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 דבר מזכיר

 גינון 
השבוע ערכתי סיור עם הגנן לצורך מעקב על המתרחש. בימים אלו מתבצעות עבודות שתילה, חלקם 

בוצעו וחלקם בימים הקרובים. השתילות מבוצעות בין השאר באיי תנועה ברחובות האלון, הדולב 
רחוב ההדס, בשביל המקיף את גני הילדים, במרכז רח'  וההדס. כמו כן בכניסה לגן בראש הגבעה מכוון

האורן, בקצה רחוב האילן, בכניסה לשכונת הזית, בחלק העליון של הציר הדרומי, ומול הגן בנחלת בנים. 
כמו כן הוחלפו חלק מהשתילים העונתיים בכניסה לישוב, בגן פיני, בכיכר העליונה, וליד המשרדים. רוב 

ב שנתיים, ומעט עונתיים. המגמה היא שבעוד מספר שנים כל שטחי הגינון השתילות הם של שיחים ר
יתמלאו בצמחיה ברובה המכריע רב שנתית. צמחיה זו אינה צבעונית כמו פרחי העונה אבל גם בחלק  
מצמחיה זו ישנם פרחים. המרחק בין השתילים גדול יותר, והוא עתיד בעז"ה להתמלאות בעתיד. שימו 

–עלי גוון ירוק חזק, וזה כתוצאה של דישון והשקיה מדוייקים. יוצא דופן בעניין זה לב שרוב הדשאים ב
 הדשא בנחלת בנים שם הייתה לנו בעיה במערכת ההשקיה. הנושא נפתר והצבע יגיע בהמשך.

 
 כביש הגישה

ל. -ראש המינהל האזרחי תא"ל מוטי אלמוז זימן את נציגי הישוב לפגישה השבוע בלשכתו בבית א
ה נקבעה עוד לפני הגעתו של מכתב שנשלח מטעמנו בעקבות התאונה האחרונה. הפגישה היא הפגיש

המשך לפגישה שהייתה כאן לפני כשלושה חודשים ובה העלינו מספר רב של נושאים ובעיקר את 
המתרחש בציר הנסיעה המוביל לישוב. נציגים המוא"ז אמורים להשתתף בפגישה. זו הזדמנות נוספת 

 ות שוב את נושא הבטיחות בדרכים.מצדינו להעל
 נקווה לבשורות טובות 

 
 כרטיסיות נוער - אחרונה  תזכורת

 החודשים הנותרים בגין כרטיסיות נוער לכל הזכאים. 2לקראת סוף השנה יהיה זיכוי עבור 
הנמצא בתיבות הדואר על מנת לקבל את הזיכוי הנותר יש להחתים את מזכירות בית הספר על הטופס 

 זכאים. אחד מהשל כל 
 מי שלא מצא טופס בת.ד שלו נא לפנות לטלי במזכירות  .

 
למזכירות לא יקבלו  11.1.66 -זכאים שלא ימסרו את טופס חתום עד ליום רביעי ה -לתשומת ליבכם 

 . שמחוץ לדלת המזכירותבתיבת את טופס  להשאירהחזר כספי, ניתן 
 

 הודעת מזכירות
 

 .61:11פתוחה עד השעה ת תהיה המזכירו  1..1 -ביום חמישי  ה
 

 

 ערב דרום אמריקאי

 1..1  -שלישי ה דחה ליוםנערב דרום אמריקאי   –תשומת  ליבכם 
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 יום קהילה

 .זאבבבריכת ג. מתושבי הישוב ביום כיף  240 -בשישי שעבר נהנו כ

 ומקווים לעוד ימים רבים של כיף יחד. של התושביםהרבה  השתתפותה על מאוד אנו שמחים

 דה רבה לדני יקותיאלי על היוזמה הברוכה ועל עזרה בארגון. תו

כר והשתיה והכין בעצמו לכל הילדים סוכר תודה רבה לפיני זלייט שהביא את מכונות הפופקורן הסו

   ופופקורן.

 

 בישוב 1. -חגיגות ה
 שנה לישוב 30 -אנו מעוניינים במתנדבים להקמת צוות חשיבה לקראת חגיגיות ה

 ירתם לטובת העניין מתבקש  לפנות לטלי במזכירות. מי שמוכן לה

 
 

 וערנ

 שבוע הבא:
כולל הילדים אשר  -לכל הגילאים. 19:00חדר הנוער יהיה פתוח החל מהשעה  - 1..1 -ביום חמישי ה

 מסיימים כיתה ו' ועולים לכיתה ז'
 

ילויות השונות: השבוע חולקו לתיבות הדואר לוח הקיץ, טפסי הרשמה וידיעון הקיץ המסביר על הפע
 הפעילויות הקרובות:

 
: בתכנית: מוזיקה, על האש, שחייה  19:00בשעה  3.7 -ביום ראשון ה -מסיבת פתיחת קיץ בבריכת נילי

 ₪ . 10 -, עלות26.6 -הרשמה אצלי עד ה -לילית ןהמון כיף
 

 . 28.8 -הרשמה ע"י טופס חתום בלבד. עד תאריך -.16:00בשעה  6.7 -: ביום רביעי הסופרלנד
 

 לא תהיה הרשמה מאוחרת!!!
 
 

 יריד ספרי לימוד :
 

 השנה נתחיל במסורת הפועלת בישובים שונים בבנימין ומצליחה מאוד...
 מטרתו של יריד ספרי הלימוד הינו להקל על המשפחות ברכישת ספרי לימוד ושיתוף והחלפה בין התושבים.

וניינות, ספרי לימוד משומשים שאין בהם צורך לקראת היריד אנו )הנוער(  נאסוף ממשפחות הישוב שמע
ושהינם במצב טוב, כל משפחה אשר תתרום ספרי לימוד תוכל לקחת ביריד ספרי לימוד אחרים כמספר 

 הספרים אשר נתנה.
 גם משפחות שאינן צריכות ספרי לימוד וברשותן ספרים אשר תוכל לתרום הרי זה מבורך.

 
 לכן כל מי שמעוניין לתרום ספרים ש הגדולהיריד יערך כשבוע לאחר תחילת החופ

מוזמן ליצור קשר ואנו נאסוף ממנו את הספרים או לגשת למזכירות עם הספרים 
 ולהירשם שם.

 
 המעוניינים למכור ביריד דברי אוכל/ שתייה/ אומנות מוזמנים לפנות אליי.

 מקווים לשיתוף פעולה 
 

 
 



 . 

 דים:פעילויות ליל
 

 ויות לילדים שיועברו ע"י מדריכות/מדריכים מהנוער:ברצוננו להתחיל בסדרת פעיל
 ו-ה' -ד'  וכיתות-כיתות א'מחודש יולי נפתח שני קבוצות של ילדים:

 כאשר לכל קבוצת גיל יהיה פעילות של כשעתיים בשבוע בשעות הערב! 
הפעילויות הינן בסגנון פעילויות של תנועת נוער הכוללות משחקי קופסא, יצירה, משחקים ברחבי הישוב 

 ועוד...
 הסדר זה ימשיך גם במהלך שנת הלימודים הבאה. -במידה והפעילויות תהיינה מוצלחות

 לחודש. ₪  50להשתתפות יש להירשם אצלי או במזכירות. עלות סמלית של 
 

 משתתפים בכל קבוצה. 10מותנית במינימום  פתיחת קבוצות אלו
 
 

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

 

 ינת המודעה הקטנהפ

 + .6טאי צ'י לגילאי  ישיעור

 . 20:30וחמישי  20:00באולם האירועים בימים שני  רים יתקיימושיעו
 כולם מוזמנים!!!   –למצטרפים חדשים שיעור היכרות ראשון ללא תשלום 

 
תרגול טאי צ'י באורח סדיר מקל על בעיות גב, מפרקים, לחץ דם, משפר את המערכת החיסונית , מסייע 

 ועוד... לשחרור מתחים, משפר את יכולת הריכוז והסבלנות
התרגול מתבצע בתנועות איטיות, מתוך מודעות פנימית לזרימת התנועות, יציבת הגוף והרפייתו ומשמש 

 כסוג של מדיטציה בתנועה.
 

שנים בבית ספר  4השיעורים יועברו ע"י מדריך טאי צ'י מוסמך ויינגט, לאחר הכשרה אינטנסיבית במשך 
 לטאי צ'י בסין.

 
 6.1.11.-150  בדבר פרטים נא לפנות לאייל

 

 קייטנת אומנות בסטודיו של דפנה זמר
ה' בין  -, בימים א'21.7 – 3.7אני שמחה להודיע על פתיחת קייטנת אמנות בחודש יולי בין התאריכים 

. הקייטנה מיועדת לילדים העולים לכיתה ב' ועד העולים לכיתה ט'. בקייטנה ניצור 8.00-13.00השעות 
צירה ברמה גבוהה. וכמובן נאכל ארוחת בוקר מפתה. לפרטים והרשמה נא עבודות אומנות, קרמיקה, וי

 052-8202009 –להתקשר לדפנה זמר 
 

 משפחתון בגעון החדשה

 מקומות לספטמבר 2משפחתון לילדים בגילאי חצי שנה עד שנה באוירה ביתית ומשפחתית נותרו 

 054-4548184למעוניינים יש אפשרות להתחיל מיידית  לפרטים אביבה : 

 שכרהדירה לה
 

חדרי שינה, סלון, מטבחון, אמבטיה מרווחת ומרפסת לנוף. יפה  2בגבעון החדשה, דירת גג, 
 ופונקציונאלית.

 , איילה054-6101305 -פרטים ל
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 *** חדש *** חדש          חדש             
 

 מספרת  הכלבים של מיכל בגבעון החדשה
 450-4002440לפרטים : 

 
 

 דבר מועצה האזורית
 

  ":5"נקודת מפנה 
יקוד העורף יתקיים בשבוע הקרוב בכל רחבי הארץ, בדגש על " של פ5תרגיל החירום הלאומי "נקודת מפנה 

כעשרים מועצות נבחרות, ובהן מטה בנימין. צוותי החירום של המועצה יתורגלו באופן אינטנסיבי בימים שני 
ושלישי, וביום רביעי יתורגלו כלל אזרחי ישראל בכניסה למרחבים מוגנים, ובהם מוסדות החינוך בבנימין 

 19:00-בבוקר ושנייה ב 11:00-ב –עונות(. ביום זה יישמעו שתי אזעקות כחלק מהתרגיל )כולל גנים ומ
 בערב. מזכירויות היישובים וצוותי הצח"י יתכנסו בתום התרגיל לדיון על המענים היישוביים והגברת המיגון. 

ים ביום שלישי השבוע נערכה השתלמות מקיפה לצוותי הצח"י ביישובים. ההשתלמות כללה תדריכ
תיאורתיים, סרטון הדרכה ומצגת בנושא קליטת מפונים, ותירגול תרחישים שונים של מצבי חירום, ובהם 

 חסימות צירים, ירי על יישובים, גיוס המוני, ניתוקי חשמל ומים, ועד קליטת מפונים ממרכז הארץ. 
 

  חוסן משפחתי:
נ"ס, במערב ובמזרח בנימין, בנושא שני ערבי עיון אזוריים התקיימו השבוע על ידי מדור קהילה במת

המשפחה לקראת החופש הגדול. ערבי העיון התקיימו כחלק ממערך היערכות כולל לקראת הקיץ לחיזוק 
התא המשפחתי, הקשר בין הורים לילדיהם, והקשר בין הנוער לקהילה בכל יישוב ויישוב. שותפות רכזות 

בות להצלחת הערבים, שבהם נשאו דברים מרצים מן תרמו ר –הקהילה, רבני היישובים, ומוסדות החינוך 
 השורה הראשונה בתחום החינוך והמשפחה, והשתתפו תושבים רבים.

 
  קורסים ותעסוקה לנוער:

י"ב'( בחופשת הקיץ. הקורסים מסובסדים -מחלקת הנוער במתנ"ס מציעה מגוון קורסי קיץ לנוער )ט'
ספקטים חולקו בימים אלה בתיבות הדואר, ופרטים ישנם ומתקיימים במקומות מרכזיים ונגישים להגעה. פרו

 גם באתר בנימין. שימו לב, ההרשמה עד יום שלישי הקרוב, אל תפספסו.
מתוך ראיית החשיבות הגדולה בתעסוקת בני נוער בקיץ, הוקם במתנ"ס מוקד תעסוקה לבני נוער בחופש 

להעסיק בני נוער, מתוך הבנת חשיבות זו,  הגדול, כדי לרכז הצעות עבודה. מעסיקים שיכולים ומעוניינים
 .mirinoar@binyamin.org.il, 052-3121681מתבקשים ליצור קשר עם מירי 

 
  כנס מדריכי תנועות נוער:

ביום חמישי הבא יתקיים כנס לכל מדריכי ופעילי תנועות הנוער בבנימין. הכנס יתקיים בבית חורון ויכלול 
וראים לכל מדריכי בנימין להיות שותפים, להגיע ולהרגיש חלק מעוצמת תכנים ערכיים וחווייתיים. אנו ק

 הנוער המדריך בבנימין. 
 

  עמותת ותיקי בנימין:
עמותת ותיקי בנימין ובית אל מזמינה את ותיקי בנימין לאירוע הראשון מבין אירועי הקיץ של העמותה: ביום 

הרצאה  -"ירושלים בנפילתה ובתקומתה"  –כוכבא  ביוני, תתקיים הרצאתו של גרשון בר 20שני, י"ח בסיון, 
מלווה בשקופיות וקטעי מוזיקה הסוחפים את השומע אל רוח הזמן והמקום. ההרצאה תתקיים בע"ה בשעה 

 למשתתף. פרטים נוספים אצל רכזות הקהילה.₪  30 -במועדון ענתות. מחיר  20:30
 

 
 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין

 


