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 משפחת גבעון החדשה משתתפת בצערה 
 של נילי אושה ליאור עם מות בעלה

 שלא תדעי עוד צער
 

 
 

 אסיפת תושבים עם ראש המועצה 
 

  עם תושבי היישוב. פגישה של ראש המועצה, אבי רואה, תתקיים באולם האירועים בישוב  16.5ביום שני ה 
 

הוא פועל רבות לחיזוק ולהעצמת הישובים ולשיפור הקשר שנים מאז  3אבי נבחר לראשות המועצה לפני כ 
בתקופת הקדנציה של אבי כראש המועצה, המועצה מעורבת יותר ים הניתנים ע"י המועצה לתושבים. והשירות

בהגדרת תוכניות העבודה בכל יישוב ע"פ צרכיו, בבקרה על מסגרות   בבניית תוכניות הצמיחה של היישובים, 
 שוב, בפעילויות הילדים והנוער בתוך ומחוץ למסגרות בית הספר ועוד... התקציב השונות שביי

 

יבין אלו נושאים מציקים להם והם היו רוצים לראות   חשוב שבמפגש זה אבי ישמע מכלי ראשון את התושבים,
 יישוב, והמועצה.  שינוי בכל מה שקשור למשולש של תושב,

 

וכמובן חשוב שיועלה כל נושא אחר שהתושבים   ישוב,ניתן למנות כמה נושאים שמציקים לנו חברי הי
 חושבים שראש המועצה הוא הכתובת:

  

 .בנייה לזוגות צעירים בני היישוב הרחבת היישוב, .1

החל ממועדון נוער מקומי פעיל ועד לפעילות ת לילדים ולנוער בכל שכבות הגיל מסגרות שונות של פעילו .2
 .ביישוב של מתנ"ס בנימין ותנועת נוער

 פעילויות קהילה ותרבות בתוך ומחוץ ליישוב ה ביישוב,זוק והעצמת הקהילחי .3
שקעו   במרכזי הכבישים נוספו בורות חדשים,  מצבם הרעוע של כבישי הגישה ליישוב שרק הולך ומחמיר. .4

אין   מעקה ההפרדה נגנב ברובו,  מקומות נוספים לאורך ובצידי הכבישים, חצי מפנסי התאורה לא עובדים,
 שולים וקווי הפרדה.  ים, סימוניתמרור

 עלות החשמל של תאורת כבישי הגישה ליישוב שכולה משולמת מתוך תקציב היישוב  .5
וחונק את צירי הגישה   הפלסטיני שהולך ומוקם בצידי כביש המטעים והכביש לגבעת זאב,"איזור התעשייה"  .6

חומרי בניין ומשטחים של פו ערמות של לאורך הכביש נוס חנויות לחומרי בניין חדשות, ומוסכים.  ליישוב.
  .מכוניות שחונות לאורך הכביש מהוות סכנה יום יומית להולכי הרגל ולנהגים הנוסעים בכבישים אלהבלוקים.

 הכביש. תחנת הדלק הפיראטית ומוסכים ללא רישיון שקיימים כבר כמה שנים בצידי .7
ות ותוספות בנייה גם למסחר ובעיקר הרחבות ובנייה חדשה לא חוקית שכוללות התחלות בנייה חדש .8

 .למגורים
מספר רב של  בכמות בלתי נסבלת. ולת בניין וגרוטאות בצידי הדרכיםערמות האשפה,הררי הזבל, פס .9

  .מכוניות נטושות אחרי תאונות שעומדות מול המוסכים לאורך צידי הכביש
 .)כולל מאהלים של בדואים סביב הישוב( שוהים בלתי חוקיים פלסטינים  .10
 .בעלי חיים משוטטים בצידי הדרכים, סוסים, חמורים, ועדרים של כלבים משוטטים .11

צמוד   ע"י הפלסטינים של שטחים חדשים לאורך צירי התנועה שגודרו ונטעו בהם עצים,  תפיסות בקרקע .12
  .לתוואי הכבישים

 

בעבודת המועצה מול חשוב להבין שאיכות החיים שלנו ביישוב תלויה גם בנו חברים ותושבים ביישוב וגם 
ולכן אנחנו מבקשים מתושבי היישוב לעשות כל מאמץ ולהשתתף   היישוב וישירות מול התושבים. מזכירות

  במפגש חשוב זה. 

mailto:givonhad@zahav.net.il
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 טקס יום הזיכרון
 

 שהתקיים ביישוב.המרגש  טקס יום הזיכרוןאנו רוצים להודות לכל מי שתרם להצלחת 

 . ון והפקת הטקס המרגשגתכנון ארעל גדולה לשולמית יקותיאלי תודה 

דליה בן צבי, לילי  עמי פרלמן, יהודה טור, אילנה חן,מולא קרניאל,  תודה לכל המשתתפים בטקס: 

רויטל כץ יקותיאלי, יואב בן חיים, כפיר  עדי סמילנסקי,דר כץ יקותיאלי, העידו בן צבי, אליאסי, 

 ונגינה. שריגשו אותנו בקטעי קריאה, שירה , נטע ובועז אליאביברזילא

 
 על הגברה.לאיתי אלטר תודה 

 לקראת הטקס ושתמיד מוכנה לעזור. על העיצוב המדהים של הבמה  לרויטל בן דודתודה 

 .שעזר בכל דרך אפשרית לאייל ציפוריתודה 

 על העזרה הרבה בסידור לקראת הטקס. לישראל צ'ונהתודה 

 על הצילומים. מיכל ציפורילתודה 

 ו להתשמש בציוד בית הכנסת.נשאיפשר ל למני שרוןתודה 

 שבאו והתרגשו יחד איתנו. לכל החבריםתודה     

  
 ,ערב שירי נופלים 

 
 עז ודני יקותיאלי, שוקי סגל , ב, תודות למארגני ערב שירי נופלים שהתקיים באולם בסיום הטקס 

לבנה קנדיל, יאל, נמולא קר.תודה לחברים שהגיעו מידי יום חמישי לשיר יחד לקראת ערב זה, אליאב

ליואב  בן חיים על הסיפורים המרגשים.  לחיים מרגוליס ובועז אליאבתודה  ועמי פרלמן.אילנה חן 

שעבד עם חברים מידי יום חמישי על השירים לקראת הטקס ועל שהכין וסידר את האולם, ם המקסי

 תם.שהנעימו בנגינ איתי אלטר וליאור גרייבסקי רב זה ולחבריועהליווי המוסיקלי של 

 ששרו וניגנו. גל מזון ויוני אנקרי תמר בר דב ,  שחר לשם, נעמה גולדפרב,תודה לילדים המקסימים 

 .על העזרה בהכנת המצגתלאייל ציפורי  תודה

 .על הצילומיםלמיכל ציפורי  תודה

 ו.שכיבדו את הערב הגיעו ושרו יחד איתנ לכל החבריםתודה 

 
 תיום העצמאו

 

 נו ורצינו להודות לכל מי שטרם להצלחת האירוע, חגיגות יום העצמאות מאחור

 ה בארגון הערב.על העזרה גדול רונית גורנילודה גדולה ת

 על ההגברה. ליואב בן חייםתודה 

 שתמיד מוכן לעזור בכל דרך אפשרית. לאייל ציפורי הרבש"ץתודה 

 שעברה בין החוגגים וצילמה. למיכל ציפוריתודה 

 שעזרו בנושא החשמל. לולרענן הרא ליורם גורניתודה 

 על הכנת המגרש לקראת החגיגות. לישראל צ'ונהתודה 

  .שאפשר לנו להשתמש באולם בית הכנסת למני שרוןתודה 

 תודה לכל הילדים ולכל החברים שבאו, השתתפו, שמחו ונהנו!
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 טיול ישובי 

 
 י בסימן "מורשת קרב"לקראת יום ירושלים ולאחר יום הזיכרון ויום העצמאות אנו מתכננים טיול ישוב

 .15:00וחזרה משוערת לישוב בשעה  8:00בשעה  27.5.11 -אוטובוס יצא מהישוב ביום שישי ה

 הטיול מיועד לכל המשפחה ומותנה במספר משתתפים.

 תוכנית הטיול תפורסם בשבוע הבא.

ולהירשם במזכירות  אנו מבקשים מתושבים המעוניינים לצאת לטיול להקדיםפר מקומות מוגבל, סמ

 , להבטחת מקומכם.הישוב אצל טלי

 
 

 כשרונות צעירים
 

 אנו רוצים לארגן יום כשרונות צעירים לקראת שבועות, ילדים ונוער המעוניינים להשתתף בנגינה או 
 

 שירה מתבקשים לפנות למזכירות להרשמה.
 

 
 
 

 בישוב ל"ג  מדורות

של דליקות, אנו ממליצים ומבקשים מן התושבים בכדי לשמור על הסדר הטוב ולצמצם את הסכנה 

 להדליק מדורות בכניסה לישוב מצד שמאל בשטחים הפתוחים.

 בנוסף ניתן להדליק מדורות במקומות הבאים בלבד:      

  א.    מאחורי אולם האירועים ומאחורי היקב .

 ליד הג'ימבורי.  .ב

 מאחורי מגרש הכדורסל .ג

 

גז החול בראש הגבעה, האזור משמש מגרש משחקים, ולא באר לא להדליק מדורותאנו מבקשים 

באזור גן הפיל, מכיוון  לא וכמו כן בתלולית ליד מגרש הספורט, יש שם צנרת ועצים שנפגעים מהחום

. אנו מבקשים שליד כל מדורה יהיה מבוגר/ת לרכב הביטחון בעיקר מפריעשהכביש מתלכלך וזה 

ד כל מדורה יש להכין או צינור מים או דליים מלאים במים שישגיחו שהמדורה לא תצא מכלל שליטה. לי

 אין לעזוב מדורה שלא כובתה באופן מוחלט.לטיפול במקרה חירום, 

 

אנו מבקשים מהתושבים לשמור על הכללים ולדאוג לשמירה על הסדר הטוב והניקיון. לא לפגוע בצנרת 

גיגה ולא להשאיר את אתרי ההשקיה ולא לחבל במתקני הישוב. יש לנקות את המקום לאחר הח

 המדורות מלוכלכים.

 

מסוכנת אדיי פלסטיק המושלכים למדורה ששאיפת עשן המכילה פלסטיק ומוצריו יש להיזהר מדברי 

 לבריאות.  
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  ציוד אולם אירועים

 חסרים לנו כסאות פלסטיק  השייכים לאולם ואנו מניחים שהם בידי התושבים. 

 פרטיים והן באירועים ציבוריים. אנא בדקו שאין לכם בבית / בחצר ציוד ציוד זה חסר לנו הן באירועים 

 השייך לאולם.

 כיסאות ללא תיאום 6 -עץ גדולים וכשולחנות  2בנוסף לאחר אירועי יום העצמאות נלקחו מהמגרש 

  , אנו מבקשים ממי שלקח את הציוד להחזירו לאולם האירועים לאלתר.ואישור המזכירות

 

 קייטנת קיץ
 
 טובת ארגון קייטנת קיץ בגבעון החדשה יש להירשם במזכירות אצל טלי.ל

כדי שהערכות תהיה   ולהירשם במזכירות בקש להקדיםנמותנה במספר נרשמים קיום הקייטנה 

 מקצועית ואיכותית.

 ב' .-במידה ותהיה דרישה תתכן קייטנה לילדי כיתות א'

 

 
 לקהל הנשים בישוב 

 

 054-5604694 -רה לפעול לעת הצורך נא להתקשר  ללידיעתכן המקווה תוקנה וחז
 
 
 
 

 רישום למעון חדשה
 

  11.5.11  -ומסתיימת ב 1/5/2011 -תושבי הישוב היקרים , ההרשמה למעון מתחילה ב

 ההרשמה תהיה במעון אצל דורית  בתאום טלפוני .

 לצורך ההרשמה יש להביא :

 

 לידה(. תעודת זהות אב + אם שהילד רשום ) אפשר גם תעודת .1

 שיק מבוטל .  .2

 

  5362261לתאום פגישה ניתן להתקשר 

 

 בברכת אור ואהבה

 דורית

 מנהלת המעון
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 וערנ

 שבוע הבא:
 

 19:00נתחיל את הפעילות בשעה  – 24.5 -פעולת חובה אחרונה לפני שנצא לקרטינג ב -ביום שלישי
 בדיוק...

 
ה בנות הנוער העבירו פעולה חוויתית לילדי התקיימה פעולה ראשונה מסוגה שב 11.5 -ה -ביום רביעי

 ילדים... 5ד', חבל שהשתתפו רק -הישוב, לגילאי כיתות א'
 נפסיק לנסות... -בקרוב נערוך עוד פעילות ניסיון ובמידה ולא יהיו משתתפים

 
 שבוע טוב ומוצלח,

 noargivon@gmail.com,  2004643-050אליה זלייט , רכזת נוער, 

 
 

 ינת המודעה הקטנהפ
 

 רפלקסולוגיה

 טיפולי רפלקסולוגיה ורפואה משלימה לנשים וילדים .

 רב,שפע המלצות.יסון נ

 054-5604634לפרטים :

 

 

SKETCHAP לעצב בעצמכם : בהזדמנות חד פעמית, בואו ללמוד 

 )מבית גוגל( בגבעון החדשה . לעיצוב 3Dסקצ'אפ  תוכנת קבוצה לקורס מתגבשת

 בתחילת יוני )אין צורך בידע מוקדם( .  מפגשים פעמיים בשבוע אחה'צ 7

  02%הנרשמים הראשונים תינתן הנחה של  0בלבד. ל ש"ח  0022עלות הקורס 

 מס' המקומות מוגבל מהרו להירשם.

  200-3330203  מנחה הקורס משה לפרטים והרשמה :

 

 

http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=noargivon@gmail.com


 6 

 

 דבר מועצה האזורית
 

  סיורים מקצועיים:

שני סיורים מקצועיים התקיימו בסוף השבוע שעבר בבנימין: יועצי ועוזרי שר הפנים הוזמנו לבנימין כדי 

להכיר מקרוב את המועצה האזורית הגדולה בישראל, ואת הצרכים המיוחדים של מועצה כה גדולה 

לים; וביוזמת החטיבה להתיישבות הגיע מנכ"ל ראש הממשלה, אייל גבאי, ומורכבת, שבה יישובים גדו

לביקור בבנימין ובבקעת הירדן, כדי לעמוד מקרוב על משמעותה של החטיבה להתיישבות עבור מפעל 

 ההתיישבות, ולמנוע המשך תהליך קיצוץ סמכויותיה של החטיבה בכל הקשור ליהודה ושומרון. 

 

  זיכרון בבנימין:

ו של יום הזיכרון התקיים טקס מרגש ומרשים בבית "יד לבנים" שעל דרך האבות. את הטקס ערכו בעיצומ

בנות אולפנת נריה, בליווי מחלקת הנוער במתנ"ס, והשתתפו בו משפחות שכולות רבות מיישובי בנימין. אבי 

נשא דברים, וצילה רואה, יו"ר המועצה, הקריא בו כמדי שנה את שמות כל הנופלים מבנימין, מח"ט בנימין 

 פוגל, אמו של אודי פוגל הי"ד, דיברה בשם המשפחות השכולות.

בימים אלה שבהם אנו מתייחדים עם נפגעי הטרור מבנימין, אל לנו לשכוח גם את פצועי בנימין שעדיין לא 

 –החלימו מפציעתם: תושבי בנימין מתבקשים להתפלל לרפואת אודליה נחמה בת מיכל ממבוא חורון 

 ת הפיגוע האחרון ליד בנייני האומה בירושלים, שעדיין מאושפזת במצב קשה.פצוע

 

 : חגיגת עצמאות בנימינית

איש, שנהנו  משלל הפתעות  7000-כ –השנה הגיע מספר החוגגים ביער נווה צוף ביום העצמאות לשיא 

ספורט, ויער מוצל ופורח מופעים, פינות יצירה וליטוף, משחקי אתגר ו –וחוויות שחיכו להם בכל פינות היער 

שאין כמוהו למנגל המסורתי. כמידי שנה השקיעו צוותי המתנ"ס, הביצוע והביטחון רבות כדי שכל הבאים 

 ייהנו מהחגיגה ביער. 

 

 : נופש נשים

מלון הכפרי בקיבוץ חפץ חיים )כשרות נופש נשים של המחלקה לשירותים חברתיים יתקיים השנה אי"ה ב

ביולי למניינם(. פרטים מלאים נשלחו לפרסום לכל  3-5ג' בתמוז תשע"א ) -כים א'בד"צ מהדרין( בתארי

 היישובים, והם מופיעים גם באתר בנימין. 

 

 

 

 בת שלום, המועצה האזורית מטה בנימיןש


