
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

גתשע"ב' חשון   18.10.12                                                     
 
 

 (, שרון בסלויהודה ברוינר )  רותדבר המזכי
 02-5362022, 02-5362131:   טלפון

   www.givon.org.il  האתר של הישובכתובת   

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

 נשמח אם תגבירו את השימוש בתיבת הדוא"ל.   

 

 וועדה אסטרטגית
 

, ביישוב הבניה נושא את לקדם מ"ע ל"הנ הוועדה  הקמת על החליט הישוב וועד חודשים' מס לפני
 להפעיל, ראשון כצעד, הוחלט, משפטית מבחינה הקיים בהמצ הבנת לאחר. שונים בכיוונים

 . אמנה מול מ"למו צוות הוקם כך לצורך, זימה בגבעת" אמנה" עם הפעולה שיתוף את מחדש
 מספר נפגשה במהלכו. זה מ"במו השונים הנושאים לגבי ארוך חשיבה תהליך עברה הוועדה
 .וניםהש בנושאים וגיבוי העמדות התאמת לצורך הוועד עם פעמים

, לרום איציק, אליאב בועז( וועד חברי גם שהם) אוליצקי גדליה, ארנסטי ניר: הם הוועדה חברי
 .המזכיר – ברוינר יהודה, דוד בן דודי, שפר יוסי, בנדל דובי, ארד משה

 
 

 הסעות
 

דנמרק ו , מינקוף, חוות הנוערההסעה היוצאת לכיוון גבעת רם, בויאר 28.10.12החל מתאריך 
מקום פנוי ילדים  ישבאם , ותמשיך עד ביה"ס לאומנויות, 7:00במקום ב  6:45 תצא בשעה

 נא להערך בהתאם.מכיתה ט' יוכלו לעלות על ההסעה, 
 
 
 

 כביש מנטה ומטעים
 

  עבר השבוע כיסוח של צמחיה משני הצדדים. הכביש
 
 
 
 
 

http://www.givon.org.il/
mailto:m@givon.org.il
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 חובות תושבים
 

   עלי החוב, להסדיר את חובותיהם  וועד ההנהלה מייחס חשיבות לכל חוב, קטן כגדול ומבקש מב
 בהקדם. 
חויב על ידי הבורר להחזיר את מלוא ₪,  9.000 :   תושב היישוב שצבר חוב של השבועבוררות 

  עו"ד.שכר טרחת ₪  5.000 ובנוסףכולל ריבית והצמדה החוב , 
 מנעו מלהגיע למצב זה!!יאנא ה

 
 
 

 מכרז להפעלה –ג'ימבורי 
 

 רי לפעמיים בשבוע שעתיים בכל פעם.ה לג'מבו\ה מפעיל\דרוש
 יתרון. –או נסיון בתחום של פעילות גופנית לילדים\השכלה ו

 נא להגיש קורות חיים למזכירות.
 
 

 חתולי רחוב
 

 ת שבוע הבא אנו מחליפים מכולה פתוחה במכולה סגורה, אנא הקפידו לסגור את בתחיל
מספר מקומות, אך אם יתברר המכולה לאחר זריקת האשפה. אנו רוצים לבצע מהלך זה ב

את המכולה פתוחה או הזבל נשאר בחוץ לא יהיה טעם למהלך זה והוא  משאירים שאנשים
 ייפסק.

 
 

 החזרי נסיעות 
 

 . ע"י בית הספר , יש להחזיר את הטפסים +מערכת שעות חתומה  - לתשומת לבכם 
 מי שלא יחזיר את הטפסים ,לא יוכל לקבל החזר נסיעות.

 
 
 

 לות הדואר בישובנו:   שעות פעי

 

 עד שעה משעה  יום בשבוע

 20:00 18:00 יום ראשון

 13:00 10:00 שני יום

 18:00 15:00 שלישי יום

 20:00 18:00 רביעי יום

 15:00 12:00 חמישי יום
 
 
 
 
 

http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%93%D7%95%D7%90%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C+%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D&hl=iw&sa=X&biw=819&bih=387&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=H8WdTZ2jzkbQbM:&imgrefurl=http://www.epochtimes.co.il/news/content/view/14275/92/&imgurl=http://www.epochtimes.co.il/news/images/stories/2010d1/environment/168_doar_s.jpg&w=280&h=210&ei=jPk-UJjMEYSn4gTkyYCgDg&zoom=1&iact=hc&vpx=142&vpy=56&dur=1156&hovh=168&hovw=224&tx=118&ty=89&sig=112305127067185590604&page=3&tbnh=103&tbnw=187&start=22&ndsp=13&ved=1t:429,r:11,s:22,i:179
http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%93%D7%95%D7%90%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C+%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D&hl=iw&sa=X&biw=819&bih=387&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=H8WdTZ2jzkbQbM:&imgrefurl=http://www.epochtimes.co.il/news/content/view/14275/92/&imgurl=http://www.epochtimes.co.il/news/images/stories/2010d1/environment/168_doar_s.jpg&w=280&h=210&ei=jPk-UJjMEYSn4gTkyYCgDg&zoom=1&iact=hc&vpx=142&vpy=56&dur=1156&hovh=168&hovw=224&tx=118&ty=89&sig=112305127067185590604&page=3&tbnh=103&tbnw=187&start=22&ndsp=13&ved=1t:429,r:11,s:22,i:179
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 ירמיהו( -רכזת קהילה ) נועה שוראקי
          noanoa171@gmail.com   5255504-052ה נוע    

    

       
 

נקיים פעילות חווייתית מגבשת,  המיועדת לכולם: זוגות ,   10.00בשעה  20.10.12ביום שבת  
 בודדים, משפחות , או כל הרכב אחר.

 
 המשתתפים יתרכזו באולם האירועים, שם יקבלו כתבי חידה והנחיות כיצד יתנהל המשחק.

 
מצוא על פי החידות, עשר מילים המופיעות על גבי שלטים, להסתובב ברחבי הישוב ול -המטרה 

 תמרורים, סטיקרים וכד'.
 

 הזוכים  במקומות הראשונים יזכו בפרסים בעלי ערך שווה.
 

 כדאי  להגיע!!!!
 

 הרשמה באמצעות מייל חוזר אלי או במזכירות.
 

 תודה  גדולה  ליאיר  מצפה  על  יוזמתו   להפקת  פעילות  מבורכת  זו.
 
 
 

 
 

 נקיים במשחקייה שעת סיפור, מתוך הספר 17.00בשעה  23.10.12-ביום שלישי ה
 הפעילות מיועדת לילדי הישוב ומותאמת לגילאי גן וכיתות א' ב'. "הפיל שרצה להיות הכי" .

 ₪ 5עלות הפעילות : 
 

 אשמח לראותכם
 
 
 

 צוות חרום ישובי –צוות צח"י 
 

"י. המפגש יתקיים בשעות הערב ויועבר ע"י איש בשבועות הקרובים נבצע מפגש לחברי הצח
להעמיק את הידע מקצוע שהוזמן במיוחד. מטרת המפגש: הכרת החברים בצוות ותפקידם, וכן 

 .והכשירות של כל חברי הצוות
ליחידים, / משבר חירום. בעת הצוות נועד לספק מידע, סיוע פיזי, רפואי, נפשי, חינוכי וחברתי

 למשפחות ולקהילה.
מנות זאת ובעיקר עקב המצב הבטחוני העתידי הלוטה בערפל. במידה ויש תושבים בהזד

המעוניינים  להצטרף לצוות החירום בעיקר מתחום החינוך ותרבות, רווחה והרפואה. מוזמנים 
 .למזכירותלפנות אלי או 

 
 רכזת הקהילה –ועה נ

mailto:noanoa171@gmail.com
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 רכזת נוער ) אליה זלייט(

 מיקום תיאור הפעילות לאירובד גי עד שעה משעה  תאריך יום בשבוע

 21.10.12 יום ראשון
  

 חדר הנוער פעילות חופשית   ח-ז 20:30 00:11

 חדר הנוער פעילות חופשית    ט' ומעלה   20:30 יום ראשון 

 חדר הנוער פעילות חופשית כולם  19:00 23.10.12 יום שלישי
 יום חמישי 

25.10.12 

 חדר הנוער פעילות חובה    ט' -ז' 20:00 19:00

 חדר הנוער פעילות חופשית    כולם   21:11 יום חמישי 
 

 פיינטבול:
 

 נצא לפיינטבול ירושלים בבית ברל יחד עם ישוב ענתות  בנובמבר 3 -, הביום שבת
 .11:30יציאה מהישוב בשעה 

 , לא תהיה הרשמה מאוחרת, 21.10.12הרשמה עד תאריך 
 להעביר אליי או למזכירות אישור הורים חתום.        ההרשמה לפיינטבול באישור הורים ,יש 

 מספר מקומות מוגבל...
 

                       
 
 

 פינת הפרסום
 
 
 מעסה מנוסה ומיומן 
 

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

 054-4558234ולהעניק לך עיסוי מפנק ומרגיע ,או טיפולי לפי הצורך. רענן 
 
 כפית דיגיטלית 

 
גרם. אידיאלית לבישול ואפייה.  0.1כף מדידה דיגיטלית, שוקלת בדיוק של  –במבצע 

בלבד.  ₪  50 –ויותר . אנו מוכרים במחיר מציאה מדהים  ₪ 120-בחנויות נמכרת במחיר של כ
 המלאי מוגבל . 

 ורד. – 0545808011 טלפון:
 
 שיעורים פרטיים במתמתיקה 
 

 מהנדס בעל ניסיון רב במתן שיעורים פרטיים במתמטיקה בכל הרמות ובהכנה למבחנים 
 052-8508922ורענון החומר לקראת שנת הלימודים  לפרטים : דני 

 
 

 ורים פרטיים במתמתיקהשיע 

 
 ט'  –שיעורים פרטיים במתמטיקה לתלמידי א' מעבירה  חיילת משוחררת עם ניסיון בהוראה,

 .     050-5515399במחירים  נוחים לפרטים : אלונה  
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  מטפלת 

 
 לטפל מעוניינת. בתינוקות בטיפול נסיון ובעלת נמרצת ,חייכנית, ילדים לארבעה אמא, 27 בת

 .החדשה בגבעון בביתי ומעלה חודשים 3 מגיל ת/בתינוק
 .054-6876880, אליאב לירון: ושאלות לפרטים

 
 
 
  סדנא תכשיטנות 

 
 בסדנה נלמד לעצב תכשיטים ולהתנסות בחוויית היצירה בחרוזים. 

כמו כן ילמדו הילדים כלים וטכניקות שונות אשר יאפשרו להם לפתח את החשיבה היצירתית 
 ירה אישית משלהם.ולבטא את עצמם ביצ

בקבוצות קטנות ובליווי אישי לפי קצב ההתקדמות של  הסדנאות מתקיימות באווירה ביתית,
 הילד/ה.

 ו'-הסדנה מיועדת לילדים בכיתות א'
 הקדימו להירשם במחיר היכרות כולל חומרים.

 דקלה  02-5716589/    052-6555336
 
 
 
 

 

 חוות אנדלוס 

ו שמחים להודיע על פתיחת הרשמה לרכיבה מערבית לאור בקשות חוזרות ונשנות, אנ
 .)ספורטיבית ( וטיפולית בחוות הסוסים אנדלוס, בכפר אוריה, מהחוות הגדולות והיפות בארץ

 מאמן ומאלף סוסים, החווה מנוהלת ע"י אביר קארה אביר מאמן אישי )קואצ'ר(, מדריך רכיבה, 
 . חוות בארה"ב ובגרמניההתמחה ב בוגר ביה"ס למאמנים של מכללת ווינגייט,

  . בחווה מדריכי רכיבה מיומנים ומנוסים בעלי תעודות הדרכה כנדרש

  . הנרשמים בחודש אוקטובר יקבלו טיול רכיבה לתלמיד ולהורה
 ?למי, טיפולית רכיבה

טיפול אישי בילדים עם קשיי למידה ולקויות רגשיות ופיזיות. ההרמוניה בין סוס לילד מקנה 
 ביטחון עצמי ומחייבת אותו ללמוד להתפשר ולפתח גמישות מחשבתית ורגשית למטופל תחושת

 
 אנו גאים בסיפורי הצלחה רבים בתחום זה

 .לטפול באמצעות הסוס אחוזי הצלחה גבוהים ומוכחים
 .שבת מרתווש כחוק ביטוח בעלת, החולים קופות כל י"ע מוכרת החווה

10:00-20:00ניתן להתקשר אלינו בימי חול בין השעות  . 
10:00-13:00ביום שישי בין השעות   

02-9996431טלפון קוי:   
050-7319916קרן קארה, מנהלת בית הספר לרכיבה :   

050-9319916:              שלומית לביא, מנהלת שיווק   
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 נדל"ן
 
 02-5361903: לפרטים מיידי.  מרוהטת חלקית, חדרים, 4דירת   – להשכרה . 

 050-5218073 - יורם : לפרטים. מרפסת  ,ר"מ 90מפלסים  2ודיו דירת סט - להשכרה 

 054-2230881מיידי לפרטים: בשכונת הזית  ,חדרים ,גינה 6קוטג', – להשכרה. 

 לפרטים : מיידי וחצי חדרים ,מרוהטת באופן חלקי,מזגן,גינה  2דירת  – להשכרה 

                         052-2388429  02-5361197. 

 050-7723542חדרים, בשכונת הזית ,לפרטים  7דו משפחתי ,  - השכרה ה/למכיר. 

 050-6277901 בסטנדרט גבוה, לרציניים בלבדוילה   -למכירה 

 052-2603853חדרים ,בראש הגבעה לפרטים  9וילה   - למכירה 

 
 
 

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

 
גיע השבוע לבנימין, לחנוכת שר החינוך גדעון סער ה שר החינוך בחנוכת בית הספר בטלמון:

הידיים בטלמון. השר הגיע יחד עם צוות בכיר ממשרדו, האמון על בניית -בית הספר החדש ורחב
כעשרה בתי ספר בבנימין בימים אלו. בניית בית הספר בטלמון דרשה מאמצים ומשאבים 

ל כן הובעו ובהם שתי עתירות לבג"ץ, וע –מיוחדים, כדי לצלוח מכשולים רבים שנערמו בדרכו 
בטקס תודות חמות לשר ולצוותו, וכן למוטי יוגב סיו"ר המועצה שדחף וקידם את בנייתו במשך 

 למעלה משלוש שנים.
 

ביום שלישי, י"ד חשוון, בע"ה הכנס השנתי למתנדבים בבנימין יתקיים  הכנס השנתי למתנדבים:
חים וארגוני "רווחה, גמבסימן הוקרה לוועדות השנה ייערך באולפנת עפרה. הכנס  30.10.12

של הרב חנניה  והרצאה על מפעל חייאחרי דברי ברכה והוקרה תינתן  העזרה ההדדית בבנימין.
מתנדבי בנימין . הופעה של הזמר והיוצר דני רובס -, ולסיום צ'ולק, מייסד ויו"ר "עזר מציון"

 בוועדות השונות בשנה זו מוזמנים, ההרשמה אצל רכזות הקהילה ביישובים.
 .02-9977101לפרטים: המדור לעבודה קהילתית במתנ"ס 

 
לעשרות הפונים שהגיעו אלינו  : שי"ל )שירות ייעוץ לאזרח( מודהשי"ל חזר לפעילות שוטפת

"חבלי הלידה" של  נו.מהפגרה, ומתנצל בפני מי שלא הצליח להשיג אות הבשבוע הראשון לחזר
במזרח  -כם פעמיים בשבוע, בשני המוקדים הימים הראשונים מאחורינו, ושי"ל עומד שוב לרשות

? בתקופה האחרונה בשי"ל בנימיןבנימין ובמערבו )שער בנימין וכפר האורנים(. ומה חדש 
התמחינו באופן מיוחד בנושאים של זכויות הנכים בביטוח הלאומי ובדיני עבודה, מעבר לכל 

מוזמנים לפנות ללא תשלום  הנושאים שאנחנו עוסקים בהם בשוטף )ייעוץ משפטי, מיסים ועוד(.
חובה לתאם  -. פגישות 1599-50-11-51(, בטלפון 16:00-19:00( וד' )10:00-13:00בימים ב' )

 מראש.
 

 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו גם בפייסבוק 
  

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין
 

 

 


