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 משפחת גבעון החדשה משתתפת בצערה
 על מות אימה של אידה צ'רטוק 

 שלא תדעי עוד צער
 

 ותמזכירהדבר 

 אסיפת תושבים
      13.7.11ציבור החברים מוזמן בזאת לאסיפת תושבים שתתקיים בעז"ה ביום רביעי בשבוע הבא ה

 . 20.30א יהיה פורום האסיפה תתחיל בכל פורום בשעה באולם האירועים. במידה ול  20.00בשעה 
 ע"ס היום הנושאים הבאים:

 אגודה. 2010. אישור מאזן 1

 קרן לפיתוח. 2010. אישור מאזן 2

 מגדל המים 
החולף נתקלנו בבעיה של הפסקת מים כללית בישוב כתוצאה מתקלה באחת המשאבות של מגדל בשבוע 

שהבעיה תיפתר. בנוסף מתחם מגדל המים ומגדל המים עצמו עוברים  המים. אנו מטפלים בעניין ומקווים
ד למנוע תחם סגור ואין להיכנס אליו. ובמיוחבימים אלה טיפול , צביעה וניקיון. מיותר לציין שהמתחם הינו מ

 מבני נוער "שובבים" להיכנס למתחם רגיש זה.  
 

 אתר האינטרנט של הישוב 
האינטרנט של הישוב ולהפיח בו חיים חדשים. מעוניינים במתנדב מועניים להקים מחדש את האתר אנו 

אשר יקח על עצמו פעילות חשובה זו ולעבוד בשיתוף עם ניר ארנסטי אשר יטפל בכל העניינים הטכניים של 
 ההקמה ואחזקת האתר נשמח מאוד להענותכם.

 

 בישוב 30 -חגיגות ה
 שנה לישוב 30 -יגיות האנו מעוניינים במתנדבים להקמת צוות חשיבה לקראת חג

 מי שמוכן להירתם לטובת העניין מתבקש  לפנות לטלי במזכירות. 
 

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

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

 תושבים הרוצים לעזור בנושא מוזמנים לפנות למזכירות. 
 

 דבר הרבש"ץ
 פתיחת השער באמצעות הטלפון הפס מחובר למערכת . בשבוע שעבר הותקן פס דריכה בשער הישוב

ולחייג את המספר של שער,  וכעת על מנת לפתוח את השער בעזרת הטלפון, יש לעמוד עם הרכב על הפס
לטובת פתיחת השער ע"י הולכי רגל ורכב דו גלגלי הותקן לחצן על הקורה המחזיקה את השער בצד 

 המדרכה, יש ללחוץ על הלחצן ולהתקשר למערכת פתיחת השער.
 רבש"ץ -אייל ציפורי                                                                                                    
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 ועדת דת
 יערך טיול לחברי הישוב גבעון החדשה, הטיול ישלב אטרקציות וקברי צדיקים. 18/7בתאריך 

 
 )יתכנו שינויים קלים( –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
 ביקור במירון. 18:00-19:00

 הגעה לישוב.           21:00
 

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

 ישוב היקרות!הנשות 
 

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

 אתן מוזמנות להגיע ולחוות.)רצוי לקבוע יום מראש?(
 054-5604694בברכה שלומית 

 
 

 וערנ

 שבוע הבא:
 

 ח לכל הגילאים.חדר הנוער יהיה פתו 19:00החל משעה  – 10.7 -ביום ראשון ה
מסלול קצרצר, קייקים,  -בתכנית -טיול יומיים לצפוןכמו כן זהו התאריך האחרון להרשמה לטיול קיץ : 

 אטרקציות ימיות, ועוד הרבה הפתעות!!! הטיול בארגון מתנ"ס בנימין ומיועד לכל נוער בנימין.
 .4עם יוקרן הסרט: שרק אירועים והפהאולם ביהיה הקולנוער  - 16:00בשעה  15.7 -ביום שישי ה

 

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

 
 דים: תחל השבוע!!!פעילויות ליל

 

 ד' -לילדי כיתות א' 17:00בשעה  11.7 -בימי שני  ה
 ו' -לילדי כיתות ה' 17:00בשעה   12.7 -בימי שלישי ה

 
 המפגש הראשון יהיה בחדר הנוער!

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

 

 למי שיש לתרום למשחקייה לילדים :

 אנו נשמח לקבל... ,ספות/ שטיח/ משחקים
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  22.7 -יריד ספרי לימוד : הועבר לתאריך ה
 

 ה מאוד...השנה נתחיל במסורת הפועלת בישובים שונים בבנימין ומצליח
 מטרתו של יריד ספרי הלימוד הינו להקל על המשפחות ברכישת ספרי לימוד ושיתוף והחלפה בין התושבים.

לקראת היריד אנו )הנוער(  נאסוף ממשפחות הישוב שמעוניינות, ספרי לימוד משומשים שאין בהם צורך 
פרי לימוד אחרים כמספר ושהינם במצב טוב, כל משפחה אשר תתרום ספרי לימוד תוכל לקחת ביריד ס

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

 
היריד יערך כשבוע לאחר תחילת החופש הגדול לכן כל מי שמעוניין לתרום ספרים מוזמן ליצור קשר ואנו 

 ם ולהירשם שם.נאסוף ממנו את הספרים או לגשת למזכירות עם הספרי
 

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

 

אם לא תהיה הענות מצד התושבים ויותר שיתוף 
 פעולה נאלץ לבטל את היריד וחבל!

 

 
 קולנוער:
 ביום שישי 

 7.51 -ה
 70:11שעה: 

 באולם האירועים
 !!!"4"שרק 

 ₪  5כניסה: 

 במקום ימכרו פופקורן,

 שתיה ועוד...
 

 
 

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

 
 
 

mailto:noargivon@gmail.com
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 חדש בגבעון !                                     

 חוג ג'אגלינג בלונים ואוריגמי
 גם אתם תוכלו

 סל צורות בבלוניםלפ

 לבצע להטוטי ג'אגלינג

 וקיפולי נייר

 בחוג של ערן הלהטוטן

052-5410155 

 לגילאי א' ומעלה
 לשיפור המוטוריקה והקואורדינציה

 להגברת הבטחון העצמי ויכולת עמידה מול קהל

 לשיפור יכולות ריכוז ודיוק

 
 

 

 

                    

 
 
 

 בהדרכתה וניהולה של תמי חמו )סייעת גן תפוח( הצהרון של גבעון
 )לילדים וותיקים( 1.9.2011צהרון יחל את פעילותו החל מיום חמישי ה

 ? מה בתוכנית

חוג אפייה  חוג תיאטרון,חוויות ופעילויות יום יומיות של חוגים הפעלות וסדנאות כגון חוג חיות, 
                                                                     ... חוג אומנות ג'ימבורי שעת סיפור אחת לחודש ועוד ועוד        ובישול, 

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

ישנה אפשרות לשעה נוספת בתוספת  , 16:00 - 13:30  ה, –ימים א : שעות הפעילות
ניהול הצהרון יהיה תחת פיקוחה של . העלות כוללת את הימים המלאים בחופשות הגן .תשלום

 .לוח חופשות צהרון יחולק בתחילת השנה ,ת ישירות לתמיתמי חמו להסדרי תשלומים לפנו

 

 

 בברכת שנה טובה ומוצלחת

 ,  025363552  0507914626 –תמי חמו 
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 15-10קורס אילוף כלבים לגילאי 

 7.01, 7.01, 7701, 7.01, 7.01, 7.01, 7701, 7.01הקורס יהיה בתאריכים: 
  ..:.7-..:77בשעות: 

 באולם האירועים
 אלה נוספת ניתן לפנות לטלי במזכירותלכל ש

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

 ירות האדםכלבים בש אדם/כלב, בניית מסלולי מכשולים,שפת הגוף במפגש
  .אילוף כלבים תקיפה, הגנה, נחיה, חיפוש(, טיפול באמצעות(  

   אירועיםהאולם : מיקום
 .ותרגול שעות לימוד 24סה"כ  שעות כ"א 3, מפגשים  8מפגשים: 

 בקבוצה. 20-10מספר משתתפים:  .
 ש"ח!!! 930ש"ח בלבד במקום  730עלות:  )העבודה בזוגות בנים ובנות )רוב

 .מתקדמת מרכז 'בולדוג' לכלבנות -מדריך: עופר ביטון  ת המתנ"ס והישובלאחר השתתפו

 
 מכל הלב

 ברכות לצנחן חן צמח לקבלת דרגה סמ"ר

  ובחתימה קבע מאחלים לו הצלחה בהמשך שירות

 ישובבוהחברות  החברים 
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 ינת המודעה הקטנהפ

 דירות להשכרה

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

 3  :050-9318000 057-8187068חדרים יפיפיה, מוארת, כניסה פרטית, לפרטים 

  050-2529090חדרים, נוף מדהים, יפה ומסודרת מתפנה באמצע אוגוסט, לפרטים:  4דירה 
 

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

 דה מראש הילדים וצוות הגן. תו
 

 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  חיסוני כלבים וחתולים נגד כלבת.

 02/9977113ו מזכירות( או דרך כרטיס האשראי במחלקת הגביה במועצה: של בנק הדואר )ניתן לקבל

באמצעות שובר תשלום של בנק הדואר שניתן לקבלו במשרד הישוב או דרך כרטיס  -התשלום  .)קלמן(

מועדי החיסונים ביישובים מפורסמים גם באתר  ן()קלמ 02/9977113האשראי במחלקת הגביה במועצה: 

חודשים , חייב אחת לשנה  3כל בעל כלב שכלבו מעל גיל   http://www.binyamin.org.ilהמועצה 

 ולחסנו נגד כלבת.  לחדש את הרשיון להחזקתו

  

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 
 אגרת רישוי חיסון שבב 

 111 27.5 69 207.5 ללא שבבכלב לא מעוקר/מסורס 

 111 27.5 0 138.5 עם שבב/מסורס  כלב  לא מעוקר

  30  30 התקנת שבב מחודש

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 

אגרת 
סימון 
 בשבב

מחיר 
 החיסון

 אגרת רישוי

 36 14 0 50 עם שבבכלב  מעוקר/מסורס  

 36 14 69 119 ללא שבבכלב מעוקר/מסורס  

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 

אגרת 
סימון 
 בשבב

מחיר 
 החיסון

 אגרת רישוי

 0 14 0 14 חתול/ה מעוקר/ת

 0 27.5   27.5 חתול/ה לא מעוקר/ת

 
 דרושה מתנדבת 

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

 

 בייביסיטר
 054-7321133 -נערה רצינית ואחראית לבייביסיטר לשעות הערב / לילה שירלי

 
 
 

http://www.binyamin.org.il/
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 + 18 טאי צ'י לגילאי ישיעור

 . 20:30וחמישי  20:00שיעורים יתקיימו באולם האירועים בימים שני 

 כולם מוזמנים!!!   –למצטרפים חדשים שיעור היכרות ראשון ללא תשלום 

תרגול טאי צ'י באורח סדיר מקל על בעיות גב, מפרקים, לחץ דם, משפר את המערכת החיסונית , מסייע 

 והסבלנות ועוד... לשחרור מתחים, משפר את יכולת הריכוז

התרגול מתבצע בתנועות איטיות, מתוך מודעות פנימית לזרימת התנועות, יציבת הגוף והרפייתו ומשמש 

 כסוג של מדיטציה בתנועה.

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

 לטאי צ'י בסין.

 054-3137376ת לאייל  בדבר פרטים נא לפנו

 

 

 
 

 14דרוש/ה נער/ה מעל גיל 

 בין התאריכיםבבוקר  7:30 עד 6:30מהשעה  3.5לשמירה על ילד בן  14דרוש/ה נער/ה מעל גיל 

 מריאל 054-4401188לפרטים:   28-7עד 17-7
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 מועצה האזוריתהדבר 
  חברת החשמל בבנימין:

ה השבוע בבנימין, כדי להכיר מקרוב את צרכי המועצה בשגרה הנהלת מחוז ירושלים של חברת החשמל ביקר
ובחירום, ולקדם בעיות שונות בתחום החשמל. בישיבת עבודה שהתקיימה במרכז המבקרים "נחלת בנימין" 

עלו לדיון סוגיות שונות, ובהם הגנת שנאים מפני גניבות, השלמת שנאים חסרים, ביצוע קווי מתח גבוה, בעיות 
 וזרות, אחזקת ארונות חברת חשמל, ועוד.הפסקות חשמל ח

 
  כנס שנתי לפעילים ומתנדבים ביישובים:

ערב הוקרה לפעילים ומתנדבים בכל תחומי העשייה ביישוב, נערך השבוע בארגון המדור לעבודה קהילתית 
 350-כ במתנ"ס, ובדגש על חברי ועדים ומזכירויות )מדי שנה ניתן בערב זה דגש על תחום עשייה אחר(. הגיעו

פעילים ממגוון יישובים, שנהנו מהרצאות מרתקות וממופע של כוכבי "המילה האחרונה", וקיבלו תעודת הוקרה 
 יישובית. 

 
  קייטנות:

קייטנות רשמיות בכל רחבי בנימין, שעברו הליך של רישוי בטיחותי וחינוכי,  80בראשית השבוע יצאו לדרך 
המתנ"ס השקיע משאבים רבים בסיוע ליישובים בהליך המפרך בהתאם לדרישות משרדי החינוך והבריאות. 

של קבלת האישורים. רכזי הקייטנות קיבלו מהמתנ"ס היצע רחב של תכנים ופעילויות במחירים מיוחדים, 
ותדריכי בטיחות מפורטים, כדי שכל הילדים יחזרו הביתה בשלום. כמדי שנה, גם השנה נותנת המועצה לכל 

א תשלום על ידי החברה לפיתוח, כדי לסייע בהוזלת עלויות הקייטנה. ברכת הצלחה קייטנה מספר הסעות לל
 לכל הילדים, וחופש מהנה ובטוח.

 
  מחסום נעלין:

קרית ספר בשל  –לבקשת תושבים רבים מיישובי מערב בנימין, בעקבות המתנה ממושכת במחסום נעלין 
ס"ן אילן, לאיוש שני נתיבי יציאה בשעות הבוקר עומסים בשעות הבוקר, פעל קצין הגמ"ר בחטיבת בנימין, ר

 העמוסות. אנו מודים לאילן על סיועו.
 

  אופק חדש בגנים:
החל משנת הלימודים תשע"ב נכנסים גני בנימין )יחד עם כל הגנים בארץ( לתכנית "אופק חדש". משמעות 

פירוט על התכנית באתר  , ושינויים בסדר היום בגן.14:00התכנית היא הארכת יום הלימודים עד השעה 
 מחלקת גנים. – www.binyamin.org.ilבנימין 
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