
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

תשע"ב תמוז כב'  12.7.12                                                 5362022/  5362131טלפון                                
             E-mail: m@givon.org.il 

 
 

 www.givon.org.il  האתר של הישובכתובת   

 m@givon.org.il   של הישוב הוא( המיילכתובת דוא"ל )  

 נשמח אם תגבירו את השימוש בתיבת הדוא"ל.   

 

  רהמשפחת גבעון החדשה משתתפת בצע
 אמה.על מות  ינינה גאוכמן של 

 עוד צער תדעישלא 
 
 

 (, שרון בסלויהודה ברוינר )  רותהמזכי דבר
 

 2192ביולי , 91המזכירות תהיה סגורה ביום חמישי,בתאריך 

 .2192 ביולי 91העלון הבא,יצא ביום רביעי, 

  .בצהריים 92השעה לכל המאוחר,  עד , 2192ביולי  91מודעות והודעות ,יתקבלו עד יום שלישי , 

  

 הסעות תלמידים לשנה"ל תשע"ג

וקיבלו לכך אישור חריג  פ אזור הרישוםלומדים ע" שאינם ,  'ט -'הורי התלמידים בכיתות ז

טל'   ) אתי בן שמעון , הגב' ליצור קשר עם אחראית ההסעות לתלמידים מהמועצה, מתבקשים 

 לשנה הבאה!!  גםקיומו של האישור, ולוודא המשך (    12- 1111919

 

 אגרת ביוב 

 לקוב,  ₪  2..2הוא לפי תעריף שחויב חלה טעות בחישוב אגרות הביוב, בחיוב האחרון. ה , לצערנו 

לקוב. לכן יהיה פער של מס' שקלים בודדים בין החיוב בכרטיס ₪  1..2בעוד שהחיוב למעשה הוא 

 אתכם הסליחה.  לחיוב בפועל.

              

 

                                                                                                                                                                              

http://www.givon.org.il/
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יור של המהנדס מטעם המנהל, נבדקו מרכיבי הבטיחות והוצעו השבוע נעשה כאן סהנדס תחבורה מ

 תרונות, התוכניות הוגשו למנהל לאישור.מספר פ

 

 מיקום מדויק.בבקשה לדווח על נזילות , בכל עת שמתגלה, תוך ציון המשיכו  –מים 

 שעות פעילות הדואר בישובנו:  

      91:11-21:11בין השעות    ראשוןיום 

 91:11-99:11בין השעות    שנייום 

 90:11-91:11  בין השעות   שלישייום 

  91:11-21:11בין השעות    רביעייום 

  92:11-90:11ות  בין השע  חמישייום 

 

יו"ר, אילנה חן, שלגית אליהו, מוריס -ניר ארנסטי)  ועד הנהלה

 רכזת קהילה( – ירמיהו-שוראקיאלקובי, גדי אוליצקי, נועה 

 גינון

 יעבוד הגנן  מעתה, דרכי פעולה חדשות. ועד נפגשו עם הגנן )נריה גדות( ונקבעוונציגי ה( 9

 הוועדה לגינון ופיתוח. , שתלווה ע"י  כנית מסודרתלמטווה ת בהתאם           

 כאמור בעלון הקודם, הוקצו משאבים נוספים לנושא הגינון וקבוצת נערים מהיישוב( 2     

 בעבודות הגינון. תסייע        

   חלק מזליגות המים נובעות  תינתן לזליגות המים. , עדיפות בטיפולמיוחדת ו תשומת לב ( 9    

  טפטפת שהקיפול חלק מהזליגות נובעות מקצה  והטיפול  יבוצע רק ע"י הגנן. מקרעים בצנרת        

 ובכל מקרה בו נפתח או התרופף. במקרים כאלה ניתן פשוט לקפל בשנית או להדק את הכפל         

 לדווח למזכירות .        

 שהגינה סמוכה  ,תושביםהבגינות שונות ביישוב ,יבשו הגינות כתוצאה מניתוק הטפטפות ע"י  ( 2   

 .הנושא יובא לדיון בוועד ההנהלהלביתם.         

 

  

 

 

 

http://mytip.co.il/?p=2425
http://mytip.co.il/?p=2425
http://www.designplanet.co.il/giladtemp/pages/gallery2.asp?company_id=874
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 ,מטילד אנקרי)יואב בן חיים, טלי סמילנסקי,   - וךועדת חינ

 .(נירה חסון, יפעת דילון , אליה זלייט

 
 ימי הפעילות:

 
 

 -נערוך את הפעילות " מועדון ארוחת הבוקר" לשכבת י' , 2012ביולי,  15יום ראשון , בתאריך 
 !  noar givon  פרטים בפייסבוק

 
 90:.9נצא לפעילות "ברחובות שלנו" בת"א. יציאה בשעה  ,2012ביולי,  17יום שלישי, בתאריך 

 מהכיכר העליונה. יש להצטייד בכובע ומים!
 
 

 ביולי עקב חוסר הרשמה. 91לא נצא לפעילות "סיורים בירושלים" שתוכננה ליום חמישי בתאריך 
 

 כמו שתוכנן עקב חוסר שיתוף פעולה מצד התושבים."  יריד ספרים"  השנה לא נערוך
 
 
 

 מאירועי שבוע שעבר: 
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 (ירמיהו -ינועה שוראק ) קהילהרכזת 

 .נוספים למתנדבים מצפים ואנו מבורכת הפעילות . ההורים סיירת למתנדבי להודות ברצוני.9
 
 .אליי לפנות נא , ביישוב ונערות לנשים זומבה בחוג להשתתף  מעוניינותה.2
 
 .לקטנטנים ומשחקיה ספריה הקמת לצורך, שונים  ומשחקים קריאה ספרי דרושים .9

 .הפעילות בשעות למזכירות להביא אפשר הציוד את. תרומתכם על מראש מודים 
 
 .קביה בחצר 2192 ביולי 21 בתאריך, ' ו ביום םייתקי -"תן קח שוק"יריד  . 2

 .למזכירות או אלי לפנות נא ביריד להשתתף  למעוניינים
 

 אייל צפורי()  רבש"צ

פריצות ליישובים: לאחרונה ישנה עלייה בכמות החדירות הפליליות ביישובי בנימין ובאזורים 
הסמוכים אלינו. אבקש מהחברים להגביר את הערנות בכל שעות היום ולדווח לי או לשומרים על 

 ד הנראה ביישוב.כל אדם או רכב חשו
נתפס חשוד בפריצה לבית משפחת מרים פרץ בגבעת זאב. החשוד תושב הכפר בידו  , רק לאחרונה

 הסמוך ליישוב.
 

מדבקות לרכבים: אני מבקש מכל התושבים והשוכרים להדביק מדבקה "גבעון החדשה" על 
 ורך.השמשה הקדמית בצד הנהג. רכבים ללא מדבקה יעוכבו בשער ויגרמו לפקק ללא צ

 
באזורנו התרחשו בעבר רעידות אדמה הרסניות ולפי דעת מומחים נערכים לרעידת אדמה: 

יתרחשו רעידות אדמה כאלה גם בעתיד. אין ספק שרעידת אדמה חזקה תתרחש בישראל ועלינו 
להיערך לקראתה. הניסיון שנצבר בעולם מוכיח שהיערכות מוקדמת של האזרחים לקראת רעידת 

 .הצילו חיים רבים ומזערו את הנזק לרכוש , כונה בעת התרחשותהאדמה והתנהגות נ
  באתר פיקוד העורף ניתן למצוא מספר טיפים וכללים שיכולים להציל חיים ולמזער נזקים לרכוש.

 לדוגמא:
 להסיר תמונות או מדפים התלויים מעל מיטות בני הבית ומסכנים אותם בעת שנתם.* 

 2בזמן רעידה חזקה תנותק זרימת המים ליישוב לזמן רב. יש לשמור על מלאי מים של לפחות 
 ליטר מים לאדם במקום בטוח כגון ממ"ד.

יש להראות לכל בני המשפחה היכן נמצאים המפסקים הראשיים של החשמל והברזים הראשיים * 
 של הגז והמים ולתרגל כיצד לסגור אותם.

 ם, תרגול משפחתי למוכנות לרעידת אדמה.כדאי לערוך, מפעם לפע* 
 

 קורס חילוץ קל. 
 י ומענה ראשוני בהצלת חיים במקרה של אירועיד: מתן יכולות במסגרת מענה מהקורסמטרת  

 ביישוב.
 לצאת לקורס מתבקשים להירשם אצל הרבש"צ או במזכירות. םתושבים המעונייני

 
  לינק לאתר פיקוד העורף

http://oref.mdigital.co.il/ 
 

 ( כי) שלומית מרד קווהמ

 נשות הישוב היקרות

102-0.04694  דכימר המקווה בישוב פעיל, אתן מוזמנות להתקשר  שלומית  

 

http://oref.mdigital.co.il/
http://oref.mdigital.co.il/
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 פינת המודעה
 
 

 לעבודה בבית שמש ,מוכן להשתתף בהוצאות דלק.  -  קבוע  מחפש טרמפ 
 101-19.2199יורי            

 
 נשמח אם תעצרו ותקחו אותנו כטרמפיסטים , הן כאשר אתם יוצאים   – נהגים יקרים

מהיישוב והן כאשר אתם נכנסים אליו. זה יחסוך מאיתנו שמש קופחת בקיץ והתקררויות 
 לכל מציעי הטרמפ. , בחורף.    תודה רבה מקרב לב

 
 אוכל לבעלי חיים 

חים באהבה רבה.    נשמח לקבל שאריות של יש לנו בעלי חיים בגינה שאותם אנו מטפ

 לחם, מכל הסוגים  וכן שאריות של ירקות לא מבושלים.  

 את עלי החסה החיצוניים שאתם נוהגים לזרוק לפח, נשמח לקבל.

 אפשר להתקשר אלינו ואנו נשמח לבוא ולאסוף מכם. 

צל משפחת אנחנו גרים ברח' האלון, בית שישי מצד שמאל )עד שיהיו מספרים... (, א

 .102-1911121, 102-1111199אליהו.   ניתן ליצור איתנו קשר בטלפונים הבאים: 

ליד השער של הבית, הנחנו שני ארגזים, האחד ללחם והשני לירקות. נשמח אם תשימו 

 ומודים לכם על כך מראש. שאריות בארגזים

 ורד ואסף כהן

  אבדה 

 המוצא הישר מתבקש להודיע  ור של המעצב רונן חן.עליונית )שרוולון( קצרה בצבע שחאבדה          
 מירי.ל 211010.-101לטלפון          

 תודה רבה  

 ינת הפרסום פ
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 ספרית בגבעון החדשה 

  
ספרית מקצועית מצרפת , מקבלת    - לנשים,נערות וילדים  בלבד  -  חדש בגבעון חדשה

 שנות ניסיון  . מחירים אטרקטיבים ,תספורות, פסים, פן  ועוד. 22.    לקוחות בביתה
 

  102-2229209  -קרול  : לפרטים     
 
 
 מנוסה ,אחראית ,אוהבת מאוד ילדים ,מעוניינת לשמור על ילדכם ,בכל ימות   - בייביסיטר

 טל שובל. 102-0129921  : לפרטים .  השבוע

 

 לפרטים . מעוניינת לעשות בייבי סיטר בתקופת הקיץ  ,92נערה אחראית בת   - בייביסיטר :  

 .050-2076603  נעמה

 

  תיקון מחשבים חומרה ותוכנה + שחזורים למחיקות קבצים, התקנות  -טכנאי מחשבים 

 .102-2101121מאיר פרטים:  שרות עד בית לקוח . windos תוכנות + 

        

 לפרטים. ה ,יד ראשונה ,טסט לשנה כסופה  ,שמור 2111פולסווגאן שנת  -  למכירה : 
     102-1.21199 , 12-09.902..  
 
 
 
  מעוניין לנקות בתים בישוב ,ולבצע גם עבודות גינון ועבודות צבע  –ניקיון בתים וגינון

 101-121.201אנא פנו לחאמד בטלפון  ,למעוניינים .
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 נדל"ן
 
 211119.-101 ים בלבדיבסטנדרט גבוה, לרצינוילה   -  למכירה 

 102-2.19109חדרים ,בראש הגבעה לפרטים  1וילה   -  למכירה. 

 וחצי חדרים, מרוהטת באופן חלקי + מזגן .   במרכז היישוב.   לפרטים נא  2דירת  – להשכרה

 052-2388429,02-5361197לפנות בטלפונים:  

 12-09.9119: לפרטים . ביולי 90מתאריך  ,מרוהטת חלקית חדרים, 2דירת   – להשכרה . 

 102-1991221 : לפרטים . דירת חדר ,כניסה נפרדת – להשכרה. 

 102-92199.1 : לפרטים  . חדרים ,מרוהטת ,כניסה מידית 2דירת  – להשכרה 
 
 101-0291119 - יורם : לפרטים. מרפסת  ,ר"מ 11מפלסים  2דירת סטודיו  - להשכרה 

 101-1111119,12-09.1229 : לפרטים .  מרפסות, מידי 2חדרים ,  9דירת  – להשכרה. 

 
 

 תקצירית מהמועצה האזורית
 
 

אודות הבחירות למועצה הועלה לאתר מטה בנימין. בהתאם  9דף מידע מספר  בחירות למועצה:
לצו ניהול המועצות האזוריות, הבחירות לראשות המועצה, לנציגי היישובים במליאה ולוועדים 

. מעת לעת יעודכנו הודעות ועדת 2192בדצמבר  2המקומיים יתקיימו ביום כ' בכסלו התשע"ג, 
 נא עקבו אחר הפרסומים.  –הבחירות באתר המועצה 

 
מח"ט בנימין אל"מ סער צור מסיים בימים אלו את תפקידו, אחרי תקופה מח"ט בנימין חדש:  

של למעלה משנתיים בתפקיד. אנו מודים לו ומאחלים לו הצלחה בתפקידו החדש כפקד חטיבת 
אל"מ יוסי פינטו, ששימש בין שאר תפקידיו  -ירה. במקומו נכנס לתפקיד מח"ט בנימין שיריון סד

הקודמים כקצין אגם בחטיבת בנימין וכמג"ד דוכיפת. אנו מאחלים גם לו הצלחה רבה ושיתוף 
 פעולה פורה ויעיל עם מערך הביטחון האזרחי במועצה וביישובים.

 
"הקרן עי הקרוב יתקיים ערב עיון מרתק בנושא ביום רבי "הקרן לישראל חדשה": –ערב עיון 
ערב  עם רונן שובל, יו"ר תנועת "אם תרצו". -חדשה ומאבקה לחיסול מדינת ישראל" לישראל 

, במרכז המבקרים "נחלת בנימין" 91:11, בשעה כ"ח בתמוז תשע"ב, 91.1.2192-יתקיים בהעיון 
קרן החדשה לישראל, כדי לשנות את במטרות, בדרכי הפעולה, ובמהלכים אותם מבצעת הויעסוק 

 .כמדינה יהודית יה וצביונה של מדינת ישראליאופ
ירצה במהלך הערב על המאבק העיקש שתנועתו מנהלת כנגד הקרן החדשה, תוך חשיפת  רונן שובל

עלות  תמונת המצב, הארגונים, המהלכים והשיטות בהן פועלת הקרן, בליווי סרטונים.
 באתר מטה בנימין.  –פרטים והרשמה  ש"ח. 21 - ההשתתפות בכנס

 
  

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין
 


