
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

תשע"באלול ב ה'  23.8.12                                                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
 

 אסיפת חברים

ין מספיק לקיום . בהעדר מני, ביקב 71511, בשעה  7107באוגוסט  72האסיפה תתקיים ביום שני  
 ותתקיים בכל מניין חברים שיהיה נוכח. 71501הישיבה, ע"פ הנהלים, היא תידחה לשעה 

 
 על הפרק 

 
 אישור תוספת תקציב מה"קרן לפיתוח" לטובת סיום שיפוץ האולם. 

 
 גינון

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

 
 

 הסעות לבתי הספר התיכוניים בירושלים 
 

 5צאו משני מוקדים יההסעות 
 סובת האוטובוסים –תחנת עליה ראשונה בכיכר העליונה 

 מתחת לגני הילדים. –תחנת עליה שניה כיכר רחל 
 

  5תי ספר ושעת יציאת ההסעהלהלן החלוקה לפי ב
 

 שעת יציאת האוטובוס               בתי ספר                                                                              

 בדיוק 2511                                                            .,יובל , זיו בויאר ה, מכללת אורט,"ליד 
 בדיוק 2511                                                                .ומנויות, רעות, דנמרק, חוות הנוערא

 בדיוק 2571                                                                                    . אורט רמות  ,רנה קסאן
 
 
 
 
 

http://www.givon.org.il/
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 2 

 
 

באשר  הינו רק לשעות הבוקר (החברה לפיתוח) ות עם החל"פהסדר ההסעלתשומת ליבכם : 
תדרשו למלא טופס שיחולק בתיבות הדואר שלכם ולצרף מערכת שעות  , חזרה מבית הספרל

 בית הספר.  , על ידי חתומה
 
 

 הסעות לבתי הספר בגבעת זאב והסביבה 
 

  בדיוק 2501                                ממלכתי ב' , בית חורון 
 בדיוק  2577גבעת זאב                                                                                 חטיב הביניים ב

 בדיוק     25:1ממלכתי ג'                                                                                                           
 

 ילות הדואר בישובנו:שעות פע

 

      03511-71511בין השעות    ראשוןיום 

 01511-00511בין השעות    שנייום 

 07511-03511  בין השעות   שלישייום 

  03511-71511בין השעות    רביעייום 

  00:11-00:11בין השעות    חמישייום 

 י()שלגית אליהו, שוקי סגל, מוריס אלקוב 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.  

 

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

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

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

 הכל נעשה בכפוף לסל תקציב מוגבל. ירוקות" . 

תו, בשונה מהעבר, שעבודת גנן היישוב, נריה גדות, עובד על פי תכנית מותווית שמתואמת אי( 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

 5נבקשכם לתת תשומת לב לנקודות הבאות

.   על פי החלטת חברי היישוב פגעו בצנרת הסמוכה לביתם, לאחר שביצעו פיתוח סביב הבית (0

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 

 ויחייב את התושב בעלות החומרים ושעות העבודה . 

שלהם על שטחי הגינות הציבוריות. תושבים מתבקשים להימנע מלהחנות את כלי הרכב  (7

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 
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בתחילת השבוע, נצפה טנדר  ברח' האלון כשהוא חונה במלוא כובד  - חוצפה בהתגלמותה (0

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

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

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

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

ה ציבורית. הרכב צולם פעם באוגוסט, נצפה הרכב פעם נוספת חונה על אותה גינ 01חמישי, 

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

גנן יעבוד בשטח תושבים מתקשרים למזכירות ודורשים )לפעמים לא בטון נחמד..( שה (:

 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.  (7

 האחריות היא על תושב היישוב .

 קום מדויק.המשיכו בבקשה לדווח על נזילות , בכל עת שמתגלה, תוך ציון מי –מים  (1

לוות את כלביהם כשהם מצוידים בכפפות ובשקית בעלי כלבים מתבקשים ל –צואת כלבים  (2

  ניילון מתאימה לאיסוף הגללים.

 

 (אליה זלייט) נוער  רכזת

  ימי הפעילות:
 הנכנסים לנוער הבוגר  לכיתות ז'פעילות פתיחת שנה  03501, בשעה באוגוסט 26 -יום ראשון ה

 ט'-לכיתות ח'ות חופשית בחדר נוער פעיל – 71511בשעה 
 . יא'-לכיתות י'פעילות חופשית בחדר נוער  -04511, בשעה באוגוסט 29-יום רביעי ה

 לבוגרי יב'
 מחכה לכם במזכירות שי לגיוס מתנת מתנ"ס בנימין.

             אני מאחלת לכם גיוס קל ומהנה!! 
 

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

 

 (ירמיהו -נועה שוראקי)  רכזת קהילה

 

כולם  04:11-00:11לאוגוסט בין השעות  42ביום שישי ה

 במגרש!!!!!!!!!

 מחכה לכם!!!!! עם מתנפחים כיבוד ושלל הפתעות

mailto:noargivon@gmail.com
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 .היישוב לילדי משחקיה להקמת נוספות תרומות ולבקש, שתרם למי להודות ברצוני .0
 
  !!להצטרף  מומלץ  א+ בהנחיית ליאור לבי71. כידוע מתקיים חוג התעמלות לגילאי 7

 פרטים במזכירות.    
 
 

 סיור סליחות
 

 סליחות בטבריה. טיול מתארגנת קבוצה 
 . 7107בספטמבר , 71,ביום חמישי 

 לאיש.₪  011העתיקה ,כולל ארוחת ערב. עלות הטיול בטיול ישולב סיור בטבריה 
 איש לפחות. 1:קיום הטיול מותנה בהשתתפות של 

 .172-3031332,או מנחם שרון  7017177במזכירות  ,7107 בספטמבר 0ההרשמה עד 
 

 הטיול לו"ז 
 יציאה מגבעון החדשה. –            02511

 סיור במפעל לייצור שופרות. – 71511-715:7
 סיור בקבר רמב"ם.  - 70507-70501
 מיצג על הכנרת מטיילת טבריה.  - 70501-77511
 ארוחת ערב. -  77511-77501
 סיור בטבריה העתיקה.  - 77501-11501
 אמירת סליחות בקבר רבי מאיר בעל הנס. -  11501-10501

 הגעה משוערת לגבעון החדשה. -                501:
 
 

 רוני לכל הערה/הארהמצרפת כתובתי בדואר אלקט
noanoa171@gmail.com                 

 שיתוף פעולה אשמח לקבל                                                            
 052-5295504נועה                                                                                

 

 
 ינת המודעהפ

 
 057-3235632לפרטים .  בישוב ל תשע"ג "אבטחים ,לאבטחת גני הילדים לשנהדרושים מ. 

 
 אוכל לבעלי חיים 

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

 .3023273-:17, 4313100-:17ניתן ליצור איתנו קשר בטלפונים הבאים5 

 ירקות וקליפות אבטיח. נשמח להמשיך לקבל שאריות של לחם ו

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

 

 ורד ואסף כהן
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 ינת הפרסוםפ

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 מעסה מנוסה ומיומן 
 

 בוגר מכללת רידמן ,המתמחה במגוון שיטות טיפול ועיסויים כגון5 מעסה מוסמך ובעל ניסיון רב,
עיסוי נשים הרות וטיפול באבנים חמות ,ישמח להגיע לביתך  רקמות עמוק, י,רפוא שוודי, קלאסי,

 :77370:-:17ולהעניק לך עיסוי מפנק ומרגיע ,או טיפולי לפי הצורך. רענן 
 
 
 שיעורים פרטיים במתמתיקה 
 

 מהנדס בעל ניסיון רב במתן שיעורים פרטיים במתמטיקה בכל הרמות ובהכנה למבחנים 
 177-3713477שנת הלימודים  לפרטים 5 דני  ורענון החומר לקראת

 
 
 
 
 
 
 

 



 6 

 נדל"ן
 171-1722410 ים בלבדיבסטנדרט גבוה, לרצינוילה   -למכירה 

 177-7110370חדרים ,בראש הגבעה לפרטים  4וילה   - למכירה. 

 517-7010410 לפרטים . מיידי ,מרוהטת חלקית חדרים, :דירת   – להשכרה . 

 171-7703120 - יורם 5 לפרטים. מרפסת  ,ר"מ 41סים מפל 7דירת סטודיו  - להשכרה 

 חדרים ,ובנוסף יחידת השכרה עם כניסה נפרדת, לפרטים  2ברח' הרותם קוטג'   -  למכירה 

                       171-17:0207.           

 171-22707:7חדרים, בשכונת הזית ,לפרטים  2דו משפחתי ,  - ה/השכרה למכיר. 

 

 מועצה האזוריתתקצירית מה
השבוע הגיע לסיומו מבצע שינוע, הצבה ובניית כיתות יבילות לקראת שנת  העמדת כיתות לימוד:

הלימודים הבאה עלינו לטובה. גם השנה המבצע דרש יצירתיות ומאמצים של ימים ולילות, הן 
בשל  בשל הגידול המרשים במספר התלמידים המחייב הוספת כמאה כיתות בכל רחבי בנימין, והן

בעיות וקשיים שהוערמו לפתחנו על ידי גורמי מערכת הביטחון, הפועלים עדיין בהתאם לדו"ח 
טליה ששון. תודתנו לכל המחלקות שהתגייסו למאמץ כמדי שנה, ובראש ובראשונה לצוותי 

 מחלקת הביצוע. 
 

ה'  פתיחת שנת הלימודים במעונות בנימין חלה השנה ביום חמישי, שנת הלימודים במעונות:
ילדים התחילו בשעה טובה את שנת הלימודים, לאחר שהמעונות ברחבי  0011-. כ70.3באלול, 

בנימין שופצו ונצבעו במהלך החופשה. מחלקת מעונות מאחלת התחלה קלה והצלחה לצוותי 
 המעונות, לילדים ולהורים.

 
שנת הלימודים ביום ראשון הקרוב, ערב פתיחת  קו פתוח במוקד בנימין ערב פתיחת הלימודים:

(, ייפתח במוקד בנימין קו פתוח לתושבים כדי לענות על שאלות בנושא מוסדות 71.3)ח' באלול, 
החינוך, עם מנהל אגף החינוך הרב יעקב ליבי )ניתן להפנות שאלות שינותבו גם לשאר מנהלי 

נימין, או מכל טלפון קווי בב 011בטלפון  71511-01511החינוך(. המוקד הפתוח יפעל בין השעות 
 מכל טלפון. 17-4422011)בחלק מחברות הסלולרי( או  01177*
 

למרות הכלל שקבע משרד החינוך, שרק רשויות בדירוג  צהרונים בשנת הלימודים הקרובה:
יזכו לצהרונים של משרד החינוך, נעשו בחודשים האחרונים מאמצים רבים  0עד  0אקונומי -סוציו

( בצהרונים של המשרד, אשר בהשוואה :טה בנימין )שבדירוג מול משרד החינוך לכלול גם את מ
לצהרונים של התמ"ת העלויות בהם עבור ההורים נמוכות בהרבה, והן כוללות חוגים ופעילויות 
-שונות. בשלב זה יש נכונות גבוהה במשרד החינוך לאפשר פיילוט של שתי רשויות שבדירוג סוציו

אולם לצערנו טרם התקבלה ינוך שייפתחו באוקטובר, להפעיל צהרונים של משרד הח :אקונומי 
 החלטה סופית לכך במשרד החינוך. נכון לעכשיו הצהרונים בבנימין נפתחים במתכונת הרגילה,

 נעדכן בהקדם.  –ואם יהיו חדשות טובות בעניין 
 

ברכת שנת לימודים טובה ופורייה שלוחה לכל תלמידי בנימין, ובמיוחד  שנת לימודים חדשה:
לדי בנימין העולים לכיתה א'. שנת לימודים מוצלחת גם למטפלות, לגננות ולצוות הגנים, לי

 למורים, למנהלים ולכל העמלים למען חינוך ילדינו. 
 

 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו גם בפייסבוק 
  

 
 

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין
 

 

 

 


