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  דבר המזכירות

 זכרהא

  ,ד"הי, אדם,  שנים להרצחו של בננו יקירנועשרבמלאת 

  13/12/11 כ"ז בכסלו תשע"י שלישי נקיים אזכרה ביום

  . ברחבת הר המנוחות בגבעת שאול14:30בשעה 

  בגבעון החדשה" חיי אדם"כ "מנחה ודברי תורה בביה

  .17:20עה  תפילת ערבית בש16:00בשעה 

  מנטהכביש 

  

  . לביקור ראש המועצה אבי רואהא יבו9:30  שעה , יום שלישי20.12.11בתאריך 
   מנים מוז,ולהביע את מורת רוחם מטיפול המועצה בנושא,חברים המעוניינים להצטרף לסיור

  .להגיע
  
  

  צ "הרבשדבר 

נחסם המעבר סביב הבית של סברי עקב רכבים . ב ביישוב"ל ומג"השבוע במהלך תרגיל של צה
  .ב שניסה לעבור נתקע במקום"יפ מג'ג. אשר חוסמים את המעבר

ר ויעיל מדובר באירוע חמור ביותר ובמקרה של אירוע אמת הדבר היה מונע מתן מענה מהי
  .לאירוע

אני מזכיר לכל התושבים ולשוכרים אשר מחנים על דרך הביטחון כי מדובר בכביש ביטחון בלבד 
  .אשר הוקם ושופץ למטרה זאת בלבד

ב וכן מנהלת קו התפר ביחד עם היישוב להקמת "י פיקוד מג"עקב כך התקבלה החלטה ע
 . הדרךאלמנטים אשר ימנעו חנייה במקום ושילוט שיאסור חנייה על

היישוב לא יהיה אחראי לרכבים אשר ינזקו או . אבקש לא לחנות בסיבוב סברי על דרך הביטחון
  .יגררו כאשר חנו במקום

  



 2

  
  :שבוע הבא

 
  :פעילויות השבוע

  
   .ח-לילדי כיתות ז – 18:30בשעה  13.12  -יום שלישי ה
 . לילדי כיתות ט ומעלה– 20:30  בשעה  13.12-יום שלישי ה

  

   :   
 .א"בת) מבוך האימה(  נצא לפעילות הנייטמר 18:30 בשעה 18.12 -בתאריך ה

  . 50₪ עלות של -.ולאחר מכן נשתתף במופע של אומן אשליות
  ! הזדרזו להירשם – 11.12 -הרשמה מסתיימת יום ראשון ה. אנו יוצאים עם נוער ענתות

  
 :תרומה לחדר הנוער

  
  !תודה. אנא צרו עמי קשר במידה ותוכלו לעזור , גז לחדר הנוער +תנור, אנו זקוקים לשואב אבק

  
  : פעילויות לילדים

  
  13:00לאור פניות הורים שעת הפעילות הוקדמה לשעה : שימו לב

  
   . במשחקייה13:00 בשעה   16.12-תתקיים ביום שישי ה' ו-'הפעילות לילדי כיתות ד

  .  יצאו הילדים לבאולינג שבמודיעין11:30יום שישי בשעה , 23.12 -בתאריך ה
  .י ההורים למדריכות"יש להביא אישור חתום ע, המעוניינים להרשם

   
  )  פעולות4-ח ל" ש40( התשלום על הפעילויות הינו חודשי : להזכירכם

  .באחריותכם לשלוח את הילדים לפעילויות
  
  ,בוע טוב ומוצלחש

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

    !חדש!חדש!חדש

  .חולצות לבית הספר עם לוגו בהדפסה מיידית 

  !ונים במחירים מפתיעים'רים וקפוצ'סווטצ, חולצות דקות 

 מכבסת נוי 

  052-2483364נועם : רטיםלפ,תחנת הדלק גבעונים 
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  נת המודעה הקטנהפי

 050-6277901 לרצינים בלבד, בסטנדרט גבוהמכירה וילה ל •

 , 050-7661879: לפרטים , כניסה מידית , מרוהטת חלקית ,  חדרים2להשכרה  •

•  050-6271124.  

         054-9325559כניסה נפרדת לפרטים , חדרים 2.5 להשכרה  ♦   

  052-3293167כניסה מיידית לפרטים , חדרים 2ירה   להשכרה  ד ♦  

  052-2388429,5361197 חדרים מרוהטת כניסה נפרדת 2.5    להשכרה ♦

  דיור לפרטים'  יח4-תשתיות ל, חדרים 12, מעוצבת, וילה יפיפיה פינתית     למכירה♦
       054-4989898  

  
  

  עורים פרטיים במתמטיקהשי
   

  מהנדס בעל ניסיון רב במתן שיעורים פרטיים במתמטיקה בכל הרמות ובהכנה למבחנים 
  ורענון החומר 

  052-8508922דני : לקראת שנת הלימודים  לפרטים 
  
  

  עזרה בבית
  

   לעבודות קלות בבית לתקופה קצרה ,מחפשים מישהי עם מספר שעות פנויות בשבוע
  050-5317961לפרטים 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

  

  .טיפולי פנים מגוונים גם לנוער•
  .פדיקור•
  .מניקור•
  .איפור•
  .עיצוב גבות•
  .שעוות פנים וגוף•

  

  :לגברים
  .טיפולי פנים ופדיקור

 ...מח להתראותאש

050-3730060  /  02-5730060 

 

   קוסמטיקאית מקצועית ומוסמכת–שרה אילוז 
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  לגן רימוןתרומה 
  

  !תודה. אנא צרו קשר במידה ותוכלו לעזור ,  לגן רימון אנו זקוקים לשואב אבק
  

  

  תקצירית מהמועצה האזורית
  

 השבוע התקיים בנוה צוף דיון המליאה הראשון בנושא תקציב : במליאה2012דיוני תקציב 
 2012-ת הציגו בפני חברי המליאה דגשים בתכניות העבודה להמחלקות השונו. 2012

ותכניות " מטה עם מטה"תכניות העבודה המחלקתיות נבנו בהמשך למפגשי . ובתקציב המוצע
, נכון לרגע זה התקציב שנבנה בהתאם לתכניות העבודה הוא גירעוני. העבודה היישוביות

. התקציב הסופי בכדי שיהיה מאוזןוועדת הכספים של מליאת המועצה תהיה שותפה לעדכון 
  . תקציב המועצה העדכני יובא להצבעת המליאה בעוד כשלושה שבועות

  
הגיע השבוע למועצה ) ל"רח( צוות רב משתתפים של רשות החירום הלאומית :ח"ביקורת מל

הצוות התפצל למכלולים השונים כדי לבחון את . כדי לבחון את היערכות המועצה לשעת חירום
בסיום הביקורת זכתה . ח ואת ההיערכות הכללית למצבי החירום השונים"יקי המלהכנת ת

  .  המועצה לשבחים על היערכות רצינית ומקצועית
  

ייצא לדרך " עובדה" קורס לדוברי יישובים בשיתוף בית הספר לתקשורת :קורס דוברי יישובים
.  מעשיים לדוברי היישוביםייתן כלים מקצועיים,  מפגשים4בן , הקורס. ה ביום שני הקרוב"בע

  .  ההרשמה דרך רכזות הקהילה.  אנא הזדרזו–יישובים שטרם רשמו נציגיהם 
 עמותה לילדים בעלי –" לב בנימין" עמותת :מצביעים למען הילדים המיוחדים של בנימין

 מיליון סיבות 2"מבקשת מכל תושבי בנימין להצביע עבורה בתחרות , צרכים מיוחדים בבנימין
ועמותות שיזכו למרב , עמותות רבות העלו סרטונים לדף התחרות. של בנק לאומי" תטובו

התגייסות של כל .  פעם ביום מכל מחשב–ניתן להצביע מדי יום . ההצבעות יזכו למענק הבנק
תושבי בנימין למבצע זה תוכל לזכות את ילדי בנימין בעלי הצרכים המיוחדים במענק שהם כה 

פרטים . ו דקה מזמנכם מדי יום בשבוע הקרוב למענם של ילדים אלואנא השקיע. זקוקים לו
  . וקישור לדף המבצע באתר מטה בנימין או באתר עמותת לב בנימין

  
 עדיין ניתן להירשם לאירוע השנתי החגיגי של עמותת :האירוע השנתי של עמותת הותיקים

 בהיכל 18:00קרוב בשעה שיתקיים ביום שני ה, בהשתתפות מוטי גלעדי ולהקת קולן, הותיקים
לפרטים . הסעה תיתכן בתשלום ובהרשמה. הרשמה דרך רכזות הקהילה. התרבות במודיעין

  .052-7906321 עמותת ותיקי בנימין ובית אל   -נוספים 
-ס חברו יחדיו ובנו תוכנית לנשות בנימין "מחלקות התרבות והספורט במתנ: העצמה נשית

סגרתה בכל ישוב יתקיימו פעילויות וסדנאות בתחום במ, "לוקחות אחריות על הבריאות"
עקבו אחרי  נא. בסיומו של התהליך יתקיים ערב שיא לכל נשות בנימין. הבריאות לנשות הישוב

 .הפרסומים
  
  
  

  שבת שלום מועצה אזורית
  

  

  

 


