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 משפחת גבעון החדשה משתתפת בצערו  
 מות אימו על עז אליאבושל ב

 שלא תדע עוד צער
 

 משפחת גבעון החדשה משתתפת בצערה
 מות אימה עלי כהן רשל מי

 שלא תדעי עוד צער

 

 "ארץ זבת חלב ודבש ארץ נתנה יבולה"

 המזכירות וועד ההנהלה מאחלים  צוות

 ת שמח לכם ולבני משפחתכםחג שבועו
 

 
 
 

 כרטיסיות נוער -תזכורת 
 החודשים הנותרים בגין כרטיסיות נוער לכל הזכאים. 2לקראת סוף השנה יהיה זיכוי עבור 

על מנת לקבל את הזיכוי הנותר יש להחתים את מזכירות בית הספר על הטופס הנמצא בתיבות הדואר 
 של כל אחד מה זכאים. 
 .ד שלו נא לפנות לטלי במזכירות  .מי שלא מצא טופס בת

שמחוץ לדלת , אפשר להשאיר בתיבת 23.7.22את הטפסים יש להחזיר למזכירות הישוב עד ליום 
 המזכירות .

 
 הודעת מזכירות

 . 18:00עד  11:00. המזכירות תהיה פתוחה מהשעה 6.6 -ביום שני ה
 לרגל חג השבועות.  המזכירות תהיה סגורה 8.6 -ויום רביעי ה 7.6 -בימים שלישי ה

 המזכירות תהיה סגורה אנו יוצאים להשתלמות בנושא מים במועצה. 12.6.11 -ביום ראשון ה
 

 

  ל למנהל ומשאבי אנוש של רשות ארצית ל למנהל ומשאבי אנוש של רשות ארצית ""סמנכסמנכעל מינויו לעל מינויו ל  --בבברכות לשיקו בר דברכות לשיקו בר ד
    ..לכבאות וההצלהלכבאות וההצלה

  !!!!!!הצלחה רבה בתפקיד החדש הצלחה רבה בתפקיד החדש אנו מאחלים לו אנו מאחלים לו 
 
 

mailto:givonhad@zahav.net.il
http://www.givonim.com/
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  יום קהילה בבריכת ג. זאביום קהילה בבריכת ג. זאב
 11.6.11 -ום שישי ה י

 10:11עד  13:31מהשעה 
 בריכה

 יכת פעוטותבר
 שעשועי מתנפחים
 מתחם מגודר
 לתושבי הישוב

 ועוד הפתעות......
להרשמה יש לפנות 

 למזכירות
 כולם מוזמנים!!!

 ₪ 11מבוגר 
 ₪ 5ילד 
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 וערנ

 שבוע הבא;
 

 לכל הגילאים. 19:00חדר הנוער יהיה פתוח החל מהשעה  -  7.6ביום שלישי 
 

 תושבים מעסיקים;
לקראת החופש הגדול, כל מי שבבעלותו עסק או שמכיר בעלי עסקים שיהיו מוכנים להעסיק בני נוער 

 בתקופת הקיץ אשמח מאוד שתצרו עמי קשר ונשדך בין הצדדים!
 העסקת בני נוער בתקופת הקיץ חשובה והינה פעילות מבורכת!!! 

 

 יריד ספרי לימוד ;
 

 חיל במסורת הפועלת בישובים שונים בבנימין ומצליחה מאוד...השנה נת
 מטרתו של יריד ספרי הלימוד הינו להקל על המשפחות ברכישת ספרי לימוד ושיתוף והחלפה בין התושבים.

לקראת היריד אנו )הנוער(  נאסוף ממשפחות הישוב שמעוניינות, ספרי לימוד משומשים שאין בהם צורך 
ל משפחה אשר תתרום ספרי לימוד תוכל לקחת ביריד ספרי לימוד אחרים כמספר ושהינם במצב טוב, כ

 הספרים אשר נתנה.
גם משפחות שאינן צריכות ספרי לימוד וברשותן ספרים אשר תוכל לתרום הרי זה 

 מבורך.
 

היריד יערך כשבוע לאחר תחילת החופש הגדול לכן כל מי שמעוניין לתרום ספרים 
 מוזמן ליצור 

נאסוף ממנו את הספרים או לגשת למזכירות עם הספרים ולהירשם  קשר ואנו
 שם.

 
 המעוניינים למכור ביריד דברי אוכל/ שתייה/ אומנות מוזמנים לפנות אליי.

 מקווים לשיתוף פעולה 
 
 
 

 שבוע שעבר נהנינו בקארטינג בתלפיות:
 

       
 

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

 

http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=noargivon@gmail.com
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 ינת המודעה הקטנהפ

 
 ריקודי בטן 

 
 .41;31בשעה   7.: -בשבוע הבא השיעור יתקיים ביום חמישי ה

 
 .רויטל יקותיאלימחכה לראות את כולכן 

 

 

 + 29לגילאי  טאי צ'י ישיעורפתיחת 

 
 . 20:30החוג יתקיים באולם האירועים בימים שני וחמישי 

 ת והתנסות חינם!!! כולם מוזמנים.וריתקיים שיעור היכ 41;31בשעה  7.7  -שני ה ביום
 

תרגול טאי צ'י באורח סדיר מקל על בעיות גב, מפרקים, לחץ דם, משפר את המערכת החיסונית , מסייע 
 יכולת הריכוז והסבלנות ועוד... לשחרור מתחים, משפר את

התרגול מתבצע בתנועות איטיות, מתוך מודעות פנימית לזרימת התנועות, יציבת הגוף והרפייתו ומשמש 
 כסוג של מדיטציה בתנועה.

 
שנים בבית ספר  4השיעורים יועברו ע"י מדריך טאי צ'י מוסמך ויינגט, לאחר הכשרה אינטנסיבית במשך 

 לטאי צ'י בסין.
 

 165-4248487ר פרטים נא לפנות לאייל  בדב

 
 קייטנת אומנות בסטודיו של דפנה זמר

 
ה' בין  -, בימים א'21.7 – 3.7אני שמחה להודיע על פתיחת קייטנת אמנות בחודש יולי בין התאריכים 

. הקייטנה מיועדת לילדים העולים לכיתה ב' ועד העולים לכיתה ט'. בקייטנה ניצור 8.00-13.00השעות 
ודות אומנות, קרמיקה, ויצירה ברמה גבוהה. וכמובן נאכל ארוחת בוקר מפתה. לפרטים והרשמה נא עב

 052-8202009 –להתקשר לדפנה זמר 
 

 

 וחתולים  חיסוני כלבים

ד"ר אפריים קרן, למטרת  - קר ביישובנו וטרינר המועצהיב  16:30-17:30בין השעות  13.6 -ביום שני ה
 חיסוני כלבים וחתולים נגד כלבת.

באמצעות שובר תשלום של בנק הדואר )ניתן לקבלו  -החיסון יתבצע בחדר הדואר הישן. התשלום 
 .)קלמן( 02/9977113מזכירות( או דרך כרטיס האשראי במחלקת הגביה במועצה: 

 
 

 בנות 4טיפול ועזרה ל 
 ה'  –א'  ימיםבוארוחה חמה  לעזרה בשיעורי בית 8-12גילאי בנות ב 3-לטיפול ב אישה דרושה
 .18:30עד  14:30משעה 
 054-2243253נוספים   לפרטים
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 ספרית בגבעון החדשה
 שנות ניסיון. 22חדש בגבעון החדשה ספרית מקצועית מצרפת מקבלת לקוחות בביתה, 

 ים, פן ועוד...סתספורות,פ
 קרול.  054-2243253לפרטים לנשים ונערות בלבד,  

 
 

 חדש *** חדש *** חדש                      
 

 ת  הכלבים של מיכל בגבעון החדשהמספר
 450-4002440לפרטים : 

 
 

 הדברות לקראת הקיץ

 ? נמליםנמאס לכם מה

 ? ג'וקיםמציקים לכם ה

 יסדר לכם את הקיץ .מאיר המדביר 

 שנות נסיון בתחום .  02-למעלה מ

 אחריות מלאה עד לקיץ הבא .

 5050-336566 –: מאיר דרהם  לפרטים והזמנות
 
 

 SKETCHAP לעצב בעצמכם ; דמנות חד פעמית, בואו ללמודבהז 
 )מבית גוגל( בגבעון החדשה . לעיצוב 3Dסקצ'אפ  תוכנת מתגבשת קבוצה לקורס

 בתחילת יוני )אין צורך בידע מוקדם( .  מפגשים פעמיים בשבוע אחה'צ 7
  10%הנרשמים הראשונים תינתן הנחה של  5 בלבד. ל ש"ח  2500עלות הקורס 

 גבל מהרו להירשם.מס' המקומות מו
 052-4332053  מנחה הקורס משה לפרטים והרשמה :
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 דבר מועצה האזורית
  הכנת היישובים לחירום;

נציגי היישובים הוזמנו להשתלמות להכנת היישובים והמועצה לשעת חירום, שתתקיים ביום שלישי, י"ב בסיוון 
המוכנות של היישובים והתושבים להתמודדות עם  , במדרשת עפרה. מטרת ההשתלמות לחזק את14.6.11תשע"א, 

מצבי חירום, להיערך לקליטת מפונים ומתפנים בחירום, ולמסד עבודה גושית בחירום ובשגרה. בהשתלמות ייקחו 
חלק יו"ר ועדים ומזכירויות, מזכירי יישובים, חברי צוותי צח"י, רכזות קהילה, רבש"צים ואנשי תחזוקה ביישובים. יש 

 בתיאום כמפורט בהזמנה.  –ייל המפורט בהזמנה. הסעות ממערב בנימין להירשם במ
 

  עיצומים בשירותי הכיבוי;
ועד עובדי שירותי הכבאות באיו"ש פתח בסכסוך עבודה עם איגוד הכבאות. הועד הודיע על הפחתת שירותי הכיבוי, 

 –עובר בימים אלה לערכאות משפטיות וטיפול אך ורק באירועים המסכנים בוודאות חיי אדם ורכוש. סכסוך העבודה 
 .www.binyamin.org.ilפרטים ועדכונים באתר בנימין 

 
  חודשי משפחתי;

, 12.6.11ביום ראשון,  י' בסיון  –מתנ"ס בנימין מזמין אתכם למפגשים אזוריים בנושא המשפחה: במערב בנימין 
 האירועים בטלמון, הרצאותיהם של זיוה מאיר ולאחריה הרב אוהד תירוש. באולם 19:15בשעה 

במרכז המבקרים נחלת בנימין, הרצאותיהם של הרב  19:00, בשעה 13.6.11ביום שני י"א בסיון,  –במזרח בנימין 
 שלמה אבינר והגב' רחל ארבוס.

או בדוא"ל:  02-9977101ן ביום האירוע. להרשמה: מתנ"ס בנימי₪  20-בהרשמה מראש, ו₪  10התשלום 
kehila4@gmail.com !בואו בהמוניכם . 

 
  דרושות בנות שירות לאומי;

ת שרות לשנת הלימודים תשע"ב, לעבודה חינוכית מאתגרת לגני החינוך המיוחד בישובי המועצה דרושות בנו
 .02-9977186ומעניינת. לפרטים ניתן לפנות למחלקת גנים 

 
  שוק איכרים ואמנים בשילה הקדומה;

, יתקיים שוק האיכרים והאומנים הראשון באתר שילה הקדומה: אוכל, עוגות, ריבות, 10.6ביום שישי הבא, ח' בסיון, 
 . 9:00-כל תושבי בנימין מוזמנים, החל מ –ם, קרמיקה וחפצי אומנות מצעים לחדרי ילדי

 
 שבת שלום וחג שמח, המועצה האזורית מטה בנימין

 
 

  מתכון בלינצ'ס גבינה לשבועותמתכון בלינצ'ס גבינה לשבועות
  

 חומרים;
 ביצים 5

 כוסות מים או חצי מים חצי חלב 3
 כפיות מלח 2-3

 כוסות קמח לבן 3
 

 מילוי;
 ה לבנה חצי קילו גבינ

 יצה חלמון ב 2
 שליש כוס סוכר 

 
  הכנה;

  * ערבבו את הביצים, המים )או חצי מים חצי חלב(, המלח והקמח בקערה.
  * חממו חצי מכמות השמן במחבת לטמפרטורה גבוהה.

* שפכו מספיק מהתערובת על מנת לכסות בשכבה דקה ביותר את המחבת. היפכו במהירות לצד השני 
  כאשר מגיע לצבע חום בהיר.

  ו את הבלינצ'ס לצלחת מכוסה בנייר מגבת והכינו מיתר התערובת עוד בלינצ'סים.* הוציא
  * ערבבו גבינה, חלמון וסוכר.

  * הניחו כמה כפיות מילוי לכל בלינצ'ס וגלגלו.
 פל, דבש ועוד סוגי גבינותפירות, סירופ מייהגישו בצירוף  *

 בתאבון וחג שמח.....

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