
 בס"ד 
 

 

 

 

 

  
  

 
 

             E-mail: givonhad@zahav.net.il אייר  כב   2011 מאי  26                 תשע"א                                  
                    http://www.givonim.com                                                                                                                                                                  

   1312622 -  1312535טלפון                                                                                             
 

 

 דבר המזכיר

 גינון
וות הגינון החל לבצע את הגל השני של עבודות השתילה במסגרת זו הצוות יגיע גם לרחובות צדדיים. צ

ברצוני לחדד את התפיסה הנהוגה בגינון ציבורי. הכניסה הצפונית של ירושלים לתוך שכונת רמות 
המפרידים בין המסלולים בכביש הראשי. אני אישית מתפעל כל מוכרת לכולם. שימו לב לאיי התנועה 

פעם מחדש מהצבעים והעיצוב. שימו לב שליד הרמזורים ישנם פרחים עונתיים צבעוניים, ואילו בשאר 
השטח ישנם שטחים פחות צבעוניים. בשולי הדרך ליד המדרכות התמונה זהה. כל זה בכביש הראשי. 

ות מגוננים, ומלבדם כמעט ואין כלום. הירוק בשכונה מורכב מגינות ומה קורה בתוך השכונה?   הכיכר
של הבתים המתוחזקים ע"י וועד הבית, מי פחות ומי יותר, לרוב לא פרחים עונתיים ולכן עם פחות צבע. 
גם אצלנו הכניסה והרחוב הראשי זכו לתשומת לב רבה יותר מהרחובות הצדדיים. יחד עם זאת החלטנו 

ות הצדדיים בעיקר בשתילים רב שנתיים ולמלאת בצמחיה שטחים ריקים. אני מניח להשקיע גם ברחוב
שלא נצליח לבצע הכל בשנה אחת, אבל אם נעבוד בצורה עיקבית ושיטתית בסופו ש דבר נגיע לתוצאה 

 טובה.
 

הצוות מבצע עבודה מקצועית בתחום. במקומות מסויימים ישנם בעיות של נגר,  -הערה בנושא ההשקיה
שטח מסויים בזמן נתון אינו מסוגל לקלט את כל כמות המים הניתנת לו. זה קורה למשל בגן פיני, ותא 

ספים. אנו מודעים לעניין ולעת עתה לא נכון כתוצאה מכך לצמצם את כמות המים הניתנת ווכן במקומות נ
ולה אתם מערכת, ואם אתם רואים נזילה גדבכי זה יפגע בכל תא השטח המושקה. אז ככלל לא לגעת 

 מוזמנים ליצור איתי קשר.
 

 כלבים משוטטים 
בשבוע החולף בוצעו מספר סיורים ביישוב הן בשעות הבוקר והן בשעות הערב ע"י פקחי המחלקה 

 התראות וברירת קנס אחת. 3נלכדו שני כלבים, ניתנו  הווטרינרית.
 

 כרטיסיות נוער
 גין כרטיסיות נוער לכל הזכאים.החודשים הנותרים ב 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. 

 מי שלא מצא טופס בת.ד שלו נא לפנות לטלי במזכירות  .
שמחוץ לדלת ת , אפשר להשאיר בתיב12.6.11את הטפסים יש להחזיר למזכירות הישוב עד ליום 

 המזכירות .
 
 

 סרט לילדים
 

 איתכם הסליחה. –תיקון טעות משבוע שעבר לכל ילדים שהגיעו 
 

 .באולם האירועים 17:00בשעה  27.5 -ביום שישי היוקרן  "גנוב על הירח"הסרט 

 כולם מוזמנים!!
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 טיול ישובי
 

וחבל  ענות דלה של חברי הישובעקב ה אילמ 27הטיול המתוכנן ליום שישי ה  את לבטל נונאלצ  לצערנו 
 שכך!

הזמנת  ,הכנה של חומר הדרכה והסברים, תכנון המסלול, ו הכנות לא מעטותבאירגון הטיול הושקע
 .וכל זאת ירד לטמיון כנות מוזיקליות ועד כהנה וכהנהה ,באתרי הביקור הזמנת מקומות, אוטובוס

וכל , ועוד פעילויות שונות ומגוונות נושאים הרצאות במיגוון, ערבי שירה, יוזמת מסיבות ועדת התרבות
השתתפות של , והכל נעשה בהתנדבות מלאה הקהילה בישובנוזאת על מנת לקדם ולהעשיר את חיי 

 חברי הישוב היא הכרחית להמשכת הפעילויות.
  תודה ליואב בן חיים על ההכנות המוסיקליות. ,ההדרכות על הכנת לעודד כאנרו תודות ללילי אליאסי

    

 דני יקותיאלי                                       

 כשרונות צעירים

 אנו רוצים לארגן יום כשרונות צעירים לקראת שבועות, ילדים ונוער המעוניינים להשתתף בנגינה או 
 שירה מתבקשים לפנות למזכירות להרשמה.

 

 שישי ביחד 
תושבי הישוב המעוניינים לעשות  27.5 -ביום שישי ה תתקיים באולם האירועיםארוחת שישי ביחד 

לפיני  ל שלה( מתבקשים לפנותקידוש ולאכול יחדיו את ארוחת הערב)כל משפחה מביאה איתה את האוכ
 זלייט לפרטים. 

 

  ציוד אולם אירועים
 חסרים לנו כסאות פלסטיק  השייכים לאולם ואנו מניחים שהם בידי התושבים. 

 רטיים והן באירועים ציבוריים. אנא בדקו שאין לכם בבית / בחצר ציוד ציוד זה חסר לנו הן באירועים פ
 השייך לאולם.

 

 "חודשי משפחתי"
 

 מערב בנימין
 "סמכות הורית לקראת הקיץ" –הגב' זיוה מאיר  בתוכנית: "לחופש נולדו?! "

 "הכל אני יכול בחופש הגדול?" -הרב אוהד תירוש
 12/6/11מון ביום א', י' סיוון תשע"א, הערב יתקיים  באולם האירועים ביישוב טל

 , יוגש כיבוד קל. 19:00-22:00בין השעות 
 

 מזרח בנימין
 "אמון בין הורים לילדיהם" -הרב שלמה אבינר בתוכנית: "בין הורים לילדיהם"

 "ההורים כמנהיגים ומורי דרך לחיים" -הגב' רחל ארבוס
 13/6/11, י"א סיוון תשע"א, הערב יתקיים במרכז המבקרים "נחלת בנימין" ביום ב'

 .יוגש כיבוד קל 19:00-22:00בין השעות 
 

 .ביום האירוע₪  20 בהרשמה מראש₪  10עלות: 
 

 )אסרו חג שבועות( 1/6/11הרשמה עד יום ה', ז' סיוון תשע"א, 
 kehila4@gmail.comאו במייל:  02-1177101במתנ"ס בנימין: 

 

 שבת לזוגות צעירים - מניחים אבני יסוד
 בנושא בניית יסודות בריאים לחיים זוגיים ומשפחתיים.

 הרצאות וסדנאות בהשתתפות הרב יהושע ואשתו הרבנית נעמי שפירא.
 22-23/7/11כ"א תמוז תשע"א, -השבת תתקיים בפרשת מטות, כ'

 לזוג,₪  390 -עלות מסובסדת לתושבי בנימין מס' המקומות מוגבל, במדרשת עפרה
 תינתן עדיפות לזוגות בתחילת הנישואין. לזוג₪  590 -למשתתפים מבחוץ

 
 ולאחר תאריך זה ההרשמה על בסיס מקום פנוי 15/6/11הרשמה עד יום ב' י"ג סיוון תשע"א, 

 amin.org.ilbiny-kehila9@matnas)שרית( או במייל:  6071426-052בטלפון: 
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 וערנ

 שבוע הבא:
 

 לכל הגילאים. 19:00חדר הנוער יהיה פתוח החל מהשעה  -  31.5ביום שלישי 
 

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

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

 

 צעדת המועצה האזורית:
 תתקיים צעדת המועצות האזוריות, בירושלים. 30.5 -ביום שני ה

ההצעדה היא הזדמנות לייצג את המועצה ולהראות את היופי והטוב שבנו למאות אלפי צופים שיתגודדו 
 ת לגן סאקרלאורך מסלול הצעדה מגן העצמאו

שלומי שבת, עידן עמדי בסיום הצעדה תתקיים עצרת בגן סאקר שיופיעו בה האומנים: 
 ואברהם טל!!! והכל בחינם!!!

 
 מיועד לכלל התושבים ולנוער בפרט.

 

 יריד ספרי לימוד :
 השנה נתחיל במסורת הפועלת בישובים שונים בבנימין ומצליחה מאוד...

ו להקל על המשפחות ברכישת ספרי לימוד ושיתוף והחלפה בין מטרתו של יריד ספרי הלימוד הינ
לקראת היריד אנו )הנוער(  נאסוף ממשפחות הישוב שמעוניינות, ספרי לימוד משומשים שאין  התושבים.

בהם צורך ושהינם במצב טוב, כל משפחה אשר תתרום ספרי לימוד תוכל לקחת ביריד ספרי לימוד 
גם משפחות שאינן צריכות ספרי לימוד וברשותן ספרים אשר תוכל  אחרים כמספר הספרים אשר נתנה.

  לתרום הרי זה מבורך.
 

היריד יערך כשבוע לאחר תחילת החופש הגדול לכן כל מי שמעוניין לתרום ספרים מוזמן 
ליצור קשר ואנו נאסוף ממנו את הספרים או לגשת למזכירות עם הספרים ולהירשם 

 שם.
 

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

 

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

 

 ינת המודעה הקטנהפ

 וחתולים  י כלביםחיסונ

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( 02/9977113קת הגביה במועצה: מזכירות( או דרך כרטיס האשראי במחל

 
 בנות 3טיפול ועזרה ל 

 ה'  –א'  ימיםבוארוחה חמה  לעזרה בשיעורי בית 8-12בנות בגילאי  3-לטיפול ב אישה דרושה
 .18:30עד  14:30משעה 
 054-2243253נוספים   לפרטים

 
 ספרית בגבעון החדשה

 שנות ניסיון. 22ות בביתה, חדש בגבעון החדשה ספרית מקצועית מצרפת מקבלת לקוח
 ים, פן ועוד...סתספורות,פ

 קרול.  054-2243253לפרטים לנשים ונערות בלבד,  
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 חדש *** חדש *** חדש                      
 

 מספרת  הכלבים של מיכל בגבעון החדשה
 450-4002440לפרטים : 

 
 SKETCHAP לעצב בעצמכם : בהזדמנות חד פעמית, בואו ללמוד 

 )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 
 מס' המקומות מוגבל מהרו להירשם.

 052-4332053  מנחה הקורס משה לפרטים והרשמה :
 

 

 
 

 דבר מועצה האזורית
  תעסוקת נוער בחופש:

בנימין הכין תכנית לקידום נושא תעסוקת נוער בחופשת הקיץ, מתוך הבנת חשיבות הנושא. מעסיקים  מתנ"ס
 -המעוניינים להעסיק בני נוער בצורה קבועה או מזדמנת במהלך הקיץ מוזמנים לפנות למירי בנייד 

 .mirinoar@gmail.comאו במייל  0523121681
 

  ההתיישבות מצדיעה לירושלים:
כמידי שנה בסמוך ליום ירושלים, תתקיים ביום שני הקרוב צעדת המועצות האזורית בהצדעה לירושלים לקראת 
יום חגה. גם מועצת מטה בנימין משתתפת בצעדה, עם שלטים ודגלי ישראל ומטה בנימין. תושבים המעוניינים 

 .02-9977101למתנ"ס  להשתתף יפנו לרכזת הקהילה ביישוב או
 

  השתלמויות קיץ בפסג"ה:
את עולמם, וכיצד  –תלמידינו  –ילדינו  –השתלמויות הקיץ השנה נבנו במטרה להכיר טוב יותר את בני הנוער 

יסודי, -להתקרב אליהם על מנת שנוכל להיות שם בשבילם. ההשתלמויות מיועדות למורים ומורות בחינוך העל
ככלי חינוכי; תקשורת מקרבת עם מתבגרים  –דיבייט  –תלמויות: תורת הנאום ולקהל הרחב. נושאי ההש

www.pisga-)גברים(; נשים מרימות מסך )נשים(. פרטים נוספים וטופס הרשמה באתר הפסג"ה 
lbinyamin.co.i   9977168-02ובטלפון. 
 

  שוק אומנים ואיכרים בשילה הקדומה:
גבינות, חלות, עוגות,  –בקרוב יתקיימו שווקי אומנים ואיכרים באתר שילה הקדומה, בימי שישי אחת לשבועיים 

. 9:00-13:00, בשעות 10.6ביום שישי, ח' בסיוון,  –אוכל מוכן לשבת, קרמיקה, תכשיטים ועוד. הפתיחה 
-054 -או לענבל  02-9944019 -יינים להציב דוכן בשוק באופן חד פעמי או קבוע, יפנו למשרדי התל המעונ

20199982. 
 

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין
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