
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  
 

 גתשע"   אדר חי"                       28.2.13
 

 
                                                                                                         

                                                                                             

   www.givon.org.il  כתובת האתר של הישוב

 m@givon.org.il   כתובת דוא"ל של הישוב הוא

 
 (בסלו שרון, ברוינר יהודה)   המזכירותדבר 

 1312222-22, 1312535-22:   טלפון
 

 תעריפי מים
 

 קרוב ישתנו תעריפי המים כדלקמן:בחיוב ה
 

 אג' לקוב8 02לקוב8 עליה של  ₪ 585.5יהיה מעתה   –תעריף א' 
                                   אג' לקוב8 91לקוב עליה של  ₪ 928101יעלה ל  –תעריף ב' 

 למערכת ההשקיה!נא שימת ליבכם  –עם בוא הקיץ 
 
 

 . 1331113    למקרה חרום        טלפון בשער הישוב 
 

 בכניסה ליישוב כלי רכב בדיקת 
 

 הוכיחה את עצמה 8  העמקת הבדיקה של כלי הרכב הנכנסים ליישוב 
 

 ואיפוק בכניסה וביציאה מן היישוב8אנו מבקשים לגלות סבלנות 
 אנו נערכים להסדרת כניסה ויציאה של כלי רכב ,  באופן שיקל על התושבים8 

 
 מידית על כל תנועה חשודה ביישוב8 ת ולהתריע מתבקשים לגלות ערנוהינכם 

 
 להלן מספרי טלפון בחרום: 

 
 995552.-250   אייל ציפורי 

 922   זאב  משטרת גבעת
 .902   מוקד בנימין

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

 מקומות המיועדים לכך8 בנא להקפיד לזרוק את הגזם 
 עולות על מטר אחד! שאינן זם לחתיכות חשוב להקפיד לחתוך את הג

 
 
 

 ות פעילות הדואר :עש

 

 עד שעה משעה  יום בשבוע

 20:00 22:.9 יום ראשון

 22:.9 95:22 שני יום

 99:22 92:22 שלישי יום

 20:00 18:00 רביעי יום

 15:00 12:00 חמישי וםי
 

 

 

 

 (נועה שוראקירכזת קהילה 

noanoa171@gmail.com    1251125-212נועה  
 

  -ה תודה מכל

 לכל הילדים המקסימים שחגגו איתנו מסיבת פורים ,וכמובן לנוער 

 רתם בהתנדבות להצלחת האירוע.ישנ

 תודה מיוחדת לאלייה זלייט על הארגון והסיוע.

 מכונת הפופקורן .על תרומת תודה לפיני זלייט 

 עה רכזת קהילהנ

 

 

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
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
mailto:noanoa171@gmail.com
mailto:noanoa171@gmail.com
http://www.hug.co.il/magazine_read.asp?id=2334
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 () אליה זלייטרכזת נוער 

 מיקום תיאור הפעילות רובד גילאי עד שעה משעה  תאריך יום בשבוע
 חדר הנוער פעילות חופשית כולם  91:22 589899 יום רביעי

 חדר הנוער פעילות חובה ט-ז 02:22 91:22 089899 יום חמישי

 ערחדר הנו פעילות חופשית כולם  02:22  יום חמישי 
 
 
 
 

 תודה לכל הנערים והנערות שעזרו בהקמת הפורימון ובתפעול הדוכנים!!!
 

 
    

 דיאלוג בחשיכה:
 

 נצא לפעילות דיאלוג בחשיכה שבמוזיאון הילדים בחולון! 90:92, בשעה 9189899 -ביום חמישי ה
 !דיאלוג בחשכה" הוא סיור המתקיים בחושך מוחלט ומודרך ע"י מדריכים עיוורים"

 8ערוכה בלתי שגרתית זו לא רואים בעצם דבר, אך מגלים עולם ומלואובת
 8 9289899-הרשמה אצלי עד לתאריך ה

 מהרו להירשם!!!! 
   

 
 תרומה לחדר הנוער: 

 אנו זקוקים לשולחן סלון, אם ביכולתכם לתרום לנו נשמח מאוד!! 
 

 שבוע טוב ומוצלח,      
 noargivon@gmail.com,  2225153-212אליה זלייט , רכזת נוער, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:noargivon@gmail.com
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 תושבים משתפים... 
!נשות הישוב היקרות  

 "סוד ימות המשיח"הנכן מוזמנות להרצאה בנושא 
 שתערך ע"י הרב אלי עמר מרצה בכיר מטעם ערוץ "הידברות".

 ביום רביעי כ"ד באדר תשע"גההרצאה תתקיים אי"ה  
בתים לפני  0חנה אזולאי  בערב בבית של 02:22בשעה   .1...6

 רח' כליל החורש גבעון החדשה.המזכירות.
    258-5628638שלומית מרדכי   42..252-083רחל נגר  :לפרטים

 כניסה חופשית,  כיבוד קל

 !לראותכןנשמח 
 
   

 פינת המודעה הקטנה
   

 מעסה מנוסה ומיומן
 

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

 251-155.091ולהעניק לך עיסוי מפנק ומרגיע ,או טיפולי לפי הצורך8 רענן 
  

 
 מספרה  פרפר

    hair shop 
 
 קוסמטיקה ,עיצוב גבות ,איפור ערב וכלות, הסרת שיער בשעווה 8 מרכז מסחרי עיצוב שיער, 
 20-59501298גבעת זאב לפרטים : 

 
 
 

 תושב הישוב אהרוני  –דפוס הנביאים 
 

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

 שירות עד הבית  לאדריכלים, הזמנות לאירועים, עבודות גמר, כריכות ועוד8888 העתקות אור
 212-2521152, ישראל:  215-7751177דודי: 

 
 
 
 

 לפני הסדר עושים סדר 
 

-252לפרטים : 8  בית שירותיה בסידור ה בעלת כושר ארגון וסדר, מציעה את תושבת הישוב 
 שלומית8 1991195
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 ן"נדל
 
 יס , כניסה  –חדרים, כניסה נפרדת , חצר קטנה, מזגן חדש, חיבור כבלים  0דירת  – להשכרה

 252-50.0200מיידית8  לפרטים:  

 101..250-09וחצי חדרים ,מרוהטת חלקית, מזגן  מידי לפרטים : 0דירת  -  להשכרה 

 

 תהאזורי מהמועצה ציריתקת
 

מנכ"לית משרד החינוך, הגב' דלית שטאובר, הגיעה השבוע לביקור  מנכ"לית משרד החינוך:
בבנימין עם צוות גדול ממשרדה8 המנכ"לית ביקרה בבית הספר הניסויי בכפר אדומים, והתרשמה 

מאד מ"חזון אחדות עם ישראל המורגש כאן בכל פינה", כדבריה8 המנכ"לית שוחחה עם צוות 
ידים8 במרכז המבקרים "נחלת בנימין" התקיים דיון מקצועי, וכן מפגש עם מנהלי המורים והתלמ

 בתי הספר בבנימין8 
 

מיליון שקלים בתקציב הגנ"ש של עיריית  .בשל קיצוץ של  סגירת השער המזרחי של אריאל:
שער המשרת רבים מתושבי בנימין  –אריאל, בחרה עיריית אריאל לסגור את השער המזרחי 

וניברסיטה או לכביש חוצה שומרון8 ראש המועצה, בשיתוף ראש מועצת שומרון בדרכם לא
ואוניברסיטת אריאל, החלו במגעים דחופים עם בכירי הצבא ומשרד הביטחון, כדי לשנות את רוע 

8 המאמצים יימשכו, והם צפויים לכלול גם הפגנה 981-הגזירה8 בינתיים נדחה מועד סגירת השער ל
 חר הפרסומים8 נא עקבו א –משותפת 

 
המדור לעבודה קהילתית מזכיר כי ניתן לשלוח הצעות למיזמים חברתיים עד מיזמים חברתיים: 

 25052091058שרית ליבוביץ  -8 לפרטים נוספים 58980299-ליום שלישי, כ"ג באדר, ה
 

, 589899ביום שלישי הקרוב, כ"ג באדר תשע"ג,  אירוע סיום תחרות הסיפור הקצר תשע"ג:
ם ערב תרבות וספרות לרגל סיום תחרות הסיפור הקצר תשע"ג לזכרה של רחלי לוין ז"ל8 יתקיי

עם מספרי  -'קומזיץ בבלקון'  -בתוכנית: חלוקת הפרסים לכותבים הזוכים, ותוכנית אומנותית 
הסיפורים יוסף המספר ויהודה עצבה, ובליווי מוזיקלי8 הערב יתקיים בבית הקהילה של בית 

office1@matnas-, 1100929-20י בנימין מוזמנים8 לפרטים נוספים והרשמה: חורון, כל תושב

binyamin.org.il8 
 

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין
 

mailto:office1@matnas-binyamin.org.il
mailto:office1@matnas-binyamin.org.il
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