
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  
 

 גתשע" י"ג שבט                     24.1.13  
 

 

 

 
 (בסלו שרון, ברוינר יהודה)   המזכירותדבר 

 1312222-22, 1312535-22:   טלפון
   www.givon.org.il  כתובת האתר של הישוב  

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

 נשמח אם תגבירו את השימוש בתיבת הדוא"ל.   

 
 אסיפת חברים 

 
 באולם האירועים.   31:11תתקיים אסיפת חברים בשעה  , 3103פברואר  3, ראשוןביום 

 בכל נוכחות . 31:31,האסיפה תתקיים בשעה  31:11במידה ולא יהיה מניין חוקי  בשעה 
 ר היום:על סד

  .3103וועד מקומי  / אגודה אישור  תקציב 
 

 ועדת איכות הסביבה 

ינים מוזמנים לפנות יועדה זו ,המעונ תינים לקחת חלק בהקמיאנו מחפשים מתנדבים המעונ

  . למזכירות

 

   1ולגיל  3-4רישום לגני ילדים לגילאי 

 מועדי הרישום הרשמיים: 
 (0.3.03כ"א בשבט תשע"ג ), חמישי (  ועד יום 03.0.03)ב' בשבט תשע"ג , ראשון מיום 

 כולל ילדי חובה. גם הילדים הנמצאים בגני הילדים השנה )תשע"ג( חייבים ברישום,
 

 תנאי ההרשמה :
 בבנימין.תעודת זהות מעודכנת עם ספח ובו הכתובת המעודכנת 

 
 ההרשמה דרך אינטרנט :

 ישירות דרך אינטרנט בלבד. ירשם ,נימיןתלמיד הרשום במאגר משרד הפנים כתושב ב
 

 www.binyamin.org.il כתובת אתר המועצה:
 

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

 

 עד שעה משעה  יום בשבוע

 20:00 00:11 יום ראשון

 00:11 00:11 שני יום

 03:11 01:11 שלישי יום

 20:00 18:00 רביעי יום

 15:00 12:00 חמישי וםי
 

 

 

 )אייל ציפורי(  דבר הרבש"ץ 
 

בשעות הערב ייערך תרגיל צבאי רחב היקף ברחבי  3103לינואר  31השבוע ביום רביעי ה  .0
 להוראות השומר ולהתאזר בסבלנות. עמהתושבים להישמ הישוב. אבקש

 
אבקש מהתושבים לדווח לי על אירוע חריג באזור הישוב או בסמוך לו בדגש על תהלוכות  .3

 או הקמת מבנים ארעיים בסמוך לישוב.
 

 

                            (שוראקי נועה)  קהילהה רכזתדבר 
          noanoa171@gmail.com    1251124-212נועה  

 
 
 

 

 אנחנו מחפשים שם חדש לעלון הצעות יתקבלו בברכה...

 

 

 

 

 

 

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
mailto:noanoa171@gmail.com
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בין  5102בינואר  52-ביום שישי ה

יפגש כולנו נ,  00:11-02:21 השעות 
, מול הבית של בראש הגבעה

קנדיל ומזון לנטיעות משפחות  ט"ו
  .טבשב

 כולם מוזמנים!!!!
 

 נא להביא מעדר
 
  

 למעון שלנו בגבעון החדשה
 

 .תדורי 0363362,103-3081780לפרטים:  דרושה מבשלת , חצי משרה 
 

 

 ערב נשים 

 נשות חדשה היקרות

  -תודה מכל ה

 על ההיענות ,המטעמים ושיתוף הפעולה .היה ערב נפלא ומעצים.. 

 מזכירה לכן שאני תמיד כאן לרעיון מחשבה או עצה טובה  

 נעה רכזת קהילה

 

http://www.hug.co.il/magazine_read.asp?id=2334
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 ) אליה זלייט( נוער רכזת

 

 מיקום תיאור הפעילות רובד גילאי עד שעה משעה  תאריך יום בשבוע
3.030.0 יום חמישי חובהפעילות  ט-ז 31:11 02:11   חדר הנוער 

 חדר הנוער פעילות חופשית כולם  31:11  יום חמישי 
   

 תרומה לחדר הנוער: 
 מאוד!! אנו זקוקים לשולחן סלון, אם ביכולתכם לתרום לנו נשמח 

 
 שבוע טוב ומוצלח,      

 noargivon@gmail.com,  2224143-212אליה זלייט , רכזת נוער, 
 
 

 הפרסום פינת
 
 מעסה מנוסה ומיומן 

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

 107-7000337ולהעניק לך עיסוי מפנק ומרגיע ,או טיפולי לפי הצורך. רענן 
  

 
 מספרה  פרפר 

       hair shop 
 מסחרי עיצוב שיער, קוסמטיקה ,עיצוב גבות ,איפור ערב וכלות, הסרת שיער בשעווה . מרכז 
 .13-0363213גבעת זאב לפרטים : 

 
 
  ספרית בגבעון החדשה 

 

 סיון ישנות נ 33ספרית מקצועית מצרפת מקבלת לקוחות בביתה,
 קרול.  107-3373303לפרטים . פסים ,פו ועוד...לנשים ונערות בלבד תספורות,

 
 

 אהרוני  –דפוס הנביאים 
 

ביקור, פלאיירים, פרוספקטים, מגנטים, מבצע בבית הדפוס שלו עבודות דפוס כגון: כרטיסי 
חשבוניות, ספרי מחזור, מדבקות, שלטים, מעטפות, מודעות, גלויות, נייר מכתבים, ספרי מחזור, 

 שירות עד הבית  לאדריכלים, הזמנות לאירועים, עבודות גמר, כריכות ועוד.... העתקות אור
 212-2421142, ישראל:  214-7741177דודי: 

 
 

 ן צדוק ער –אדריכל 
 

 .Er_z@walla.com ,107-0800006לפרטים : –תכנון אדריכלי נהול ופיקוח 

 

mailto:noargivon@gmail.com
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 ן"נדל
 
 7-חדרים מחולקת ל 03,סלון ענק   יאדריכלוילה פינתית מוארת עיצוב    -למכירה 

                   107-7202020מ"ר בנוי לפרטים :  760כחצי דונם  שמושלמות, מגריחידות 

 101-6388210טנדרט גבוה, לרציניים בלבד וילה בס  -למכירה 

 107-3368762משופצת ומסודרת עם נוף ואויר לפרטים : –חדרים  7דירת  -    להשכרה 

 103-3300732לפרטים : מידי, מזגן  חלקיתוחצי חדרים ,מרוהטת  3דירת  -  להשכרה 

 13-0360213: לפרטים . מידי מרוהטת חלקית, חדרים, 7דירת   – להשכרה  

 
 
 

 האזורית מהמועצה ציריתקת
 

 
 –אנו מברכים את סגן יו"ר המועצה, מוטי יוגב, על היבחרו לכנסת  :55-הבחירות לכנסת ה

במקום התשיעי ברשימת הבית היהודי, ומאחלים לו דרך צלחה והמשך עשייה ברוכה למען תושבי 
 בנימין ולמען כל עם ישראל.

 
שתילי עצים ליישובים לקראת  01,111-בשבוע שעבר חולקו למעלה מ שתילים לט"ו בשבט:

נטיעות ט"ו בשבט. השתילים התקבלו מקק"ל כמדי שנה, ועל כך תודתנו )וכן למחלקת פינוי 
 אשפה שהתגייסה לחלוקה, למרות הקור והרוחות(. 

 
להזכירכם, נותר שבוע לרישום לגנים ולכיתות א' )הרישום מסתיים  רישום לגנים ולכיתות א':

 . www.binyamin.org.ilלנוחותכם ניתן לבצע את הרישום דרך אתר המועצה.   .(0.3.03בתאריך 
 
 

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין

http://www.binyamin.org.il/

