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  דבר המזכירות

  ועדת הבחירות   

  

 מתוך בעלי זכות 45%כלומר ,  חברים241 חברים בעלי זכות בחירה הצביעו 525מתוך 

 .קולות פסוליםלא היו  כל הקולות נספרו ו.הבחירה

  :להלן התפלגות הקולות והתוצאות 

  

  ):חמשת הראשונים נבחרו(ועד ההנהלה 

  בן חיים יואב,  קולות117 – אליהו שלגית,  קולות130 –  ניר ארנסטי,  קולות139 -חן אילנה

  89 -קו רוני'ניצ,  קולות99 – אוליצקי גדליה ,   קולות102 – אלקובי מוריס, קולות 109 –

  . קולות75 גביש אפרים, קולות  

  

  ) הראשונים נבחרותשלוש(הקרן לפיתוח ועד

–שמייה יורם , קולות 103 –אלי חסון  , קולות 132  -ציפורי אבי , קולות 140 -בנימין איציק 

  .קולות 58 –נמיר אוה  , קולות 85

  

  )הראשונים נבחרותשלוש(ועד הביקורת 

  שילה חזי  ,  קולות 111 –כהן עפר  , קולות 116 –בנדל דב ,  קולות 146 –מזון איציק 

  .קולות  100

  

  ועדת הקליטה 

   .קולות 103 –פיני זלייט  , קולות 115 -י אבי רפאל ,קולות 125 -פחימה דבי
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אשר שימשו   ומזכירת הקלפי ,נח רוזנפלדו, )ר"יו(לעובדיה ישראלי , ברצוננו להודות מכל הלב

  .השקיעו מזמנם ועשו את העבודה על הצד הטוב ביותר, כועדת הקלפי

  

 
פיני זלייט פיני זלייט פיני זלייט פיני זלייט ,,,,שרי ארד שרי ארד שרי ארד שרי ארד     ,,,,אלי חסוןאלי חסוןאלי חסוןאלי חסון,,,,לרחל נגרלרחל נגרלרחל נגרלרחל נגרתודה גדולה נתונה תודה גדולה נתונה תודה גדולה נתונה תודה גדולה נתונה 

    כם כם כם כם על ההשקעה מזמנעל ההשקעה מזמנעל ההשקעה מזמנעל ההשקעה מזמנ, , , ,  ועד ההנהלה היוצא ועד ההנהלה היוצא ועד ההנהלה היוצא ועד ההנהלה היוצאייייחברחברחברחבר גביש  גביש  גביש  גביש אפריםאפריםאפריםאפרים,,,,

    .... הגדולה לישוב הגדולה לישוב הגדולה לישוב הגדולה לישובכם כם כם כם ותרומתותרומתותרומתותרומת

 

ומודים להם על נכונותם לתרום ,  החדשים שנבחרוות השונותאנו מאחלים הצלחה לכל חברי הועד

  .בתקווה לשיתוף פעולה פורה ושנצליח לעשות דברים טובים למען הישוב, לישוב

  

  

  

  ולהורים /לתלמידים
  
   ,בכל איחור של ההסעה בבוקר  -לתלמידים שנוסעים בבוקר עם ההסעות לבתי הספר הודעה " 
  

   02-9977116 יש להתקשר למוקד החברה לפיתוח לשירן בטלפון  , דקות 10 של יותר מ 
  02-9977250 או 

  "  רק כך יוכלו בחברה לטפל בנושא  . ולהודיע על האיחור
  

  

  

  

  דואר
   את שעות הפתיחה ביום רביעילשנות, הציבור הוחלט עקב פניות

  .בבוקר  9:00-12:00
 עות פעילות הדוארש  

  :קבלת חבילות ודברי דואר רשום, להלן שעות חלוקת הדואר

   18:00-20:00בין השעות  ' א

  15:00-18:00בין השעות  ' ג

   9:00-12:00בין השעות ' ד

  12:00-15:00בין השעות '  ה–ו ' בימים ב

  !דואר בשעות אלו בלבדנבקשכם לפנות בענייני ה
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  מבורי'ימי הולדת בג
  

  מבורי' להחזיר את הג יש  150₪לחגיגת ימי הולדת עלות השכירות ,מבורי'ניתן לשכור את הג
  .מסודר ונקי

  
  

           
         

  נוער

 :שבוע הבא
  

  :פעילויות השבוע
  

 פעילות חובה . ח- לילדי כיתות ז– 18:30בשעה  6.12  -יום שלישי ה
  . לילדי כיתות ט ומעלה– 20:30  בשעה  6.12- שלישי היום
  

  !ולאחר מכן פעילות הפתעה שווה, א"בת" נייטמר"בקרוב נצא ל

  ...פרטים בהמשך   
 

  :תרומה לחדר הנוער
  

  !תודה. אנא צרו עמי קשר במידה ותוכלו לעזור , גז לחדר הנוער +תנור, אנו זקוקים לשואב אבק
  

  : פעילויות לילדים
  

  13:00לאור פניות הורים שעת הפעילות הוקדמה לשעה : לבשימו 
  

בחודש   . במשחקייה13:00  בשעה  9.12-תתקיים ביום שישי ה' ו-'הפעילות לילדי כיתות ד
י "יש להביא אישור חתום ע, המעוניינים להרשם. הקרוב יצאו הילדים לבאולינג שבמודיעין

  .ההורים למדריכות
   

  )  פעולות4-ח ל" ש40( ויות הינו חודשי התשלום על הפעיל: להזכירכם
  .באחריותכם לשלוח את הילדים לפעילויות

 
  

  ,שבוע טוב ומוצלח
  com.gmail@noargivon,  2004643-050, רכזת נוער, אליה זלייט 
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 :שיכים את המסורתממ

  9-10/12/11:  ים המלח שישי שבת בתאריכים-"יןלאונרדו א" כבכל שנה נצא למלון 

  .חצי פנסיון כולל כניסה לספא במלון מרידיאן

  )ניתן לצרף ילדים( ח " ש650 -מחיר לזוג

  !אז נא למהר, חדרים מוגבל' מס

   פיני-050-8858980: לפרטים והזמנות

  

    

    משהו מהלבמשהו מהלבמשהו מהלבמשהו מהלב

,לעידו בננו היקר  
 

.נדסה קרביתבה ל רוצה אותך "וצה, הנה הגיע הרגע הגדול  
.מועיל ומשמעותי , מאחלים לך גיוס חלק  

.מחכים לך בבית וכבר מתגעגעים  
 

.אמא דביר ועמית, אבא  

    

    גל אלקלעיגל אלקלעיגל אלקלעיגל אלקלעי,,,,למיכל ויסרלמיכל ויסרלמיכל ויסרלמיכל ויסר

 ועידו פרטוקועידו פרטוקועידו פרטוקועידו פרטוק

    לללל""""ברכות חמות לרגל גיוסכם לצהברכות חמות לרגל גיוסכם לצהברכות חמות לרגל גיוסכם לצהברכות חמות לרגל גיוסכם לצה

    שפשוף קל ונעים שפשוף קל ונעים שפשוף קל ונעים שפשוף קל ונעים 

    מאחלים חברי הישובמאחלים חברי הישובמאחלים חברי הישובמאחלים חברי הישוב
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  נת המודעה הקטנהפי

 050-6277901 לרצינים בלבד, בסטנדרט גבוהמכירה וילה ל •

 , 050-7661879: לפרטים , כניסה מידית , מרוהטת חלקית ,  חדרים2להשכרה  •

•  050-6271124.  

         054-9325559כניסה נפרדת לפרטים , חדרים 2.5 להשכרה  ♦   

  052-3293167כניסה מיידית לפרטים , חדרים 2  להשכרה  דירה  ♦  

   .050-3321132לפרטים , חדרים מרווחים3להשכרה ♦     

  050-3730060 לפרטים 1.11.11 חדרים יפה כניסה נפרדת מתאריך 2להשכרה ♦     

  052-2388429,5361197 חדרים מרוהטת כניסה נפרדת 2.5    להשכרה ♦ 

  דיור לפרטים'  יח4-תשתיות ל, חדרים 12, מעוצבת, וילה יפיפיה פינתית     למכירה♦
       054-4989898  

  
  

   במתמטיקהשיעורים פרטיים
   

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

  052-8508922דני : לקראת שנת הלימודים  לפרטים 
  
  

  עזרה בבית
  

   לעבודות קלות בבית לתקופה קצרה ,מחפשים מישהי עם מספר שעות פנויות בשבוע
  050-5317961לפרטים 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

  

  .טיפולי פנים מגוונים גם לנוער•
  .פדיקור•
  .מניקור•
  .איפור•
  .וב גבותעיצ•
  .שעוות פנים וגוף•

  

  :לגברים
  .טיפולי פנים ופדיקור

 ...אשמח להתראות

050-3730060  /  02-5730060 

 

   קוסמטיקאית מקצועית ומוסמכת–שרה אילוז 
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  החדשה לגבעון חוזר" בריא לגדול"

  
  לילדים נכונה ותזונה ספורט חוג

  
  .נוספת לשנה ממשיכים אנו שעברה בשנה החוג הצלחת לאחר

  'ד -ו' ב: בימים יתקיים החוג השנה
  

  :קבוצות לשתי ויתחלק
  .נכונה ותזונה כיף, ספורט –' ו -'ד

  .בריא חיים אורח והקניית גופנית פעילות של בשילוב קבוצתית הרזיה סדנת –' ט-'ז
  

  7/9/2011 בתאריך היכרות ליום מוזמנים הנכם
  16:00: בשעה ו-ד לכיתות
  .17:00: בשעה ט-ז ולכיתות

  .החדשה גבעון, אירועים באולם
  

  :והרשמה נוספים לפרטים
  050-7235545 יאיר , 054-7453306 אסנת

  
  

  
  תקצירית מהמועצה האזורית

  
  

  בועתקצירית הש
  

  
  
  
  
  
  
  
 

  

 

    !חדש!חדש!חדש

  .חולצות לבית הספר עם לוגו בהדפסה מיידית 

  !ונים במחירים מפתיעים'רים וקפוצ'סווטצ, חולצות דקות 

 מכבסת נוי 

  052-2483364נועם : לפרטים,תחנת הדלק גבעונים 

  



 7

  

  הרון בגבעוןצ

טרייה , גן ארוחה חמה ומזינה/ארוחת צהריים מחכה לילדכם מייד אחרי בית הספר
  .ומגוונת בכל יום

  !!!   זה קורה1.12.11-החל מ
  ח " ש400: מחיר לחודש

  .ליום ₪ 20 –) בתיאום מראש(ארוחה צהריים מחיר ליום 
 .050-2879679: לפרטים נוספים

  
  

  תקצירית מהמועצה האזורית
  

נציגי .  השבוע נמשכה הפעילות הנמרצת הנוגעת למצב הפקקים בחיזמא:הפקקים בחיזמא
ובמקביל התקיימו , כדי לוודא הזרמת התנועה,  מדי בוקר5:30-ה הגיעו למחסום בהמועצ

 כדי לקדם את הפתרונות –כים "וכן שרים וח, המשטרה, פגישות נוספות עם בכירי הצבא
  .הבינוני והארוך,  בטווח המיידי–השונים 

  
 יום – השבוע חל היום השנתי של הבטיחות בדרכים :היום השנתי של הבטיחות בדרכים

מחלקת . פעילות שיא שאין בו מכדי להפחית מהחשיבות לעסוק בנושא זה לאורך כל השנה
החינוך בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים יצאה בקמפיין פרסומי הכולל תליית 

בזמן ) sms(והסכנה שבשליחת מסרונים , שלטים בכל היישובים בנושאי חובת חגירת בטיחות
וא הזדמנות לעדכן את הורי התלמידים בבנימין שלכל בית ספר יש יום זה ה. נהיגה ברכב

המשלבת בתוכה מספר גדול של מימדים הקשורים לנושא , תכנית שנתית לבטיחות בדרכים
 משיעורים בכיתות ועד הפעלות –תוך שימוש במגוון רחב של אמצעי העברת תכנים , זה

  . והצגות
  . תלמידינו-רות והוו דוגמה נכונה לילדיכםאנא גלו גם אתם אחריות וזהי, הורים יקרים

  
 האירוע השנתי החגיגי של עמותת הותיקים מארח את :האירוע השנתי של עמותת הותיקים
 ניגונים וזמירות מבית אבא בהרמוניות -שירת המעלות : מוטי גלעדי ולהקת קולן במופע ייחודי

, ז בכסלו"ט, ביום שניה "המופע יתקיים בע. חדשניות בשילוב קטעי הומור בטעם טוב
12.12.11,  

הרשמה דרך .  40₪ -עלות כרטיס ! אל תפספסו .  בהיכל התרבות במודיעין18:00בשעה 
 עמותת ותיקי בנימין ובית -לפרטים נוספים . הסעה תיתכן בתשלום ובהרשמה. רכזות הקהילה

  .7906321- 052אל 
  

דרת קורסי הצילום האזוריים של  השבוע יצא לדרך בעלי הראשון בס:קורסי צילום בזמן אמת
בכל קורס ). 25.1(ובמכמש ) 4.1(בקרוב ייפתחו הקורסים בדולב ". תצפית"מחלקת תקשורת ו

תושבים המוכנים להיות שותפים לתיעוד אירועים בזמן אמת . יתקיימו שלושה מפגשים
  .  מוזמנים להירשם דרך רכזות הקהילה–והעברתם באופן המהיר ביותר לתקשורת 

  
  המועצה האזורית מטה בנימין, ת שלוםשב

  
  
   


