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 דבר מזכיר

 
 קיץ קיץ.....

 
עונת הקיץ מתחילה באופן רשמי בימים אלו. זה הזמן שבו הצמחים גדלים והענפים מתארכים לעיתים 

במאות אחוזים מגודלם המקורי בסוף החורף. מי שענפי השיחים שלו גולשים לרשות הרבים מוזמן לגזום 
 ליכה בשבילי הישובאותם על מנת שלא תופרע הה

 
-עונת הקיץ זה גם הזמן שבו ילדינו נמצאים בחופשה. לצערי הרב הדבר ניכר בשטחים הציבוריים. לדוגמא

החצר האחורית של מועדון הנוער )מאחורי המשרד( נראית לא טוב בלשון המעטה. החל משאריות של 
לים בגן זימה מול גן פיני. אני קורא איזור הספס-אריזות מזון ושתייה וכלה בשברי בקבוקים.דוגמא נוספת

 להורים לתפוס אחריות על בני הנעורים ולמנוע תופעות כאלו. 
 

ימים בוצעה שתילה של שיחים בכניסה לגן בראש הגבעה מכוון רח' ההדס. מישהו חמד לעצמו  10לפני כ 
 חמישה שתילים. בעז"ה יובאו למקום שתילים חדשים, אבל......

 
 

 נהלפגישה עם ראש המי
 

ביום שני זומנו לדיון אצל ראש המינהל האזרחי תא"ל מוטי אלמוז. הדיון התקיים בבית אל בפורום נרחב 
של המינהל ומספר נציגים מהישוב. כמו כן נכח בדיון נציג המוא"ז משה מני. הדיון היה המשך של פגישה 

בפגישה זו דווח על מה שנעשה שנערכה בישוב לפני מספר חודשים ובו עלו מספר נושאים לטיפול המינהל. 
מאז במגוון הנושאים שהעלינו. ישנה התקדמות במספר נושאים ברמת ההחלטות, וייתכן שבימים הקרובים 

כבר נראה דברים בשטח. אנו מצידינו חידדנו פעם נוספת את המצב העגום של הכביש המוליך לישוב על 
לנו לראות שינויים מקווה שבהמשך נוכל כו רקע התאונה האחרונה. כאמור המינהל בכוון הנכון, ואני

 מתחוללים בשטח.
 
 

 הודעת מזכירות
 

  17:00עד  12:30פתוחה מהשעה המזכירות תהיה   30.6  -הביום חמישי  
 .12:00מודעות לעלון יתקבלו עד יום רביעי בשעה 

 
 

 ערב דרום אמריקאי

 אמריקאיב דרום אנו מתנצלים בפני התושבים שלא קיבלו בזמן את הודעת דחיית ער

 בערב יום שלישי ביקב. ומחכים לראות את כולם 28.6 -ליום שלישי ה
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 בישוב 30 -חגיגות ה
 

 שנה לישוב 30 -אנו מעוניינים במתנדבים להקמת צוות חשיבה לקראת חגיגיות ה

 מי שמוכן להירתם לטובת העניין מתבקש  לפנות לטלי במזכירות. 
 
 
 

 מכלי מיחזור
 

הגנה על כדור הארץ ושמירה על איכות הסביבה , ה חשובהמוצבים בישובנו נועדו למטרהמיחזור ה מכלי
 ולכן ישנה חשיבות גדולה שכולנו נירתם לטובת העניין. ההולך ומזדהם 

 דור העתיד צריך להתייחס לנושא המיחזור כאל דבר המובן מאליו. , גם את הילדים  שנשתף חשוב
ונייר זורקים למיכל  כית זורקים למיכל המיועד לזכוכיתבוקי זכוכך בקכמו שאשפה זורקים לפח האשפה 

 המיועד לנייר.
זה לא תלוי  לצערנו לא תמיד אנו מצליחים בכך אנו עושים מאמצים רבים לדאוג לרוקן את המכלים בזמן.

זור כאשר המכלים מלאים עד אפס מקום אנו מבקשים לא להניח את החומרים המיועדים למיח לכן ,רק בנו
כמו  מתפזרים ברוח, ומלכלכים את הישובעיתונים ונייר שמונחים על המכל , א על המיכל ולא לצד המיכלל

 כן שקיות ניילון להכניס בבקשה לתוך מכל המיחזור.
 יפה יותר וכולנו נהנה מאכות חיים טובים יותר. ,בעון החדשה תהיה נקיה יותרג אים כולנו נשתדל קצת יותר

 
 ו.שתהיה שבת יפה לכולנ

 דני יקותיאלי.
 
 
 

****************************************************************************************************** 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 הנכם מוזמנים להפנינג באווירה ספורטיבית הכולל: 
 ושתיה קלה. תחנות, טרמפולינה, פעילות עם מצנח, משחקי תחרות, חטיפים,

 

 מגרש הספורט בגבעון החדשה -בבוקר  10:00 1/7/2011יום ו' 
 

 .ח"ש 56  בחוג שאינו למשתתף עלות, בחינם הכניסה" בריא לגדול" החוג לילדי
 

 656-7235545 יאיר,  654-7455566 אסנת: לפרטים
 

 לראותכם מקווים
 עם כובע, בגדי ספורט +נעליים והמון המון מצב רוח!!!

 "אברי לגדול" צוות ויאיר אסנת
 



 3 

 
******************************************************************************* 



 4 

 וערנ

 שבוע הבא:
 

שחיה לילית,  -תאריך אחרון להרשמה: מסיבת פתיחת קיץ שנערוך בבריכת נילי: בתכנית -27.6 -ביום שני ה
 .3.7 -משחקי בריכה, מוזיקה ועל האש... בתאריך ה

 6.7 -תאריך אחרון להרשמה לסופרלנד שיערך בתאריך ה -28.6 -ביום שלישי ה
 נערוך במועדון הנוער ערב פרידה משכבת יב' היקרים. 20:00בשעה  -29.6 -ביום רביעי ה
פרטים  -יהיה קולנוער ראשון לילדי הישוב שבו יוקרן סרט באולם אירועים 16:00בשעה  1.7 -ביום שישי ה

 יפורסמו בנפרד.
 

 נא להירשם בזמן ע"י טופס הרשמה בלבד!!! -מאוחרת לא תהיה הרשמה
 

 

 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.

משפחות הישוב שמעוניינות, ספרי לימוד משומשים שאין בהם צורך לקראת היריד אנו )הנוער(  נאסוף מ
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.

 
היריד יערך כשבוע לאחר תחילת החופש הגדול לכן כל מי שמעוניין לתרום ספרים 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 

 

 

 ענות מצד התושבים ויותר שיתוף פעולה נאלץ לבטל את היריד וחבל!אם לא תהיה ה

 

 

 דים:פעילויות ליל
 ההרשמה בעיצומה!!! 

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

 ד' -די כיתות א'ליל 17:00בימי שני בשעה 
 ו' -לילדי כיתות ה' 17:00בימי שלישי בשעה 

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

 
 משתתפים בכל קבוצה. 10פתיחת קבוצות אלו מותנית במינימום 

 .יום שלישי 12.7 -, יום שני וה11.7בתאריך  –פעילות ראשונה 
 

 
 שבוע טוב ומוצלח,

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

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

 לחיי האהבה                               בס"ד             
 

 אווירה חמימה ונעימהבהנכם מוזמנים להרצאה מרתקת 
 

 "דרכים להצלחה ולשיפור האהבה עם בן/בת הזוג"
 

 31:41, בשעה 3122יוני ב 38סיון,   וכ שלישי,שתתקיים ביום 
 

 , גבעון החדשה, קומה ב'4בבית משפחת חג'בי, רחוב הזית 
 

 המרצה מנשה בן פורתעל ידי 

 מרצה בכיר בארגון "הידברות"
 

 הכניסה חופשיתלראותכם מצפים 
 

 ()שלומית מרדכי 165-6715765 לפרטים:
**************************************************************************************************** 

 + 18טאי צ'י לגילאי  ישיעור

 . 20:30וחמישי  20:00באולם האירועים בימים שני  שיעורים יתקיימו
 כולם מוזמנים!!!   –למצטרפים חדשים שיעור היכרות ראשון ללא תשלום 
לחץ דם, משפר את המערכת החיסונית , מסייע  תרגול טאי צ'י באורח סדיר מקל על בעיות גב, מפרקים,

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

 כסוג של מדיטציה בתנועה.
שנים בבית ספר  4אחר הכשרה אינטנסיבית במשך השיעורים יועברו ע"י מדריך טאי צ'י מוסמך ויינגט, ל

 לטאי צ'י בסין.
 054-3137376בדבר 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 

ילדים העולים לכיתה ב' ועד העולים לכיתה ט'. בקייטנה ניצור . הקייטנה מיועדת ל8.00-13.00השעות 
עבודות אומנות, קרמיקה, ויצירה ברמה גבוהה. וכמובן נאכל ארוחת בוקר מפתה. לפרטים והרשמה נא 

 052-8202009 –להתקשר לדפנה זמר 
 

 שכרהדירה לה
 

 מ"ר מוארת, מרווחת, מתפנה באוגוסט. 280  -חדרים יפיפיה כ 5
 054-4989898ילי  : הפרטיםל
 

 דרושה מתנדבת 
 דרושה מתנדבת לטיול עם קשישה בשעות היום בישוב לפרטים נא לפנות למזכירות לטלי.
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 אתם יוצאים לחופשה בקיץ ואין מי שיטפל בחיית המחמד שלכם ?
 התקשרו אלינו ונפתור את הבעייה.

 
 לפרטים 

 3907792-052אורן : 
 5730070-02רועי: 

 

 
 

 
 

 ועצה האזוריתדבר מ
  ":5"נקודת מפנה 

" של רשות החרום הלאומית, תרגלה המועצה מתן מענים לתרחישי 5במסגרת תרגיל החירום הלאומי "נקודת מפנה 
מפונים ממרכז הארץ בעקבות  20,000ירי והרג בצירי בנימין, קליטת  –קיצון בעת לחימה כוללת. בין יתר התרחישים 

חדירה לבית הספר בטלמון שבו שוהים מאות נקלטים. המועצה זכתה לשבחים רבים על נפילת טילים כימיים, ופיגוע 
 תפקודה במהלך התרגיל מכל גורמי הממשלה והצבא האחראיים על התרגיל.

 
  המאבק המתחדש על מגרון:

ופינוי בעקבות שתי עתירות של ארגוני השמאל לבג"ץ כנגד מגרון, בימים אלו מתנהל מאבק למנוע את הרס בתי הקבע 
היישוב כולו. בימים אלה מתקיימים מגעים עם חברי כנסת ואישי ציבור שיכולים לסייע בעניין. לשם הצלחת המאבק 

דרושה גם תמיכת דעת קהל רחבה, ולחץ ציבורי. חברי מגרון קוראים לתושבי בנימין להיות שותפים במאבק של כולנו, 
 -דקות במגרון', לתיאום סיורים, להצטרפות למאבק ולתרומות  10למבצע ' שמשמעותו רבה לעתיד ההתיישבות כולה.

 .052-7203632ניתן לפנות לאלירז 
 

  קומפוסטרים:
איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון ובנימין בשיתוף המתנ"ס מובילים מבצע להצבת קומפוסטר לכל תושב, כחלק 

ת יבשה מרטובה, יתרמו משמעותית להקטנת ממהפיכת המיחזור ביו"ש. הצבת קומפוסטר בחצר הבית, והפרדת פסול
שיעורי המיחזור. בעזרת הקומפוסטר תכינו בעצמכם את  כמות הפסולת המוטמנת, לצמצום פליטת גזי חממה ולהגדלת 

שקלים  100הדשן הנחוץ כל כך לאדמה ולגינות שלכם. במסגרת המבצע ניתן לרכוש קומפוסטרים במחיר מסובסד של 
ת דרך רכזי הקהילה או מזכירויות היישובים, באמצעות מתנ"ס בנימין. )את מיכל הקומפוסטר ! הזמנו400בלבד במקום 

 (.www.hamamit.co.ilהמדובר ניתן לראות בכתובת:
 . הקומפוסטרים יגיעו עד לישובים.15/7/2011ההרשמה עד 

 
  נופש נשים:

  08-9153198אורית:  -ם ושאלות ימים אחרונים להרשמה לנופש נשים במלון הכפרי בקיבוץ חפץ חיים, לפרטי
 . 02-9977102או נעמה: 

 

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין
 


