
 

  

 

 משפחת גבעון החדשה משתתפת בצערה 

 של אוה נמיר על מות אביה .

 שלא תדעי עוד צער 
 

 שעות פעילות מזכירות 

 לייעול עבודת המזכירות ישונו שעות קבלת הקהל: 

 .88::0 – 8::0יום א' 

 .00:88 – 00:88.   אחה"צ 00:88 – 8::0יום ב' 

 .00:88 – 8::0יום ג'  

 .  00:88 – 8::0יום ד' 

 .  08:88 – 8::0יום ה' 

 המזכירות תהיה סגורה. 91.1.91ביום שלישי 
 
 

 שעות פתיחת המכולת 
 

בערב, וזאת על מנת לאזן   00:88בבוקר ועד ל    8::0המכולת תהיה פתוחה בין השעות  
 בין הצורך של התושבים במכולת לבין שמירה על איכות החיים של התושבים בסביבה.

 
 

 עיצוב עלון חדש 
 

לאחר מחשבה ארוכה הוחלט על עיצוב חדש לעלון, תודה לדוד מרדכי ולכל העוסקים 
 במלאכה על ההשקעה הרבה בעיצוב החדש!

 
 

 היערכות ביוב לקראת פסח
 

 אנא להקפיד לא לזרוק פסולת הגיינית למערכת הביוב הדבר גורם לסתימות מיותרות!
  

 

 

  ניסן  תשע"ג‘ ג 91.1.91

 

מזכירות  

1  



 

  

 היערכות פינוי אשפה לקראת פסח
 

המחלקה לפינוי אשפה במועצה  נערכת לקראת איסוף אינטנסיבי של אשפה 
 וגרוטאות  מכל הישובים .

 לשם כך,  בהתאם לצורך , יתווסף יום לאיסוף אשפה ופסולת, לקראת פסח.
את הגרוטאות על כל סוגיהן: ספות ישנות, מזרנים, ארונות, מיטות, שידות, 

 מקררים, מכשירי חשמל...ועוד  
 יש לרכז ליד מתקני האשפה הבאים:  

 רח' האפרסמון ליד הפחים של הגנים. .1
.   רח' הרימון ליד הפחים של שכונת הזית תאריך האחרון לפינוי גזם וגרוטאות 0

 .  נא הקפידו להוצאתם בזמן !:0.:.00 –מפינות הריכוז יהיה 
 

כדי להקל על כל תהליך פינוי הפסולת והאשפה , נבקשכם שלא להחנות את כלי 
הרכב  סמוך למכולות האשפה. בימים הסמוכים לחג הפסח שעות הפינוי מתוכננות 
לשעות הלילה המאוחרות וזאת כדי להקיף את כל יישובי המועצה לפי החג.  נא גלו 

לטובת   -הבנה והתחשבות בצוות עובדי המחלקה העושים את מלאכתם במסירות  
 ניקיון הולם וראוי לקראת החג.

 
 

 . 3113331למקרה חרום             טלפון בשער הישוב

 פתיחת השער באמצעות טלפון נייד

 למספר .₪  08מספרים בעלות שנתית  של  :כל תושב מקבל 

 7  -למספר , עד ל  ₪    8:העלות השנתית היא    -על כל מספר מעבר לשלושה   
 מספרים .

 

 הנחיות לשומרים תושבי היישוב 
 
 )על מחסום הכניסה להיות סגור כברירת מחדל. )למעט רגעי עומס 
 .כל רכב נכנס נדרש לעצירה מוחלטת 
 

 הנחיות שמירה אלו הינם מחייבות.
 

 תושבים שנתקלים באי מילוי הוראות אלו מתבקשים להודיע למזכירות.
 

 להלן מספרי טלפון בחרום: 

 857-00:5558   אייל ציפורי  

 088  משטרת גבעת זאב  

 0080   מוקד בנימין

 

 גזם 

 תושבי היישוב  שמעסיקים  גנן , מתבקשים  להראות לו את פינת הגזם הקרובה.
 נא להקפיד לזרוק את הגזם במקומות המיועדים לכך.  

 חשוב להקפיד לחתוך את הגזם לחתיכות שאינן  עולות על מטר אחד!

  

מזכירות  

 הישוב
 )המשך(
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noanoa171@gmail.com    3013321-230נועה   
 
 
   נצא להפנינג ניקיון. נפגש כולנו במגרש   8::00בשעה    :0/:/05  -ביום שישי ה

הספורט ומשם נצא  להכין את הישוב לפסח. בהפנינג יחולקו הפתעות וכיבוד קל. 
 כי הישוב הוא הבית שלנו!!!!!!!!!

 
  חברים המעוניינים להשתתף בטקס ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, או

לסייע בהכנות, מוזמנים להתקשר בהקדם אלי או אל שרון במזכירות.  לאחר 
 הטקס נקיים ערב שירי לוחמים.

 
 
 

 יום העצמאות

המעוניינים  להפעיל  דוכן בערב יום העצמאות מתבקשים להירשם במזכירות אצל 

 שרון.

 
 אירוע לכבוד פסח לגיל הזהב 

 
יתקיים במרכז הקשיש ערב לקראת חג הפסח,   01:88בשעה    :0/:/01ביום שלישי ,   

 שיכלול הרצאה ברוסית  וכיבוד קל.  מצפה לראותכם !
 

ПОДАРОК  К  ПРАЗДНИКУ 
ОТКРЫТИЕ КЛУБА " ГИЛЬ hАЗАhАВ" 

 

РИНА ЛЕВИНЗОН 

ЛАУРЕАТ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ 

ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 

АВТОР БОЛЕЕ 20 КНИГ 

ПОЭТ И ПИСАТЕЛЬ 

В ПРОГРАММЕ: 

Стихи, рассказы, юмор. 

Песни на идиш. 

Концерт состоится 19-го марта в 19.00 

ПРИХОДИТЕ, ЖДЁМ ВАС С РАДОСТЬЮ 

 

דואר 
שעות 

 פתיחה

 עד שעה משעה יום 

 20:00 18:00 יום ראשון

 18:00 15:00 שני יום

 13:00 10:00 שלישי יום

 20:00 18:00 רביעי יום

 15:00 12:00 חמישי יום

 קהילה

mailto:noanoa171@gmail.com
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 זמני פעילות:
 

 01:88: פעילות חופשית לכל הגילאים החל מהשעה  :080במרץ  08-יום רביעי, ה
 

ה חמישי,  ז:080במרץ    00-יום  לכיתות  חובה  פעילות  השעות  -:  בין  , 01:88-08:88ט 
 לאחר מכן פעילות חופשית לכיתות ט' ומעלה

 
 שבוע טוב ומוצלח,      

 noargivon@gmail.com,  0221311-232אליה זלייט , רכזת נוער, 
 

 
 

    

 שיפוץ המקווה 
 

מקווה הכלים עברה שיפוץ מטעם המועצה הדתית מטה בנימין, היא נוקתה ונצבעה, 
כדי שתתמלא, לפיכך בינתיים יש להטביל את הכלים -כעת אנו מחכים למי גשם  

 החדשים במקום אחר.. ולהתפלל לגשם...
 
    ועד מוצ"ש,     :080במרץ    07מכירת חמץ מתבצעת אצל הגבאים החל מיום ראשון

 ,  בלילה.:080במרץ  :0

    01:88  –  00:88,  בין השעות    :080במרץ     00הגעלת כלים , תתבצע ביום חמישי  ,
 בבית הכנסת.

 

 

 מעסה מנוסה ומיומן

מעסה מוסמך ובעל ניסיון רב, בוגר מכללת רידמן ,המתמחה במגוון שיטות טיפול 
ועיסויים כגון: קלאסי, שוודי, רפואי, רקמות עמוק, עיסוי נשים הרות וטיפול באבנים 
חמות ,ישמח להגיע לביתך ולהעניק לך עיסוי מפנק ומרגיע ,או טיפולי לפי הצורך. רענן 

850-05500:0 

  
 hair shop  —מספרה  פרפר 

 עיצוב שיער, קוסמטיקה ,עיצוב גבות ,איפור ערב וכלות, הסרת שיער בשעווה . 
 .:80-5:0018מרכז מסחרי  גבעת זאב לפרטים :

 

 אהרוני תושב הישוב  –דפוס הנביאים 

מבצע בבית הדפוס שלו עבודות דפוס כגון: כרטיסי ביקור, פלאיירים, פרוספקטים, 
מגנטים, חשבוניות, ספרי מחזור, מדבקות, שלטים, מעטפות, מודעות, גלויות, נייר 

לאדריכלים, הזמנות לאירועים, עבודות גמר,  מכתבים, ספרי מחזור, העתקות אור 
 שירות עד הבית  כריכות ועוד....

 230-0123312, ישראל:  231-7713377דודי: 

 

פעילות 

 נוער
 )אליה זלייט(

 שירותי

 דת

פינת 

 הפרסום

mailto:noargivon@gmail.com
http://www.givon.org.il/images/GIvon_mivnim/beit_kneset/IMG_4392.jpg
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 לפני הסדר עושים סדר 

תושבת הישוב בעלת כושר ארגון וסדר, מציעה את  שירותיה בסידור הבית .  לפרטים : 
 שלומית. 858-1:01100

 עו"ד –מורן שבתי 
 

 -80דיני משפחה: אישות, ירושות ואפוטרופסות וכן תביעות אזרחיות לפרטים :
 00:1100  850-7:0000:  

 

 

 

 850-0:00001וחצי חדרים ,מרוהטת חלקית, מזגן  מידי לפרטים : 0דירת  -  להשכרה

 

 

פינת 
הפרסום 

 )המשך(

 ן“נדל
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, עם :.00-שיבושי תנועה קשים צפויים ביום חמישי הקרוב, ה  אובמה בדרכו לרמאללה:
. בעת מעבר השיירה, 08הגעתו של נשיא ארה"ב אובמה לביקור ברמאללה דרך כביש  

בהלוך ובחזור, יהפוך הציר ל"סטרילי" ולא תתאפשר בו תנועה כלל, גם לא של 
כוכב   –אמבולנסים )מסוק יועמד הכן לשעת חירום(. היישובים בית אל, פסגות, תל ציון  

יהיו "נצורים" לגמרי, שכן    –יעקב ומגרון, וכן תחנת הדלק ואזור התעשייה שער בנימין  
-8::08אין להם דרכים חלופיות. נכון לשעה זו, הצירים מתוכננים להיסגר בין השעות  

 –. נא היערכו בהתאם. הודעות מעודכנות יהיו באתר המועצה  8::8-00::00, וכן  8::80
 כדאי להתעדכן.  

 
בסוף השבוע שעבר הגיע לסיור עוזי דיין יחד עם בכירי מפעל הפיס.   : ביקורים בבנימין 

הם צפו בכפר האורנים במשחק ראווה של הפועל ירושלים עם נבחרת כפר האורנים, 
 המשיכו לעטרת לתצפית לעבר רוואבי, ולישיבת עבודה בשילה הקדומה.  

בשבוע שעבר התקיים גם ביקורה של שפרה קירשנבאום, מנהלת המחוז החדשה במשרד 
הקליטה. היא נפגשה באולפנת עפרה עם תלמידות עולות חדשות, וביקרה בבתי עולים 

 חדשים בעלי.  
בהמשך לשיתופי הפעולה ההולכים ומתהדקים בין פעילות התיירות בבנימין ובין רשות 
הטבע והגנים, הגיע ביום שלישי השבוע מנכ"ל הרשות שאול גולדשטיין לסיור בבנימין. 
סיורו החל עין קלט, המשיך בתצפית "הר כוכב" ליד כוכב השחר והסתיים בפגישת עבודה 

 באתר שילה הקדומה, שם צפה במיצג החדש שהולך ונשלם בימים אלה.
 

גם השנה יהיו כל אתרי התיירות של בנימין   : אפיקומן גיבורי התנ"ך   –פסח בבנימין  
עם מדריכים, שחקנים והפעלות. ביער נווה צוף תתקיים אף   –פתוחים לקהל הרחב  

לראשונה פעילות טיבוע ציפורים. בפייסבוק "ארץ בנימין" יעלה בכל יום "אפיקומן גיבורי 
כתב חידה שיוביל אתכם למצוא גיבור תנ"כי המתחבא באחד מאתרי בנימין.   -התנ"ך"  

פתרו, מצאו את הדמות ושילחו את התמונה עם הפתרון לדוא"ל המפורסם בכתב החידה. 
בין הפותרים יוגרלו שוברים למסעדות ובתי קפה נבחרים מבנימין. פרטים בפייסבוק 
"ארץ בנימין". הזמינו מכרים וחברים מכל רחבי הארץ להנות גם הם אתנו כאן )הגרלה 

 נפרדת תיערך לתושבי בנימין ולפותרים מחוץ לבנימין(.
 

מחלקת פינוי אשפה שבה ומבקשת להקדים ולזרוק גרוטאות   : היערכות פינוי אשפה 
גדולות )ריהוט ישן, מכשירי חשמל וכדומה(, ואך ורק במקום מרוכז אחד שיפורסם על ידי 
היישוב )ביישובים גדולים יהיו שני מקומות מרוכזים(. התאריך האחרון לפינוי גזם 

, י' בניסן. מועד פינוי אשפה :0.:.00וגרוטאות מנקודות הריכוז המתואמות ביישוב יהיה  
. בכדי לאפשר פינוי אשפה מתוגבר, אנו שבים :0.:.00אחרון בכל היישובים: יום ראשון,  

ומבקשים לא להחנות רכבים סמוך למכולות האשפה, גם בשעות הלילה המאוחרות )מה 
שמתחייב בכדי להצליח להקיף את כל יישובי המועצה לפני החג, בפרט עם חסימות 
הצירים בשל הגעתו של הנשיא אובמה(. לתשומת לבכם, עם היציאה לחופשת הפסח אנא 

 הזכירו לילדים את כללי הזהירות בכבישים, ובפרט ממשאיות גדולות.
 

המחלקה לשירותים חברתיים מזמינה   : מפגשים להורי ילדים עם צרכים מיוחדים 
הורים לילדים עם צרכים מיוחדים לסדרת מפגשים שיתקיימו אחת לחודש, בנושאים 
שמעסיקים אתכם בחיי היומיום. מפגש ראשון יתקיים עם פרופ' עמוס רולידר, בנושא 
"חינוך רגיש ויעיל לילדים בעלי קשיי התנהגות מורכבים". ההרצאה תתקיים ביום שלישי, 

במרכז גוונים בשער בנימין. השתתפות מותנית   8::08, בשעה  :1.0.0כ"ט בניסן תשע"ג,  
)ניתן לשלוח הודעת   8505000075או ריקי    8580:10100בהרשמה מראש אצל אודיה  

 טקסט(.
 
 

תקצירית 
מועצה 

 איזורית


