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חשון‘תשע“ד
 31.11.13כ“ז
אייר תשע“ג
 00.0.02ח

דבר
המזכירות

אסיפת חברים
ב  13-באוקטובר  , 3131בשעה  31:11תתקיים אסיפת חברים במועדון היקב  .אם לא יהיה
פורום חוקי בשעה  , 31:11תידחה האסיפה לשעה  31:11ותתקיים בכל פורום.
על הפרק  :אישור מאזנים כספיים לשנת 2102

בחירות
בהתאם לתקנון  ,מסתיימת כהונתם של הוועדים הנבחרים ביישוב  ,בסוף חודש נובמבר
.2102
בכפוף לכך ,יתקיימו בחירות חדשות בתאריך  02נובמבר  ,2102יום שלישי  ,בין השעות
.00:11-22:11
הבחירות הם לוועד הנהלה ,קרן לפיתוח ,ועדת ביקורת וועדת קליטה.
ניתן להגיש מועמדות בכתב למזכירות עד לתאריך  5בנובמבר  ,2102בשעה .00:11
נוסח הגשת המועמדות נמצא בסוף העלון.

מספר המעומדים עדיין קטן ,אנא הגישו מועמדותכם בהקדם!
רשימת בוחרים נמצא במזכירות לעיון.
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תיקוני חשמל תאורה
לכל מי שמזהה בעיה של פנס לא עובד נא להעביר את מספר הפנס למזכירות.
כך נוכל לטפל בצורה יעילה .
רישום תושבים
התושבים המתגוררים ביישוב  ,לרבות משפחות ששוכרות בתים ,מתבקשים לעדכן את
כתובת המגורים במשרד הפנים .הדבר חשוב עבור תקצוב היישוב על ידי המועצה.
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

לכל בעלי הכלבים
אנא מכם דאגו כי כלבכם לא ישוטט חופשי ללא ליווי של מבוגר ומבלי שיהיה קשור
לרצועה! כלבים משוטטים אסורים על פי חוק ומאחר והם זורעים פחד  ,אימה וגורמים
לאי נוחות רבה בקרב תושבים ביישוב ,אנו מבקשים מכם לנהוג באחריות  ,להתחשב
באחרים  ,למענכם ולמען בטחון התושבים.
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ניקיון הגנים הציבוריים
הגנים הציבוריים נועדו לרווחת הציבור ,הם לא מיועדים לשחרור כלבים ועשיית צרכיהם.
אבקש להימנע להכניס כלבים למקומות אלו ,במיוחד בגנים המשמשים למשחקי ילדים.

פעילות גופנית לבני +01
להלן שעות הפעילות בחלוקה לבוקר וצהריים:
בוקר  -יום רביעי  -בין השעות10:11-10:80
אחר הצהריים – יום ראשון  -בין השעות 30:11 -30:11
עלות משתתף –  ₪ 01לחודש .
הציבור מוזמן לקחת חלק בפעילות  .נא להירשם במזכירות.

שעות פעילות מזכירות
יום א' .38:11 – 0:11
יום ב'  .38:11 – 0:11אחה"צ .30:11 – 30:11
יום ג' .38:11 – 0:11
יום ד' .38:11 – 0:11
יום ה‘ 38:11-0:11
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דבר
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בעמדת המאבטחים בכניסה ליישוב ,מותקן טלפון חירום שמספרו 5223332 :
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.

רכזת
הנוער

זמני פעילות:
יום חמישי ה 7-בנובמבר בשעה  03:91-03:91תתקיים פעילות לכיתות ז'
בשעה  03:91-01:91תתקיים פעילות לכיתות ח'-ט'.
מהשעה  01:91חדר הנוער יהיה פתוח לכל הגילאים.

שבוע טוב,
אליה זלייט  ,רכזת נוערnoargivon@gmail.com ,151-2110302 ,
ובפייסבוק Noar Givon

תרומה
לגן תפוח דרוש תנור אפיה ,תרומה תתקבל בברכה.
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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 .12-5232612:
"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 , 150-7005377 :ישראל152-2013501 :

מטפלת
מעוניינת לטפל בתינוקות מגיל  1חודשים ומעלה בביתה  .מסורה ,אחראית עם המלצות.
לפרטים מירי .108-0000800

חידוש הפעילות בסטודיו של דפנה זמר
חוגי האמנות והקרמיקה יפתחו השנה ב .3.0.3131 -כמידי שנה בחוגים נצייר נפסל וניצור
בחומרים שונים.
החוגים כדלקמן:
יום ג'  - 30:11-30:11 -גן +כיתה א'
 30:11-30:11כיתות ב' ומעלה
יום ד'30:11-30:11 -כיתות ב' ומעלה
 30:11-30:11כיתות ב' ומעלה
חוג אמנות למבוגרים יתקיים השנה בימי רביעי בין השעות 33.11-31.11
לפרטים והרשמה :דפנה זמר 103-0313110

דרוש פקיד/ה
למפעל "כתום בע"מ "באזור התעשייה גבעון החדשה ,ידע באופיס הכרחי.
היקף – חצי משרה ,בשעות הבוקר לפרטים יהודה טור .101-0310100
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דרוש עובד/ת
אחרי צבא למשרה חלקית לעבודה באזור תעשייה של גבעון החדשה  .לפרטים -13:
.0011100

שיעורי מחשב -מיועד בעיקר למבוגרים.
בוגר האונ' העברית ,בעל ניסיון עשיר בשיעורים פרטיים ובהדרכה ,גם לגיל השלישי -מעביר
שיעורים בשימוש במחשב:
היכרות; חלונות ;windows/אינטרנט/דואר אלקטרוני; יישומי אופיסWord, Excel, /
.PowerPoint
מתאים גם לחסרי ניסיון! אליהו זקס ,סלולארי.100-00-10000 :

Обучение компютеру
Учитель с богатым опытом обучения и с большим терпением, даёт уроки по
работе с компютером:
ознакомление, Виндос/Windows, интернет/электронная почта (и-меил), пакет офис (Word, Excel, PowerPoint).
Подходит взрослым и людям золотого возроста без опыта в работе с
компютером.
А тагже для желаюших расширить компютерные знания.
Обрашаться к Илье по тел: 058-55-05855.

נדל“ן

למכירה  -וילה בסטנדרט גבוה ,לרציניים בלבד 101-0300013
להשכרה– דירת  3חדרים ,מרוהטת קומפלט ,כניסה פרטית  ,לפרטים 103-3008088:
להשכרה – דירת  1חדרים ,מרווחת ,כניסה פרטית ,מרוהטת חלקית לפרטים 101- :
1800313
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כיכר אדם  :גם השבוע המשיכה הנהלת המועצה לעבוד מהמשרדים הזמניים שהוצבו
בכיכר אדם .אנו חשים מכל הגופים הנוגעים בדבר כי עובדה זו יוצרת לחץ ומאיצה את
קידום הפתרונות .ממשרד התחבורה נמסר כי יש ניצנים של התקדמות בפתרון סוגיית
מימון המחלף הדו מפלסי .לקראת סוף השבוע תקוים הערכת מצב נוספת האם יש צורך
להמשיך בנוכחות בכיכר .בין כך ובין כך נמשיך כל העת להיות עם אצבע על הדופק בכל
הקשור להתקדמות אישור התקציב .במקביל הוגשו השבוע לבחינה הצעות לפתרונות
זמניים אך מהירים בצומת.
אופיר אקוניס  :ח"כ אופיר אקוניס ,סגן שר במשרד ראש הממשלה ,הגיע לבנימין כאורח
המטה הלאומי בליכוד ,בשיתוף המועצה .אקוניס סייר בשילה הקדומה ובגבעת הראה,
נפגש עם תושבים ,ודן בנושאים שבהם יוכל לסייע לבנימין.
סייעות בגני ילדים  :מחלקת גנים מבקשת להגדיל את מאגר הסייעות המחליפות על
בסיסי יומי בגני הילדים בבנימין .המעוניינות מתבקשות להשאיר פרטים בגני הילדים
ביישובם ובאזור מגוריהם ,ובשעת הצורך סייעות הגן ייצרו עמן קשר.
אגרת רישוי עסקים  :על פי הנחיות משרדי האוצר והפנים ,החל מ 3-באוקטובר עודכנו
אגרות רישוי עסקים .על רישיון חדש ,היתר זמני ,חידוש רישיון ,רישיון זמני ,חו"ד
מקדמית – אגרת הרישוי תעמוד על  .₪ 131על כפל רישיון או היתר זמני שאבד או הושחת
– האגרה תעמוד על .₪ 303
להזכירכם  -מוקד  310תמיד לשירותכם ,המוקד הבטחוני .3310 -
חפשו אותנו גם בפייסבוק – "ארץ בנימין";
שבת שלום ,המועצה האזורית מטה בנימין

חדשות חדשה

8

הגשת מועמדות לוועדה בישוב

אני ______________שם משפחה_______________

ת"ז _____________

מגיש מועמדות לוועד/ת :

חתימה ______________

הנהלה  /ביקורת  /קרן לפיתוח  /קליטה

