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 ותמזכירהדבר 

 נזילות מים
 השבוע סיימנו בשעה טובה את העבודות לתיקון נזילות המים בצינור התת קרקעי של הישוב.

מוקדים של נזילות . כאן המקום לציין בהערכה את עבודתו של ישראל החצרן שביצע את  3כזכור נתגלו 
 התיקונים בעבודה יסודית ומקצועית.

 בזה שהצלחנו לבצע את העבודות בכוחות עצמיים נחסך כסף רב לקופת הישוב.
 

 שריפות בישובנו
שריפות גדולות בישובנו, האחת ביום חמיש האחרון מעל רח' האורן, בשטח  2בשבוע החולף היינו עדים ל 

ריפת שמעבר לגדר הישוב שנגרמה ע"י פלסטיני שניסה לבשל אוכל בשטח הפתוח ובעקבות כך פרצה ש
את  הצלחנו למנועם הסמוכים למוקד השריפה.לשמחתנו שאימה על הבתיקוצים גדולה ומשמעותית 

 התפשטות האש בעזרתם של אייל ציפורי, ישראל וצוות עובדי הישוב עד להגעת כוחות כיבוי האש.
וך כתוצאה מרשלונות של בני נוער מעל מגרש הספורט בסמ במוצ"ש אחרון התלקחה שריפת קוצים וגזם

לג'מבורי, למזלנו צוות כיבוי אש שהוזעק למקום הצליח לכבות את האש ללא נזק משמעותי למבנים ולבתי 
 התושבים בישוב.

כאן המקום לבקש מכל חברי הישוב לפנות גזם יבש מחצרותיהם, גזם יש להניח אך ורק בפינות הגזם 
 המיועדים לכך.ולתוך מיכלי הגזם 

 "י המועצה הם ראשון, שני ושלישי בשעות הבוקר.ימי פינוי הגזם ע תשומת ליבכם
 

 ניקיון הישוב
 אנו עושים מאמצים מרובים לטפח את ישובנו ולטפל במיוחד בנושא הניקיון בישוב.

אנו מבקשים שוב בכל לשון של בקשה לדאוג לזרוק את האשפה לתוך מכלי האשפה , לא ליד, לא מסביב, 
כם  שנית אשפה ביתית מקומה במיכלי האשפה הגדולים ולא ולא מעל, אלא בתוך מכלי האשפה. להזכיר

 באשפתונים המוצבים לאורך המדרכות בישוב.
 אנא עזרו לנו לשמור על ישובנו נקי יפה ומטופח.

 

 הודעת מזכירות
 סגורה בשעות  אחה"צ המזכירות תהיה   4.7 -ביום שני ה

 .18:00עד  16:00מהשעה  5.7 -קבלת קהל אחה"צ ביום שלישי ה
 

 ערב דרום אמריקאי
התקיים ערב דרום אמריקאי במועדון היקב , הערב היה מוצלח ביותר והתושבים  28.6 -שלישי ה ביום

 שהגיעו נהנו מאוד מבשרים על האש , נשנושים , שתיה ומוזיקה והכל הכל בסגנון דרום אמריקאי.
ודה לדני יקותיאלי על העזרה תודה גדולה גדולה לפיני זלייט ואליעזר שמאע על ארגון הערב המקסים,ת

על הכנת המוחיטו ותודה לכל  לשוקי ארזתודה בקניות, תודה לשמעון פרץ על הכנת הבשרים על האש 
 התושבים שהגיעו ונהנו.

 
 בישוב 30 -חגיגות ה

 שנה לישוב 30 -אנו מעוניינים במתנדבים להקמת צוות חשיבה לקראת חגיגיות ה
 תבקש  לפנות לטלי במזכירות. מי שמוכן להירתם לטובת העניין מ

 

mailto:givonhad@zahav.net.il
http://www.givonim.com/


 2 

 ערבי עדות 
 ועדת תרבות  מקדמת את נושא הפעילויות בישוב , אנו מתכוונים להתחיל בסדרה של ערבי עדות

עוד בסדרת ערבי עדות ערב  מריקאי ובקרוב ערב בסגנון יווני,אחת לחודש, התחלנו בערב בסגנון דרום א
 י ועוד....תימני, ערב מרוקאי, ערב פרס

 ים הרוצים לעזור בנושא מוזמנים לפנות למזכירות. תושב

 י

 !!!כלב/ים לבעלי כלבים ולכאלה שאין בבעלותם ,15-10מיועד לכלל האוכלוסיה, בנים ובנות גילאי 
פקודות, בניית   ,הכלב, שיטות אילוף שונות ההיסטוריה של היכרות מעמיקה עם עולם הכלבנות.

תקיפה, הגנה, נחיה, חיפוש(, (  כלבים בשירות האדם כלב,אדם/ שפת הגוף במפגשסלולי מכשולים,מ
  אירועיםהאולם : מיקום .אילוף כלבים טיפול באמצעות

  .ותרגול שעות לימוד 24סה"כ  שעות כ"א 3, מפגשים  8מפגשים: 
 בקבוצה. 20-10מספר משתתפים:  . 28.7עד  10.7.11  -תאריכם: בין ה

 ש"ח!!!  930ש"ח בלבד במקום  730: עלות )העבודה בזוגות בנים ובנות )רוב
 .מתקדמת מרכז 'בולדוג' לכלבנות -מדריך: עופר ביטון  לאחר השתתפות המתנ"ס והישוב

 לפרטים נוספים והרשמה נא לפנות למזכירות.

 

 ועדת דת
 יערך טיול לחברי הישוב גבעון החדשה, הטיול ישלב אטרקציות וקברי צדיקים. 18/7בתאריך 

 תכנו שינויים קלים()י –מסלול הטיול 

 בוקר באולם בית הכנסת. תדרוך וארוחת     8:00-8:30

 סיור אתר המבקרים של מקורות באתר אשכול. 11:00-12:30

 .67קייקים או בריכת הקצינים ברמה"ג ותצפית על קרבות  13:30-15:00

 ארוחת צהריים בעמיעד. 15:30-16:30

 ביקור בעמוקה. 17:00-17:30

 ור במירון.ביק 18:00-19:00

 הגעה לישוב.           21:00

 057-8186887אצל מני שרון  10.7 -איש, הרשמה עד ה 40הטיול מותנה בהשתתפות של 
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 וערנ

 שבוע הבא:
שחיה לילית,  -למסיבת פתיחת קיץ שנערוך בבריכת נילי: בתכנית 19:00נצא בשעה  – 3.7 -ביום ראשון ה

 מים בלבד!משחקי בריכה, מוזיקה ועל האש... לרשו
 לרשומים  בלבד! -לסופרלנד בראשון לציון 16:30נצא בשעה  – 6.7 -ביום רביעי ה

מסלולים קצרצרים, אטרקציות  -בתכנית -טיול יומיים לצפוןתאריך אחרון להרשמה:  – 7.7 -ביום חמישי ה
 ימיות, ועוד הרבה הפתעות!!! הטיול בארגון מתנ"ס בנימין ומיועד לכל נוער בנימין.

 ( 26.8 -) קולנוער נוסף יהיה ב אתכם הסליחה!! -לא יהיה קולנוער – 8.7 -ם שישי הביו
 

 נא להירשם בזמן ע"י טופס הרשמה בלבד!!! -לא תהיה הרשמה מאוחרת
 

 יריד ספרי לימוד :
 השנה נתחיל במסורת הפועלת בישובים שונים בבנימין ומצליחה מאוד...

 על המשפחות ברכישת ספרי לימוד ושיתוף והחלפה בין התושבים. מטרתו של יריד ספרי הלימוד הינו להקל
לקראת היריד אנו )הנוער(  נאסוף ממשפחות הישוב שמעוניינות, ספרי לימוד משומשים שאין בהם צורך 
ושהינם במצב טוב, כל משפחה אשר תתרום ספרי לימוד תוכל לקחת ביריד ספרי לימוד אחרים כמספר 

 הספרים אשר נתנה.
 חות שאינן צריכות ספרי לימוד וברשותן ספרים אשר תוכל לתרום הרי זה מבורך.גם משפ

 

היריד יערך כשבוע לאחר תחילת החופש הגדול לכן כל מי שמעוניין לתרום ספרים מוזמן ליצור קשר ואנו 
 נאסוף ממנו את הספרים או לגשת למזכירות עם הספרים ולהירשם שם.

 

 כל/ שתייה/ אומנות מוזמנים לפנות אליי.המעוניינים למכור ביריד דברי או
 מקווים לשיתוף פעולה 

 

אם לא תהיה הענות מצד התושבים ויותר שיתוף פעולה 

 נאלץ לבטל את היריד וחבל!
 

 

 דים:פעילויות ליל
 שבוע אחרון להרשמה!!! 

 ברצוננו להתחיל בסדרת פעילויות לילדים שיועברו ע"י מדריכות/מדריכים מהנוער:
 ו-ה' -ד'  וכיתות-כיתות א'נפתח שני קבוצות של ילדים: מחודש יולי

 ד' -לילדי כיתות א' 17:00בימי שני בשעה 
 ו' -לילדי כיתות ה' 17:00בימי שלישי בשעה 

הפעילויות הינן בסגנון פעילויות של תנועת נוער הכוללות משחקי קופסא, יצירה, משחקים ברחבי הישוב 
 ועוד...

 הסדר זה ימשיך גם במהלך שנת הלימודים הבאה. -במידה והפעילויות תהיינה מוצלחות
 לחודש. ₪  50להשתתפות יש להירשם אצלי או במזכירות. עלות סמלית של 

 משתתפים בכל קבוצה. 10פתיחת קבוצות אלו מותנית במינימום 
 .יום שלישי 12.7 -, יום שני וה11.7בתאריך  –פעילות ראשונה 

 טוב ומוצלח,שבוע 
 noargivon@gmail.com,  2004643-050אליה זלייט , רכזת נוער, 

 

 מכל הלב

 
 ברכות לאלון שוקר עם סיום קורס הקצינים בגבעתי

 ולנעם שמאע עם סיום קורס מכי"ם בגבעתי
 לים להם הצלחה רבה בהמשך דרכםומאח

 כי קרבי זה הכי אחי.....
 מכל החברים והחברות בישוב
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 בהדרכתה וניהולה של תמי חמו )סייעת גן תפוח( הצהרון של גבעון
 )לילדים וותיקים( 1.9.2011ל את פעילותו החל מיום חמישי צהרון יחה

 ? 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

המון כיף . ארוחת צהריים חמה ומגוונת שתסופק ע"י קייטרינג התעשיינים וארוחת ארבע פרי וכריך
 .הצהרון יעבוד בחופשות לפי מתכונת משרד התמ"ת והנאה גם בחופשות החגים

 .ספת בתוספת תשלוםישנה אפשרות לשעה נו , 16:00 - 13:30  ה, –ימים א : שעות הפעילות
ניהול הצהרון יהיה תחת פיקוחה של תמי חמו . העלות כוללת את הימים המלאים בחופשות הגן

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

 בברכת שנה טובה ומוצלחת

 ,  025363552  0507914626 –תמי חמו 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 להפנינג באווירה ספורטיבית הכולל: הנכם מוזמנים 
 ושתיה קלה. תחנות, טרמפולינה, פעילות עם מצנח, משחקי תחרות, חטיפים,

 
 מגרש הספורט בגבעון החדשה -בבוקר  10:00 1/7/2011יום ו' 

 
 .ח"ש 56  בחוג שאינו למשתתף עלות, בחינם הכניסה" בריא לגדול" החוג לילדי

 656-7235545 יריא,  654-7455566 אסנת: לפרטים
 

 לראותכם מקווים
 עם כובע, בגדי ספורט +נעליים והמון המון מצב רוח!!!

 "בריא לגדול" צוות ויאיר אסנת
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 ינת המודעה הקטנהפ

 חיסוני כלבים וחתולים
ד"ר אפריים קרן, למטרת  - קר ביישובנו וטרינר המועצהיב  17:00-18:00בין השעות  31.7 -ביום ראשון ה

באמצעות שובר תשלום  -החיסון יתבצע בחדר הדואר הישן. התשלום  ם וחתולים נגד כלבת.חיסוני כלבי
 02/9977113של בנק הדואר )ניתן לקבלו מזכירות( או דרך כרטיס האשראי במחלקת הגביה במועצה: 

באמצעות שובר תשלום של בנק הדואר שניתן לקבלו במשרד הישוב או דרך כרטיס  -התשלום  .)קלמן(
מועדי החיסונים ביישובים מפורסמים גם באתר  ן()קלמ 02/9977113במחלקת הגביה במועצה:  האשראי
חודשים , חייב אחת לשנה  3כל בעל כלב שכלבו מעל גיל   http://www.binyamin.org.ilהמועצה 

  ולחסנו נגד כלבת.  לחדש את הרשיון להחזקתו
 

 ות להשכרהדיר

  ג'קי 052-2388429ים מרוהטת במרכז הישוב , כניסה נפרדת , לפרטים :רדח 2.5מיידית. 

 3  :057-8187068חדרים יפיפיה, מוארת, כניסה פרטית, מיידית, לפרטים 

 5 054-4989898: הילי  פרטיםלמ"ר מוארת, מרווחת, מתפנה באוגוסט,  280  -חדרים יפיפיה כ 

  050-2529090ומסודרת מתפנה באמצע אוגוסט, לפרטים: , יפה יםנוף מדה ,חדרים 4דירה 
 

 + 18טאי צ'י לגילאי  ישיעור

 . 20:30וחמישי  20:00שיעורים יתקיימו באולם האירועים בימים שני 
 כולם מוזמנים!!!   –למצטרפים חדשים שיעור היכרות ראשון ללא תשלום 

ים, לחץ דם, משפר את המערכת החיסונית , מסייע תרגול טאי צ'י באורח סדיר מקל על בעיות גב, מפרק
 לשחרור מתחים, משפר את יכולת הריכוז והסבלנות ועוד...

התרגול מתבצע בתנועות איטיות, מתוך מודעות פנימית לזרימת התנועות, יציבת הגוף והרפייתו ומשמש 
 כסוג של מדיטציה בתנועה.

שנים בבית ספר  4, לאחר הכשרה אינטנסיבית במשך השיעורים יועברו ע"י מדריך טאי צ'י מוסמך ויינגט
 לטאי צ'י בסין.

 054-3137376בדבר פרטים נא לפנות לאייל  

 קייטנת אומנות בסטודיו של דפנה זמר
ה' בין  -, בימים א'21.7 – 3.7אני שמחה להודיע על פתיחת קייטנת אמנות בחודש יולי בין התאריכים 

לילדים העולים לכיתה ב' ועד העולים לכיתה ט'. בקייטנה ניצור  . הקייטנה מיועדת8.00-13.00השעות 
עבודות אומנות, קרמיקה, ויצירה ברמה גבוהה. וכמובן נאכל ארוחת בוקר מפתה. לפרטים והרשמה נא 

 052-8202009 –להתקשר לדפנה זמר 
 

 דרושה מתנדבת 
 זכירות לטלי.דרושה מתנדבת לטיול עם קשישה בשעות היום בישוב לפרטים נא לפנות למ

 

 תרומת מקרר
 לגן תפוח בישוב דרוש מקרר בדחיפות, מי שיוכל לתרום לנו כזה נשמח מאוד, 

 תודהמראש הילדים וצוות הגן. 
 

http://www.binyamin.org.il/
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 דרושה מתנדבת 
 דרושה מתנדבת לטיול עם קשישה בשעות היום בישוב לפרטים נא לפנות למזכירות לטלי.

 

 תרומת מקרר
 חיפות, מי שיוכל לתרום לנו כזה נשמח מאוד, לגן תפוח בישוב דרוש מקרר בד

 מראש הילדים וצוות הגן.  תודה
 

 דבר מועצה האזורית
אנו מוחים על מעצרו של הרב דוב ליאור, אחד מגדולי הדור, שהיה בדרכו לפגישה  מחאה על מעצר הרב ליאור:

טוי הבסיסי של כל אדם, במגרון עם ראש המועצה ותושבי היישוב. עילת המעצר היא פגיעה קשה בחופש הבי
ובעיקר מהווה זלזול בתלמיד חכם גדול ופגיעה בכבודה של תורה. צורת המעצר חסרת שיקול הדעת, שנעשתה 
באופן כה מביש ומחפיר, מוסיפה חטא על פשע. אנו מחזקים את ידיו של הרב ליאור בפועלו למען תורת ישראל, 

 עם ישראל וארץ ישראל. 
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ימי  4( יתקיימו 04-07.07 ה' בתמוז,-כז הפסג"ה בפסגות מזכיר כי השבוע )ב'מר השתלמויות הפסג"ה: 
ההשתלמות תעסוק בסוגיות ודילמות המעסיקות נשים  -השתלמות מרתקים ומחכימים: "נשים מרימות מסך" 

ארץ, התייחסות לשונה, דימוי גוף, הורות ועוד, והיא מועברת על ידי אנשי מקצוע מובילים בתחומם ב -ומתבגרות 
בשיתוף עם בית הספר לקולנוע "מעלה".הימים יכללו סרטים, מפגש עם יוצרים, הרצאות וסדנאות פסיכודרמה 

 .02-9977168 במזכירות הפסג"ה  -לפרטים ורישום  ומודעות.
 

מחלקת הרווחה עסוקה בימים אלה בין היתר במאמצים לפתיחת מעון יום שיקומי לפעוטות עד  מעון יום שיקומי: 
שלוש בתל ציון כבר בשנת הלימודים הקרובה, למרות הזמן הקצר. זאת במטרה להקל על פעוטות הזקוקים גיל 

 פרטים באתר מטה בנימין.  –למעון כזה בנסיעה למעונות בירושלים. מכרזים לעובדים במעון פורסמו לאחרונה 
 

ייעוץ חינם במגוון רחב של נושאים  אנו מזכירים לתושבי בנימין כי מידי שני ורביעי ניתן לקבל שי"ל בנימין: 
ניתן להשאיר  - 1-700-50-44-10 (, בטלפון 16:00-19:00ורביעי  10:00-13:00הקשורים לזכויות האזרח )שני 

 הודעה.
 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין


