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 מזכירותדבר ה

 משפחת גבעון החדשה משתתפת בצערה
 של סורי קארה עם מות אמה

 שלא עוד עוד צער
 

 משפחת גבעון החדשה משתתפת בצערו 
 של דב ויינשטיין עם מות אביו

 שלא תדע צער.

 
 הסעות לבתי הספר התיכוניים בירושלים

 
 ז ההסעות לבתי הספר התיכוניים בירושליםבשעה טובה ומוצלחת קיבלנו את לו"

  –ההסעות יצאו משני מוקדים 
 סובת האוטובוסים –תחנת עליה ראשונה בכיכר העליונה 

 מתחת לגני הילדים. –תחנת עליה שניה כיכר רחל 
 

 להלן החלוקה לפי בתי ספר ושעת יציאת ההסעה 
      

 שעת יציאת האוטובוס                  בתי הספר
 

 בדיוק 7:00                   ה, מכלללת אורט,אקדמיה למוסיקה, בויאר.       ליד
 בדיוק 7:00אומנויות, רעות, אורט מינקוף, דנמרק, חוות הנוער, הדמוקרטי.     
 בדיוק 7:20רנה קסאן                                                                             

 
 יקבלו כרטיסיות.י -אורט רמות  
 

 תדרשו למלא  שהסדר ההסעות עם החל"פ הינו רק לשעות הבוקר, לגבי חזרה מבית הספר תשומת לבכם
 ולצרף מערכת שעות חתומה מבית הספר.  הדואר שלכם טופס שיחולק בתיבות

 

 יש להחזיר את הטפסים +מערכת שעות חתומה ע"י בית הספר לתשומת לבכם 
 15/9/11עד יום חמישי  

 מי שלא יחזיר את הטפסים עד ליום הנ"ל לא יוכל לקבל החזר נסיעות.
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 יריד אומנות ויצירה

 יריד אומנות ויצירה לקראת השנה החדשה 

 בחצר היקב. 12:00-16:00בין השעות   2011בספטמבר  23 -יתקיים ביום שישי ה

 קב וכיבוד קל.הנכם מוזמנים לבוא וליהנות מאומנות ויצירה, מוסיקה, יין תוצרת הי

 נשמח לראותכם !

 קשר עם. המזכירות. נא ליצור אומנים המעוניינים לקחת חלק ביריד

             

 דבר הרבש"צ

 ןלקראת האפשרות להכרזה חד צדדית של מדינה פלסטינית בסוף ספטמבר, היישוב בשיתוף גורמי הביטחו
בים יתווספו ביישוב מספר עמדות וכן מס' נערכים בתחומי היישוב למספר תרחישים אפשריים. בימים הקרו

 בטונדות גבוהות להגנה על מגדל המים וגן המשחקים בראש הגבעה.

 ציון עשור לצוותי הצח"י של המועצה:
לרגל מלאת עשר שנים להקמת צוותי החירום ביישובים נתכנס לחגוג ולציין את הקמת השירות המשמעותי 

 והחשוב בישובים.
 להזמינכם לערב הוקרה והערכה. חברי הצוות אנו שמחים

באוניברסיטה העברית ירושלים קמפוס הר הצופים  19:15בשעה  21/09/11הערב יתקיים ביום רביעי 
 אודיטוריום ע"ש טרומן.

 בתוכנית:
 אבי רואה. –דברי ברכה והוקרה 

 חנן יובל וישראל גוריון שרים משיריו של בני אמדורסקי. –מופע "החברים של בני" 
 .במזכירות היישוב 14/09/11 -והרשמה עד ה לפרטים

 

 סיור סליחות בצפת

 יום חמישי,סיור לילי בחודש אלול 22/09/11אנו מזמינים אתכם לסיור סליחות בצפת בתאריך 
 בסימטואותיה  העתיקים של צפת. בבתי הכנסת העתיקים והדמויות הססגוניות .

 לפנות בוקר .  04:00וחזרה בשעה  19:00יציאה בשעה 
 ₪. 60עלות הטיול 

 057-8186887פרטים והרשמה אצל מני שרון 
 מהרו והירשמו מספר המקומות מוגבל 

 
 
 שות הישוב היקרות!נ

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

 אתן מוזמנות להגיע ולחוות.)רצוי לקבוע יום מראש(
 054-5604694רכה שלומית בב
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 וערנ
 שבוע הבא:

 

 נערוך ארוחת שישי בחדר הנוער, לילדי כיתות ט' ומעלה.  -1..9 -ביום שישי ה

 נוער גבעון. -מי משעוניין להשתתף, נא לפנות אליי, פרטים נוספים יפורסמו בפייסבוק

 

  דים:פעילויות ליל
 

 .שניקרובה הינו יום יום הפעילות הקבוע לשנת הלימודים ה

 במשחקיה 17:00בשעה  12.9 -יום שני ה הפעילות הקרובה:

 

 פעולות(  4-ש"ח ל 05להזכירכם: התשלום על הפעילויות הינו חודשי ) 

 באחריותכם לשלוח את הילדים לפעילויות.
 

 
 שבוע טוב ומוצלח,

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

 
 
 

 ינת המודעה הקטנהפ

 חברים יקרים

שנים יפות ומדהימות בישוב, במהלכן זכינו לחיות ולגדל את ילדינו בישוב בהנאה  23 השבוע סגרנו  

 מכיוון שהשתנו צרכינו, העתקנו את מקום מגורינו לטובת העיר הגדולה מרובה.

 רצינו להפרד מתושבי היישוב לשלום ולאחל ולברך בברכת שנה טובה ובשורות טובות. 

 משפחת אביטל דורית אבי שרון אסף וטל. 

 

 ירות להשכרהד

  050-6277901חדרים מרוהטת,ולרצינים בלבד  6.5למכירה וילה 

  050-6271124,  050-7661879חדרים, מרוהטת חלקית , כניסה מידית , לפרטים :  2להשכרה . 

   054-5604694, 5730150חדרים ומרפסת לפרטים  3להשכרה דירה יפה  דו מפלסית   
        054-9325559חדרים ,כניסה נפרדת לפרטים  2.5להשכרה     ♦
 
 

 שיעורים פרטיים במתמטיקה
  

 מהנדס בעל ניסיון רב במתן שיעורים פרטיים במתמטיקה בכל הרמות ובהכנה למבחנים ורענון החומר 
 052-8508922לקראת שנת הלימודים  לפרטים : דני 

 
 ספרית בגבעון החדשה 

 
 שנות נסיון  22חדש בגבעון חדשה ספרית מקצועית מצרפת מקבלת לקוחות בביתה,

 תספורות,פסים ,פו ועוד...
 קרול.  054-2243253לנשים ונערות בלבד,לפרטים 

mailto:noargivon@gmail.com
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 וחתולים  חיסוני כלבים

ד"ר אפריים  - קר ביישובנו וטרינר המועצהיב  17:00השעות בין  18.9 -ה ראשוןביום 
 קרן, למטרת חיסוני כלבים וחתולים נגד כלבת.
באמצעות שובר תשלום של בנק הדואר  -החיסון יתבצע בחדר הדואר הישן. התשלום 

 02/9977113)ניתן לקבלו מזכירות( או דרך כרטיס האשראי במחלקת הגביה במועצה: 
 .)קלמן(

 ת אגרות לנוחיותכם.להלן טבל
 

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 
 חיסון שבב 

אגרת 
 רישוי

 111 27.5 66 26705 ללא שבבכלב לא מעוקר/מסורס 

עם כלב  לא מעוקר/מסורס  
 שבב

53805 0 27.5 111 

  30  36 התקנת שבב מחודש

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 
אגרת 

 סימון בשבב
מחיר 

 החיסון
אגרת 

 רישוי

 36 14 0 50 עם שבבסורס  כלב  מעוקר/מ

 36 14 66 559 ללא שבבכלב מעוקר/מסורס  

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 
אגרת 

 סימון בשבב
מחיר 

 החיסון
אגרת 

 רישוי

 0 14 0 54 חתול/ה מעוקר/ת

 0 27.5   2705 חתול/ה לא מעוקר/ת

 
 

 
 

 החדשה לגבעון חוזר" בריא לגדול"
 לילדים נכונה ותזונה ספורט חוג

 
 .נוספת לשנה ממשיכים אנו שעברה בשנה החוג הצלחת לאחר

 'ד -ו' ב: בימים יתקיים החוג השנה
 

 :קבוצות לשתי ויתחלק
 .נכונה ותזונה כיף, ספורט –' ו -'ד

 .בריא חיים אורח והקניית גופנית פעילות של בשילוב קבוצתית הרזיה סדנת –' ט-'ז
 

 7/6/2011 בתאריך היכרות ליום מוזמנים הנכם
 16:00: בשעה ו-ד ותלכית

 .17:00: בשעה ט-ז ולכיתות
 .החדשה גבעון, אירועים באולם

 
 :והרשמה נוספים לפרטים
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 050-7235545 יאיר,  054-7453306 אסנת
 
 
 
 
 

 

 

 

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

 

 

ש המועצה בלילה שבין ראשון לשני הרסו כוחות הביטחון שלושה בתים במגרון. איגרת רא: הרס שלושת בתי מגרון

 בנושא חשוב זה נשלחה לכל תושבי בנימין באמצעות מזכירויות היישובים. 

 ולסייע כספית לשיקום המשפחות, לחיזוק מגרון ולהמשך חיזוק ההתיישבות.אנו קוראים לכל תושבי בנימין להטות כתף 

 .0545210002בטלפון   , או343בנק אוצר החייל סניף אריאל  22780חשבון  קידה" חסדי גדעון"בי"כ  לתרומות:

 

 

גני  143-בתי הספר בבנימין, ו 52שנת הלימודים נפתחה כסדרה בסוף השבוע שעבר בכל : שנת הלימודים תשע"ב

במספר תלמידי כיתה א'(,  ומשמעותו  14%-במספר התלמידים בבנימין )ו 11%-הילדים. גם השנה חל גידול מבורך של כ

מלבדן נמשכת בניית בתי ספר בהתאם לאישורי משרדי החינוך והביטחון.  ביום הוספת כחמישים כיתות יבילות חדשות. 

שביקר בגן במגרון, ואריה אלדד שביקר בבית  –הלימודים הראשון כיבדו אותנו בנוכחותם חברי הכנסת זבולון אורלב 

 הספר בכפר אדומים.

 

ולקו בעבר לרבש"צים ביישובים. המדבקות מדבקות לרכבים המזהות את הרכב כשייך לתושב בנימין, ח :מדבקות לרכבים

 אמורות להקל את הבדיקה במחסומים בעת עומסים כבדים. המעוניינים לקבל את המדבקה יפנו לרבש"ץ היישוב.

 

לחודש, ניתן להגיש בקשה להנחה בשכר ₪  776בגני הילדים בהם עומד שכר הלימוד החודשי על  הנחות בגני הילדים: 

שרות או ב אח חייל ,תמ"תאו של אח במעון מוכר  ,אח תאום בגן ה נוספו הקריטריונים הבאים: הלימוד החודשי. לאחרונ

 .בכפוף להמצאת מסמכים - לאומי

 NOGAM@BINYAMIN.ORG.ILפרטים נוספים באתר במועצה או במחלקת גביה אצל נגה: 

 

ביום שני כ' של מתנדבי שי"ל יוצא לפגרה עד אחרי החגים. בהתאם לצורך, תתקיים משמרת  שי"ל בנימין שי"ל בנימין: 

 בכל תקופת הפגרה ניתן להשאיר הודעות בתא הקולי .19/09אלול, 

 .שנה טובה ונשתמע .1-700-50-44-10 

 

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין
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