
 

  

 

 משפחת גבעון החדשה משתתפת בצערה 

 של נילי אושה ליאור   על מות אביה .

 של תדעי עוד צער 
 

 שעות פעילות מזכירות 

 לייעול עבודת המזכירות ישונו שעות קבלת הקהל: 

 .88::0 – 8::0יום א' 

 .00:88 – 00:88.   אחה"צ 00:88 – 8::0יום ב' 

 .00:88 – 8::0יום ג'  

 .  00:88 – 8::0יום ד' 

 .  08:88 – 8::0יום ה' 

 

 הערכות פינוי אשפה לקראת פסח

המחלקה לפינוי אשפה במועצה  נערכת לקראת איסוף אינטנסיבי של אשפה וגרוטאות  
 מכל הישובים 

 לשם כך נוסיף עוד יום  פינוי בשבוע  על פי  מידת הצורך.

את הגרוטאות על כל סוגיהן: ספות ישנות, מזרנים, ארונות, מיטות, שידות, מקררים, 
 מכשירי חשמל...ועוד 

 יש לרכז ליד מתקני האשפה הבאים: 

 רח' האפרסמון ליד הפחים של הגנים. .1

 רח' הרימון ליד הפחים של שכונת הזית. .2

. נא הקפידו :0.:.00 –תאריך האחרון לפינוי גזם וגרוטאות מפינות הריכוז יהיה 
 להוצאתם בזמן !

נא לא להחנות את הרכבים סמוך למכולות האשפה. בימים הסמוכים לחג הפסח שעות 
הפינוי מתוכננות לשעות הלילה המאוחרות וזאת כדי להקיף את כל יישובי המועצה לפי 

 -החג.  נא גלו הבנה והתחשבות בצוות עובדי המחלקה העושים את מלאכתם במסירות 
 לטובת ניקיון הולם וראוי לקראת החג.

  י"ח אדר   תשע"ג  31.30.70

 

מזכירות  

 הישוב

1  



 

  

 תעריפי מים

 בחיוב הקרוב ישתנו תעריפי המים כדלקמן:

 אג' לקוב. 08לקוב. עליה של ₪  5.500יהיה מעתה   –תעריף א' 

 אג' לקוב.                                   1:לקוב עליה של ₪  08.101יעלה ל  –תעריף ב' 

 נא שימת ליבכם למערכת ההשקיה! –עם בוא הקיץ 

 

 . 3003330למקרה חרום             טלפון בשער הישוב

 

 פתיחת השער באמצעות טלפון נייד

 למספר .₪  08מספרים בעלות שנתית  של  :כל תושב מקבל 

 מספרים . 7 -למספר , עד ל ₪  8:על כל מספר מעבר לשלושה  העלות השנתית היא 

 

 בדיקת כלי רכב  בכניסה ליישוב

 העמקת הבדיקה של כלי הרכב הנכנסים ליישוב  הוכיחה את עצמה . 

 אנו מבקשים לגלות סבלנות ואיפוק בכניסה וביציאה מן היישוב.

 אנו נערכים להסדרת כניסה ויציאה של כלי רכב ,  באופן שיקל על התושבים. 

 הינכם מתבקשים לגלות ערנות ולהתריע מידית על כל תנועה חשודה ביישוב. 

 

 להלן מספרי טלפון בחרום: 

 857-00:5558   אייל ציפורי 

 088  משטרת גבעת זאב  

 0080   מוקד בנימין

 

 גזם

 בעל הבית שמעסיק גנן מתבקש להראות לו את פינת הגזם הקרובה.

 נא להקפיד לזרוק את הגזם במקומות המיועדים לכך. 

 חשוב להקפיד לחתוך את הגזם לחתיכות שאינן  עולות על מטר אחד!

 

  

מזכירות  

 הישוב
 )המשך(
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 רכזת קהילה נועה שוראקי

noanoa171@gmail.com    9059925-290נועה  

נצא להפנינג ניקיון. נפגש כולנו במגרש הספורט  8::00בשעה  :0/:/05 -יום שישי ה  .1
ומשם נצא  להכין את הישוב לפסח. בהפנינג יחולקו הפתעות וכיבוד קל.   כי הישוב 

 הוא הבית שלנו!!!!!!!!!

חברים המעוניינים להשתתף בטקס ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, או  .2
לסייע בהכנות, מוזמנים להתקשר בהקדם אלי או אל שרון במזכירות.  לאחר 

 הטקס נקיים ערב שירי לוחמים.

 

 יום העצמאות

המעוניינים  להפעיל  דוכן בערב יום העצמאות מתבקשים להירשם במזכירות אצל 

 שרון.

יתקיים במרכז הקשיש ערב לקראת חג  01:88בשעה  :0/:/01ביום שלישי ה 
 הפסח,שיכלול הרצאה 

 מצפה לראותכם. -ברוסית  וכיבוד קל.  

 

 ג'ימבורי

 . 00:88-00:88שעות הפעילות : בימים ראשון וחמישי בין השעות  
 
 
 

 

 הפעילות לשבוע הבא

נצא לפעילות ״דיאלוג בחשיכה ״ יחד עם נוער בית  17:30בשעה  14.3ביום חמישי , 
 חורון!   

  פרטים בפייסבוק .

דואר 
שעות 

 פתיחה

 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 יום

 קהילה

פעילות 

 נוער
 אליה זלייט

mailto:noanoa171@gmail.com
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 דיאלוג בחשיכה:

נצא לפעילות דיאלוג בחשיכה שבמוזיאון הילדים   8::07, בשעה  :0.:.00  -ביום חמישי ה
 בחולון!

עיוורים! מדריכים  ע"י  ומודרך  מוחלט  בחושך  המתקיים  סיור  הוא  בחשכה"   "דיאלוג 
 בתערוכה בלתי שגרתית זו לא רואים בעצם דבר, אך מגלים עולם ומלואו.

 .  :0.:.08-הרשמה אצלי עד לתאריך ה

 מהרו להירשם!!!!  

  

 תרומה לחדר הנוער: 

 אנו זקוקים לשולחן סלון, אם ביכולתכם לתרום לנו נשמח מאוד!!  

 שבוע טוב ומוצלח,       

 noargivon@gmail.com,  3330300-333אליה זלייט , רכזת נוער, 

 

 חיסונים   

 יבקר ביישובנו וטרינר  00:88-07:88בין השעות  :0.:.:0ביום  רביעי  

 ד"ר אפרים קרן, למטרת   חיסון  כלבים וחתולים נגד כלבת. -המועצה 

 ,   80-1177070  התשלום יהיה מעתה דרך כ.א במחלקת הגביה -החיסון יתבצע ביקב 

 או במקום בצ'ק או כסף מזומן  מדויק ובעתיד גם בכרטיס אשראי

 

 להלן טבלת אגרות לנוחיותכם.

 

 

 

 

 

 

פעילות 

 נוער
 )המשך(

 וטרינר

סה"כ  מעמד בעלי חיים

₪ 
אגרת  חיסון שבב

 רישוי
 כלב לא מעוקר /

 מסורס ללא שבב

087.5 01 07.5 000 

 000 07.5 8 0:0.5 כלב לא מעוקר/ מסורס עם שבב

   8:   8: התקנת שבב מחודש

 0: 00   58 כלב מעוקר/מסורס עם שבב

 0: 00 01 001 כלב מעוקר/ מסורם ללא שבב

 8 00 8 00 חתול/ה מעוקר/ת

 0 07.5 8 07.5 חתול/ה לא מעוקר/ת

mailto:noargivon@gmail.com
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 מעסה מנוסה ומיומן

מעסה מוסמך ובעל ניסיון רב, בוגר מכללת רידמן ,המתמחה במגוון שיטות טיפול 
ועיסויים כגון: קלאסי, שוודי, רפואי, רקמות עמוק, עיסוי נשים הרות וטיפול באבנים 
חמות ,ישמח להגיע לביתך ולהעניק לך עיסוי מפנק ומרגיע ,או טיפולי לפי הצורך. רענן 

850-05500:0 

  
 hair shop  —מספרה  פרפר 

 עיצוב שיער, קוסמטיקה ,עיצוב גבות ,איפור ערב וכלות, הסרת שיער בשעווה . 
 .:80-5:0018מרכז מסחרי  גבעת זאב לפרטים :

 

 אהרוני תושב הישוב  –דפוס הנביאים 

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

לאדריכלים, הזמנות לאירועים, עבודות גמר,  מכתבים, ספרי מחזור, העתקות אור
 שירות עד הבית  כריכות ועוד....

 333-3033303, ישראל:  330-1703311דודי: 

 

 לפני הסדר עושים סדר 

תושבת הישוב בעלת כושר ארגון וסדר, מציעה את  שירותיה בסידור הבית .  לפרטים : 
 שלומית. 858-1:01100

 

 

יס ,  –חדרים, כניסה נפרדת , חצר קטנה, מזגן חדש, חיבור כבלים  0דירת  – להשכרה
 858-0000807כניסה מיידית.  לפרטים:  

 850-0:00001וחצי חדרים ,מרוהטת חלקית, מזגן  מידי לפרטים : 0דירת  -  להשכרה

 

 

 

 

פינת 

 הפרסום

 ן“נדל
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ממועצת יש"ע נמסר כי לאחר עיכוב ארוך בתקציב המיגון נגד אבנים,   מיגון אבנים: 
לאחרונה הועבר התקציב לממגן א.א. גלאס )זכיין יחיד(, וניתן לפנות אליו לקביעת תורים. 

 .80-0081111ניתן לתאם בירושלים, אזור המרכז, או הדרום. טלפון לתיאומים: 

 

מחלקת פינוי אשפה נערכת לקראת חג הניקיון הגדול, ומתגברת את ימות   חג הניקיון: 
הפינוי ביישובים בהתאם לצורך. תושבים המבקשים לזרוק גרוטאות גדולות )ריהוט ישן, 
מכשירי חשמל וכדומה( מתבקשים להניח אותם במקום מרוכז אחד שיפורסם על ידי 
היישוב )ביישובים גדולים יהיו שני מקומות מרוכזים(. כמדי שנה אנו מבקשים לא 
להשליך גרוטאות גדולות ברגע האחרון. התאריך האחרון לפינוי גזם וגרוטאות מנקודות 

, י' בניסן. בכדי לאפשר פינוי אשפה מתוגבר, אנו :0.:.00הריכוז המתואמות ביישוב יהיה  
שבים ומבקשים לא להחנות רכבים סמוך למכולות האשפה, גם בשעות הלילה המאוחרות 

 )מה שמתחייב בכדי להצליח להקיף את כל יישובי המועצה לפני החג(. 

לתשומת לבכם, עם היציאה לחופשת הפסח אנא הזכירו לילדים את כללי הזהירות 
 בכבישים, ובפרט ממשאיות גדולות.

 

ברכות לתלמידים הזוכים בשלב הגמר של חידון "ארץ בנימין":   חידון "ארץ בנימין": 
 –במקום הראשון, ליאורה דויטש ממצפה יריחו    –אמציה ארליך מ"נחלת בנימין" עפרה  

אפי שמלצר מ"אוהל שילה"   –במקום השני, ושני הזוכים שהגיעו למקום השלישי יחדיו  
בנים, ונתנאל איתי מ"אריאל" בטלמון. התלמידים כולם הוכיחו ידע רב, הן על הבמה והן 
בקרב קהל התלמידים הצופים. תודתנו למורים המלמדים את התכנית בבתי הספר, 
לפסג"ה ולאגף החינוך, למיכל ומאיר כהנא שכתבו את התכנית והחידון ומרכזים את 

 ביצועם גם השנה, וכמובן לכל התלמידים המשתתפים.

 

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין

תקצירית 
מועצה 

 איזורית


