
 
  

 
 
 
 
 
 

  
 

 גתשע"טבת  חכ"  .011010                    
 

 

 

 

 אזכרה
 ז"ל דוד ממןשל  פטירתושנים ל ארבעבמלאת 

 תשע"ג  שבט  ג' , שנינקיים אזכרה ביום 
 בביה"כ "חיי אדם"  06:01בשעה  .0111010

 

 

 
 

 (בסלו שרון, ברוינר יהודה)   המזכירות
 

 1.62122-12, 1.620.0-12:   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"ל1   

 
 

 ועדת איכות הסביבה 

ועדה זו ,המעונינים מוזמנים לפנות  תת חלק בהקמאנו מחפשים מתנדבים המעונינים לקח

  1 למזכירות

 

 

   1ולגיל  1-.רישום לגני ילדים לגילאי 

 מועדי הרישום הרשמיים: 
 (31...3כ"א בשבט תשע"ג ), חמישי (  ועד יום 31.3.31)ב' בשבט תשע"ג , ראשון מיום 

 ולל ילדי חובה.גם הילדים הנמצאים בגני הילדים השנה )תשע"ג( חייבים ברישום,כ
 

 תנאי ההרשמה :
 תעודת זהות מעודכנת עם ספח ובו הכתובת המעודכנת בבינמין.

 

http://www.givon.org.il/
mailto:m@givon.org.il
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 ההרשמה דרך אינטרנט :

 תלמיד הרשום במאגר משרד הפנים כתושב בינמין,ירשם ישירות דרך אינטרנט בלבד.
 

 rg.ilwww.binyamin.o כתובת אתר המועצה:
 
 
 
 
 
 
 שעות פעילות הדואר : 

 

 עד שעה משעה  יום בשבוע

 20:00 30:11 יום ראשון

 30:11 30:11 שני יום

 31:11 31:11 שלישי יום

 20:00 18:00 רביעי יום

 15:00 12:00 חמישי וםי
 
 
 
 

     (שוראקי נועה)  קהילה רכזת

                                           
          noanoa171@gmail.com    1251111-112נועה  

 
 ג'ימבורי

 לפעולה!! חזרימבורי 'הג
 . 30:11-30:11בין השעות  רביעישעות הפעילות : בימים ראשון ו

 את הג'ימבורי מפעילה אורטל ששון. 
 
 
 

 יעורי פרשת שבועש

ית הכנסת. הפעילות נקראת וגם למבוגרים , שיעורים בלימודי יהדות מתקיימים בב נוער, לילדים 

 ."רשת השבוע"פ

 עביר מר עמוס שמעוני , מורה ומחנך בזרם הציונות הדתית .מאת השיעורים 

 בואו בשמחה. 30:11בבית הכנסת "חיי אדם"  בכל יום שלישי ,בשעה  מתקיימי השיעורים 

  הציבור מוזמן .

 

http://www.binyamin.org.il/
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
mailto:noanoa171@gmail.com
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  31:21 בשעה ביקב 31/11/12 - ב יתקיים הערב
 כיבוד עם להערך שנוכל מנת על מראש להרשם נא

  .…תכןולרא מחכה
 

 ) אליה זלייט( נוער רכזת

 שבוע טוב ומוצלח,
 noargivon@gmail.com,  111-.211161אליה זלייט , רכזת נוער, 

 

 מיקום תיאור הפעילות רובד גילאי עד שעה משעה  תאריך יום בשבוע
 חדר הנוער פעילות חופשית ח-ז 1:11. 30:11 30.3.31  ם רביעייו

 חדר הנוער פעילות חופשית ט' ומעלה  1:11.  יום רביעי
3..1.33 יום חמישי חובהפעילות  ט-ז 1:11. 30:11   חדר הנוער 

 חדר הנוער פעילות חופשית כולם  1:11.  יום חמישי 
 
 תרומה לחדר הנוער:   

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

 

mailto:noargivon@gmail.com
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 (זלייט פיני, שמאע אליעזר, גורני רונית   תרבות ועדת
 

 עקב מזג האוויר נדחה ערב טעימות יין ליום שלישי הקרוב.

 

 פינת החי

 חיסונים 

 ישובנו וטרינר יבקר בי 11:.30:11-3 ין השעותב 31.3.31 שני ביום 
 כלבים וחתולים נגד כלבת. ן רת   חיסוקרן, למט םד"ר אפרי -המועצה 

 מזכירות(בבאמצעות שובר תשלום של בנק הדואר )ניתן לקבלו  -. התשלום יקבבהחיסון יתבצע 
 )קלמן(. 331..1.100דרך כרטיס אשראי במחלקת הגביה במועצה:   או  

 
 להלן טבלת אגרות לנוחיותכם.

 
 אגרת רישוי חיסון שבב ₪סה"כ  מעמד בעלי חיים 

 ב לא מעוקר 1כל
 מסורס ללא שבב

.1..0 00 ...0 333 

כלב לא מעוקר1 מסורס עם 
 שבב

310.0 1 ...0 333 

  11  11 התקנת שבב מחודש
 10 31  01 כלב מעוקר1מסורס עם שבב

 10 31 00 330 כלב מעוקר1 מסורם ללא שבב
 1 31 1 31 חתול1ה מעוקר1ת

 1 0... 1 0... חתול1ה לא מעוקר1ת
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 פרסוםה פינת
 
 מעסה מנוסה ומיומן 

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

 101-1000.11ולהעניק לך עיסוי מפנק ומרגיע ,או טיפולי לפי הצורך. רענן 
  

 
 מספרה  פרפר 

       hair shop 
 מרכז מסחרי עיצוב שיער, קוסמטיקה ,עיצוב גבות ,איפור ערב וכלות, הסרת שיער בשעווה . 
 .010.011-.1גבעת זאב לפרטים : 

 
 
  ספרית בגבעון החדשה 

 

 סיון ישנות נ ..ספרית מקצועית מצרפת מקבלת לקוחות בביתה,
 קרול.  11.01..-101לפרטים . פסים ,פו ועוד...לנשים ונערות בלבד תספורות,

 
 
 

 עו"ד –מורן שבתי 
 

 0110011-.1ות אזרחיות לפרטים :דיני משפחה: אישות,ירושות ואפוטרופסות וכן תביע
101-.101101. 

 
 

 

 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  ם, הזמנות לאירועים, עבודות גמר, כריכות ועוד....לאדריכלי העתקות אור
 112-2116111, ישראל:  111-7711677דודי: 

  

 

 ן"נדל
 
 1-חדרים מחולקת ל .3וילה פינתית מוארת עיצוב אדרכלי ,סלון ענק     -למכירה 

                   101-1000000מ"ר בנוי לפרטים :  100יחידות מושלמות,מגרש כחצי דונם 

 013...101-0וילה בסטנדרט גבוה, לרציניים בלבד   -למכירה 

 0.100..-101משופצת ומסודרת עם נוף ואויר לפרטים : –חדרים  1דירת  -    להשכרה 

 1001.0.-.10וחצי חדרים ,מרוהטת חליקית, מזגן  מיידי לפרטים : .דירת  -  להשכרה 

 0103011-.1: לפרטים י. מייד מרוהטת חלקית, חדרים, 1דירת   – להשכרה  
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 האזורית מהמועצה ציריתתק
 

בראשית השבוע, עם הגעת התחזיות הראשונות לסערה הצפויה, נערכו כל  מזג האוויר הסוער:
חסימות  –המחלקות הרלוונטיות בכדי לתת מענה לאפשרויות השונות שמביא אתו מזג האוויר 

העברת מידע ועוד ועוד. מחלקת הביטחון  צירים, חילוצים, שינויים בתפקוד מוסדות החינוך,
העבירה לרבש"צים הנחיות ברורות לתפקוד בשעת שלג וסערה. אנו שבים ומזכירים כי אתר 

( מתעדכן בימים שכאלה כבר בשעות www.binyamin.org.ilהאינטרנט של מטה בנימין )
והוא הנוח ביותר  –פתיחת מוסדות החינוך בכל רחבי בנימין  הבוקר המוקדמות מאד אודות

 לקבלת מידע זה. 
 

למרות מזג האוויר הסוער, התכנסה השבוע מליאת המועצה הנבחרת  מליאת המועצה החדשה:
ובה ניתן דגש על היכרות עם מערכת המועצה הנרחבת ועם תפקידי  –לישיבתה הראשונה 

מליאה החדשים והותיקים, ועשייה פורייה ומקדמת למען המליאה. אנו מאחלים הצלחה לחברי ה
 כל יישובי בנימין. 

 
בבנימין  התיכוניות ישיבותלהרישום לכיתה ט' לאולפנות ולהזכירכם,  רישום למוסדות החינוך:

תבצע דרך מהרישום  .30.3.31 ,ויסתיים ביום שלישי ד' שבט, 31.3.31 ,ביום חמישי כ"ח טבת החל
 .www.binyamin.org.il בנימיןאתר 

. אגרת 31...3, ויסתיים בכ"א בשבט, 31.3.31הרישום לגני הילדים ולכיתות א' יחל בב' שבט, 
מידע מפורטת הנוגעת לרישום לגנים ולכיתות א' חולקה ביישובים. להזכירכם, גם הילדים 

 ולל ילדי גן חובה וחינוך מיוחד. הלומדים בגנים השנה חייבים ברישום, כ
גם הרישום לגנים ולכיתות א' מתקיים באמצעות אתר האינטרנט של בנימין. כאשר הרישום 

באתר לא מתאפשר, ניתן להירשם במזכירות בתי הספר או במשרד היישוב, בהתאם למידע 
 המפורסם בכל יישוב ויישוב. 

 
הילד מודיעה כי השבוע הלך לעולמו ד"ר היחידה להתפתחות  רופא היחידה להתפתחות הילד:

שנה,  1.-טננבאום, שליווה את היחידה להתפתחות הילד של המועצה במרכז גוונים במשך יותר מ
במקצועיות וברגישות, וידע להאיר ולכוון לכל הורה ולכל ילד את הדרך המתאימה. המועצה 

 משתתפת בצער המשפחה. 
 

מותות ניתן להגיש עד לסוף חודש זה, לשושי טפסי בקשת תמיכות לע תמיכות לעמותות:
רכזת ועדת תמיכות. עמותות שכבר הגישו טפסים מתבקשות לוודא שכל הטפסים  –זליקוביץ 

 התקבלו כראוי. 
 

קו פתוח לפניות תושבים לראש המועצה מתקיים מידי יום שלישי בין  קו פתוח עם ראש המועצה:
עם ראש המועצה בעניין כלשהו מוזמן לפנות . כל תושב הרוצה לשוחח 11:.30:11-3השעות 

 . .3...00-.1, 310..00-.1טלפונית בשעות אלה: 
 
 

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין
 
 

 

 

http://www.binyamin.org.il/
http://www.binyamin.org.il/

