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 מזכירותהדבר 
 הסעות לבתי הספר התיכוניים בירושלים

 בשעה טובה ומוצלחת קיבלנו את לו"ז ההסעות לבתי הספר התיכוניים בירושלים
  –ההסעות יצאו משני מוקדים 

 סובת האוטובוסים –תחנת עליה ראשונה בכיכר העליונה 
 ני הילדים.מתחת לג –תחנת עליה שניה כיכר רחל 

 
 להלן החלוקה לפי בתי ספר ושעת יציאת ההסעה 

      
 שעת יציאת האוטובוס                  הספרי תב

 
 בדיוק A77<                   לידה, מכלללת אורט,אקדמיה למוסיקה, בויאר.       

 בדיוק A77<אומנויות, רעות, אורט מינקוף, דנמרק, חוות הנוער, הדמוקרטי.     
 בדיוק A97<רנה קסאן                                                                             

 
 ייקבלו כרטיסיות.-אורט רמות  
 

 תדרשו למלא  שהסדר ההסעות עם החל"פ הינו רק לשעות הבוקר, לגבי חזרה מבית הספר תשומת לבכם
 עות חתומה מבית הספר. ולצרף מערכת ש הדואר שלכם טופס שיחולק בתיבות

 
 

 הדוארשעות פעילות 

 חלוקת הדואר, קבלת חבילות ודברי דואר רשוםAשעות  להלן

  18:00-20:00א' בין השעות  
 15:00-18:00 ד' בין השעות  –ג' ו 

 12:00-15:00ה' בין השעות  –בימים ב' ו 
 יני הדואר בשעות אלו בלבד!נבקשכם לפנות בעני

 ות ואין לנו דרך לאתר את הנמענים,ם של שוכרים בישוב עם כתובות לא נכונאנו מקבלים המון מכתבי
  דיירי משנה שאין ברשותם ת.ד לא יוכלו לקבל דברי דואר בישוב. 

                     
 ציוד של אולם האירועים

 
 חברי הישוב אשר השאילו ציוד מהאולם ,כגון כסאות ,שולחנות,ספסלים מתבקשים להחזירם בהקדם

 לאולם.
 הציוד נדרש לפעילות שוטפת של האגודה,ניתן להשאיר בפתח האולם.  
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 סיור סליחות בצפת
 

 יום חמישי,סיור לילי בחודש אלול 22/09/11אנו מזמינים אתכם לסיור סליחות בצפת בתאריך 
 בסימטואותיה  העתיקים של צפת. בבתי הכנסת העתיקים והדמויות הססגוניות .

 לפנות בוקר .  04:00וחזרה בשעה  19:00יציאה בשעה 
 ₪. 60עלות הטיול 

 057-8186887פרטים והרשמה אצל מני שרון 
 מהרו והירשמו מספר המקומות מוגבל 

 

 יום כיף קהילתי
 

 עקב חוסר היענות מצד התושבים נאלצנו לבטל את היום הכיף בבריכה בג. זאב.  -לתשומת לבכם 
 

 טברנה יוונית
 ו חברי הישוב מערב יווני כמיטב המסורת.יום חמישי האחרון נהנב

 מוסיקה טובה,כיבוד עשיר והרבה מצב רוח
 חברי ועדת תרבות,מודים על שיתוף פעולה ,לרותם,שגיא,ואושרת כהן,שוקי ארז ולישראל.

 

 הישוב היקרות!שות נ
 לידיעתכן המקווה שבה לפעולה. 

 שות ועוד.... לטבילה במקווה סגולות רבות לבריאות פיזית, רוחנית, להתחד
 אתן מוזמנות להגיע ולחוות.)רצוי לקבוע יום מראש?(

 ;@=;7=>-;>7בברכה שלומית 
 
 
 
 
 

 וערנ
 שבוע הבא:

 

 00:11נקיים ערב פתוח במועדון לכלל הגילאים, החל מהשעה  - 30.8-יום שלישי ה
 

 פעילויות לילדים: 
 

 בחדר נוער. 00:11 -00:11בשעה  ..10 -תתקיים יום רביעי ה פעילות סוף קיץ: ו'-לילדי כיתות א'
 

נבטל אל  -ד( במידה ולא יהיו מספיק ילדים-בשבועיים הראשונים של חודש ספטמבר נעשה הערכה לגבי קב' הקטנים )כיתות א'

 הקבוצה.
 

 פעולות( באחריותכם לשלוח את הילדים לפעילויות. 4-ש"ח ל 05להזכירכם: התשלום על הפעילויות הינו חודשי ) 
 

 noargivon@gmail.com,  3554042-505אליה זלייט , רכזת נוער,                       טוב ומוצלח,שבוע 

 

 דירות להשכרה    

  9דירת  A 9-9>7חדרים , יפה ומרוהטת, מיידי לפרטים?=;@;; 
 

  יחידת דיור חמודה בת:  A7=>-;>7חדרים בשני מפלסים, כ. נפרדת, מיידית, לפרטים;=@; 
  

  רדח >.9מיידיתA ג'קי @9;??:9-9>7ים מרוהטת במרכז הישוב , כניסה נפרדת , לפרטים. 
  

. 

 <??=?8?-<>7חדרים ברח' הזית לפרטים  :מיידית    ♦          
 

 78@<<9=-7>7ם מרוהטת,ולרצינים בלבד חדרי >.=למכירה וילה    ♦          
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 ההרשמה לצהרון בעיצומה 
 

 בהדרכתה וניהולה של תמי חמו )סייעת גן תפוח( הצהרון של גבעון

 )לילדים וותיקים( 9788.@.8ותו החל מיום חמישי צהרון יחל את פעילה

 ? מה בתוכנית

 חוג אפייה ובישול, חוויות ופעילויות יום יומיות של חוגים הפעלות וסדנאות כגון חוג חיות, חוג תיאטרון,

                                                                     ... חוג אומנות ג'ימבורי שעת סיפור אחת לחודש ועוד ועוד

 . ארוחת צהריים חמה ומגוונת שתסופק ע"י קייטרינג התעשיינים וארוחת ארבע פרי וכריך

 .הצהרון יעבוד בחופשות לפי מתכונת משרד התמ"ת המון כיף והנאה גם בחופשות החגים

 .בתוספת תשלום ישנה אפשרות לשעה נוספת)עקב אופק חדש(  A77 - 8=A:7;8  ה, –ימים א : שעות הפעילות

ניהול הצהרון יהיה תחת פיקוחה של תמי חמו להסדרי . העלות כוללת את הימים המלאים בחופשות הגן

 .לוח חופשות צהרון יחולק בתחילת השנה ,תשלומים לפנות ישירות לתמי

 

 88.?.?9הורים שטרם נרשמו יש לבצע הרשמה עד ליום 

 ,  025363552  =9=;8@<7>7אצל תמי 
 

 ה בברכת שנ

 תמי, טובה ומוצלחת

 

 פינת המודעה הקטנה

 שיעורים פרטיים במתמטיקה
  

 מהנדס בעל ניסיון רב במתן שיעורים פרטיים במתמטיקה בכל הרמות ובהכנה למבחנים ורענון החומר 
 99@?7>?-9>7לפרטים A דני לקראת שנת הלימודים  

 
 ספרית בגבעון החדשה 

 

 שנות נסיון  99מקבלת לקוחות בביתה, חדש בגבעון חדשה ספרית מקצועית מצרפת
 תספורות,פסים ,פו ועוד...

 קרול.  :>9:;99-;>7לנשים ונערות בלבד,לפרטים 
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 מועצה האזוריתהבר ד
 

 תקצירית מהמועצה האזורית

 

אנו שולחים תנחומינו למשפחת נפתלי ולכל בית עפרה, עם נפילת סמ"ר משה נפתלי בהגנה על ארצנו בקרב : אירועי הדרום

 מול מחבלים בסמוך לאילת.

שאיימה  –אזור שבין ענתות לרמאללה במקביל לאירועים בדרום, התקבלה גם באזורנו התראה ממוקדת על חוליה שהסתובבה ב

בעיקר על מחנות צה"ל. מחלקת הביטחון העבירה הודעה והנחיות ליישובים לתגבור הכוננות. היישובים ברובם פעלו בהתאם 

להוראות )מלבד שניים שהחמירו את ההנחיות שלא לצורך(. אנו מבקשים להמשיך לנקוט בעירנות ולהישמע להוראות מחלקת 

 בש"צים ביישובים. הביטחון והר

 – 001ובכביש בשל התראות ממוקדות נרשמו עומסי תנועה במחסומים בימים שאחרי הפיגועים, בעיקר במחסום חיזמא  

 המועצה עשתה כל מאמץ מול גורמי הביטחון להקל עד כמה שניתן את המעבר במחסומים.

 

צים של חטיבת יהודה וחטיבת עציון במתקן השבוע התקיימה השתלמות לרבש"השתלמויות רבש"צים של אוגדת איו"ש: 

האימונים של מחלקת הביטחון בשילה, על ידי אנשי אוגדת איו"ש ואנשי מחלקת ביטחון בנימין במשותף, כחלק מהיערכות 

הצבא לאירועי ספטמבר. בשבוע הבא יתקיימו השתלמויות נוספות לחטיבות שומרון, אפרים, בנימין ומנשה. ההשתלמות עוסקת 

 בארגון אירוע חירום בתוך היישוב. בעיקר

 

ביום חמישי זה תיפתח בע"ה שנת לימודים חדשה, אנו שולחים ברכת דרך צלחה לכל תלמידי בנימין, שנת הלימודים תשע"ב: 

 מילדינו העולים לכיתה א'.  0131-ובמיוחד לכ

 במעונות תיפתח שנת הלימודים כבר ביום שני הקרוב.

 כיתה לכל תלמיד,עד ערב פתיחת שנת הלימודים.-את עשרות הכיתות החדשות המועצה עושה כל מאמץ להשלים

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין

 

 


