
 
  

 
 
 
 
 
 

  
 

 גתשע"כסלו ט"ו   29.11.12                   
 
 

 
 

 אזכרה
 אחת עשרה שנים להרצחו של בננו יקירנו במלאת 

  הי"דאדם 
 נקיים אזכרה ביום ראשון ,י"ח כסלו תשע"ג 

 ברחבת הר המנוחות גבעת שאול . 14:30בשעה  2.12.12
 אדם" ודברי תורה לעילוי נשמתו יתקיים בביה"כ "חיי קידוש

 בשבת בבוקר אחרי תפילת שחרית.
 בגבעון החדשה.   1.12.12 ביום שבת ,י"ז כסלו תשע"ג
 

 
 

 ליאור שלנו 
 אף לרגע אל תשכח שאתה חכם ,יפה,מוכשר ומוצלח

 אם המפקד שלך )אולי( יחשוב אחרת 
 אתה בשבילנו תמיד יחידה מובחרת

 אתה אצלנו הכי בעולם. עם המדים ובלעדיהם גם
 ך גיוס קל ונעים,ואל תשכח להתקשר לפעמים אז,שיהיה ל

 מאחלים 
 אבא,אמא,נוי ונועה 

  האוהבים
 

 

http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C&hl=iw&sa=X&biw=819&bih=387&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=LIboVSP1qQpPLM:&imgrefurl=http://www.zofim.org.il/magazin_item.asp?item_id=18268225600&troop_id=33051001&imgurl=http://www.zofim.org.il/pics/magazin/52536157.jpg&w=400&h=391&ei=fgM_UPjqGc7MsgaJg4AY&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=2&dur=109&hovh=222&hovw=227&tx=68&ty=194&sig=112305127067185590604&page=2&tbnh=116&tbnw=119&start=4&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:4,i:163
http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C&hl=iw&sa=X&biw=819&bih=387&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=LIboVSP1qQpPLM:&imgrefurl=http://www.zofim.org.il/magazin_item.asp?item_id=18268225600&troop_id=33051001&imgurl=http://www.zofim.org.il/pics/magazin/52536157.jpg&w=400&h=391&ei=fgM_UPjqGc7MsgaJg4AY&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=2&dur=109&hovh=222&hovw=227&tx=68&ty=194&sig=112305127067185590604&page=2&tbnh=116&tbnw=119&start=4&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:4,i:163
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 (, שרון בסלויהודה ברוינר )  רותדבר המזכי

 02-5362022, 02-5362131:   טלפון
   www.givon.org.il  האתר של הישובכתובת   

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

 ת השימוש בתיבת הדוא"ל.נשמח אם תגבירו א   

 

 בחירות למועצה 
 

 של המתמודדים מול אבי רואה, התבטלו הבחירות  לראשות המועצה.עקב הסרת מועמדתם 
 אבי רואה ימשיך לכהן בשש השנים הבאות.

 
  2012דצמבר , 4קיימו כמתוכנן בתאריך יתהבחירות לנציג הישוב במליאה )במועצה( ,

 .ירועיםבאולם א   09:00-21:00משעה   
 

 

 אסיפת חברים 
 

 ביקב. 19:00תתקיים אסיפת חברים בשעה  2012בדצמבר   3 , ביום שני

 בכל פורום. 19:30האסיפה תתקיים בשעה , 19:00במידה ולא יהיה פורום חוקי בשעה 

 על סדר היום:

 .2011לשנת  וקרן לפיתוחהוועד המקומי   ,של האגודהאישור מאזנים 

 זכירות.במ ניתן לעיין במאזנים 

                                     

 ראש הגבעה
 

קנדיל משפחת בנית הגדר החדשה בראש הגבעה בין הבית של  סיימנו את  ,לאחר מאמצים מרובים
 .דונם  3  -כהיישוב ב שטח הגדילה את הזזת הגדר אטיאס. בית של משפחת ל
 

 אולם אירועים 

אנו כרגע סקים וזאת על פי נהלים חדשים שנקבעו .  לערישיון  תהשכרת האולם לאירועים דורש

דבר האורך זמן ואינו תלוי בנו. כחלק מהליך רישוי העסקים,  ,בהליך של רישוי עסקים לאולם

ועד עתה  חויבנו  לשכור שירותים של פקח בטיחות  ובאולם נערכו שינויים בהתאם להנחיות . לעת

 .לתושבים האולםלהשכיר את אפשרות  איןלקבלת רישיון העסק, 

 

 ג'מבורי
 ימבורי חוזר לפעולה!!'הג

 . 16:00-18:00שעות הפעילות : בימים ראשון ורביעי בין השעות 
 שהיה עד כה.₪  15במקום בלבד. ₪  10העלות לתושב הישוב היא של 

 מורה לחינוך גופני. אורטל ששוןהג'ימבורי יופעל ע"י 
 
 

http://www.givon.org.il/
mailto:m@givon.org.il
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 אשפה וגזם

 גזם 
 כולות הפתוחות .. נא להשליך את הגזם במ1
 . נקודות גזם נוספות: 2

 א. בראש הגבעה בין הבית של משפחת נצר לבית משפחת רבי.
 ב. ברחוב הדודבן ליד מכולת האשפה בצד ימין. 

 נא לחתוך את הגזם לאורך של מטר בלבד. .3
 . יש להנחות בכך את הגננים שעובדים בביתכם.4
 

 ולה. להשליך פסולת בניין לתוך המכ לאנא  -אשפה
 נא להקפיד לסגור את המכולה לאחר זריקת האשפה ובכך למנוע כניסת חתולים.

 
 

 עדת קליטהו

 כחברים בישוב.  קריאף  )דוריס , מאיר וב"ב(,   ועדת קליטה החליטה לקבל את משפחת

 אנו מאחלים להם הצלחה רבה , קליטה קלה , בריאות ושגשוג .

 ברוכים הנקלטים ביישובנו.

 
מחברי האגודה או המועמד רשאים לערער על החלטת ועדת  25%לתקנון האגודה   7לפי סעיף 

ימים מיום פרסומה בפני ועד ההנהלה. ועד ההנהלה חייב לזמן אסיפה כללית תוך  7הקליטה תוך 

יום מיום קבלת הערעור, ההצבעה באסיפה הכללית  על הערעור הן של המועמד והן של  14

מהמשתתפים בהצבעה. אם לא  2/3יתקבל אם יצביעו בעדו החברים תהיה חשאית והמועמד 

מהחברים תהיה החלטת ועד ההנהלה על קבלת המועמד כסופית והוא ירשם  25%הוגש ערעור של 

 בספר החברים. 

 
 שעות פעילות הדואר :

 

 עד שעה משעה  יום בשבוע

 20:00 18:00 יום ראשון

 18:00 15:00 שני יום

 13:00 10:00 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=22&ndsp=13&ved=1t:429,r:11,s:22,i:179
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=22&ndsp=13&ved=1t:429,r:11,s:22,i:179
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 רכזת נוער ) אליה זלייט(

 מיקום תיאור הפעילות רובד גילאי עד שעה משעה  תאריך יום בשבוע

 2.12.12 יום ראשון

  

 חדר הנוער פעילות חובה ט-ז 20:00 19:00

 חדר הנוער פעילות חופשית    כולם  20:30 יום ראשון 

 חדר הנוער פעילות חופשית ח-ז 20:30 19:00 6.12.12 יום חמישי

 חדר הנוער פעילות חופשית ט ומעלה  20:30  יום חמישי 
       

 
 

 להרשמה לערב הרכבים יש לצור קשר איתי בהקדם...

     
 

 טוב ומוצלח, שבוע
 050-2004אליה זלייט , רכזת נוער, 
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                                               (רכזת קהילה ) נועה שוראקי
          noanoa171@gmail.com    5295504-052נועה 

 

 
 ד–גן  די הצגה ליל

 באולם האירועים   0099בשעה  66.62.62-הביום ראשון  םה תתקייההצג

  תקציר ההצגה0
ילדה שובבה רצה לפגוש את חברתה דנית, היא מאוד ממהרת ולכן היא מתפרצת לכביש אך מיד 

היא מבינה שעשתה משהו ממש לא טוב ולפתע נזכרת שהיא קיבלה משהו חשוב לשמור עליו, 
תיבת זה"ב מתנה ליום הולדתה. היא פותחת לראשונה את תיבת הזה"ב יחד עם הילדים 

פי שחשבה. יחד עם הילדים מגלה בפנים מגילה ובה רשומים כל ומתאכזבת כי אין שם אוצר כ
חוקי הזה"ב. לכל חוק מתלווה קטע משחק ושיר בשיתוף הילדים ועוד הרבה הפתעות שיוצאות 

מתוך התיבה. לבסוף היא מבינה שתיבת הזה"ב שקיבלה במתנה היא אכן אוצר... המלמד אותנו 
 כיצד לשמור על חיינו, היקרים מכל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 באולם האירועים 10:00 -ב ניפגש כולנו  10/12/12-ביום ב' ה 
 פיוז,:  מופעי אור ואש מדהימים המשלבים מגוון להטוטי אש .ג'אגלינג וקרקס, למופע לייזר 

 מניפות יריקת אש חבל אש, סטאף, לפידים,
  וכן טכנולוגית אור מתקדמת

 יוז אורפ דיאבולו אור כדורי אור קלב אור,
 דאבל סטיק אור כפפות לייזר ועוד

 
 .סופגניותהפתעות ובאירוע נקיים  טקס הדלקת נרות ויחולקו 

 

 אין תירוצים כולם באים !!
 
 

mailto:noanoa171@gmail.com
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 פינת הפרסום
 
 מפגשי ריקודי בטן 

לנשים בכל הגילאים ולאחר לידה בימי  , בגישה הוליסטית, ים ימיריקודי בטן אינט ם של מפגשי
  .שלישי 

 .052-8372743מוש 
 
 
 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 

 054-4558234ולהעניק לך עיסוי מפנק ומרגיע ,או טיפולי לפי הצורך. רענן 
 
 שיעורים פרטיים במתמטיקה 

 ט'  –חיילת משוחררת עם ניסיון בהוראה, מעבירה שיעורים פרטיים במתמטיקה לתלמידי א' 
 .   050-5515399במחירים  נוחים לפרטים : אלונה  
 
 מספרה  פרפר 

       hair shop 
 בשעווה . מרכז מסחריהסרת שיער  קה ,עיצוב גבות ,איפור ערב וכלות,יעיצוב שיער, קוסמט 
 .02-5362903גבעת זאב לפרטים : 

 
  ספרית בגבעון החדשה 

 

 סיון ישנות נ 22ספרית מקצועית מצרפת מקבלת לקוחות בביתה,
 קרול.  054-2243253לפרטים . פסים ,פו ועוד...לנשים ונערות בלבד תספורות,

 
 
 פולים ברפלקסולוגיה טי 

 מגוון של מהשורש לריפוי !בלבד לנשים - שמנים יובעיסו אנרגטית ברפלקסולוגיה טיפולים
 המערכת חיזוק, נשימה בעיות, ליותאמונהור בעיות, מתחים, ראש, ברכיים, גב כאבי: תסמינים

 .054-5604694 מרדכי שלומית  .ועוד, החיסונית
 
 
  בייביסיטר 

 
מודים ובהכנת ולסייע לתלמידים בלי מעוניינת לעשות בייביסיטר,  סטודנטית, תושבת היישוב, 

 .052 – 3479099   אביטל שפר שיעורי בית.
  

 
 נדל"ן

 
 02-5361903: לפרטים מיידי.  מרוהטת חלקית, חדרים, 4דירת   – להשכרה . 

 054-2230881חדרים ,גינה, בשכונת הזית  מיידי לפרטים: 6קוטג', – להשכרה. 

 ידי לפרטים : וחצי חדרים ,מרוהטת באופן חלקי,מזגן,גינה מי 2דירת  – להשכרה 

                         052-2388429  02-5361197. 

 050-7723542חדרים, בשכונת הזית ,לפרטים  7דו משפחתי ,  - ה/השכרה למכיר. 

 050-6277901 בסטנדרט גבוה, לרציניים בלבדוילה   -למכירה 
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 קצירית מהמועצה האזוריתת
 

יימו בחירות במטה בנימין. באמצע השבוע ביום שלישי הקרוב יתק  הבחירות במטה בנימין:
על הסרת מועמדותם )בבר ואנונו ודורון  –הודיעו שניים מהמתמודדים על תפקיד ראש המועצה 

בן יהודה(. החוק קובע כי כאשר יש מועמד אחד בלבד )אבי רואה( לא יתקיימו בחירות לראשות 
יתקיימו כרגיל  –המקומיים המועצה. הבחירות לנציגי היישובים במליאת המועצה ולועדים 

)ביישובים בהם יש רק רשימה / מועמד אחד לא יתקיימו בחירות לאותו נושא(. ועדת הבחירות 
תלתה בכל יישוב מודעות עם שמות המועמדים בכל יישוב, וכן הנחיות ומידע הנוגעים ליום 

הצגת תעודת  אנא קיראו את המודעות בתשומת לב. להזכירכם, ניתן להצביע רק עם –הבחירות 
וייסגרו  08:00זהות או דרכון בתוקף או רישיון נהיגה. הקלפיות ביישובים הגדולים ייפתחו בשעה 

 וייסגרו באותה שעה.  15:00. ביישובים הקטנים ייפתחו בשעה 21:00בשעה 
 

בשבוע האחרון עלה לאוויר קמפיין תיירותי, למשיכת מבקרים קמפיין תיירות חורף בבנימין: 
-ולאתרי התיירות בבנימין. הקמפיין, שמתבצע בשיתוף משרד התיירות, מתפרסם בגלי לצימרים

צה"ל, באתרי חדשות מרכזיים באינטרנט וכן בעיתונים ובעלוני השבת. על מבצעי החורף ופרטים 
 באתר תיירות בנימין. –נוספים 

 
טיול  –מרכזיים מתנ"ס בנימין מזמין אתכם להשתתף באירועי חנוכה האירועי חנוכה בבנימין: 

בול, ערב הרכבים מוסיקליים לנוער, טורניר -נוער לנגב, מרוץ הלפיד לילדים ונוער, סטריט
ליגה לנשים, ועוד מבחר אירועים ייחודיים ביישובים. פרטים במודעה שפורסמה בגיליון -מאמא

 "ארץ בנימין" שיצא השבוע לאור, וכן אצל רכזי הקהילה והנוער ביישובים.
 

א את כל המשפחה אתר שילה הקדומה מזמין את תושבי בנימין להבי ילה הקדומה:חנוכה בש
לשילה הקדומה וליהנות מסיור באתר, מחשיפה לחפירות החדשות, מצפייה בדגם המשכן ודגם 
מזבח העולה בגודל של אחד על אחד. במקום יתקיימו סדנאות לילדים, יוקרן הסרט 'חרבו של 

ות של שמן הזית 'משק אחיה'. כל זאת במחיר מיוחד לתושבי יהודה המכבי', ויתקיימו טעימ
 בנימין.

 
: פורסמו הזוכים בתחרות צילומי הסתיו של דף הפייסבוק ארץ בנימין: תחרות צילומי הסתיו

יגאל גיאת, אלקנה ארליך ועדינה שלוסברג. את התמונות המקסימות אתם מוזמנים לראות בדף 
 הפייסבוק. 

  
 זורית מטה בנימיןשבת שלום, המועצה הא

 

 
 


