
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  
 

 גתשע" שבטז "כ                      7.2.13
 

 

 
 (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.   

 
 2253תקציב לאישור   3.2.53מיום  אסיפת חברים 

 ₪  0,1,7,122  גובה התקציב
 

 חברים  15  -נכחו   
  11   -בעד   

 1   -נמנע   
 
 

 בגבעון החדשה ,5-תוצאות בחירות לכנסת ה
 

 11, - בחירהסה"כ בעלי זכות 
 752-סה"כ מצביעים 

 
 שם הרשימה                      מס' קולות 

 
 032הליכוד ישראל ביתנו         
 131יש עתיד                             
 111הבית היהודי                     
 51העבודה                             
 01התנועה                             
 02ש"ס                                  
 11עוצמה לישראל                 
 12עלה ירוק                           

 15          עם שלם                   
 11מרץ                                    

http://www.givon.org.il/
mailto:m@givon.org.il
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 13קדימה                               
 5      ארץ חדשה                  

 3הירוקים והצעירים           
 0    יהדות התורה               

 0הישראלים                        
 0לשינוי                  ההתקוו

 1בל"ד                                 
 1     כלכלה                          

 1אחים אנחנו                      
 1                       ברית עולם 

 1          הרשימה הערבית    
 
 
 

       
 רכישת כסאות 

 
 למזכירות.יפנו הכיסאות החדשים באולם אירועים,  דוגמת  לרכוש כסאות המעוניינים

 ההזמנה.כמות המחיר ייקבע לפי 
 
 
 
 
 

 (אייל ציפורי )דבר הרבש"ץ 

שוב. ההתפרצות הזאת ממשיכה מגמה ועלייה השבוע בשעות היום נפרץ ביתו של אחד מחברי היי
 בגבעת זאב בלבד(. 0210פריצות בשנת  12-בכמות הפריצות לבתים באזורנו, )כ

על מנת שהתופעה לא תגיע גם ליישוב שלנו, אבקש מהחברים להקפיד על נעילת דלתות וחלונות 
 ולדווח לי או לשומרים על כל רכב או אדם חשוד בשעות היום ביישוב.

"גבעון החדשה" מתבקשים להגיע  ן, תושבים אשר אין להם על שמשת הרכב מדבקהכמו כ
 מדבקה. רכב ללא מדבקה יעצר לביקורת בשער היישוב. למזכירות ולקבל

 בנוסף אבקש מהתושבים לגלות איפוק כאשר נוצר פקק בכניסה עקב בידוק רכבים ופועלים.

 
 
 

 שעות פעילות הדואר :

 

 עד שעה משעה  יום בשבוע

 20:00 11:22 יום ראשון

 11:22 15:22 שני יום

 13:22 12:22 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
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
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 ועדת תרבות  ) רונית גורני, אליעזר שמאע, פיני זלייט(

 

 

 שימרו את התאריך,

 בערב. 21.2.12ורים ביום חמישי מסיבת פ
 פרטים בעלון הבא...

 

 

 

 

 

 

 

 ) אליה זלייט( נוער רכזת

 מיקום תיאור הפעילות רובד גילאי עד שעה משעה  תאריך יום בשבוע

3.0.131 רביעייום   11:22 

 

חופשיתפעילות  כולם  חדר הנוער 

 חדר הנוער חובהפעילות  ט-ז 02:22 11:22 11.0.13   חמישייום 

 חדר הנוער  פעילות חופשית כולם   02:22  חמישי וםי
   

 
 

 
 פינת המודעה הקטנה

 
 תרומה לחדר הנוער

  
 נשמח מאוד!!  -אנו זקוקים לשולחן סלון. אם ביכולתכם לתרום 

 
      

 noargivon@gmail.com,  2220103-212אליה זלייט , רכזת נוער, 
 

 
 
 

 מעסה מנוסה ומיומן
 

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

 251-1551031ולהעניק לך עיסוי מפנק ומרגיע ,או טיפולי לפי הצורך. רענן 
  

 
 
 
 

mailto:noargivon@gmail.com
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 מספרה  פרפר

    hair shop 
 
 ריעיצוב שיער, קוסמטיקה ,עיצוב גבות ,איפור ערב וכלות, הסרת שיער בשעווה . מרכז מסח 
 .20-5390123גבעת זאב לפרטים : 

 
 
 

 אהרוני  –דפוס הנביאים 
 

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

 שירות עד הבית  לאירועים, עבודות גמר, כריכות ועוד....לאדריכלים, הזמנות  העתקות אור
 212-2021102, ישראל:  210-7701177דודי: 

 
 
 

 ערן צדוק  –אדריכל 
 

 .Er_z@walla.com ,251-5255559לפרטים : –תכנון אדריכלי נהול ופיקוח 

 
 

 דוד -חשמלאי 
 

 פי תאורה ועוד..שקעים.. התקנת גו חשמלאי מבצע כל סוגי עבודות חשמל לבית ולחצר.
 .2521199109,  5212513092-לפרטים : עבודה יסודית אחראית ומקצועית.

 
 המלצות ניתן לקבל ממשפחת יקותיאלי.

 
 

 ן"נדל
 
 יס , כניסה  –חדרים, כניסה נפרדת , חצר קטנה, מזגן חדש, חיבור כבלים  0דירת  – להשכרה

 252-9010202מיידית.  לפרטים:  

 250-0311101י חדרים ,מרוהטת חלקית, מזגן  מידי לפרטים :וחצ 0דירת  -  להשכרה 

 
   20-5391123: לפרטים . מידי מרוהטת חלקית, חדרים, 1דירת   – להשכרה  
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 האזורית מהמועצה ציריתתק
 

מעוז ביגון  –השבוע הושלם הליך בחירתו של מנכ"ל המועצה החדש  :מנכ"ל וסגן ראש המועצה
עם מנכ"ל חינוך יסודי במועצה(. בימים אלה מתקיים הליך חפיפה מסודר )עד כה מנהל מחלקת 

המועצה הקודם, מושי אשר. אנו מודים למושי על חמש שנות עבודה מסורה שבה קידם תחומים 
 רבים במועצה, ומאחלים לו הצלחה בהמשך הדרך.

ישראל גנץ ביום שלישי השבוע הביא ראש המועצה להצבעה בפני חברי המליאה את בחירתו של 
מפסגות לסגנו וממלא מקומו, בעקבות עזיבתו של מוטי יוגב את התפקיד עם היבחרו לכנסת. 

 חברי המליאה אישרו את בחירתו.  ברכת דרך צלחה לסגן ישראל גנץ ולמנכ"ל מעוז ביגון. 
 
 

בעקבות פניות רבות של הורים ותלמידים, אנו מאריכים את הרישום  הארכת הרישום לכיתה ט':
ינטרנטי לכיתות ט' בישיבות התיכוניות בבנימין. ניתן יהיה להירשם באתר המועצה גם מסוף הא

(. לאחר מועד זה ניתן יהיה להירשם רק  12.0.13השבוע הקרוב ועד לתאריך ז' באדר תשע"ג )
 במוסדות הלימוד.  

 
 

up-Strat  מין להגיש ! מדור קהילה במתנ"ס בנימין מזמין את תושבי בני, יוצא לדרך0חברתי
מיזמים חברתיים מקוריים וייחודיים ולזכות בתמריץ כספי ובלווי מקצועי מתאים. את היוזמות 

-kehila9@matnasלמדור קהילה  5.3.0213יש להגיש עד לתאריך כ"ג אדר תשע"ג, 

binyamin  20-1123105או לפקס 
-250: שרית טפסים ניתן להוריד באתר המועצה או אצל רכזות הקהילה. לפרטים נוספים

 ובפרסומים ביישובים. 9221109
 

 
: השבוע התקיימה השתלמות בנושא פגיעות מיניות לצוותי השתלמות בנושא פגיעות מיניות

הטיפול של הרווחה, השפ"ח וקידום הנוער, ולמלווי הישובים ממדור קהילה ומחלקת הנוער 
 וף הפעולה בין הגורמים במתנ"ס. בהשתלמות נלמדו ההיבטים השונים של הנושא, והועצם שית

השונים בהיבטים הטיפוליים והקהילתיים. כהמשך לכך, תתקיים השבוע השתלמות דומה 
 לרכזות הקהילה ולרכזי הנוער היישוביים.

 
 

השתלמות לדוברי במהלך השבוע הקרוב ניתן עדיין להירשם ל השתלמות לדוברי יישובים:
במרכז המבקרים נחלת  12.0.13ז' באדר,  היישובים )שנדחתה(, שתתקיים בע"ה ביום ראשון,

מדיה ככלי להשפעה -, על "הניוFeedmediaנמרוד פרידברג, מנכ"ל  -בנימין. בהשתלמות ירצו  
, על "השפעת הדובר על העיתונאי". ההשתלמות מיועדת 0מהבית", ועמית סגל, כתב ערוץ 

 לדוברים הרשמיים של היישובים, וכן לתושבים שהנושא חשוב ללבם.
 באתר מטה בנימין. –פרטים והרשמה 

 
 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין

 
 

 

 


