה– דירת  3חדרים ,מרוהטת קומפלט ,כניסה פרטית  ,לפרטים 873-300:9::4
להשכרה – דירת  :חדרים ,מרווחת ,כניסה פרטית ,מרוהטת חלקית לפרטים 878- 4
::07080
להשכרה -וילה  5חדרים ,סלון ענק חדרים מרווחים ומוארים ,עם אופציה דירת משנה בת
 3חדרים כניסה נפרדת.87:-:909090 ₪ 5788 ,
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משפחת גבעון החדשה משתתפת בצערה
של אירה טנחלסון על מות אמה
שלא תדעי עוד צער.

תקצירית
מועצה
אזורית

שרים בבנימין 4השבוע ביקרו בבנימין השר לאזרחים ותיקים ושר הרווחה .השר אורי
אורבך חנך מועדון קשישים חדש בעפרה ,וישב לפגישת עבודה מקצועית בנושא הותיקים
בבנימין .שר הרווחה מאיר כהן ביקר ב"בית החם" במעבר מכמש ,בעמותת "לב בנימין",
וקיים פגישת עבודה בשילה הקדומה .השר התרשם מאד מהמסירות ,המקצועיות ורוחב
הלב של הצוותים העוסקים במלאכה ,והבטיח לסייע בקידום כמה סוגיות משמעותיות.
הכנס השנתי של עמותת מלחמה"ע הראשונה 4הכנס השנתי ה 00-של העמותה למורשת
מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל ,יתקיים השנה בבנימין – ביישוב אלון .נושא הכנס
השנה – "עם הפנים מזרחה – הלחימה בצפון מדבר יהודה" ,והוא יתקיים בתאריכים ג'-ד'
בחשוון תשע"ד 0-5 ,באוקטובר  .380:בכנס יהיו הרצאות ,סיורים ותצפיות – ובהם
בנושאים כגון – "הקרבות משיפולי ההר ועד בקעת הירדן"; "מערכות האוויר של אלנבי",
"צי הרפאים של הבריטים בים המלח" ועוד .פרטים ושעות באתר מטה בנימין .עלות
ההשתתפות בכנס יקרה אך הכניסה לתושבי בנימין – חינם (ההשתתפות בסיורים – בהנחה).
יש להירשם מראש 4אבי נבון  navonag@lhv.org.il -נייד ;878-7:5:5:9 4או במחלקת
תיירות .83-9955095
מלגות המועצה לסטודנטים 4תהליך קבלת מלגות לסטודנטים לשנת הלימודים הבאה יצא
לדרך – גם השנה ניתן יהיה לקבל מלגות של המועצה בתמורה לשעות התנדבות בקהילה.
טפסים ופרטים כבר אצל רכזות הקהילה ביישובים וכן באתר בנימין.
גידי גוב לתושבי בנימין :מתנ"ס בנימין בשיתוף מפעל הפיס שמחים להזמין את תושבי
בנימין למופע מיוחד עם גידי גוב .המופע יתקיים ביום רביעי הקרוב בתיאטרון ירושלים
ומיועד לתושבי בנימין בלבד .מספר הכרטיסים מוגבל .פרטים במתנ"ס .83-9955080
עמותת הותיקים 4עמותת וותיקי בנימין ובית-אל מזמינה אתכם להצטרף לפעילויות
הקרבות ובאות" 4מטיילים בשביל ישראל"  -טיולים בני יומיים ,אחת ל 0-שבועות בשיתוף
בית ספר שדה סוסיא .תאריך הטיול הראשון – יז'-יח' בחשוון .30-33/08/0: ,למעוניינים
בפרטים ובטפסי הרשמה אנא פנו אלינו בדוא"ל
 vatikimbakehila@gmail.comאו בטלפון –  .873:-9070:9מספר המקומות מוגבל
והמתעניינים רבים ,מהרו להירשם.
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"לומדים בקתדרה תשע"ד"  -הרצאות וסיורים מרתקים בנושאים שונים ומגוונים" 4מדוד
המלך ועד סופרמן -דמות היהודי ודמות הגיבור בקולנוע"  -עם אייל בורס ועינת קאפח; "הר
הבית בידנו!? היבטים שונים סביב נושא ההר 4מדיני ,פוליטי ,ארכיאולוגי ,בספרות חז"ל
ועוד"  -סדרת הרצאות וסיורים עם טובי המרצים של מכון מגלים  -הרב יצחק לוי ,הלל
מאלי ,בני ליס ,דולי בסוק ועוד; "לגלות עולם  -מסע אל תרבויות ,מנהגים אורחות חיים
ונופים ברחבי הגלובוס"  -סדרת הרצאות עם מרצים משתנים; הצצה אל מאחורי הקלעים
של פרשיות נעלמות והפתעות מודיעיניות בהיסטוריה הישראלית"  -עם איש המודיעין
לשעבר עופר ענבי.
ההרצאות והסיורים מתקיימים בימי רביעי בבוקר -אחת לשבועיים החל מכ"ח תשרי
 3.08.0:בעפרה ומ-ה' חשון  9.08.0:בחשמונאים .ההרשמה בעיצומה ,נשמח אם תשתתפו
.0523-985839 vatikimbakehila@gmail.com

שירותי משרד הפנים 4להזכירכם ,ניתן לקבל את שירותי משרד הפנים במועצה בכל יום
שלישי בין  00:33 – 1:33ובשלוחה בחשמונאים בימי שני בין  .01:33 – 03:33מדובר בכל
שירותי משרד הפנים (דרכון ,תעודת זהות ,העברת מען ועוד) למעט נשק.

להזכירכם  -מוקד  080תמיד לשירותכם ,המוקד הבטחוני .0380 -
חפשו אותנו גם בפייסבוק – "ארץ בנימין";
שבת שלום ,המועצה האזורית מטה בנימין

