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 שפחת גבעון החדשה משתתפת בצערה מ
 של יפה נבון עם מות אימה

 שלא תדעי עוד צער
 

 

 הודעת מזכירות
 3.6 -עקב חג הפסח כרטיסי החיוב החודשיים יהיו בת.ד ביום שני ה

 23:11. בשעה 2.6 -הערות לכרטיסי החיוב יתקבלו עד יום ראשון ה
  

 ונפגעי פעולות האיבה לחללי מערכות ישראל ערב יום הזיכרון

 מיד לאחר הטקס , שיתקיים בגן פיניהזיכרון בטקס יום פתיחת  נציין את 20:00בשעה  8.5. -הראשון  ביום 
 ערב שירי נופלים באולם האירועים. יתקיים

 הציבור מוזמן.
   

   מסיבת יום העצמאות!  

 כולם מוזמנים. במגרש הספורטהחגיגות יתקיימו  למדינת ישראל 63-נציין את יום העצמאות ה  5.5 -שני הביום 

 
 ום העצמאותידוכני 

 . 5.5 -יום העצמאות מתבקש להירשם במזכירות אצל טלי עד ליום חמישי הכל מי שמעוניין להפעיל דוכן בערב 
 

 רישום למעון חדשה
 

  15.5.11  -ומסתיימת ב 1/5/2011 -תושבי הישוב היקרים , ההרשמה למעון מתחילה ב

 ההרשמה תהיה במעון אצל דורית  בתאום טלפוני .

 לצורך ההרשמה יש להביא :

 תעודת זהות אב + אם שהילד רשום ) אפשר גם תעודת לידה(. .1

 שיק מבוטל .  .2

  5362265לתאום פגישה ניתן להתקשר 

 בברכת אור ואהבה

 דורית

 מנהלת המעון

mailto:givonhad@zahav.net.il
http://www.givonim.com/
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 וערנ

 שבוע הבא:
 חדר הנוער יהיה פתוח לכל הגילאים. – 15:00עה החל מהש – 4.6 -יום שלישי ה

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

 
 

 ינת המודעה הקטנהפ
 חוג ריקודי בטן בגבעון החדשה

 , 4.5 בשר שהתגבשה קבוצה לחוג, ונתחיל שבוע אחרי אחרי פסח, ביום רביעי שמחה ל
 בחירת המיקום עדין בבדיקה, ואעדכן את הנרשמות טלפונית. .20.30 - 22.00בשעות 

 
כל זאת תוך לימוד  אנחנו מתחילות מצעד ראשון. בשיעורים נלמד לתת ביטוי לסגנון האישי של כל אחת,

 מקל, צעיף, סאגאת )מצילות אצבע(. -את האביזרים השונים של הריקוד כוריאוגרפיות הכוללות 

 השיעורים יכללו חימום ארוך, שמכין את הגוף לתנועה המיוחדת של המחול המזרחי ותרגילי גמישות

 תוך שימוש במוסיקה המיוחדת, לימוד מקצבים והכרת התרבות והרקע של המחול המזרחי.

 

 .רויטל יקותיאלי  161-2577699: והרשמה פרטים נוספים ל

 
 ****   אצלנו בגבעון החדשה ****

 ROSHAI - הסרת שיער 

 הכיני גופך לקיץ...

 בלבד. ₪ 211קיץ שעווה כל הגוף )רגלים +מפשעה+ידיים+שחי(  מבצע

  052-4332053לקביעת תור : אושרית 
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 סנדלריה אקסקלוסיבית זאב חדש בגבעת
                                            

 תיקוני נעליים**                                           
  חבת נעליים** הר                                               

 תיקים ומזוודות תיקון**                                                     
 לנעליים משחות מכירת**                                                         

 ורטופדיותא רפידות ,שרוכים**                                                             
  חגורות**                                                                 

                                                          סכינים השחזת**                                                                     
 
 
 
 
 

 בגדים תיקוני
  עור מעילי כולל הסוגים מכל מעילים**

 מעילים הצרת/הרחבת**    
 

 :עבודה שעות
  19:00-14:00 יום כל
 14:00-08:00  ו יום

 050-4444628 ,052-2516765 : משה
 )מגה מעל(  מסחרי מרכז ,מנחם נוה

 

 
 דבר מועצה האזורית

 : אירועי פסח בבנימין
איש,  4,000-אלפים מכל רחבי הארץ השתתפו בפסטיבלים ובטיולים ברחבי בנימין. בשילה הקדומה חגגו כ-עשרות

סלולי איש, ואלפים רבים הגיעו לאתרים, למעיינות ולנחלים, למרכז המבקרים ולמ 4,000-גם בנחל דלבים טיילו כ
 הטיולים הפרטיים והמאורגנים. אנו מודים לכל הצוותים שעמלו רבות מאחורי האירועים השונים.

באיסרו חג טיילו מאות בני נוער ממגוון יישובי בנימין בטיול איסרו חג המסורתי של הנוער, הפעם באזור הגלבוע. 
שאורגנו על ידי המתנ"ס בהובלת  –כדור  שכללה מטעמים ומשחקי –בסיום המסלול התכנסו כולם לחגיגת "מימונה" 

 מחלקת הנוער ובשיתוף מועצת הנוער האזורית.
 

 : זיכרון ועצמאות בבנימין
גם השנה יתקיים טקס יום הזיכרון המרכזי לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה באתר ההנצחה "יד לבנים" שעל דרך 

 .5:45' באייר, בשעה האבות )צומת המשטרה הבריטית בואדי חרמייה(, ביום שני, ה
בליווי שלל  –וכמיטב המסורת הבנימינית, גם השנה נחגוג כל תושבי בנימין יחד חגיגת עצמאות ביער נוה צוף 

 הפתעות בכל פינות היער. 
 

 : שבת עמותת הותיקים
"ד בשבת פרשת במדבר, כ -עמותת "ותיקי בנימין ובית אל" מזמינה אתכם ליהנות בעוד שבת  ותיקים חוויתית 

מזרחן ומרצה מרתק, ובמהלכה גם נטייל במצוקי  -, במלון שפיים.  בשבת יתארח ד"ר מרדכי קידר 5..2באייר, 
 ליחיד. 45.לזוג, ₪  550 -שפיים היפיפיים. למעוניינים יתקיים סיור מודרך נוסף ביום שישי בבוקר. עלות השבת 

 .)יונינה( 050-6650306ח' אייר בטל'  12.5ההרשמה עד תאריך 
 

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין                                   


