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 של םמשפחת גבעון החדשה משתתפת בצער
 אימםעם מות  פיני ואפי זלייט ומדינה לוי

 ו עוד צערשלא תדע
 

 משפחת גבעון החדשה משתתפת בצערו של 
 אלי גמליאלי עם מות אביו

 שלא תדע עוד צער
 

 דבר המזכיר
 תחבורה ציבורית

ל פגישה תקופתית של מה -ת אהשבוע התקיימה במשרדי קצין המטה לתחבורה במינהל האזרחי בבי
שמכונה פורום אגד. את הפגישה יוזם המינהל האזרחי מול נציגי המועצות האזוריות ביו"ש ובהשתתפות 

נציגי אגד. זו הזדמנות להעלות בקשות שונות של הישובים. בפגישה שהתקיימה השבוע מבד נציגים 
ר עוזר ראש המועצה. יחד איתי נכח פגשה גם ממספר ישובים נכחו גם משה מני מ"מ בצוע במוא"ז ורוני שני

אלי זקס, סטודנט תושב הישוב. זו הייתה פגישת פורום ראשונה עם הקמ"ט החדש, ישראל אפרייט. 
בתחילת הישיבה הוא הציג את תפיסת עולמו בניהול תחבורה ציבורית, הגורסת שאם ניתן במאמץ קטן 

לך. תפיסה זו תואמת במיוחד את צרכי גבעון החדשה. להוסיף כמות נכבדת של נוסעים אזי הוא תומך במה
במאמץ קטן ניתן להסב אוטובוסים המגיעים ממילא לגבעת זאב שיכנסו גם לגבעון החדשה. סוכם שנקיים 

פגישה נוספת עם מינהלת התחנה בירושלים באופן ישיר, על מנת שמעתה ואילך גבעון החדשה תהווה 
 עילות של התחבורה הציבורית.גורם משפיע על ההיקפים ועל שעות הפ

 
 אני מקווה שנצליח לקדם את הנושא

 
 חויבי פתיחת שער באמצעות הטלפון

 החודש נבצע חיוב שנתי למספרי טלפון של תושבים המנויים בשרות פתיחת השער באמצעות הטלפון
מנע יר את מספר הטלפון מהשרות מתבקשים לעשות זאת השבוע על מנת להיסלה תושבים אשר מעוניים

 מחיוב מיותר.
 

 תזכורת מדבקת זיהוי על רכבים 
. בקרוב נעצור כל רכב בכניסה במזכירותהחדשה על רכבו מוזמן לקבלה  של גבעון מי שאין לו מדבקת זיהוי

 שאין לו מדבקה כזו לביקורת.
 

 ום העצמאותי

 יום העצמאות מתבקש להירשם במזכירות אצל טלי.כל מי שמעוניין להפעיל דוכן בערב 
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 ועדת תרבות
 יום השואהטקס 

בשירה, נושא " שברי זיכרון" חברים המעוניינים לקחת חלק בטקס קס יום השואה בת טהשנה נקיים א
מזכירות, כמו כן אם ישנם אנשים טלי בנגינה, בקריאת טקסטים ובארגון הטקס מתבקשים לפנות ל

 מזכירות.טלי להמועניניים לשתף אותנו בסיפורם האישי בנושא השואה נבקשם לפנות 
 

 יום הזיכרון 

 ההכנות לטקס יום הזיכרון יחלו בימים הקרובים.
חברים אשר מעונינים להשתתף בטקס או לעזור בהכנות מוזמנים להתקשר בהקדם אל שולמית יקותיאלי 

 ערב שירי לוחמים.קיים לאחר הטקס ית או אל טלי במזכירות הישוב.
 

, אנו מבקשים מכל מי שמעוניין ערב שירי לוחמים שירה לקראת יהיו מפגשי 14.4.11  -החל מיום חמישי 
 לשיר ולקחת חלק בשירים היפים להגיע.

 

 ועדת דת

 

 אצל ועדת דת. 16/4שבת  מוצאי דע 9/4 שבתי מכירת חמץ תתבצע ממוצא

 .במגרש הכדורסל 19:00עד  16:00משעה  14/4 ביום חמישיתבצע הגעלת כלים ת

 

 וערנ

 היה להיות ביום שלישי בוטל, תאריך חדש יפורסם בקרוב. לצערי הקרטינג שאמור
 

 שבוע הבא:
נעשה פעולה לקראת הפסח. ולאחר מכן חדר הנוער יהיה  – 19:11החל מהשעה  – 12.4.11 -יום שלישי ה

 פתוח לכל הגילאים.
 

 שבוע טוב,
 noargivon@gmail.com,  3114642-151אליה זלייט , רכזת נוער, 

 

 ינת המודעה הקטנהפ
 שיעורים פרטיים

 
 ו' בכל המקצועות. -תלמיד מצטיין בכיתה ח' מעוניין לתת שיעורים פרטיים לתלמידי כיתות א'

 .153-8117447 –לפרטים, נועם 
 

 ג'סטין ביבר
 

 154-9877321ה של ג'סטין ביבר במחיר מיוחד. לפרטים: כרטיסים להופע 3למכירה 
 
 
 

http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=noargivon@gmail.com
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 חוג ריקודי בטן בגבעון החדשה
 

  .33.11 - 31.21אני רוצה להזמין אתכן לחוג לריקודי בטן בהדרכתי, בימי רביעי בשעות נשות הישוב, 
לות המחול המזרחי משפיע על הגוף הנשי הן ברמה הפיזית, והן ברמה הרגשית, ומוביל לשכלול יכו

 ולרגיעה מנטלית. הריקוד סוחף, מלא חן וחושניות, מתאים לכל אישה בכל גיל. תנועתיות,
 

 אני מורה מוסמכת למחול מזרחי מטעם סמינר הקיבוצים, ומלמדת בסטודיו "ערבסק" בירושלים,
 ומסיימת בימים אלו את הכשרתי כפסיכותרפיסטית בתנועה ומחול.

 
 .רויטל יקותיאלי  050-8499577לפרטים נוספים תתקשרו אלי: 

 
 להשכרה

 כיווני אויר, מרפסת, במרכז הישוב,  2חדרים יפיפייה, שקט, מוארת, מאווררת,  3בהזדמנות דירת 

  154-4989898מתאים לזוג, לפרטים הילי 

 

 + בגבעון החדשה 18שיעור טאי צ'י לגילאי 

 
ל על בעיות גב, מפרקים, לחץ דם, משפר את המערכת החיסונית , מסייע תרגול טאי צ'י באורח סדיר מק

 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  4טאי צ'י מוסמך ויינגט, לאחר הכשרה אינטנסיבית במשך  השיעורים יועברו ע"י מדריך

 לטאי צ'י בסין, שבמהלכן זכה בתחרויות בנילאומיות.
 

 שיעור היכרות והתנסות חינם!!!

 054-3137376בדבר פרטים נא לפנות לאייל  

 
 ****   אצלנו בגבעון החדשה ****

 ROSHAI - הסרת שיער 

 הכיני גופך לקיץ...

 בלבד. ₪ 100קיץ שעווה כל הגוף )רגלים +מפשעה+ידיים+שחי(  צעמב

  153-4223152לקביעת תור : אושרית 

 

 ימי פעילות הצהרון חופשת פסח

 )כולל(  13.3עד יום רביעי  10.3הצהרון יפעל לילדי הצהרון ללא תשלום מיום ראשון 

 . 15:30עד  7:30)אסרו חג( בין השעות  26.3וביום 

 ם יש לפנות לתמילפרטים נוספי

 

 עובדת לצהרון

 שבועות מסוף מאי.  2דרושה עובדת אחראית ומסורה לצהרון שבגן . העבודה היא ל 
 16:11עד  7:11ובימי שלישי משעה  16:11עד  12:11שעות העבודה כל יום משעה 

 .050-7914626   5362581לפרטים יש לפנות לתמי בטל ' 
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 דבר מועצה האזורית
 : ור ביו"שמהפיכת המיחז

המשותפת למועצות האזוריות ולאיגוד ערים לאיכות הסביבה  –כחלק ממהלכי "מהפיכת המיחזור ביו"ש" 
שומרון ובנימין, מוצבים בימים אלה בכל יישובי בנימין מיכלים כחולים של "אמניר" למיחזור נייר )מכל 

ק. בשנה הראשונה מתבצע פרויקט הסוגים והמינים(. המיכלים מוצבים ליד כלובי מיחזור בקבוקי הפלסטי
המיחזור כפיילוט ללא תשלום, ובשנה הבאה נתחיל לשלם על הפינוי לחברת "אמניר". גובה התשלום ייקבע 

 ככל שיצטבר במיכלים יותר נייר, כך נשלם פחות.  –בהתאם לכמות הנייר המפונה 
וך למכולות ואזורי  תעשייה. כמו כן בשלב ראשון בסמ -בקרוב יוצבו ביישובים גם מיכלים למיחזור קרטונים 

 מתוכנן שיווק קומפוסטרים למשקי הבית.
אנו מודים לתושבים על שיתוף הפעולה המרשים בנוגע למיחזור בקבוקי פלסטיק, ומבקשים להדגיש שתי 

הדבר מאפשר מעיכה ומסייע מאד לצמצום נפחי הפינוי;  – ללא פקקיםנקודות: אנא השליכו את הבקבוקים 
 הן אינן נלקחות למיחזור ורק מכערות את המראה הכללי.  –קיות השליכו לפח הסמוך ואת הש

 
 : מפגש ארגון עובדי המים

במרכז המבקרים "נחלת בנימין" התקיים ביום שני השבוע יום מפגש של ארגון עובדי המים, שאליו הוזמנו 
זה היתה הצגת תקנון ועדת ענבר ראשי רשויות וראשי תאגידי מים וביוב מכל רחבי הארץ. מטרתו של יום 

 תקנות מהפכניות הנוגעות לאיכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים. –בקולחין 
 

 : הצבת מכולות ביישובים
ביישובי בנימין ישנה תופעה של הצבת מכולות פרטיות בשטחים ציבוריים, ללא האישורים הנדרשים לכך. 

ה פרטית בשטח ציבורי מחייבת אישור רלוונטי, וכי מי  שאין מחלקת פיקוח עירוני מודיעה כי כל הצבת מכול
נדרשים לפנותם במיידית. אנא  –ייקנס. בעלי המכולות שהציבו מכולותיהם ללא אישור  –בידו אישור שכזה 

 ראו הודעה זו כאזהרה, וחיסכו מאתנו את אי הנעימות שבנקיטת הליכים.
 

  קורס גישור:
של הפעילים בבנימין, ייפתח מיד לאחר הפסח קורס גישור, ביוזמת  כחלק מתכנית ההכשרה וההתמקצעות

מדור קהילה במתנ"ס בשיתוף עם המט"י. הקורס מיועד לנבחרי ציבור, מתנדבים ופעילים בועדות הישובים. 
מטרת הקורס היא להקנות מיומנויות גישור שבהן ניתן להשתמש בסוגיות קהילתיות ובינאישיות שונות. 

אצל רכזות הקהילה. לפרטים נוספים ניתן לפנות ל  -ס )עלויות, תאריכים, וטפסי בקשה( פרטים על הקור
 )וכן באתר בנימין(. 13-9977111מתנ"ס: 

                                                                                          
 

 
 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין


