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 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.   

 

 (, שרון בסלויהודה ברוינר )  רותדבר המזכי
 

  לתלמידיםהסעות 

 לקראת שנה"ל הבאה יש להגיש בקשה ע"פ הנהלים להלן:

 ים במוסדות חנוך מיוחד, להמציא אשור של ועדת השמה. על תלמידים הלומד .1

  . .2112בנובמבר  1לא תתקבלנה בקשות אחרי   .2

 שום שנקבע, אינו זכאי להחזר הוצאות. ישימו לב! מי שאינו לומד באזור הר .3

  www.binyamin.org.il.   את טופס הבקשה ניתן להוריד באתר המועצה באינטרנט: 4

 02-9977103בטל'  המשכו של האישורה בשנה שעברה נא לוודא הסעאישור .  מי שקיבל 5

 גב' אתי בן שמעון.     

 

 בוגרי יב'

 ניתן לקבל במזכירות. – מתנת מתנ"ס בנימין , שי לגיוס
 גיוס קל ומהנה!!  תושבי היישוב מאחלים לכולכם, 

 

 בחירות לראשות המועצה 

 הפרסומים בלוח המודעות.נא לעקוב אחר  2112בדצמבר , 4 –הבחירות יתקיימו ב 

 

לא יעשו את צרכיהם על המדרכה או בגינות שלכל בעלי הכלבים נא לדאוג  –צואת כלבים 

 הציבוריות.
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 שעות פעילות הדואר בישובנו:

      18:11-21:11בין השעות    ראשוןיום 

 11:11-13:11בין השעות    שנייום 

 15:11-18:11  בין השעות   שלישייום 

  18:11-21:11בין השעות    רביעייום 

  12:11-15:11בין השעות    חמישייום 

 

 ,מטילד אנקרי)יואב בן חיים, טלי סמילנסקי,   - וךועדת חינ

 .(נירה חסון, יפעת דילון , אליה זלייט

 
 ימי הפעילות:

 
 צפון.בנצא לטיול יומיים  , 2012, אוגוסטב .2-1, בתאריך  רביעי-יום שלישי

 NOAR GIVONינתן בעמוד הפייסבוק של ת  יקתשעת יציאה מדו
בניאס,  אטרקציות ימיות, קיאקים ומסלול נוסף ב" חצבני "נחל   מסלולהטיול יכלול הליכה ב

 בערב... מפתיעהגושרים ועוד פעילות קיבוץ הב
 

 !לבוגרי יב' מאחלת לכם גיוס קל ונעים ,בהצלחה בכל דרך שתבחרו ללכת בה 
 
 

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

 
 

 (ירמיהו -נועה שוראקי)  רכזת קהילה

 .נוספים למתנדבים מצפים ואנו מבורכתה הפעילות על  ההורים סיירת למתנדבי להודות ברצוני.1
 
 .אליי לפנות נא, ומבהז בחוג להשתתף  המעוניינות ונערות נשים. 2
 
 .שונים ומשחקים קריאה ספרי דרושים לקטנטנים ומשחקיה ספריה הקמת לצורך.3

 איתי לתאם או הפעילות בשעות למזכירות להביא אפשר הציוד את. תרומתכם על מראש נודה
 .מביתכם לאסוף ואגיע

 
 .הפתעות ושלל מתנפחים םע , במגרש , קיץ סוף מסיבת ,  2112, אוגוסטב 24 -ב היכונו, היכונו. 4

 ...........בהמשך פרטים     
 
  !!להצטרף  מומלץ  א+ בהנחיית ליאור לבי51. כידוע מתקיים חוג התעמלות לגילאי 5

 פרטים במזכירות.    
 

 מצרפת כתובתי בדואר אלקטרוני לכל הערה/הארה
a171@gmail.comnoano                 

 שיתוף פעולה אשמח לקבל                                                            
 052-5295504נועה                                                                                  
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 ( כי) שלומית מרד קווהמ

 נשות הישוב היקרות

154-5604694  דכימר המקווה בישוב פעיל, אתן מוזמנות להתקשר  שלומית  

 
 

 פינת המודעה
 
 

 לעבודה בבית שמש ,מוכן להשתתף בהוצאות דלק.  -  קבוע  מחפש טרמפ 
 151-9362713יורי            

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

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

 
 אוכל לבעלי חיים 

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

 לחם, מכל הסוגים  וכן שאריות של ירקות לא מבושלים.  

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

 קשר אלינו ואנו נשמח לבוא ולאסוף מכם. אפשר להת

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

 .154-8178728, 154-9818111אליהו.   ניתן ליצור איתנו קשר בטלפונים הבאים: 

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

 ומודים לכם על כך מראש. שאריות בארגזים

 ורד ואסף כהן

  אבדה 

 המוצא הישר מתבקש להודיע  עליונית )שרוולון( קצרה בצבע שחור של המעצב רונן חן.אבדה          
 מירי.ל 151-6219595לטלפון          

 תודה רבה  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 ינת הפרסום פ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ספרית בגבעון החדשה 

  
ספרית מקצועית מצרפת , מקבלת    - לנשים,נערות וילדים  בלבד  -  חדש בגבעון חדשה
 שנות ניסיון  . מחירים אטרקטיבים ,תספורות, פסים, פן  ועוד. 22לקוחות בביתה  .  

 
   154-2243253  -קרול  : לפרטים     

 
 
 
 



 5 

 
 
 

 

 
 הרשמה לצהרון של רחלי בגן רימון לשנת הלימודים הבאה נמשכת

 על תכניםבקת עם דגש חיתנהל באווירה חמה ומ סייעת גן רימון   ,רחלי לויהצהרון, בניהולי,  
 מעשירים ומהנים.          חווייתיים,    

 יחס אישי, תומך ומעודד וייהנו מ:  ילדיכם יקבלו 
 
o תארוחות חמות, טעימות ומזינו 
o מגוון חוגים 
o סדנאות חשיבה ויצירה 
o פעילות ספורטיבית 
o טבע, בעלי חיים 
o כיף והנאה 
o לרוב... הפתעותו 

 
 ש"ח 750בעלות  של ,17:00עד שעה  14:00הצהרון יתנהל בין השעות  

 050-7777592 רחל לוי
 
 
   
 תיקון מחשבים חומרה ותוכנה + שחזורים למחיקות קבצים, התקנות  -טכנאי מחשבים 

     .152-4151948מאיר פרטים:  שרות עד בית לקוח .  windows ות + תוכנ

  מעוניין לנקות בתים בישוב ,ולבצע גם עבודות גינון ועבודות צבע  –ניקיון בתים וגינון
 159-7416459אנא פנו לחאמד בטלפון  ,למעוניינים .

 
 
 

 נדל"ן
 
 151-6277911 ים בלבדיבסטנדרט גבוה, לרצינוילה   -  למכירה 

 152-2613853חדרים ,בראש הגבעה לפרטים  9וילה   -  למכירה. 

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

 052-2388429,02-5361197לפנות בטלפונים:  

 12-5361913: לפרטים . מיידי ,מרוהטת חלקית חדרים, 4דירת   – להשכרה . 

 151-5218173 - יורם : לפרטים. מרפסת  ,ר"מ 91מפלסים  2דירת סטודיו  - להשכרה 

 151-7991873,12-5367223 : לפרטים .  מרפסות, מידי 2חדרים ,  3דירת  – להשכרה. 
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 תקצירית מהמועצה האזורית
קמ"ט איכות הסביבה במינהל האזרחי מקיים "קורס נאמני ניקיון" בתאריך  קורס נאמני ניקיון:

במינהל בבית אל )חדר מת"ע(. הקורס מיועד לתושבי בנימין  18:11 – 15:11בין השעות  27.8.12
החשים הזדהות עם הצורך בהגנה על הסביבה ועל משאבי הטבע, והמעוניינים לפעול בעניין זה. 

בסיום הקורס תינתן למשתתפים תעודת נאמן ניקיון מטעם השר להגנת הסביבה. המעוניינים 
ורס יעבירו פרטיהם )שם, ת"ז, תאריך לידה, כתובת, מספרי טלפון ודוא"ל( לדוד להשתתף בק

 .david@sviva.gov.ilאו במייל  9977734-12בפקס צדוק, ס' קמ"ט איכות הסביבה, 
 

ם הקרובים תפיץ בימי -יוצא לדרך ואתם מרוויחים בגדול  "בנימיני"מועדון : כרטיס בנימיני
הכרטיס מקנה הטבות  "בנימיני".המועצה לכלל בתי האב בנימין את כרטיס התושב החדש 

חודיות בעשרות בתי עסק באזור בנימין ומחוצה לו. לעיון ברשימת ההטבות ולהרשמה לניוזלטר יי
 .www.binyamin.org.il/binyaminiכתובת: אתר בנימין בכנסו ליה בנימיני

 
גם השנה כמסורת השנים האחרונות יתקיים בשילה הקדומה  פסטיבל "המחוללות בכרמים":

להקות מחול  –פסטיבל המחול היהודי לנשים בט"ו באב: מגוון סדנאות מחול ומופע מרכזי 
דלומי. הפסטיבל יתקיים  אודליה ברלין מארחת את רונית שחר ורוני –והמופע "צלילי הכרמים" 

. מחיר מיוחד לתושבות בנימין במסגרת "כרטיס בנימיני" )הזדרזו 2.8ביום חמישי, ערב ט"ו באב, 
 להירשם(. פרטים ורכישת כרטיסים באתר מטה בנימין או אתר תיירות בנימין.

 
-כיתות ז'בשבוע שעבר התקיימו אירועי הגמר במונדיאל בנימין בקטרגל ל מונדיאל בנימין לנוער:

התקיים במשך  -בארגון מחלקות הנוער והספורט במתנ"ס בנימין  -המונדיאל  י"ב.-ח' ולכיתות ט'
 כחודשיים בכל מגרשי בנימין.

 .5-4לאחר שגברה בגמר על נבחרת מכמש בתוצאה  ,ח' זכתה נבחרת עלי-במונדיאל לכיתות ז'
 .3-2טלמון בתוצאה במקום השלישי זכתה נבחרת כוכב השחר לאחר שגברה על נבחרת 

לאחר שגברה בגמר על נבחרת אדם בתוצאה  ,י"ב זכתה נבחרת כוכב השחר-במונדיאל לכיתות ט'
 ונבחרת אלון זכתה במקום הרביעי. ,במקום השלישי זכתה נבחרת טלמון .3-2

גם משחקי הגמר בליגת הכדורסל של בנימין לבוגרים, אשר מתקיימת זו השנה השלישית, הגיעו 
. 54-51במקום הראשון זכתה נבחרת עלי, לאחר שגברה על נבחרת חשמונאים בתוצאה  לסיומם: 

 .51-49במקום השלישי זכתה נבחרת עפרה לאחר שגברה על נבחרת נריה בתוצאה 
 

מפקד תחנת בנימין וקציני התחנה הגיעו השבוע למרכז המבקרים  מפגש גומלין משטרת בנימין:
הלי המחלקות. עבודת המועצה ומשטרת בנימין מצטלבת למפגש גומלין עם מנכ"ל המועצה ומנ

בטיפול בנוער ובעיות סמים ואלכוהול, במקרים של אלימות במשפחה, פריצות  –בתחומים רבים 
לבתים, שוד רכבים, תאונות דרכים, אישורי בריכות שחייה ועסקים, ועוד ועוד. יחד עם זה, לא 

פינוי והרס יישובים. המתיחות והחשדנות פעם אנו ניצבים משני עברי המתרס בעת אירועי 
קיימים מטבע הדברים, אך גוברים עליהם הרצון לשיתוף פעולה במטרה לתת שירות טוב יותר 

 לתושבי בנימין.
 

ביום ראשון הקרוב, תשעה באב, לא תתקיים קבלת קהל במועצה בכל המחלקות.  תשעה באב:
הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום  כה אמר ה' צבאות צוםשנזכה לדברי הפסוק בזכריה: "

 ".העשירי יהיה לבית ישראל לששון ולשמחה
 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין
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