
 
  

 
 
 
 
 
 

  
 

 גתשע"א' כסלו   .5115515                   
 
 

 
אדוה כהן תלמידת כיתה י"א בבית ספר אורט רמות חלל ותעופה -ברכות לשוחרת חיל האוויר

 .תי הספר במחוז ירושלים במרוץ שדהשזכתה במקום הראשון באליפות ב

 גאים בך!

 עלי והצליחי!

 מכל חברי גבעון החדשה

 (, שרון בסלויהודה ברוינר )  רותדבר המזכי
 ..131.2-.2, 131.535-.2:   טלפון

   www.givon.org.il  האתר של הישובכתובת   

 m@givon.org.il   של הישוב הואכתובת דוא"ל   

 ת הדוא"ל1נשמח אם תגבירו את השימוש בתיב   

 

 שינו זמני בשעות פעילות המזכירות
 , המזכירות תהיה פתוחה   2102 בנובמבר 25ועד  2102בנובמבר  5החל מתאריך 

 בלבד.  0011-02011בין השעות   'ה-'בימים א
 

 ג'מבורי
 הגימבורי חוזר לפעולה!!

 הג'מבורי יהיה פתוח, , 2102בנובמבר  01 -מיום ראשון ההחל 
 . 00011-01011בימים ראשון ורביעי בין השעות  שעות הפעילות 0

 בלבד. ₪  01העלות לתושב הישוב היא של 
 מורה לחינוך גופני. אורטל ששוןהג'ימבורי יופעל ע"י 

 
 
 
 
 
 

http://www.givon.org.il/
mailto:m@givon.org.il
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 אשפה וגזם
 גזם 

 .במכולות הפתוחות  נא להשליך את הגזם. 0
  0נקודות גזם נוספות. 2

 שפחת רבי.ית של משפחת נצר לבית מבראש הגבעה בין הבא. 
  .ברחוב הדודבן ליד מכולת האשפה בצד ימיןב. 

 נא לחתוך את הגזם לאורך של מטר בלבד. .3
 . יש להנחות בכך את הגננים שעובדים בביתכם.4
 

 . בניין לתוך המכולה פסולתלהשליך  לאנא  -אשפה
 נא להקפיד לסגור את המכולה לאחר זריקת האשפה ובכך למנוע כניסת חתולים.

 

 :עילות הדואר שעות פ

 

 עד שעה משעה  יום בשבוע

 20:00 01011 יום ראשון

 01011 05011 שני יום

 03011 01011 שלישי יום

 20:00 18:00 רביעי יום

 15:00 12:00 חמישי וםי
 

 לשעות הפתיחה בבוקר, הדואר פתוח ביום שלישי ולא ביום שני. שימו לב
 

 (רכזת קהילה ) נועה שוראקי
          noanoa171@gmail.com    1.51125-21נועה.    

 

 
 

 תוצג באולם האירועים ההצגה  20:11בשעה   22/22/22-ביום חמישי ה
 

 .3-8"מרק כפתורים" , המיועדת לגילאי 
 הורים לא חייבים בכרטיס. ₪. 21המחיר לכרטיס 

 
 להלן התקציר:

 לקבל מעט אוכל. להפתעתו אנשי העיירה מסתגרים לכפר קטן מגיע קבצן רעב בתקווה
 בבתיהם ומתעלמים ממנו ואפילו זה לזה אינם עוזרים. הקבצן הנווד מחליט לפתוח את  

  כפתורים!!! ומבטיח להכין לכל תושבי הכפר מרק מ... -וגם למלא את קיבתו( ) ליבם
 ות הקהילה,צבעונית, משעשעת ומאתגרת על הכוח שבשיתוף הפעולה, על אחו הצגה

 יחד אפשר לעשות דברים גדולים,  –כל אחד יתרום את חלקו הקטן  ועל ההבנה שאם 
 השחקנים לספר את סיפור ההצגה, וכך חווים  2 -עוזרים ל ולשנות. הילדים בקהל

 .יתרונה של חברה מאוחדת בעצמם את קסמו של השיתוף, ואת
 

 תכםומצפה לרא
 נעה שוראקי

 רכזת הקהילה

mailto:noanoa171@gmail.com
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=22&ndsp=13&ved=1t:429,r:11,s:22,i:179
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 ) אליה זלייט( רכזת נוער

 מיקום תיאור הפעילות רובד גילאי עד שעה משעה  תאריך יום בשבוע

 01.00.02 יום ראשון

  

 חדר הנוער פעילות חובה ט-ז 20:00 00011

 חדר הנוער פעילות חופשית    כולם  20:30 יום ראשון 

 חדר הנוער פעילות חופשית כולם 22:30 19:30 21.00.02 יום שלישי 
 חדר הנוער פעילות חופשית ח-ז 20:30 19:00 22.00.02 ישייום חמ

 חדר הנוער פעילות חופשית ט ומעלה  20:30  יום חמישי 
 

 שבוע טוב ומוצלח,
 noargivon@gmail.com,  225153-212.אליה זלייט , רכזת נוער, 

    
 

 פינת הפרסום
 
 טןמפגשי ריקודי ב 

מפגשי ריקודי בטן אינטמים בגישה הוליסטית לנשים בכל הגילאים מתאים מאוד לנשים בהריון 
 .00011ולאחר לידה בימי שלישי בשעה 

 .152-1372743מוש 
 
 מכירת תכשיטים 

 הגיע הזמן לפנק את עצמנו, מכירת תכשיטים מיוחדים ויפים במחירים נוחים.
 00031-22011בין השעות  2102בנובמבר  22ה  המכירה תתקיים אמל נעה מזון ביום חמישי

 151-0301111מובטח קפה ועוגה לבאות. נעה 
 
 מעסה מנוסה ומיומן 

 בוגר מכללת רידמן ,המתמחה במגוון שיטות טיפול ועיסויים כגון0 מעסה מוסמך ובעל ניסיון רב,
מח להגיע לביתך קלאסי, שוודי, רפואי, רקמות עמוק, עיסוי נשים הרות וטיפול באבנים חמות ,יש

 154-4551234ולהעניק לך עיסוי מפנק ומרגיע ,או טיפולי לפי הצורך. רענן 
 
 יקהטשיעורים פרטיים במתמ 

 ט'  –שיעורים פרטיים במתמטיקה לתלמידי א' מעבירה  חיילת משוחררת עם ניסיון בהוראה,
 .   151-5505300במחירים  נוחים לפרטים 0 אלונה  
 
 מספרה  פרפר 

       hair shop 
 מרכז מסחרי ,עיצוב גבות ,איפור ערב וכלות,הסרת שיער בשעווה .עיצוב שיער, קוסמיטקה  
 .12-5302013גבעת זאב לפרטים 0 

 
  טיפולים ברפלקסולוגיה 

 מגוון של מהשורש לריפוי !בלבד לנשים - שמנים ובעיסוי אנרגטית ברפלקסולוגיה טיפולים
 המערכת חיזוק, נשימה בעיות, הורומונליות בעיות, חיםמת, ראש, ברכיים, גב כאבי0 תסמינים

 154-5014004 מרדכי שלומית  .ועוד, החיסונית
 
 משאבות חום 

 151-0700775מתארגנת קבוצת רכישה למשאבות חום לפרטים נא לפנות לנעה רבי0 
 

mailto:noargivon@gmail.com
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 דעה אישית,  יוסי שפר      –זהו יום הבוחר 111 

 

 .בבנימין תתקיימנה בחירות לראשות המועצהבר, לדצמ 4תחילת החודש הבא , ב כידוע, ב

שנים  5נציג של גבעון החדשה במליאת המועצה ב כתושב הישוב המעורב לא מעט בענייני הישוב ו

 אי נוחות אישית מעצם קיומם של הבחירות.האחרונות אני חש 

ים רבים, שנים של הקדנציה של אבי רואה כראש מועצה,  עברה המועצה שינוי 5במהלך 

ובתחומים רבים מהפיכה של ממש,  בתחומים של גידול ההתיישבות בבנימין, בנייה, חינוך, 

ביטחון, תיירות ועוד, ובעיקר בתחום של שרות לאזרח. בשנים אלה התמודדנו עם קיצוץ מסיבי 

בתקציבי הממשלה להתיישבות,  עם איומים מבית ומחוץ על מפעל  ההתיישבות,  ובתוך כל אלה 

 את עבודת המועצה.   ,י ניהל בהצלחה, בשותפות ובשקיפות מלאהאב

רק אתמול התכנסנו, חברי מליאת המועצה נציגי הישובים, ליום שלם של דיונים על תקציב 

התקציב, ההכנסות וההוצאות,  הוצג בשקיפות ₪(. מיליון  375) 2103המועצה לשנת העבודה 

הציג את ניהול התקציב של מחלקתו בשנה  מלאה לחברי המליאה, וכל מנהל מחלקה במועצה

שחלפה, ואת היעדים לשנה שבפתח.  התקציב משקף גידול מבורך במספר התושבים במועצה, 

ובעיקר במספר התלמידים במעונות, בגנים ובבתי הספר,  גידול שגורם ב"ה גם לגידול בהוצאות 

ציבור ודירות למגורים, במוסדות המועצה. לגידול בבניית מעונות וכיתות לימוד, בבנייה של מבני 

חינוך וברווחה. בעצם גידול בכל סעיף בתקציב, מרווחה, עד ביטחון, מפינוי אשפה, עד טיפול 

 במערכות מים, ביוב וחשמל.  בשיווק ארץ בנימין עד להקמה של מפעלי תיירות ,  ועוד ועוד..

מועצה, ובשותפות מלאה של שנים, יחד עם עובדי ה 5על כל הגידול העצום הזה אבי מנצח כבר 

תושבי היישובים בבנימין. לתוך העשייה הזאת אבי מביא יותר מעשר שנים של עבודה בתחום 

הבנייה בישובים באיו"ש בחברת  "אמנה",  ושל תפקיד שהוא מילא כסגן ראש המועצה הקודם 

 של בנימין, פנחס ולרשטין.         

זהו גאווה שזהו ראש המועצה שלי ושזוהי אישיותו ו תושב בנימין חשתושב גבעון החדשה וכאני כ

שלא ידועה לי כלל מועמדים אלמונים ולא מוכרים מה דוחף שני , ולכן אני לא מבין עולם ערכיו

 משנתם הציבורית והרוחנית, להתמודד מולו לראשות המועצה.

 יבורייםצרבים עומדים בפנינו, תושבי בנימין, בשנים הקרובות.  כחלק מאתגרים אתגרים 

העמידה הנחושה שאבי צריך לגייס כולה ביהודה ושומרון.  בפניהם עומדת ההתיישבות הגדולים

בימים אלו אל מול רוחות רעות כאלו ואחרות המנשבות באזורינו מחייבים שיהיה לבנימין ראש 

 מועצה חזק הנהנה מגיבוי מלא וגורף של כל תושבי המועצה. 

 

לכת להצביע 1  לתת לאבי את הגיבוי המלא ואת הכוח להמשיך לכן אני קורא לתושבי היישוב ל

 ולפעול למען בנימין ולמען ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון 1 
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 נדל"ן
 
 012-5300013 לפרטים מיידי.  מרוהטת חלקית, חדרים, 4דירת   – להשכרה . 

 154-2231110מיידי לפרטים0 בשכונת הזית  ,חדרים ,גינה 0קוטג', – להשכרה. 

 לפרטים 0 מיידי וחצי חדרים ,מרוהטת באופן חלקי,מזגן,גינה  2דירת  – להשכרה 

                         152-2311420  12-5300007. 

 151-7723542חדרים, בשכונת הזית ,לפרטים  7דו משפחתי ,  - ה/השכרה למכיר. 

 151-0277010 בסטנדרט גבוה, לרציניים בלבדוילה   -למכירה 

 152-2013153חדרים ,בראש הגבעה לפרטים  0וילה   - הלמכיר 

 

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

הבחירות לראשות המועצה ולחברי המליאה  הבחירות לראשות המועצה ולחברי המליאה:
 –כ' בכסלו תשע"ג. נכון לעכשיו מתמודדים בבחירות לראשות המועצה  4.02.02יתקיימו ביום 

י מועמדים נוספים. בכל יישוב יתקיימו גם בחירות לנציגי שנ –מלבד ראש המועצה המכהן 
היישוב במליאה. בישובים המנוהלים בידי ועד מקומי )ולא באמצעות אגודה שיתופית( יתקיימו 

גם בחירות לרשימות לוועד המקומי. במידה והוגשה רק רשימה אחת לוועד או לנציגות במליאה, 
רשימת המועמדים בכל יישוב ויישוב תפורסם לא תתקיימנה בחירות בישוב לאותו נושא. 

 במודעות שתפרסם ועדת הבחירות של המועצה, אנא עקבו אחר הפרסומים. 
 

מליאת המועצה התכנסה ביום רביעי השבוע לדיוני התקציב ולאישור תקציב  דיוני התקציב:
המליאה . השנה התקיימו הדיונים במתכונת מקוצרת, ומנהלי המחלקות הציגו בפני חברי 2103

 .ח"ש מיליון 375עומד על  2103רק את השינויים שבתקציב המוצע. תקציב המועצה לשנת 
 

השר להגנת העורף אבי דיכטר הגיע השבוע לביקור בבנימין.  ביקור השר אבי דיכטר בבנימין: 
הוא ביקר במגרון ובשכונת היקב, בעמונה ובמרכז המבקרים "נחלת בנימין", והתוודע מקרוב 

 הקשורים להגנת העורף בבנימין.  לנושאים
 

ראיתם שיטפון? גיליתם . עדכוני טבע - חדש בתיירות בנימין עדכוני טבע באתר תיירות בנימין:
עדכנו אותנו בזמן אמת במתרחש בבנימין ואנו נעלה זאת  פריחה? יודעים כמה גשם ירד אצלכם? 

או  go@binyamin.org.il לאתר תיירות בנימין בפינת החדשות. לעדכוני טבע שלחו מייל0
 .12-0077007התקשרו0 

 
0 עשרות תמונות מקסימות שהועלו לדף הפייסבוק "ארץ בנימין" מחכות תחרות צילומי הסתיו

עת תושבי בנימין. כולם מוזמנים להצטרף לדף הפייסבוק ולבחור את התמונה שתזכה להצב
 מלבד התמונות שייבחרו על ידי השופטים.  –בתואר "חביבת הקהל" 

 
בימים אלו נשלחו לתושבים רבים בבנימין מכתב מעו"ד בדרישה לתשלום אגרת לימודי חוץ 

 לשנים קודמות עבור עירית ירושלים.
ו, בחלק גדול מהמקרים דרישת התשלום מההורים אינה חוקית. אנו רוצים לסייע בבדיקה שערכנ

 לטפל בדרישה זו במרוכז מול הגורמים בעירית ירושלים.
 אנו מבקשים מכל מי שקיבל מכתב ומעוניין בסיוע שלנו, להעבירו אלינו לאגף חינוך.   

 לגב' אתי בן שמעון 053-2-0077013ניתן להעביר בפקס' מס' 
 

 בת שלום, המועצה האזורית מטה בנימיןש 
  

https://owa.binyamin.org.il/owa/redir.aspx?C=4d7540388bb24936a44b2fac3b303a7d&URL=mailto%3ago%40binyamin.org.il

