
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

תשע"ב באב  'חכ  16.8.12                                                 5362022/  5362131טלפון                                
             E-mail: m@givon.org.il 

 
  

 www.givon.org.il  האתר של הישובכתובת  

 m@givon.org.il   של הישוב הוא( המיילכתובת דוא"ל )  

 נשמח אם תגבירו את השימוש בתיבת הדוא"ל.   

 (, שרון בסלויהודה ברוינר )  רותדבר המזכי
 

  ביום ראשון ,נחזור לפעילות 3123  באוגוסט 32-34  המזכירות תהייה סגורה בין התאריכים 
  .3123   באוגוסט 37בתאריך 

 
 אסיפת חברים

. בהעדר מניין מספיק לקיום , ביקב 11;31, בשעה  3123באוגוסט  38האסיפה תתקיים ביום שני  
 ותתקיים בכל מניין חברים שיהיה נוכח. 41;31הישיבה, ע"פ הנהלים, היא תידחה לשעה 

 
 על הפרק 

 
 יום שיפוץ האולם.אישור תוספת תקציב מה"קרן לפיתוח" לטובת ס 

 
 גינון

נבקש להדגיש את ההחלטה של וועד ההנהלה כי הכפיפות של הגנן מר נריה גדות, הינה לוועדת 
 פיתוח, בניה וגינון וכל מי שמבקש להביע דעה או בקשה, יעשה זאת באמצעות החברים בוועדה זו.

 
 

 הסעות לבתי הספר התיכוניים בירושלים 
 

 ;צאו משני מוקדים יההסעות 
 סובת האוטובוסים –תחנת עליה ראשונה בכיכר העליונה 

 מתחת לגני הילדים. –תחנת עליה שניה כיכר רחל 
 

  ;להלן החלוקה לפי בתי ספר ושעת יציאת ההסעה
 

  שעת יציאת האוטובוס              בתי ספר                                                                              

 בדיוק 11;8                                                            .,יובל , זיו בויאר ה, מכללת אורט,"ליד 
 בדיוק 11;8                                                                .אומנויות, רעות, דנמרק, חוות הנוער

 בדיוק 31;8                                                                                    . אורט רמות  ,רנה קסאן
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באשר  הינו רק לשעות הבוקר (החברה לפיתוח) הסדר ההסעות עם החל"פלתשומת ליבכם : 
תדרשו למלא טופס שיחולק בתיבות הדואר שלכם ולצרף מערכת שעות  , חזרה מבית הספרל

 הספר.  בית , על ידי חתומה
 
 

 הסעות לבתי הספר בגבעת זאב והסביבה 
 

 בדיוק  41;8                                ממלכתי ב' , בית חורון 
 בדיוק  36;8גבעת זאב                                                                                 חטיב הביניים ב

 בדיוק     51;8                                                                                       ממלכתי ג'                    
 

 בחירות לראשות המועצה 

מי שמעוניין לבדוק אם שמו מופיע בפנקס הבוחרים מוזמן להגיע פנקס הבוחרים הגיע למזכירות. 

לאחר מועד זה, יושב פנקס הבוחרים   .3123ט  באוגוס :2  -ה  למזכירות בשעות הקבלה, עד לתאריך

 למועצה האזורית, על פי דרישתם.

 

 שעות פעילות הדואר בישובנו:

 

      11;11-31;29בין השעות    ראשוןיום 

 11;11-24;21בין השעות    שנייום 

 11;11-29;26  בין השעות   שלישייום 

  11;11-31;29בין השעות    רביעייום 

  11;11-26;23השעות   בין  חמישייום 

 

 )שלגית אליהו, שוקי סגל, מוריס אלקובי( ןוגינוועדת פיתוח בנייה 

וב ומקדישים זמן רב מאוד לנושא. אנו מסיירים ביישוב באופן אנו שוקדים על טיפוחו של הייש( א

 קבוע, מקיימים קשר הדוק עם הגנן, מבקרים את עבודתו, נפגשים לצורך תכנון וחשיבה.  

 

בודה רבה, נדרשת השקעה רבה בניקיון שטחים מעשבייה יבשה, קילטור הגינות השונות, הע( ב

גיזום צמחים, טיפול בצנרת והסדרת השקיה, כיסוח מדשאות.  מכינים את הגינות הציבוריות 

חדשים והפרחת היישוב . כמו כן, אנו מטפלים בכמה מוקדים של "ריאות לשתילת צמחים 

 ף לסל תקציב מוגבל. הכל נעשה בכפוירוקות" . 

גנן היישוב, נריה גדות, עובד על פי תכנית מותווית שמתואמת איתו, בשונה מהעבר, שעבודת ( ג

 הגנן נעשתה ללא תכנון ועל פי פניות של תושבי היישוב. 

 על אף כל האמור לעיל, אם לא נקבל שיתוף פעולה מחברי היישוב, השקעתנו תרד לטמיון.( ד
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 ;לב לנקודות הבאות נבקשכם לתת תשומת

חברי היישוב פגעו בצנרת הסמוכה לביתם, לאחר שביצעו פיתוח סביב הבית.   על פי החלטת  (2

וועד ההנהלה, תושבים אלה יתבקשו להשיב את המצב לקדמותו, תוך שבוע מיום הפנייה 

אליהם. בתום שבוע ואם העניין לא יטופל על ידי התושב הפוגע, היישוב יתקן את הנזק 

 ב את התושב בעלות החומרים ושעות העבודה . ויחיי

תושבים מתבקשים להימנע מלהחנות את כלי הרכב שלהם על שטחי הגינות הציבוריות.  (3

על כל נזק חברי היישוב המשכירים בתים, מתבקשים להעביר את ההנחיה גם לשוכרים. 

 . תושב היישוב -שיגרם על ידי שוכרים, האחריות וגם החבות, תחול על המשכיר 

בתחילת השבוע, נצפה טנדר  ברח' האלון כשהוא חונה במלוא כובד  - חוצפה בהתגלמותה (4

משקלו על גינה ציבורית . הרכב פגע בצנרת ומים רבים זרמו. הואיל ולא ידענו למי שייך 

 הרכב ומאחר ולא יכלו להגיע לצנרת הפגועה , נגרם נזק נוסף של עלות מים יקרים

הרכב צולם .   לקרקע בשל הידוקה, דבר שיקשה על עיבודה . נזק נוסף נגרם  .שהתבזבזו

הבוקר, יום . משכיר את דירתו( יחויב לתקן את הנזק על חשבונוחבר היישוב ה) המשכיר

ה ציבורית. הרכב צולם פעם באוגוסט, נצפה הרכב פעם נוספת חונה על אותה גינ 27חמישי, 

 התייחסות וועד ההנהלה.  נוספת והסוגיה הזו, של זלזול וחבלה מכוונת תקבל

תושבים מתקשרים למזכירות ודורשים )לפעמים לא בטון נחמד..( שהגנן יעבוד בשטח  (5

 ם. -ל--הסמוך לביתם. אנו מבקשים מכולם להתאזר בסבלנות רבה. הגנן יגיע לכו

נא להקפיד לפנות את הגזם למקומות המוסדרים. נא הביאו זאת לידיעת הגננים הפרטיים.  (6

 א על תושב היישוב .האחריות הי

 המשיכו בבקשה לדווח על נזילות , בכל עת שמתגלה, תוך ציון מיקום מדויק. –מים  (7

בעלי כלבים מתבקשים לדאוג שכלביהם לא יעלו על הגינות הציבוריות ולא  –צואת כלבים  (8

 יעשו צרכיהם על המדרכות. 

 

 )רונית גורני, אליעזר שמאע, פיני זלייט( ועדת תרבות

 

 עם הזמר אמיר מלהקת "אבן ירושלמית"
 20:11 –בשעה  2102באוגוסט , 22ביום רביעי , 

 בחצר היקב
 כולם מוזמנים !!
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 ,מטילד אנקרי)יואב בן חיים, טלי סמילנסקי,   - וךועדת חינ

 .(נירה חסון, יפעת דילון , אליה זלייט

 
 ימי הפעילות:

 
בדיוק מהכיכר  11;27אשון לציון!!!!  יציאה בשעה נצא לסופרלנד ברבאוגוסט,  22 -ביום רביעי ה

 העליונה! 
  

תתקיים בחדר נוער פעילות סגירת קיץ לכל הגילאים!  11;:2, בשעה באוגוסט 23 -ביום חמישי ה
 כולם מוזמנים!!

 
 הנות מיום הקהילה במגרש הישוב! יהנוער  מוזמן  ל – 24.8 -ביום שישי ה

 
 למתגייסים 

 י לגיוס מתנת מתנ"ס בנימין.מחכה לכם במזכירות ש
 אני מאחלת לכם גיוס קל ומהנה!! 

 
                    

 
 שבוע טוב ומוצלח,

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

 

 (ירמיהו -נועה שוראקי)  רכזת קהילה

 .היישוב לילדי משחקיה להקמת נוספות תרומות ולבקש, רםשת למי להודות ברצוני .2
 
  !!להצטרף  מומלץ  א+ בהנחיית ליאור לבי61. כידוע מתקיים חוג התעמלות לגילאי 3

 פרטים במזכירות.    
  ברצוני להודות לענת פרלמן .בחצר היקב באוגוסט התקיים קונצרט כלי נשיפה 9בתאריך   .4

 ולכל  המשתתפים . שסייעה בהשגת להקת הנגנים 
 

 סיור סליחות
 

 סליחות בטבריה. טיול מתארגנת קבוצה 
 . 3123בספטמבר , 31,ביום חמישי 

 לאיש.₪  211בטיול ישולב סיור בטבריה העתיקה ,כולל ארוחת ערב. עלות הטיול 
 איש לפחות. 51קיום הטיול מותנה בהשתתפות של 

 .168-9297998ו מנחם שרון ,א 6473133במזכירות  ,3123 בספטמבר 2ההרשמה עד 
 

 הטיול לו"ז 
 יציאה מגבעון החדשה. –            11;28

 סיור במפעל לייצור שופרות. – 56;11-31;31
 סיור בקבר רמב"ם.  - 41;26-32;32
 מיצג על הכנרת מטיילת טבריה.  - 11;41-33;32
 ארוחת ערב. -  41;11-33;33
 סיור בטבריה העתיקה.  - 41;41-11;33
 אמירת סליחות בקבר רבי מאיר בעל הנס. -  41;41-12;11

 הגעה משוערת לגבעון החדשה. -                41;5
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 מצרפת כתובתי בדואר אלקטרוני לכל הערה/הארה
noanoa171@gmail.com                 

  שיתוף פעולהאשמח לקבל                                                            
 052-5295504נועה                                                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ינת המודעהפ
 

 057-3235632לפרטים .  בישוב ל תשע"ג "דרושים מאבטחים ,לאבטחת גני הילדים לשנה. 
 
 אוכל לבעלי חיים 

 לבעלי החיים.  שאריות של לחם וירקות, ח להביא לנו לכל מי שטור אנו אסירי תודה 

 .165-9289839, 919122:-165ניתן ליצור איתנו קשר בטלפונים הבאים; 

 נשמח להמשיך לקבל שאריות של לחם וירקות וקליפות אבטיח. 

 אנו גרים ברח' האלון אצל משפחת אליהו, בית שישי מצד שמאל.

 

 ורד ואסף כהן

 
 

 סוף קיץ!!! הפנינג

 2102 לאוגוסט 22

 02:11-00:11 בין השעות
 דליקים במגרשמתנפחים מ

 פופקרן, שתיה ושערות סבתא 
 הפתעה מיוחדת לעולים לכיתה א'

 

 
 

 
 

 במגרש
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 מכל הלב

 
 נו היקר הנה הגיע רגע הגדוללדביר בנ

 וצה"ל בחר בך לתותחנים
 מאחלים לך שירות יעיל ומשמעותי

 שתדע לתרום ולהירתם 
 אוהבים אותך

 אבא,אמא,עידו ועמית
 .מכל החברים והחברות בישובו

 

 ינת הפרסוםפ

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

. 
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 מעסה מנוסה ומיומן 
 

 גר מכללת רידמן ,המתמחה במגוון שיטות טיפול ועיסויים כגון;בו מעסה מוסמך ובעל ניסיון רב,
עיסוי נשים הרות וטיפול באבנים חמות ,ישמח להגיע לביתך  רקמות עמוק, רפואי, שוודי, קלאסי,

 165-5669345ולהעניק לך עיסוי מפנק ומרגיע ,או טיפולי לפי הצורך. רענן 
 
 
 שיעורים פרטיים במתמתיקה 
 

 ב במתן שיעורים פרטיים במתמטיקה בכל הרמות ובהכנה למבחנים מהנדס בעל ניסיון ר
 163-9619:33ורענון החומר לקראת שנת הלימודים  לפרטים ; דני 

 
 

 נדל"ן
 161-7388:12 ים בלבדיבסטנדרט גבוה, לרצינוילה   -למכירה 

 163-3714964חדרים ,בראש הגבעה לפרטים  :וילה   - למכירה. 

 13-6472:14; לפרטים . מיידי ,מרוהטת חלקית חדרים, 5דירת   – להשכרה . 

 161-6329184 - יורם ; לפרטים. מרפסת  ,ר"מ 1:מפלסים  3דירת סטודיו  - להשכרה 

 חדרים ,ובנוסף יחידת השכרה עם כניסה נפרדת, לפרטים  8ברח' הרותם קוטג'   -  למכירה 

                       161-7352846.           

 161-8834653חדרים, בשכונת הזית ,לפרטים  8דו משפחתי ,  -  ה/השכרהלמכיר. 

 

 

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

בסוף שבוע זה חל החג המוסלמי "עיד אל ביטר", ולקראתו כבר אירעו כמה מקרי  הרמדאן וחגיו:
 גניבה וניסיונות גניבה )בעיקר של עדרי צאן(. אנא הגבירו עירנות. 

חרון של הרמדאן( שהינו גם ערב החג, צפויה תנוער כבדה מאד בשעות ביום שישי הקרוב )היום הא
השעות הקרובות לשבת. בימים האחרונים אנו כבר עדים לפקקים הנגרמים בשל  –אחר הצהריים 

צוואר הבקבוק. תושבי בנימין נקראים להקדים  –עומסי תנועה אלה, בעיקר באזור אדם חיזמא 
 ל הדבר גם לאורחיהם. נסיעותיהם בערב שבת זו, ולהודיע ע

 
משפחות עולים מצרפת שהגיעו בסוף השבוע שעבר הישר  23אנו מקבלים בברכה  עולים חדשים:

משדה התעופה לעלי. שם התקבלו בטקס חגיגי ומרגש עד דמעות. אנו מאחלים להם קליטה קלה 
 בארץ ישראל. 

 
 –חנה" בשילה הקדומה  כמדי שנה גם השנה יתקיים ארוע "תפילתתפילת חנה בשילה הקדומה:  

תפילת נשים, סליחות וניגונים )עם שיעור של הרבנית ימימה מזרחי ומופע של אהרון ואפרת 
. המעוניינים בהקמת דוכן מכירה )לא מכירת :.23רזאל(. השנה יתקיים האירוע בכ"ה באלול, 

לפרטים נוספים . art@telshilo.org.ilמזון( מוזמנים ליצור קשר במייל; 
;www.telshilo.org.il  
 

 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו גם בפייסבוק 
  

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין

 

https://owa.binyamin.org.il/owa/redir.aspx?C=383c6922cb4842dfb10ce399628b6ca8&URL=mailto%3aart%40telshilo.org.il

