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לקראת שנת הלימודים החדשה צוות המשרד המזכיר וועד 
שנת לימודים  לכל ילדי גבעון החדשהההנהלה מאחלים 

 גים והנאהימוצלחת ופורייה ,שנה של הש
 

 מזכירותדבר ה
 שלום לכולם!

 .5שמי יהודה ברוינר ואני המזכיר החדש של הישוב, אני גר באפרת נשוי +
 י מקווה, בעזרת ה', לקדם את הישוב ולתרום לפיתוחו ושגשוגו.אנ

 אשמח לכל פניה ובקשה וכמובן לעצה. 
 בברכת שנה טובה!!

 יהודה 
 

 הסעות לבתי הספר התיכוניים בירושלים
 

 בשעה טובה ומוצלחת קיבלנו את לו"ז ההסעות לבתי הספר התיכוניים בירושלים
  –ההסעות יצאו משני מוקדים 

 סובת האוטובוסים –ה ראשונה בכיכר העליונה תחנת עלי
 מתחת לגני הילדים. –תחנת עליה שניה כיכר רחל 

 
 להלן החלוקה לפי בתי ספר ושעת יציאת ההסעה 

      
 שעת יציאת האוטובוס                  בתי הספר

 
 בדיוק 0077                   לידה, מכלללת אורט,אקדמיה למוסיקה, בויאר.       

 בדיוק 0077אומנויות, רעות, אורט מינקוף, דנמרק, חוות הנוער, הדמוקרטי.     
 בדיוק 00:7רנה קסאן                                                                             

 
 יקבלו כרטיסיות.י -אורט רמות  
 

 תדרשו למלא  לגבי חזרה מבית הספרשהסדר ההסעות עם החל"פ הינו רק לשעות הבוקר,  תשומת לבכם
 ולצרף מערכת שעות חתומה מבית הספר.  הדואר שלכם טופס שיחולק בתיבות
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 ערב מוסיקה קלאסית
 

   סית אקונצרט מוסיקה קל נערוך במועדון היקב  21:00לספטמבר בשעה  7-ה ביום רביעי הקרוב 

 
 טית . ומוסיקה מתקופת הרנסנס.נאזין למוסיקה אירית . סקו " שני כינורות וגיטרה "

 

 !!!כולם מוזמנים
 
 
 
 

 יריד אומנות ויצירה

 יריד אומנות ויצירה לקראת השנה החדשה 

 בחצר היקב. 12:00-16:00בין השעות   2011בספטמבר  23 -יתקיים ביום שישי ה

 הנכם מוזמנים לבוא וליהנות מאומנות ויצירה, מוסיקה, יין תוצרת היקב וכיבוד קל.

 לראותכם ! נשמח

 קשר עם. המזכירות. נא ליצוראומנים המעוניינים לקחת חלק ביריד

             

 סיור סליחות בצפת 

 
 יום חמישי,סיור לילי בחודש אלול 22/09/11אנו מזמינים אתכם לסיור סליחות בצפת בתאריך 

 בסימטואותיה  העתיקים של צפת. בבתי הכנסת העתיקים והדמויות הססגוניות .
 לפנות בוקר .  04:00וחזרה בשעה  19:00אה בשעה יצי

 ₪. 60עלות הטיול 
 057-8186887פרטים והרשמה אצל מני שרון 

 מהרו והירשמו מספר המקומות מוגבל 
 
 
 
 
 
 שות הישוב היקרות!נ

 לידיעתכן המקווה שבה לפעולה. 
 לטבילה במקווה סגולות רבות לבריאות פיזית, רוחנית, להתחדשות ועוד.... 

 ן מוזמנות להגיע ולחוות.)רצוי לקבוע יום מראש(את
 750-5070060בברכה שלומית 
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 וערנ
 

היה חופש נהדר!!! נהניתי איתכם מכל רגע!! ) בערבים הפתוחים, בקולנוערים הכושלים, במסיבות בריכה  בני נוער יקרים,
בכפר אדומים(  177נגד  1 -ילה לבן, ברחובות שלנו בת"א, בפארק, שפיים, טיול לצפון יומיים, בל -בנילי, בסופרלנד, לונה

 ( !!!-שתהיה לכם תחילת שנת לימודים נעימה. אוהבת תמיד 0
 

 שבוע הבא:
  -פעולת פתיחת שנה

 
 פעולת פתיחה רשמית לילדי כיתות ז' הטריים, כדאי להגיע! – 10077בשעה  0.6 -0  יום שלישי הח'-לכיתות ז'
  7077:בשעה  0.6 -ישי ה0 יום שלי'-לכיתות ט'

 
 פעילויות לילדים: 

 
 פרטי הפעילויות לשבוע הקרוב יפורסמו אישית לילדים המשתתפים בפעילויות.

 
 -ד( במידה ולא יהיו מספיק ילדים-בשבועיים הראשונים של חודש ספטמבר נעשה הערכה לגבי קב' הקטנים )כיתות א'

 נבטל אל הקבוצה.
 

פעולות(  4-ש"ח ל 50יות הינו חודשי ) להזכירכם: התשלום על הפעילו
 באחריותכם לשלוח את הילדים לפעילויות.

 
 

 שבוע טוב ומוצלח,

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

 
 

                   
 
 
 
 

 הרשמה לצהרון בעיצומה ה
 

 בהדרכתה וניהולה של תמי חמו )סייעת גן תפוח( הצהרון של גבעון

 )לילדים וותיקים( 711:.1.6צהרון יחל את פעילותו החל מיום חמישי ה

 ? מה בתוכנית

 חוג אפייה ובישול, חוויות ופעילויות יום יומיות של חוגים הפעלות וסדנאות כגון חוג חיות, חוג תיאטרון,

                                                                     ... חוג אומנות ג'ימבורי שעת סיפור אחת לחודש ועוד ועוד

 . קייטרינג התעשיינים וארוחת ארבע פרי וכריךארוחת צהריים חמה ומגוונת שתסופק ע"י 

 .הצהרון יעבוד בחופשות לפי מתכונת משרד התמ"ת המון כיף והנאה גם בחופשות החגים

ישנה אפשרות לשעה נוספת בתוספת )עקב אופק חדש(  10007 - 10077  ה, –ימים א : שעות הפעילות

הול הצהרון יהיה תחת פיקוחה של תמי חמו ני. העלות כוללת את הימים המלאים בחופשות הגן .תשלום

 .לוח חופשות צהרון יחולק בתחילת השנה ,להסדרי תשלומים לפנות ישירות לתמי

 
 0.0.11:הורים שטרם נרשמו יש לבצע הרשמה עד ליום 

 ,  025363552  75706100:0אצל תמי 
 בברכת שנה 

 תמי, טובה ומוצלחת

mailto:noargivon@gmail.com
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 פינת המודעה הקטנה

 דירות להשכרה

 757-0:00671חדרים מרוהטת,ולרצינים בלבד  0.5וילה  למכירה 

  757-0:011:0,  757-0001006חדרים, מרוהטת חלקית , כניסה מידית , לפרטים 0  :להשכרה . 
 

 שיעורים פרטיים במתמטיקה
  

 מהנדס בעל ניסיון רב במתן שיעורים פרטיים במתמטיקה בכל הרמות ובהכנה למבחנים ורענון החומר 
 ::05706-:75הלימודים  לפרטים 0 דני לקראת שנת 

 
 ספרית בגבעון החדשה 

 
 שנות נסיון  ::חדש בגבעון חדשה ספרית מקצועית מצרפת מקבלת לקוחות בביתה,

 תספורות,פסים ,פו ועוד...
 קרול.  00:50::-750לנשים ונערות בלבד,לפרטים 

 
 

 החדשה לגבעון חוזר" בריא לגדול"
 דיםליל נכונה ותזונה ספורט חוג

 
 .נוספת לשנה ממשיכים אנו שעברה בשנה החוג הצלחת לאחר

 'ד -ו' ב: בימים יתקיים החוג השנה
 

 :קבוצות לשתי ויתחלק
 .נכונה ותזונה כיף, ספורט –' ו -'ד

 .בריא חיים אורח והקניית גופנית פעילות של בשילוב קבוצתית הרזיה סדנת –' ט-'ז
 

 7/7/2011 בתאריך היכרות ליום מוזמנים הנכם
 16:00: בשעה ו-ד לכיתות
 .17:00: בשעה ט-ז ולכיתות

 .החדשה גבעון, אירועים באולם
 

 :והרשמה נוספים לפרטים
 050-7235545 יאיר,  054-7453306 אסנת
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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

 הרס כרם בעדי עד: 
 

ם דרומית לעדי עד. ההנחיה השבוע הגיעו כוחות משטרה וצבא ללא הודעה מוקדמת, והחלו בהרס כרם ענבי
להרס ניתנה על ידי היועץ המשפטי של המינהל האזרחי, אשר לא פעם בעבר התברר שהנחיותיו ניתנו מבלי 
למצות את בדיקת כל הצדדים עד תום. במקרה דומה שבו טען ערבי לבעלות על קרקע שעיבד תושב שילה, 

שיתחיל לעשות בה כבשלו, אך בבירור בבית הובא הערבי על ידי המינהל האזרחי לחלקה המעובדת כדי 
 המשפט התברר שאין לערבי זה הוכחת בעלות על הקרקע. 

גם השבוע עם הגעת כוחות ההרס הצליחה תנועת "רגבים" למהר ולעתור לבג"ץ, ועל כן המח"ט ניאות לעצור 
תנקוט במהלכים את ההרס בעיצומו לעת עתה. אנו מבקשים מכל התושבים להגביר עירנות, והמועצה מצדה 

 כדי שאירוע כזה לא יישנה.
 

  "ניחוח מדבר":
 

חיבור מרתק בין  -"ניחוח מדבר"  –המועצה והמתנ"ס מזמינים את התושבים למופע ייחודי ללא תשלום 
 התזמורת האנדלוסית הישראלית והפייטן חיים לוק עם שלמה בר והברירה הטבעית.

כרטיסים  -שמונאים. הכניסה ללא תשלום אך עם כרטיס בלבד בח 0.6המופע יתקיים ביום חמישי, ט' באלול 
 ניתן להזמין אצל רכזות הקהילה.

 
  אירוע אזורי לותיקים:

 
עמותת ותיקים בשיתוף ישובי גוש אדומים מזמינים את ציבור הותיקים למפגש נוסף במסגרת האירועים 

על שירים מההיסטוריה של מדינת  -" הבא ונתעודדה" -האזוריים0 הרצאתו המיוחדת של אלידע בר שאול 
 ישראל ועל מה שעומד מאחוריהם.

כיבוד ₪.  07 -במועדון מצפה יריחו. עלות משתתף  7007:בשעה,  0.6הערב יתקיים בביום שלישי, ז' באלול, 
 .:comvatikimbakehila@gmail. 06700:1-75 -קל יוגש במקום. לפרטים והרשמה 

 
  עשור לצוותי הצח"י:

מדור קהילה שמח להזמינכם לערב של הוקרה והערכה למתנדבי צוותי הצח"י ובני זוגם, שיתקיים ביום רביעי, 
 -באוניברסיטה העברית ירושלים. בתכנית0 דברי ברכה והוקרה  16015, בשעה 711:.1.6:כ"ב אלול תשע"א, 

חנן יובל וישראל גוריון שרים משיריו של בני  - "החברים של בני"ע0 מר אבי רואה ראש המועצה, ומופ
 .10.6אמדורסקי. הרשמה אצל רכזות הקהילה עד ט"ו אלול, 

 
  משרד הפנים שלוחת מערב בנימין:

, שעות קבלת קהל בשלוחת משרד הפנים בחשמונאים בימי 711:.0.6החל מיום שלישי הקרוב, ז' באלול, 
 (. 10077-16077)במקום  10077-10077שלישי יהיו 

 
 

 
 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין
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