
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

תשע"באלול ב 'יט  6.9.12                                                                            
 

  

 חברי היישוב מאחלים 

 למושיקו ודקלה סלמה

 מזל טוב להולדת הבן

 שכולו טוב.מי ייתן ותראו רק נחת ומזל 

 

 (, שרון בסלויהודה ברוינר )  רותדבר המזכי
 02-1362022, 02-1362131:   וןטלפ

   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.   

 
 

 ם אולם אירועי
 

 בשבוע הבא נסיים עם עבודות החשמל והצביעה.נות. וחוץ והחלההותקנו דלתות השבוע 
 
 

 תזכורת ראשונה   -החזרי נסיעות 
 לכל הזכאים. החזרי נסיעות ,  יהיה זיכוי עבור ,השנה תחילת לקראת 

 , רהנמצא בתיבות הדוא , יש להחתים את מזכירות בית הספר על הטופס,על מנת לקבל את הזיכוי 
 של כל אחד מהזכאים. 

  .מזכירות ללפנות  , מתבקש שלו  בתיבת הדואר מי שלא מצא טופס 
 
 
 
 
 
 

http://www.givon.org.il/
mailto:m@givon.org.il
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    שעות פעילות הדואר בישובנו:

 

 עד שעה משעה  יום בשבוע

 20:00 07911 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
 

                                
 
 הקטנה ינת המודעהפ

 
 אוכל לבעלי חיים 

 לבעלי החיים.  חם וירקות, שאריות של ללכל מי שטורח להביא לנו  אנו אסירי תודה 

 .143-7067617, 143-8717100ניתן ליצור איתנו קשר בטלפונים הבאים9 

 נשמח להמשיך לקבל שאריות של לחם וירקות וקליפות אבטיח. 

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

 ורד ואסף כהן

 
 פינת הפרסום

 
 
 מעסה מנוסה ומיומן 
 

 בוגר מכללת רידמן ,המתמחה במגוון שיטות טיפול ועיסויים כגון9 ובעל ניסיון רב, מעסה מוסמך
קלאסי, שוודי, רפואי, רקמות עמוק, עיסוי נשים הרות וטיפול באבנים חמות ,ישמח להגיע לביתך 

 143-3447123ולהעניק לך עיסוי מפנק ומרגיע ,או טיפולי לפי הצורך. רענן 
 
 שיעורים פרטיים במתמתיקה 
 

 מהנדס בעל ניסיון רב במתן שיעורים פרטיים במתמטיקה בכל הרמות ובהכנה למבחנים 
 141-7417811ורענון החומר לקראת שנת הלימודים  לפרטים 9 דני 

 
 
  שיעורים פרטיים 

מורה בעלת תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה מלמדת שיעורים פרטיים לתלמידי בית הספר 
 9.141-5888504  בית, קידום וחיזוק במקצועות הנדרשים. לפרטיםיוע בהכנת שיעורי ס-היסודי 

 

 

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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 נדל"ן
 
 911-4250812 לפרטים מיידי.  מרוהטת חלקית, חדרים, 3דירת   – להשכרה . 

 141-4107162 - יורם 9 לפרטים. מרפסת  ,ר"מ 81מפלסים  1דירת סטודיו  - להשכרה 

 ת השכרה עם כניסה נפרדת, לפרטים חדרים ,ובנוסף יחיד 6ברח' הרותם קוטג'   -  למכירה 

                       141-5130624          . 

 141-6612431חדרים, בשכונת הזית ,לפרטים  6דו משפחתי ,  - ה/השכרה למכיר. 

 141-5166810 בסטנדרט גבוה, לרציניים בלבדוילה   -למכירה 

 141-1512742חדרים ,בראש הגבעה לפרטים  8וילה   - למכירה 
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 זמר דפנה של בסטודיו וקרמיקה אומנות חוגי
 

 בסטודיו והקרמיקה האומנות בחוגי להשתתף אתכם מזמינה ואני, החלה ג"תשע הלימודים שנת
 .שלי

 (. 01.8 שני ביום שיחל המבוגרים חוג מלבד) אוקטובר בחודש החגים אחרי יחלו החוגים
    05.11 – 06.11 השעות בין שני ביום יתקיים' א+  גן לילדי החוג
     06.11 – 07.11 השעות בין יתקיים ומעלה' ב לילדי החוג

  06.11 – 07.11  השעות בין רביעי ביום ומעלה' ב לילדי נוסף חוג
 .הנדרש לפי נוספים חוגים יפתחו נרשמים מספיק ויהיו במידה

 של השני בשבוע לפעול יתחיל החוג 11.11 – 11.11 השעות בין שני ביום מתקיים למבוגרים החוג
  01.8  -ב ספטמבר

  11.11 – 11.11 השעות בין חמישי ביום נוסף חוג יפתח נרשמים מספיק ויהיו במידה
 יהיה בחוגים המחיר, רבים בתחומים המחירים עליות למרות! לב שמו

 .כאשתקד
 

 זמר דפנה 012-9202009: והרשמה נוספים לפרטים
 
 
 
 

 רית מהמועצה האזוריתתקצי
 

בהתאם לפסק בג"ץ החל מיד בראשית השבוע פינוי תושבי מגרון מבתיהם. כל גורמי  פינוי מגרון:
לוגיסטי, בטחוני, תקשורתי, חינוכי, פסיכולוגי,  –המועצה גויסו מיידית לסיוע בכל תחום אפשרי 

פרט עבור תושבי מגרון, אך קהילתי ועוד ועוד. ימי השבוע החולף היו לא קלים עבורנו כולנו, וב
בצד תחושות הכאב והעוול, אנו סמוכים ובטוחים שההתיישבות כולה תצא מחוזקת גם ממכה זו, 

כפי שמאפשר בג"ץ בהתייחסותו לחלקה עשר. אנו מודים  –ואף אל מגרון הותיקה נשוב 
ל למתנדבים הרבים מהיישובים שהגיעו לחבק, לעודד, ולהושיט יד מסייעת, וקוראים לכ

 לעודד, לחבק, ולסייע. –התושבים להיות גם הם שותפים לאנשי מגרון ברגעים קשים אלה 
 

(, יתכנסו אלפי נשים למעמד 01.8ביום רביעי הקרוב, כ"ה באלול )תפילת חנה בשילה הקדומה9 
תפילת חנה. נשים מכל רחבי הארץ נרשמו ועתידות להגיע. ביום זה יהיו סיורים מודרכים 

וכל אחת ואחת תוכל להתפלל במקום בו עמד המשכן, במקום בו חנה התפללה.  לנרשמות מראש,
יתאספו כל הנשים לשיעור עם הרבנית ימימה מזרחי, ולאחר מכן להתוועדות עם  11911בשעה 

 אהרון ואפרת רזאל. הכניסה חופשית.
 

ם שנים של ספקים, חברות ובעלי מקצוע שמסרבי-בעקבות תופעה רבתמוקד תלונות ספקים9 
להגיע ליישובים ביו"ש, הקים ועד מתיישבי השומרון מוקד פניות, שיעניק ייעוץ משפטי ועזרה 
בהפעלת לחץ על החברות, על מנת להבטיח שתושבי יו"ש לא יופלו לרעה בשל מקום מגוריהם. 

תושבים שנתקלו בסירוב של חברה או ספק להגיע, יכולים לפנות למוקד במייל 
office@vshomron.co.il. 

 
עמותת ותיקים בקהילה יוצאת בימים  9ותיקיםההעלון האינטרנטי של עמותת  -"ותיקין" 

בעלון תוכלו להתעדכן על אירועים  שלח מדי חודש במייל.יהקרובים בעלון אינטרנטי חדש, שי
ובכל מה שמתחדש  ,מרי מומחים בנושאים מענייניםצפויים, על מקומות אפשריים להתנדבות, מא

רוצים לקבל את העלון ועדיין לא שלחתם את פרטי המייל שלכם? שלחו אלינו  בפעילות העמותה.
 .NEWS.VATIKIM@GMAIL.COMשם, כתובת מגורים וכתובת מייל אל הכתובת9 

 
  "ארץ בנימין". –חפשו אותנו גם בפייסבוק 

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין
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