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 דבר המזכירות

 

 משפחת גבעון החדשה משתתפת בצערה
 עם מות אמה קולין מש של 

 .עוד צער תדעי שלא
 
 

 

 ונדליזם
 

 נראה ע"י הנוער של הישוב.מאוד,לפני החגים נעשו מעשי ונדליזם חמורים 
 ונים.ועד ההנהל רואה את זה בחומרה רבה,ומתכוון לפעול בנושא במישורים ש

 גם פניה למשטרה,נלקחת בחשבון.
 אנו מצפים שמעשים אלו לא יחזרו ,ומקווים לשיתוף פעולה.

 .יהודה ברוניר,מזכיר הישוב
 
 

 עד תאריך יש להחזיר את הטפסים +מערכת שעות חתומה ע"י בית הספר  לתשומת לבכם
 

2.22.22  
  

 .לא יוכל לקבל החזר נסיעות,מי שלא יחזיר את הטפסים 

 

 פעילות הדואר עותש

 להלן שעות חלוקת הדואר, קבלת חבילות ודברי דואר רשום:

  20:11-11:11א' בין השעות  

 20:11-20:11ד' בין השעות   –ג' ו 

 21:11-20:11ה' בין השעות  –בימים ב' ו 

 נבקשכם לפנות בענייני הדואר בשעות אלו בלבד!
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 רידג'ב
 

 ר או אחר הצהרים בהתאם לדרישת המשתתפים.קורס ברידג' למתחילים יתקיים בשעות הבוק
 אין צורך בניסיון קודם. 

 למשחק זה יש חשיבות רבה לחיזוק הזיכרון ויכולת החשיבה.
 

ולציין את היום והשעות הנוחות   ליום  1/77/1177להרשם במזכירות או אצלי עד  ניתן 
 למפגש. 

 מפגש ראשון בחינם יתואם בתום ההרשמה.
 

 ב ב ר כ ה 
 מורה מוסמכת לברידג' מטעם ההתאגדות הישראלית לברידג'  -נימין שוש ב

 151-5164315נייד 
 5631131בית 

 
 

 שות הישוב היקרות!נ

 לידיעתכן המקווה שבה לפעולה. 
 לטבילה במקווה סגולות רבות לבריאות פיזית, רוחנית, להתחדשות ועוד.... 

 אתן מוזמנות להגיע ולחוות.)רצוי לקבוע יום מראש(
  154-5314364רכה שלומית בב
 

 רענו
 שבוע הבא:

 

 :פעילויות השבוע

 

 ח 1-לילדי כיתות ז – 11:30בשעה  1111 -יום שלישי ה

 לילדי כיתות ט ומעלה1 – 00:00בשעה  1111 -יום שלישי ה

  

 

 פעילויות לילדים: 

 

 במישחקיה  11:00בשעה  1111111ו' יתקיים  בימי שישי  -פעילויות לילדי כיתה ד'

 

 פעולות(  4-ש"ח ל 05להזכירכם: התשלום על הפעילויות הינו חודשי ) 

 באחריותכם לשלוח את הילדים לפעילויות.

 
 

 שבוע טוב ומוצלח,

 noargivon@gmail.com,  3554042-505אליה זלייט , רכזת נוער, 
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 נת המודעה הקטנהפי

 151-3111617חדרים מרוהטת,ולרצינים בלבד  3.5לה מכירה ויל 

  151-1337516חדרים, מרוהטת חלקית , כניסה מידית , לפרטים :  1להשכרה , 

  151-3117714 . 
        154-6615556חדרים ,כניסה נפרדת לפרטים  1.5להשכרה   ♦   
 151-6166731חדרים ,כניסה מיידית לפרטים  1להשכרה  דירה    ♦  

 . 151-6617761חדרים מרווחים,לפרטים  6להשכרה  ♦    
 151-6161131לפרטים  7.77.77חדרים יפה כניסה נפרדת מתאריך  1להשכרה ♦     

 151-1655416,5637761חדרים מרוהטת כניסה נפרדת  1.5להשכרה     ♦ 
 

 שיעורים פרטיים במתמטיקה
  

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

 151-5515611לקראת שנת הלימודים  לפרטים : דני 
 

 שיעורים פרטיים

מורה בחטיבת ביניים מוסרת שעורים במגוון מקצועות לתלמידי יסודי וחטיבה.לפרטים: יוכבד  
151-3355735 

 
 תקצירית מהמועצה האזורית

 
מטיילים  020222-יותר מ -רשם השנה בתיירות בבנימין שיא חדש נ מטיילים בחול המועד:  260666

תחנות גדשו את אתרי התיירות בכל רחבי בנימין בחול המועד סוכות. מרכז מידע טלפוני מקצועי ו
שרבים מהם הגיעו הודות לקמפיין  -מידע בכניסות לבנימין0 הסבירו פנים לבאים מכל רחבי הארץ 

משהו קרוב וטוב". תודה לכל התושבים שהזמינו אף הם  -"בנימין  -שקדם לחג באמצעי התקשורת 
 אורחים רבים לטייל עמם כאן.

ביום שלישי בחול המועד התקיימה במגרון עצרת מרכזית בהשתתפות למעלה מאלף חברי תנועת 
הליכוד0 וכן שרים וח"כים שקראו למנהיג התנועה וראש הממשלה לבנות ולא להרוס0 ולמצוא פתרון 

 ולשכונות הנתונים תחת הכרעת בג"ץ להריסה. חוקי ליישובים 
 

נוכח גזירת הגירוש והרס הבית המונפת על מאות משפחות בכל רחבי  עצרת תפילה בגבעת אסף:
 00:22יהודה ושומרון0 תתקיים בע"ה עצרת תפילה המונית ביום חמישי זה0 כ"ט בתשרי0 בשעה 

 (.04:60 –ביישוב גבעת אסף )סיום תפילה ומנחה קטנה 
 

הצלחת טורניר הכדורסל לנשים בהמשך לו, כחלק מפרויקט העצמה נשית בספורט ימון כדורסל נשים: א

נתנו יבאימונים י 1ישוביםיב –יתקיימו בקרוב שני אימוני הדרכה בכדורסל לנשות בנימין , בשנה שעברה

ם מחלקת הספורט במתנ"ס, מדריכה מקצועית מטע על ידיכלים בסיסיים ביסודות הכדורסל והכושר הגופני 

 על ידה1 00%והם יזכו לסבסוד של 

 שובים1יהאימונים יוכלו להוות בסיס לקבוצה אשר תתמודד במהלך השנה בטורניר בין קבוצות הי

 שובית תפנינה לרכזת הקהילה לקבלת פרטים נוספים1ינשים המעוניינות לקחת חלק בקבוצה הי

 0/111עד לתאריך  - הרשמה אצל רכזות הקהילה
 

השבוע0 באופן חד פעמי0 לא תהיה קבלת קהל ביום שלישי במחלקת  קבלת קהל במחלקת רישוי:
 רישוי פיקוח וביצוע. אתכם הסליחה. 

 בת שלום, המועצה האזורית מטה בנימיןש
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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 כיף0 ספורט –' ו -'ד

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

 12020200 בתאריך היכרות ליום מוזמנים הנכם
 04:22: בשעה ו-ד לכיתות
 .01:22: בשעה ט-ז ולכיתות

 .החדשה גבעון0 אירועים באולם
 

 :והרשמה נוספים לפרטים
 202-1050060 יאיר0  206-1605524 אסנת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 גוונים גם לנוער.טיפולי פנים מ•
 פדיקור.•
 מניקור.•
 איפור.•
 עיצוב גבות.•
 שעוות פנים וגוף.•

 

 לגברים:
 טיפולי פנים ופדיקור.

 אשמח להתראות...
101-3131171    /11-0131171 

 

 קוסמטיקאית מקצועית ומוסמכת –שרה אילוז 
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פעלתי אל מול מס' גופים על מנת לשפר את זמינות התחבורה הציבורית בישובנו0 בעיקר כדי להקל על  במשך מס' חודשים

  החזרה לישוב.
בעבר בוצעו ניסיונות שונים אך הם הסתיימו בסירוב הוספת אוטובוסים ללו''ז היומי בטענה שמס' המשתמשים בתחבורה 

 הציבורית בישוב אינו מצדיק זאת. ולכן נדרש פתרון אחר.
זאב.  ( ותפיסת טרמפים בתחנה שלפני גבעת510 -ו 010מצידנו0 הפיתרון היה שימוש באוטובוסים של גבעת זאב )קווים 

בסוף שנה שעברה0 על רקע ניסיון חטיפת חייל מהצומת בה אנו תופסים טרמפים0 פירסם הרבש''צ חידוד באיסור תפיסת 
אז הבנתי שאם ברצוני להישמע להוראות גופי הביטחון0 אין לי ברירה אלא להמתין  -טרמפים מצומת זה או הליכה ברגל

  (.010שעה ארוכה עד לאוטובוס שנכנס לישוב )קו 
לכן החלטתי לפעול להקלת הגישה ליישובנו0 כך שנוכל לחזור הביתה בקלות. ניסיתי לקדם את הפתרון היצירתי כי 

 (.ניתן לקבל בנפרד מכתב שנשלח בנושאאוטובוסים של גבעת זאב יכנסו לפי דרישה אלינו לישוב )
סתבר שהדבר לא בסדר עדיפות עליונה0 קיוויתי שארים את הכפפה0 ומזכירות הישוב תיקח את המושכות לטפל בנושא. מ

 כך שפעלתי לבדי מול משרד התחבורה0 אגד0 פקמ''ז והמנהל האזרחי.
אשתתף בפגישה מכרעת ובה יהיו גם קמ''ט תחבורה )האחראי מצד  63/55 -0 בעם הגורמים הנ''ל לאחר דין ודברים

 משרד התחבורה על איו''ש( והנהלת אגד הארצית.
הראות את רצינות הבקשה של הישוב ועל מנת להראות שלא מדובר בפניה של אדם בודד0 אלא לקראת הפגישה0 בכדי ל

הייתי רוצה לאסוף מכתבים מצד התושבים שבהם נוכל להביע את חוסר הנוחות  -בנושא שמפריע לכלל תושבי הישוב
ל משרד התחבורה באמצעות . בנוסף0 מכתבים אלו גם ישמשו )במידת הצורך( להפעלת לחץ עהקיים בזמינות האוטובוסים

 שליחתם בפקס.
)שם פרטי0 שם משפחה ומס' ת.ד.( על מנת להראות  להשלים פרטים אישיים  0 בו עליכםמצורף לעלון הישוב ניסוח לדוגמא

 .)ממשרד התחבורה או אגד( את רצינות הבקשה וגם בכדי שתוכלו לקבל התייחסות
ותר ושם לפרט את חשיבות שיפור זמינות האוטובוס )לפחות כדי אתם גם מוזמנים לנסח מכתב משלכם בנימה אישית י

 שנוכל לחזור הביתה(..
נא השתדלו לשלוח את המכתבים עד יום  שאוכל לקדם את הנושא! נתמל השתתפותכם חשובה ביותר ע -תושבי הישוב

 (.50202שני הקרוב )
 

 0 0201-0004062 או בפקס: 020את המכתבים ניתן להעביר דרך מזכירות הישוב לת.ד. 
 .bus4hadasha@gmail.com: או בדוא''ל

 
 [20-0011160]פקס:  קמ''ט תחבורה. -מנהל אזרחי :  לכבוד

  
 תחבורה ציבורית בגבעון החדשהנגישות הצטרפות לבקשה לשיפור הנדון: 

( כי אוטובוסים מירושלים לגבעת זאב 0200לי ביו 02אבקש להצטרף לבקשה שהוצעה לכם )מתאריך 

 ייכנסו לפי דרישה גם לגבעון החדשה.

 בנוסף אבקש לתמוך בבקשה כי קווי הלילה מירושלים לגבעת זאב ייכנסו לגבעון החדשה לפי דרישה.

דקות אך יאפשר לי לחזור לביתי בביטחה וללא הסיכון  5 -הנ''ל בהבנה כי מדובר על שינוי מסלול של כ

 תפיסת טרמפים0 כך שאוכל להישמע להוראות גורמי הביטחון.שב
 

 בברכה0

.______________________ 

 כתובת למענה בכתב:

 גבעון החדשה - .02020ת.ד. ____0 

 

אנו רוצים לברך את אליהו על פעולתו הרבה בנושא האוטובוסים0 הוועד עשה ועושה למען העניין במישורים 
לה לעזור במהלך חשוב זה. עה"ח וועד ההנהלה." השונים מובן שעצומה זאת יכו  

 
 יהודה ברוינר

 מזכיר גבעון החדשה
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