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 מזכירותהדבר 
 אסיפת חברים

 האירועים אסיפת חברים בנושא הסעות לבתי ספר תיכוניים.  תתקיים באולם 20:30בשעה  ,7.8.11ראשון, ביום
 .בכל פורום 21:00במידה ולא יהיה פורום חוקי,האסיפה תתקיים בשעה 

 ם.-למידים הזכאים הלומדים בבתי ספר ביאסיפה זו תקבע את הכללים להסדרת הסעות לכל הת
 החלטות תקבענה על פי הצבעת הרוב. נוכחות ההורים חשובה מאד.

 

 גבעון החדשה אינטרנט אתר
אתר האינטרנט הישובי קורם בשעה טוב עור וגידים כבר נאסף חומר רב לטובת האתר  אנו שמחים להודיע כי

תקופות שונות בישוב מסמכים צילומים, תמונות ובעיקר עדיין מבקשים מחברי הישוב אשר ברשותם חומרים מ
 סיפורים. 

 מחפשים "בנרות" שני מתנדבים נוספים שיעזרו באיסוף ואירגון החומר לאתר. 
 לפרטים נא לפנות לדני יקותיאלי או למזכירות . 

 

 לון הישובע
 באמצעות הדוא"ל. ון את העל ת כתובת המייל שלהם וכבר מקבליםנו אילדה לכל התושבים אשר העביר אתו

 ליתר החברים שטרם העבירו את המייל שלהם נא עשו זאת מהר ככל האפשר.
 בעקבות צמצום המשמעותי בהדפסת העלון כבר נחסך כסף רב לקופת הישוב.

 תודה לכולם על שיתוף הפעולה.
 

 ג'ימבורי
 גם בשעות הבוקר 11.8 -אנו שמחים להודיע כי במהלך חודש אוגוסט הג'ימבורי יפעל בימי חמישי החל מה

  16:00-18:00בין השעות וזאת בנוסף להפעל הרגילה בימי ג'  10:00-12:00בין  השעות 
 .050-4660605כולם מוזמנים. לפרטים יש לפנות לעדי  

 

 הדוארשעות פעילות 

 חלוקת הדואר, קבלת חבילות ודברי דואר רשום:שעות  להלן

  29:11-31:11א' בין השעות  

 26:11-29:11 בין השעות  ד' –ג' ו 

 23:11-26:11ה' בין השעות  –בימים ב' ו 

 יני הדואר בשעות אלו בלבד!נבקשכם לפנות בעני

 
 ות ואין לנו דרך לאתר את הנמענים,אנו מקבלים המון מכתבים של שוכרים בישוב עם כתובות לא נכונ

  דיירי משנה שאין ברשותם ת.ד לא יוכלו לקבל דברי דואר בישוב. 
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 עדת תרבותו
 

 ביום חמישי שעבר התקיימה במועדון היקב הרצאה בנושא "תזונה נכונה" אותה העבירה סימה זלייט.
 תושבים שנהנו מההרצאה ומטעימות של מאכלים בריאים אותם הכינה סימה במקום.  40 -להרצאה הגיעו כ

 פיני .ם שסחט עבור כולם ייבנוסף נהנו ממיצים טבע
 את ההרצאה והמאכלים  ולפיני זלייט על המיצים הטבעיים תודה רבה לסימה זלייט

                     
 

 יכונו ... היכונו ...ה
 במסגרת חגיגות

 לגבעון החדשה 03-ה
 נערוך יום כיף קהילתי

 בבריכת ג. זאב
 

 11.8.22 –ום שישי ה יב
 28:33עד  20:03מהשעה 

 :בתוכנית
 בריכת פעוטות, בריכה

 שעשועי מתנפחים
 לתושבי הישוב חם מגודרמת

 ועוד הפתעות......
 מהרו והזמינו כרטיסים במזכירות

 מספר הכרטיסים מוגבל
 ₪ 23 וילד  השתתפות מבוגר

 ₪ 13אורחים מבחוץ 

 כולם מוזמנים!!!
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 ועדת קליטה

וחגית, כץ יקותיאלי ברוק אורי ורויטל, מרציאנו יעקב ועדת קליטה החליטה לקבל את המשפחות הבאות: 

מחברי האגודה  25%לתקנון האגודה  7כחברים בישוב. לפי סעיף   ,אילון ורויטל, פרידמן מיה והראל גיא

ימים מיום פרסומה בפני ועד ההנהלה. ועד  7או המועמדים רשאים לערער על החלטת ועדת הקליטה תוך 

ר, ההצבעה באסיפה הכללית  על הערעור יום מיום קבלת הערעו 14ההנהלה חייב לזמן אסיפה כללית תוך 

מהמשתתפים  2/3הן של המועמד והן של החברים תהיה חשאית והמועמד יתקבל אם יצביעו בעדו 

מהחברים תהיה החלטת ועד ההנהלה על קבלת המועמד כסופית  25%בהצבעה. אם לא הוגש ערעור של 

 והוא ירשם בספר החברים. 

 
 ותיקים בקהילה

 

תיקי בנימין ודרורה המלווה ורכזת עמותת  יקותיאלי ואני[ עם, דני ]שרה ארד  נפגשנו(  3.8.11 ) היום

 סוכם כי יהיה נציג מהישוב שילווה הענין מול רכזת העמותה הקהילתית של המועצה בנושא קידום הענין

 יש צורך בהגברת המודעות  הפעילות הנעשית ע"י ועדת התרבות של ישובנו תואמת לציפיות הנדרשות

הוחלט  לפעילות הנעשית במועצה בנושא ]הרצאות קתדרה אירועים ועוד[ לידיעת התושבים ולשיתופם הפעיל

 .להעלות הפעם כנציג היחידי ]עם אשתי[ של הישוב שהשתתף באירוע האחרון לערב בנושא "באמצע החיים"

 

 ש"ח לאדם 25האירוע התקייםבמרכז המבקרים "נחלת בנימין" בעלות 

 רצאה בנושא לקראת פרישה לפנסיה.ה1הארוע כלל:

 .הרצאה על אתגרי זוגיות טובה2                

 .ארוחת ערב ]חוץ מהכיבוד שהיה בפתיחת האירוע[3                

 .הוקרן הסרט "אמא של שבת" הדן בסיר הלחץ של משפחה בקיום מפגש כשכל פרט מביא עמו 4                

 ם שחקנים חילוניים באורך כחצי שעה[מטען רגשי ]סרט ישראלי ע  

 .דיון המשתתפים בהנחיית מפיקת הסרט ]אישור רגשי וחויתי והתיחסות אידיאולוגית לתקופה 5                

    החדשה הנוצרת עם עזיבת הצעירים את הבית וחזרתם אליו שוב או כרווקים או כעקרים או עם   

   האירוע הכנס היה מוצלח מענין ומוסיף ולו במעט לכל  לכל הדעות ולדעת רוב משתתפי נכדים [  

 .קן מצד אחד ולקן המתחדש מצד שניאדם בנושא הכנה עצמית לקראת הקן המתרו  

 

 ישראלי עובדיה                                                                                                                
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 ערונ

 שבוע הבא:
מהכיכר העליונה, נא להצטייד  16:30יציאה בשעה  – "ברחובות שלנו"נצא לפעילות  – 8.8 -ביום שני ה

 בבקבוק מים והעליים נוחות.

  16.8 -בתאריך השיתקיים  ללונה פארקיום אחרון להרשמה  -21.9 -יום רביעי ה

) כמו בשעשועון הטלוויזיה רק שהפעם נוער  211נגד  2יום אחרון להרשמה לפעילות   -22.9 -יום חמישי ה

 גבעון יתחרה בנוער מישוב אחר בבנימין( 

 לא נקיים יותר קולנוער כמידי שבוע!!! )ההפסד כולו שלכם...( –לידיעת התושבים: לאור חוסר השתתפות 
 

 פעילויות לילדים: 
 

 במשחקייה 17:00בשעה   7.8 -: יום ראשון ה ד-לילדי כיתות א'
 במשחקייה 17:00בשעה  10.8 -: יום רביעי הו'-תות ה'לילדי כי

 

פעולות( באחריותכם לשלוח את הילדים  5-ש"ח ל 61להזכירכם: התשלום על הפעילויות הינו חודשי ) 
 לפעילויות.

 

 שבוע טוב ומוצלח,
 n@gmail.comnoargivo,  3115754-161אליה זלייט , רכזת נוער, 

 
 

 מכל הלב

 עדי שלנו הגיע למצוות!
 שפע ברכות חמות, אוהבות ומחבקות

 השמיים הם הגבול ! -ל מעשי ידיך כיתצליח בכ

 אוהבים אותך ואיתך תמיד,

 , חן, ניר ושיאמא, אבא

 סוקולובסקי
 , פרשת "ואתחנן".08:00, בשעה 11.8.11הנחת תפילין ביום חמישי, י"א באב, 

 .08:10, בשעה 11.8.11בשבת, י"ג באב,  עליה לתורה,
 שני האירועים יתקיימו בבית הכנסת "חיי אדם"' בישוב.

 !כל החברים מוזמנים
 

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

 תודה רבה לתמר בר דב המקסימה

 שהתנדבה בקייטנת גבעון החדשה

 ישובוכיום מתנדבת ועוזרת לי במזכירות ה

 בימי האחרונים כאן, ישר כח

 אוהבת אותך, טלי

 
 
 

mailto:noargivon@gmail.com


 7 

 

 

                    

 
 
 

 ההרשמה לצהרון בעיצומה 
 

 בהדרכתה וניהולה של תמי חמו )סייעת גן תפוח( הצהרון של גבעון

 )לילדים וותיקים( 1.9.2011ת פעילותו החל מיום חמישי צהרון יחל אה

 ? מה בתוכנית

 חוג אפייה ובישול, חוויות ופעילויות יום יומיות של חוגים הפעלות וסדנאות כגון חוג חיות, חוג תיאטרון,

                                                                     ... חוג אומנות ג'ימבורי שעת סיפור אחת לחודש ועוד ועוד

 . ארוחת צהריים חמה ומגוונת שתסופק ע"י קייטרינג התעשיינים וארוחת ארבע פרי וכריך

 .הצהרון יעבוד בחופשות לפי מתכונת משרד התמ"ת המון כיף והנאה גם בחופשות החגים

 .נוספת בתוספת תשלוםישנה אפשרות לשעה )עקב אופק חדש(  16:30 - 14:30  ה, –ימים א : שעות הפעילות

ניהול הצהרון יהיה תחת פיקוחה של תמי חמו להסדרי . העלות כוללת את הימים המלאים בחופשות הגן

 .לוח חופשות צהרון יחולק בתחילת השנה ,תשלומים לפנות ישירות לתמי

 

 28.8.11הורים שטרם נרשמו יש לבצע הרשמה עד ליום 

 ,  025363552  0507914626אצל תמי 
 

 תמי, רכת שנה טובה ומוצלחתבב

 

 

 

 ינת המודעה הקטנהפ

 
 שיעורים פרטיים במתמטיקה

 
 רב במתן שיעורים פרטיים במתמטיקה בכל הרמות ובהכנה למבחנים ורענון החומר מהנדס בעל ניסיון 

 052-8508922לפרטים : דני  לקראת שנת הלימודים 
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 דירות להשכרה   

  052-2864944מיידי לפרטים :  חדרים , יפה ומרוהטת, 2דירת 
 

  054-5604694חדרים בשני מפלסים, כ. נפרדת, מיידית, לפרטים:  3יחידת דיור חמודה בת 
 

  ג'קי 052-2388429ים מרוהטת במרכז הישוב , כניסה נפרדת , לפרטים :רדח 2.5מיידית. 
 

  050-2529090חדרים, נוף מדהים, יפה ומסודרת מתפנה באמצע אוגוסט, לפרטים:  4דירה 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה"בע

 מערכות ש.י
  \עשן גלאי \אינטרקום \מצלמות \אזעקה מערכות התקנת

 ...ועוד \כריזה מערכות \המצוק לחצני
 התראה מקבלת המערכת! שמירה למוקד חיבור אפשרות !חדש

 עובד המוקד. )לאירוע מיד שמגיע, למוקד אוטומטית ומחייגת
 (באזור הביטחון גורמי עם

 .נוחים מחירים. ומקצועי אמין שירות
 yehudasorek5@gmail.com   274-4347652 -יהודה
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 מועצה האזוריתהדבר 
 

 מגרון: 
 

השבוע הודיעו שופטי בג"ץ על הכרעתם בעתירה נגד מגרון שהוגשה לפני כמה שנים על ידי 
. השופטים 2012"שלום עכשיו". על פי הכרעתם על המדינה להרוס את כל מגרון עד מרץ 

מזרח. הם לא הסתפקו בכך, -פינוי מגרון להעתקתו לאדםהתרעמו על משיכת הזמן ועל קשירת 
ואף ציינו כי הם מצפים ששלושת הבתים שנדונו בנפרד ייהרסו כפי שהתחייבה פרקליטות 

 המדינה עד ספטמבר.
אנו עושים מאמצים רבים מול הגורמים השונים לקדם פתרונות יצירתיים בכמה מישורים, 

מדינת ישראל  2012ית משפט שלום, כך שעד מרץ הכוללים בירור בעלות קרקעות מגרון בב
תוכל להסדיר את מעמדו של היישוב במקום להרסו. בנוגע לשלושת הבתים, אף כי בהתאם 
להערכות המצב המדינה לא תהיה מעוניינת לעמוד בסיטואציה קשה של הרס פעמיים, אנו 

 יודעים שהכל יכול לקרות ולכן נערכים לכל אפשרות.
 

 ושבי בנימין : חמישי חופשי לת
 

, ולמשך שני ימי החמישי הנוספים שעד סוף חופשת 11.8החל מיום חמישי הקרוב, י"א באב, 
הקיץ, פתוחים שניים מאתרי בנימין המרכזיים ללא תשלום לתושבי בנימין: מרכז המבקרים 

בכל  16:00-9:00"נחלת בנימין" ואתר שילה הקדומה. הסיורים באתרים יתקיימו בין השעות 
(. הכניסה מותנית בהצגת תעודת זהות 15:00, 13:30, 12:00, 10:30, 9:00עה וחצי )ש

; אתר שילה 1’ שלוחה מס 02-9979333 –ובהרשמה מראש )מרכז המבקרים נחלת בנימין
 (. 02-9944019 -הקדומה 

( ובאתר תיירות בנימין .binyamin.org.ilwwwפרטים על המבצע ועל האתרים באתר בנימין )
 (.www.gobinyamin.org.ilבנימין )

 
 מחוללות בכרמים:

 
, 15.8פסטיבל המחול היהודי לנשים בשילה הקדומה בט"ו באב, יתקיים ביום שני, ט"ו באב, 

חול ומופע מוזיקלי עם אתי אנקרי, מיקה קרני מגוון סדנאות, הופעות מ –באתר שילה הקדומה 
 ליה ברלין. פרטים נוספים אצל רכזות הקהילה ובאתר תיירות בנימין. -ואודה

 
 אופק חדש בגנים: 

 
החל משנת הלימודים תשע"ב נכנסים גני בנימין, יחד עם כלל הגנים בארץ, לתוכנית  ,להזכירכם

, ושינויים בסדר 14:00לימודים עד השעה "אופק חדש". משמעות התוכנית היא הארכת יום ה
 מחלקת גנים. -היום בגן. פירוט על התוכנית באתר המועצה 

 
 

 

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין
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