
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

תשע"ב תמוז' א 21.6.12                                                   5362022/  5362131טלפון                  
             E-mail: m@givon.org.il 

 
 

 www.givon.org.il  האתר של הישובכתובת   

 

 m@givon.org.il   של הישוב הוא( המייל"ל )כתובת דוא  

 נשמח אם תגבירו את השימוש בתיבת הדוא"ל.   

 

 (, שרון בסלויהודה ברוינר )  רותהמזכי דבר
 

 רכזת קהילה
 

 ביישוב.  קהילההרכזת לתפקיד מונתה  , קיראשו נועה הגב' 
 

 בוע, לישיבות  וועד ההנהלה. רכזת הקהילה, תצטרף באופן ק
 

 בשם כל חברי היישוב, אנו מאחלים לה הצלחה רבה בתפקיד.
 
 

 קייטנה
 

 שי. יללא ימי ש  2112ביולי   26עד   2112 ביולי 1מתקיימת בין התאריכים  יטנה יהק
 . ₪ 1111עלות לילד 

 
 ליום. ₪ 81  לימים בודדים, בעלות שללהירשם  ניתן

 
 .2112ביוני  21א בתאריך  מועד סיום ההרשמה הו

 
 

 החזרי נסיעות  - אחרונה  תזכורת
 

 לכל הזכאים. החזרי נסיעות בגין  ,החודשים הנותרים 2יהיה זיכוי עבור  ,לקראת סוף השנה
יש להחתים את מזכירות בית הספר על הטופס הנמצא בתיבות ,על מנת לקבל את הזיכוי הנותר 

 הדואר של כל אחד מהזכאים. 
 במזכירות  . שרוןצא טופס בת.ד שלו נא לפנות למי שלא מ

 
 
 

http://www.givon.org.il/
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אנא  . שאינם מטופלים כראוי, ים יהמשיכו לפנות אלינו בנוגע לשטחים ציבור - ואחזקה גינון

 ציינו מיקום מדויק .

 

 להזמין אצל שרון ניתן₪.  111ליטר בעלות של  321ניתן לרכוש קומפוסטר של  –קומפוסטר 

 .2012ביוני  27ת, ההזמנה נסגרת בתאריך , הכמות מוגבלבמזכירות 

                                                                                                                                                                                              

 

 על נזילות , בכל עת שמתגלה, תוך ציון מיקום מדויק.המשיכו בבקשה לדווח    -ים מ

 

 סכנת היפגעות מבעלי חיים

 

תקופת הקיץ מאופיינת בחשיפת היפגעות מבעלי חיים מסוכנים כגון נחשים, עקרבים , שועלים 

 ועוד. 

 בבעל חיים מסוכן:  תקלותיהלהלן הנחיות התנהגות שיכולים לסייע במקרה של 

 . באופן פרטי להזעיק לוכד נחשים – ו בביתנתקלים בנחש בשטח הבית א .1

 והוא ידאג לשלוח  12-9411334המועצה  להתקשר לווטרינר יש  –נתקלים בשועל  בחצר הבית  .2

 .לעדכן את המזכירות .  כמו כן, פקח

    12-9977116בטלפון להודיע למוקדיש  –במבנה ציבור נתקלים בנחש או שועל  בשטח ציבורי או  .3

 .12-5362122 – ולמזכירות

 

הציב כאן א ניתן ללא קיימים פיתיונות לנחשים, ול –לאחר בירור עם הווטרינר של המועצה

   מלכודות.

 

 שעות פעילות הדואר כדלקמן:

 

  18:11-21:11בין השעות    ראשוןיום 

 11:11-13:11בין השעות    שנייום 

 15:11-18:11  בין השעות   שלישייום 

  18:11-21:11  בין השעות  רביעייום 

  12:11-15:11בין השעות    חמישייום 
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 ,מטילד אנקרי)יואב בן חיים, טלי סמילנסקי,   -וך ועדת חינ

 .(נירה חסון, יפעת דילון , אליה זלייט

 ימי הפעילות:
 

נעשה  זאת, במקום  . עקב הרשמה מצומצמת לא נצא לפעילות "סוף הדרך" :ביוני  25יום שני , 
 !19:11בשעה  ערפעילות במועדון הנו

 
 . נצא לפעילות פתיחת קיץ בבריכה בבית אריה 18:11בשעה  ביוני 26יום שלישי 

 מתנפחים אתגריים, משחקי שולחן, טרזן לבריכה, מוזיקה אוכל ועוד... , בתוכנית  
 

 : שימו לב 
 ביוני.  24, נסגרת ביום ראשון  ללונה פארקההרשמה 
  ביוני.  27ום רביעי בי נסגרת לטיול יומיים לצפוןההרשמה 

 
 : ו'-ילדי כיתות ג'לפעילויות 

 
 במשחקיה. 14:11  יום שישי בשעההפעילות הקרובה: 

 ₪ ( 40להזכירכם: התשלום על הפעילויות הינו חודשי ) 
 באחריותכם לשלוח את הילדים לפעילויות.

 
 תושבים מעסיקים:

 
עסקים שיהיו מוכנים להעסיק בני כל מי שבבעלותו עסק או שמכיר בעלי  -לקראת החופש הגדול 

 נוער בתקופת הקיץ, אשמח מאוד שתצרו עמי קשר ונשדך בין הצדדים!
 העסקת בני נוער בתקופת הקיץ חשובה והינה פעילות מבורכת!!! 

 
 שבוע טוב ומוצלח,

 @gmail.comnoargivon,  2004643-050אליה זלייט , רכזת נוער, 
 

 אליעזר שמאע( אילנה חן ,)רונית גורני, פיני זלייט, ועדת תרבות

 בחצר היקב 2102משחקי יורו 

 ומצב רוח ..... ,ירהב ,כדורגל

  2102ביוני  27 –ביום רביעי ,ב 

 20:11משעה החל  

 את משחק חצי הגמרנקרין 

 כולם מוזמנים ....

mailto:noargivon@gmail.com


 4 

 

  () שלומית מרידך קווהמ

 נשות הישוב היקרות

154-5604694 מרידך  המקווה בישוב פעיל, אתן מוזמנות להתקשר  שלומית  

 
 פינת המודעה

 
 

 קבוע לעבודה בבית שמש ,מוכן להשתתף בהוצאות דלק. מחפש טרמפ 
 151-9362713יורי            

 
 נשמח אם תעצרו ותקחו אותנו כטרמפיסטים , הן כאשר אתם יוצאים   – נהגים יקרים

מהיישוב והן כאשר אתם נכנסים אליו. זה יחסוך מאיתנו שמש קופחת בקיץ 
 והתקררויות בחורף.    תודה רבה מקרב לב לכל מציעי הטרמפ.

 
 
 אוכל לבעלי חיים 

לקבל שאריות של  יש לנו בעלי חיים בגינה שאותם אנו מטפחים באהבה רבה.    נשמח

 לחם, מכל הסוגים  וכן שאריות של ירקות לא מבושלים.  

 את עלי החסה החיצוניים שאתם נוהגים לזרוק לפח, נשמח לקבל.

אנחנו גרים ברח' האלון, בית שישי מצד שמאל )עד שיהיו מספרים... (, אצל משפחת 

 .154-8178728, 154-9818111אליהו.   ניתן ליצור איתנו קשר בטלפונים הבאים: 

ליד השער של הבית, הנחנו שני ארגזים, האחד ללחם והשני לירקות. נשמח אם תשימו 

 .ורד ואסף כהן תודה רבה שאריות בארגזים.

 

 בייביסיטר לחיות מחמד 

)האכלה  שני נערים אחראיים ואוהבי חיות ,יטפלו בחיית המחמד שלכם במהלך חופשתכם
 והוצאה לטיולים(.

 .152-3917792,1512771116לפרטים 
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 ינת הפרסום פ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 ספרית בגבעון החדשה 
  
 

, מקבלת ספרית מקצועית מצרפת    - בלבד וילדים  נערות,לנשים  -  בגבעון חדשהחדש 
 תספורות, פסים, פן  ועוד.,אטרקטיבים מחירים .  סיון ישנות נ 22לקוחות בביתה  .  

 
  154-2243253 נא לפנות לקרול :  רטיםלפ
 
 

 מטפלת חמה ואחראית מאוד, מעוניינת בעבודה עם תינוקות , ילדים   - מטפלת 

 .154-5688167פעמים בשבוע , לפרטים  3
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 ייטנת אומנות בסטודיו של דפנה זמרק 
 

ה'  -בימים א', 28.7 – 1.7אני שמחה להודיע על פתיחת קייטנת אמנות בחודש יולי בין התאריכים 
. הקייטנה מיועדת לילדים העולים לכיתה ב' ועד העולים לכיתה ט'. 8.11-13.11בין השעות 

בקייטנה ניצור עבודות אומנות, קרמיקה, ויצירה ברמה גבוהה. וכמובן נאכל ארוחת בוקר מפתה. 
 152-8212119 –לפרטים והרשמה נא להתקשר לדפנה זמר 

 

 ן"נדל
 

  151-6277911 ים בלבדירט גבוה, לרצינבסטנדוילה   - למכירה 

 

 וחצי חדרים, מרוהטת באופן חלקי + מזגן .   במרכז היישוב.   לפרטים  2דירת  – להשכרה

 052-2388429,02-5361197נא לפנות בטלפונים:  

 

 12-5361913ביולי לפרטים 15,מתאריך חדרים,מרוהטת חלקית 4דירת   – להשכרה . 

 

 152-8319427נפרדת לפרטים  דירת חדר ,כניסה – להשכרה. 

 
 

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

ביוזמת ראש המועצה ובשיתוף  –ביום רביעי הקרוב ייצא לדרך מבצע "נקי בבנימין"  נקי בבנימין:
יישובים. במסגרת המבצע ישתתפו ילדי בתי הספר  35-אגף החינוך, המתנ"ס והיישובים, ב

ובי תחרותי ונושא פרסים. ביישובים שבהם אין בתי בהנחיית רכזות הקהילה במבצע ניקיון ייש
ישתתפו גני החובה במבצע. מטרת המבצע היא לשפר את איכות הסביבה ביישוב מחד, טרם  -ספר 

היציאה לחופש הגדול, ומאידך להגביר את המודעות והאכפתיות של ילדי היישובים לסביבתם 
 באה.ולאיכותה. המבצע מתוכנן להימשך גם בשנת הלימודים ה

 
מחלקת הרווחה מודיעה כי נכי צה"ל ונפגעי טרור יכולים  מלגות ספורט לנכי צה"ל ונפגעי טרור:

לקבל מלגה למימון מלא למנוי בחדר הכושר "סיקרא" שבשער בנימין, באמצעות עמותת "תקוות 
בספורט". פרטים וטופס בקשה ניתן לקבל אצל רכזת נפגעי איבה במחלקת הרווחה )הטופס 

 גם לאתר בנימין(.הועלה 
 

עמותת הותיקים מזמינה את ותיקי הישובים להשתתף בכנס  :כנס "אמצע החיים" החמישי
, בבית יד שרה בירושלים. 3.7.12"אמצע החיים" החמישי, שיתקיים ביום שלישי, י"ג בתמוז, 

 מרכזת התוכנית לגיל -גב' לאה וישנגרד  -בתוכנית:  "חשיבה כלכלית בהתאם לשלבי החיים" 
יועצת זוגית  -גב' רות לקט  -השלישי בארגון פעמונים;  "יישור ההדורים בין הדורות" 

יועצת אישית וזוגית,  -גב' חיה מאיר  -"כשהילדים )לא( יוצאים מהבית"  -ומשפחתית; ובמקביל 
שירים ואנקדוטות מחיי  -מנחת קבוצות ויועצת ב"ישפה"; "זה קורה במשפחות הכי טובות" 

 המשפחה.
בהתאם ₪  25הסעות בעלות ₪.  41לאחר מכן ₪,  31 - 26.6.12-ת בהרשמה מראש עד לעלו

לרישום מוקדם. הרשמה דרך רכזות הקהילה בישובים. לפרטים וברורים: 
vatikimbakehila@gmail.com  7916321-152  חסות )דורית(. ניתן להעביר שאלות להתיי

 .chay180@gmail.comלהרצאה "כשהילדים )לא( יוצאים מהבית" למייל 
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