
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  
 

 גתשע"   י"א אדר                       21.2.13
 

 
 

  רהמשפחת גבעון החדשה משתתפת בצע
 .מות אביה על   אנט בר דב של 

 של תדעי עוד צער 

 עד וצוות המזכירות מאחלים וחברי הו     

 לכל התושבים חג פורים שמח !!      

                                                                                                               

                                                                                              

   www.givon.org.il  כתובת האתר של הישוב

 m@givon.org.il   ל הישוב הואכתובת דוא"ל ש

 
 (אוליצקי גדי, אלקובי מוריס, אליהו שלגית, חן אילנה, ארנסטי ניר)  הוועד דבר

 
, התקיים דיון סביב השאלה 3182בפברואר  81באסיפת החברים שהתקיימה ביום שני, בתאריך 

עת השמש" )הכיכר בכניסה ליישוב(  לקדמותו ואם כן, האם להשיב את העיצוב המקורי של "מקל
 מהי החלופה הראויה להנצחת שמה של רחל ענבר )ז"ל( .

 
ולמצוא חלופה הולמת להנצחת זכרה בעד ההצעה להשיב לכיכר התחתונה את עיצובה המקורי 

 הצביעו :של רחל ז"ל. 
 23  –בעד 
 81  –נגד 

 6 –נמנעו 
 
 
 

http://www.givon.org.il/
mailto:m@givon.org.il
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 של רחל ענבר )ז"ל( לכיכר העליונה הצביעו:בעד ההצעה להנציח את שמה 
 31  –בעד 
  –נגד 

  -נמנעו 
 

 
 אנו מודים לכל התושבים שלקחו חלק פעיל באסיפה.

 
 (בסלו שרון, ברוינר יהודה)   המזכירותדבר 

 1312222-22, 1312535-22:   טלפון
 

 
 בכניסה ליישוב כלי רכב בדיקת 

 
 הוכיחה את עצמה .  וב העמקת הבדיקה של כלי הרכב הנכנסים לייש

 
 ואיפוק בכניסה וביציאה מן היישוב.אנו מבקשים מן התושבים לגלות סבלנות 

 אנו נערכים להסדרת כניסה ויציאה של כלי רכב ,  באופן שיקל על התושבים. 
 

 מידית על כל תנועה חשודה ביישוב. התושבים מתבקשים לגלות ערנות ולהתריע 
 להלן מספרי טלפון בחרום: 

 
 131-1823331 –אייל ציפורי 

 811 - זאב  משטרת גבעת
 8311 -מוקד בנימין 

  
 
 

 הנחיות לפורים מאת משטרת גבעת זאב

עצר ויפתחו נגדו יי,יתפס עם נפצים מכל סוג יש 83על פי החלטת המשטרה, כל נער מעל גיל 

 הליכים פלילים.

 הוא ויפתחו הליכים נגד הוריו. יעצר אףי , תפס עם נפצים מכל סוג שהואיוי 83מי שמתחת לגיל 

 הקפידו על כללי הבטיחות ושנעבור את החג בשלום .   –תשומת לב ההורים 

 
 
 

 שעות המזכירות 
 

 המזכירות תהיה סגורה. , 3182פברואר  32 בתאריך ביום ראשון 
 .82:11, המזכירות תהיה פתוחה עד השעה 3182פברואר  33 בתאריך ביום שני 
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 (אייל ציפורי )"ץ דבר הרבש

משזיהו  בשבוע החולף,  התקיים מרדף אחר הרכב של הפורצים, שהגיע עד שער היישוב .  

הפורצים כי נערכת בדיקה של כלי רכב, הם פתחו במנוסה לכיוון הכפר בידו.  בדרך , במהלך 

 מרדף משטרתי, הם פרצו שלושה שערים, אולם הם הצליחו לברוח מן הרכב רגלית. 

 
 הודות לערנות השומר ולבדיקה במקום. זה התאפשר סיכול 

ולאפשר לתושבים כניסה מהירה ליישוב ,אבקש מכל  על מנת להקל על עבודתו של השומר

 התושבים להדביק על מכוניתם מדבקה של הישוב.

 

 להלן המלצות שיסייעו בסיכול פריצות נוספות:

  ערנותיר הונחו להגב, המאבטחים בשער היישוב ממשיכים את הבדיקה  . 

 ,כאשר עוזבים את הבית יש להקפיד על סגירה מוחלטת של כל הדלתות והחלונות בבית   
 והסורגים .  כולל הגפה מלאה של התריסים

  מומלץ  /או בחצר. לבית ו בכניסה דולקת,בשעות החשיכה יש להשאיר תאורה חיצונית
הפונה לחזית וכן מאוד גם להשאיר אור דולק בתוך הבית, בחדר המדרגות או בחדר 

 להשאיר רדיו דולק.
  . תושבים שאין להם מדבקת רכב של היישוב , אנא פנו למזכירות לקבל מדבקה 

 

נבחנת האפשרות )והעלות( של התקנת "שער חכם" שמזהה ע"פ מספר הרכב את הרכבים 
ם אבל בינתיים, ע"מ לעזור לשומרים לבצע את תפקידם, אנחנו שבי  המורשים להיכנס ליישוב,

ולחכות בסבלנות כשהרכב   ומבקשים מהתושבים להדביק מדבקות זיהוי ברכבים שלהם ,
 שלפניהם עוצר כדי להזדהות .

אבקש מהתושבים לגלות ערנות בכל שעות היום ולדווח לי או לשומרים על כל רכב או אדם חשוד 
 ברחבי היישוב.

 עות פעילות הדואר :ש

 

 עד שעה משעה  יום בשבוע

 20:00 81:11 יום ראשון

 81:11 83:11 שני יום

 82:11 81:11 שלישי יום

 20:00 18:00 רביעי יום

 15:00 12:00 חמישי וםי
 

 

 

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
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
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 ועדת תרבות  ) רונית גורני, אליעזר שמאע, פיני זלייט(
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 (נועה שוראקירכזת קהילה 

noanoa171@gmail.com    1251125-212נועה  
 

 חג פורים חג גדול לילדים
  חג פורים הגיע וכולנו נפגשיםחג פורים הגיע וכולנו נפגשים

 באולם האירועיםבאולם האירועים  50:1150:11בשעה בשעה   21/2/5221/2/52ביום שני ביום שני 

 פורימון עם פרסים ותחנותפורימון עם פרסים ותחנות

 תחרות תחפושות שווה במיוחד!!!תחרות תחפושות שווה במיוחד!!!

  נולד?"נולד?"ההצגה "איך צחוק ההצגה "איך צחוק 50:1150:11
  המשפחההמשפחה  לכל לכל   פורימית פורימית הצגה הצגה 

 לאורח.לאורח.  2121₪₪לתושב, לתושב,   ₪₪  5151כניסה כניסה 

 בלי תירוצים כולם באים!!!בלי תירוצים כולם באים!!!

 

 

                                                  

 

 

 

 אדום דרום - מטיילת קהילה
 

 החדשה. בגבעון מטיילים חוג ולארגן כקדם ימינו לחדש בכוונתנו
 בת, באוטובוס ובלוויאחת לחדש לטיול ש על פי תכנית שנתית, נצא

 מדריך. 
 העליונה . מהסובה 23:32 בשעה 2232332253 בשבת יצא הראשון הטיול

 סיבוני. נבקר  אסף ש"ע ומצפור עם ניר קיבוץ של המים מאגר :המסלול
 פריחת ובאתר   525-ה  יחידת של הנצחה אתר -השחור"  באנדרטת "החץ

 סעד.  בצומת  הכלניות
 –יאשר  והצבא . במידה(נחביר) בארי בבתרונות ערגו הליכה נקיים מסלול

 ק "אנז באנדרטת נבקר
 50:22  -משוערת    חזרה

 המשתתפים. באחריות  וצהריים בוקר ארוחת
 . ח"ש 522למשתתף  בהרשמה מראש   עלות

 מוגבל! המקומות' מס
 .  קיום הטיול מותנה במספר בנרשמים

 רכזת הקהילה . -נועה  –פרטים והרשמה 
 

 

mailto:noanoa171@gmail.com
mailto:noanoa171@gmail.com
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 ) אליה זלייט( נוער רכזת

 מיקום תיאור הפעילות רובד גילאי עד שעה משעה  תאריך יום בשבוע

82.313.   רביעייום   חדר הנוער ופשית חפעילות  ט-ז 31:11 80:11 

 חדר הנוער  פעילות חופשית כולם   31:11  רביעי  יום
 

:קורס הכנה לצבא  
דה ״ המכשירים את המתגייסים הצעירים יות יהוהשנה אנו ממשיכים את פעילותינו עם ״אר  

.המעוניינים להצטרף מוזמנים לפנות אליי לקבלת פרטים.  לקראת גיוסם לצה"ל    

 
 תרומה לחדר הנוער

 אנו זקוקים לשולחן סלון. אם ביכולתכם לתרום - נשמח מאוד!!
 

 noargivon@gmail.com,  2225153-212אליה זלייט , רכזת נוער, 
 

           

 ועדת דת  

 
 ממנהגי חג הפורים

 זכר למחצית השקל 
 משנכנס חודש אדר ולקראת חג פורים נהוג:

 משתי סיבות ₪ 23ת השקל צילתרום זכר למח
 .זכר לקורבנות שהעלו בבית המקדש.8
 . הוכחה לשוויוניות והאחדות של העם 3

 יט""עשיר לא ירבה ועני לא ימע
 חיוב במתן התרומה הינה עפ"י מנהגים.

                                                                                                                 
 תענית אסתר

 .81:31סיום  13:13,תחילת הצום 3182בפברואר  38 חמישיתענית אסתר תחול ביום 
 
 הלכות ומנהגי פורים 

 
  קריאת מגילה
במהלך  ,למחרת.  81:31בשעה  ערביתת במהלך תפיל, 3182בפברואר  32 , במוצ"שקריאת מגילה 

 . בבוקר( 11:11)לנשים בשעה  16:31תפילת שחרית בשעה 
 להשתמש בנפצים. מוחלט  יש להצטייד ברעשנים אך חל איסור

 
 משלוח מנות
 מיני מטעמים. 3פחות אנשים לפחות כאשר בכל משלוח יש ל 3 -יש לשלוח ל

 מצוות המשלוח הוא בחג עצמו.
 

 סעודת פורים
  ."עד לא ידע" יש לקיים סעודת מצווה בחג הפורים )ולא בערב פורים( ולהרבות בשתייה ככתוב

 
 מתנות לאביונים

 מתן התרומה לשני עניים ע"מ שיוכלו לקנות מצרכים לחג. -מתנות לאביונים
 

 פורים שמח לכל התושבים  

mailto:noargivon@gmail.com
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 תושבים משתפים...  

!נשות הישוב היקרות  

 "סוד ימות המשיח"הנכן מוזמנות להרצאה בנושא 
 שתערך ע"י הרב אלי עמר מרצה בכיר מטעם ערוץ "הידברות".

 ביום רביעי כ"ד באדר תשע"גההרצאה תתקיים אי"ה  
בתים לפני  0חנה אזולאי  בערב בבית של 02:22בשעה   6..3.6

 בעון החדשה.רח' כליל החורש גהמזכירות.
    258-5328338שלומית מרדכי   252-0836642רחל נגר  :לפרטים

 כניסה חופשית,  כיבוד קל

 !לראותכןנשמח 

 

 

 תה קינמון ותבלינים
 רפואה סינית עתיקה -איילת אביגדור

 
 מתכון לתה חורפי, לחובבי החליטות והתה. 

 מלבד הטעם המיוחד, התה מכיל תבלינים שונים,
 פואית על הגוף. בעלי השפעה ר

 
 :רכיבים: לליטר מים

 
 מסייע באיזון רמות הסוכר בגוף - מקל קינמון 8
 לחיזוק ואיזון הטחול והקיבה-   פרוסות ג'ינג'ר טרי 3

 מפיג גזים ומקל לאחר ארוחה כבדה-   כפית זרעי כוסברה שלמים 8/3
 כפית זרעי כמון שלמים 8/3

 מסמר ציפורן )לא חובה למי שאוהב( 8
 

 נה:ההכ
 

דקות עד  3שמים את כול המרכיבים בקנקן, מרתיחים מים ושופכים על כול התבלינים. מחכים כ 
 שהתה מקבל גוון אדמדם. אין צורך להמתיק.

עץ פרוס לפרוסות דקות. מבשלים את כול החומרים יחד, -תפוח 8ניתן להוסיף  -אפשרות נוספת
 קות נוספות.ד 2-עם ליטר מים עד לרתיחה. מנמיכים אש ומבשלים כ

 
 לרוויה!
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 גמילות חסדים
 

 ישר כוח !.  לעמותת " אור שלום " שתרמו ותורמים לכל החברים אני מודה מאוד , 
 והעברתם לנזקקים.תיקים ועוד  נעליים , האיסוף של ביגוד,אנו ממשיכים במלאכת 

 
 131-1312113ניתן ליצור איתי קשר בטלפון : 

 
 חג פורים שמח, 

 רחישרה מז
 
 
 
 

 פינת המודעה הקטנה
   

 מעסה מנוסה ומיומן
 

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

 132-2331322ולי לפי הצורך. רענן ולהעניק לך עיסוי מפנק ומרגיע ,או טיפ
  

 מספרה  פרפר

    hair shop 
 
 עיצוב שיער, קוסמטיקה ,עיצוב גבות ,איפור ערב וכלות, הסרת שיער בשעווה . מרכז מסחרי 
 .13-3263012גבעת זאב לפרטים : 

 
 תושב הישוב אהרוני  –דפוס הנביאים 

 
קור, פלאיירים, פרוספקטים, מגנטים, מבצע בבית הדפוס שלו עבודות דפוס כגון: כרטיסי בי

חשבוניות, ספרי מחזור, מדבקות, שלטים, מעטפות, מודעות, גלויות, נייר מכתבים, ספרי מחזור, 
 שירות עד הבית  לאדריכלים, הזמנות לאירועים, עבודות גמר, כריכות ועוד.... העתקות אור

 212-2521152, ישראל:  215-3051133דודי: 
 
 

 צדוק ערן  –אדריכל 
 

 .Er_z@walla.com ,132-3133336לפרטים : –תכנון אדריכלי נהול ופיקוח 

 
 

 דוד -חשמלאי 
 

 שקעים.. התקנת גופי תאורה ועוד.. חשמלאי מבצע כל סוגי עבודות חשמל לבית ולחצר.
 .1312866136,  3111322361-לפרטים : עבודה יסודית אחראית ומקצועית.

 
 תיאלי.המלצות ניתן לקבל ממשפחת יקו
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 לפני הסדר עושים סדר 
 

-131לפרטים : .  שירותיה בסידור הבית  בעלת כושר ארגון וסדר, מציעה את תושבת הישוב 
 שלומית. 0280086

 
 
 

 ן"נדל
 
 יס , כניסה  –חדרים, כניסה נפרדת , חצר קטנה, מזגן חדש, חיבור כבלים  3דירת  – להשכרה

 131-6313131מיידית.  לפרטים:  

 133-3211230וחצי חדרים ,מרוהטת חלקית, מזגן  מידי לפרטים : 3דירת  -  רהלהשכ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האזורית מהמועצה ציריתתק
 

לידיעת תושבי בנימין, משרדי מחלקת הרווחה שהיו עד כה  מחלקת הרווחה בשער בנימין:
. הטלפון נשאר כשהיה בפסגות, עברו לשער בנימין )בבניין הקרוב לשער הכניסה, בקומה השנייה(

 .83230011813 –, פקס 13-0011813 –
 

ו', המתקיימת זו השנה -במסגרת תוכנית "ארץ בנימין" לתלמידי כיתות ה' תכנית "ארץ בנימין":
ט"ז וי"ז באדר, שני ימי  -בנימין, ייערכו בימים שלישי ורביעי  -החמישית על ידי מרכז פסג"ה 

 שצ"ים ומשצ"יות )מדריכי של"ח צעירים( מאולפנות עפרה וכוכב הפנינג ביער נווה צוף, בהדרכת מ
 



 01 

 
( ייערך החידון הסופי במעמד ראש 3.2.82יעקב ומישיבת בני בנימין. ביום שלישי, כ"ג באדר )

 המועצה ונציגי משרד החינוך.
 

לרגל סיום תחרות הסיפור הקצר תשע"ג לזכרה של  אירוע סיום תחרות הסיפור הקצר תשע"ג:
וין ז"ל, מוזמנים תושבי בנימין לערב תרבות וספרות, שיתקיים אי"ה ביום שלישי, כ"ג רחלי ל

, באולם בית הקהילה של בית חורון. בתוכנית: חלוקת הפרסים לכותבים 3.2.82באדר תשע"ג, 
עם מספרי הסיפורים יוסף המספר ויהודה עצבה,  -'קומזיץ בבלקון'  -הזוכים, ותוכנית אומנותית 

office1@matnas-, 0011818-13זיקלי. לפרטים נוספים והרשמה: ובליווי מו
binyamin.org.il 

 
לידיעת מי שטרם רשם את ילדו לשנת הלימודים הבאה בגני הילדים,  הרשמה מאוחרת לגנים:

ן פרח בפסגות, בתאריכים כ"א רישום מאוחר יתקיים רק במשרדי מחלקת הגנים אשר בבניי
 . 0:11-82:11, בין השעות 3.2.82עד  2.2.82באדר עד כ"ג באדר,  

 
המדור לעבודה קהילתית במתנ"ס מזכיר כי עדיין ניתן להגיש הצעות מיזמים חברתיים: 
 3.2.3182. הצעות יתקבלו עד לתאריך כ"ג אדר תשע"ג, 2חברתי  Strat-up)מוקלדות בלבד( ל 

מיזמים חברתיים מקוריים . 13-0012233או לפקס  kehila9@matnas-binyaminה למדור קהיל
וייחודיים יזכו בתמריץ כספי ובליווי מקצועי מתאים. טפסים ניתן להוריד באתר המועצה או אצל 

 .133-6118236רכזות הקהילה. לפרטים נוספים: שרית 
 

הזמין מכרים וידידים מכל "משקפת" קוראת לתושבי בנימין ל קורס הצילום של "משקפת":
עודדו אותם לבוא וללמוד את רזי  –רחבי הארץ לקורס הצילום של "משקפת" שייפתח בקרוב 

 הצילום בנופים המדהימים שלנו, כאן בלב הארץ. פרטים באתר משקפת.
 

 ביום ראשון הקרוב, חג הפורים, משרדי המועצה סגורים. פורים:
 

 זורית מטה בנימיןשבת שלום וחג פורים שמח, המועצה הא
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