 30.1.12יב' באלול תשע"ב

ועד ההנהלה  ,המזכיר ,צוות המשרד ותושבי היישוב ,מאחלים
לכל ילדי גבעון החדשה שנת לימודים מוצלחת ופורייה ,שנה
של הישגים והנאה.

לתלמידי כיתה א'

שתהיה לכם שנה מלאה בהישגים לימודיים ,שתהיה מלאה בחוויות נעימות
ושתהיה לכם שנת לימודים קלה ומוצלחת.

לרועי שלנו!!
קבל את מיטב ברכותנו לרגל גיוסך לצה"ל
עלה והצלח ותחזור בשלום
אוהבים
צליל  ,חגית וחזי שילה
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דבר המזכירות ( יהודה ברוינר ,שרון בסלו)

טלפון02-5362022 ,02-5362131 :
כתובת האתר של הישוב www.givon.org.il
כתובת דוא"ל (המייל) של הישוב הוא m@givon.org.il
נשמח אם תגבירו את השימוש בתיבת הדוא"ל.

אסיפת חברים בנושא תוספת תקציב לשיפוץ אולם הארועים
האסיפה התקיימה ביום שני השבוע ,נכחו בה  02חברים .אושרה חריגה בתקציב שיפוץ האולם.
בעד ההחלטה הצביעו  41חברים 3 ,התנגדו 3 ,נמנעו.
שינוי תב"ע שכונת הזית
השבוע התקיימה פגישה עם אדריכל המועצה לבדיקת הפרטים למצב הקיים ,שבוע הבא תתקיים
פגישה עם מהנדס המועצה לקידום הנושא.
אולם אירועים
השבוע הסתיימו עבודות הריצוף הקרמיקה בשרותים והגבס .שבוע הבא בע"ה ,נקדם את הצביעה
ואת התקנת הדלתות.
יום קהילה
ביום ששי האחרון התקיים יום קהילה במגרש הכדורגל עם הפעלות לילדים ,נכחו כ  402אנשים
וילדים .תודה רבה לנועה שוראקי רכזת הקהילה על אירוע מוצלח! וכן מודים לרכזת הקהילה ,על
הכנת השי לילדי כיתה א'.
תזכורת ראשונה  -החזרי נסיעות
לקראת תחילת השנה ,יהיה זיכוי עבור החזרי נסיעות  ,לכל הזכאים.
על מנת לקבל את הזיכוי ,יש להחתים את מזכירות בית הספר על הטופס הנמצא בתיבות הדואר
של כל אחד מהזכאים.
מי שלא מצא טופס בתיבת הדואר שלו  ,מתבקש לפנות למזכירות .
שעות פעילות הדואר בישובנו:

יום בשבוע
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי

משעה
48:22
10:00
15:00
18:00
12:00

עד שעה
20:00
13:00
18:00
20:00
15:00
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רכזת נוער ( אליה זלייט)
נוער מקסים ,
שתהיה לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת! תודה על קיץ מהנה ובלתי נשכח!!!
משעה עד שעה רובד גילאי תיאור הפעילות
יום בשבוע תאריך
פעילות חופשית
יום ראשון  20:00 48:32 02/09/2012ז-ח
פעילות חובה
 22:00 20:00ז-ט
פעילות חופשית
 22:00 18:30 03/09/2012י  -יא
יום שני

מיקום
חדר הנוער
חדר הנוער
חדר הנוער

רכזת קהילה ( נועה שוראקי -ירמיהו)
noanoa171@gmail.com

נועה 052-5255504

 .4ברצוני להודות למי שתרם ולבקש תרומות נוספות להקמת משחקיה לילדי היישוב.
 .0תודה לכל הילדים המקסימים שהשתתפו ביום הקהילה ,היה כיף מאחלת לכם שנת לימודים
פוריה ומוצלחת.

סיור סליחות
מתארגנת קבוצה לסיור סליחות בטבריה.
הסיור יתקיים ביום חמישי  02 ,בספטמבר . 0240,
בטיול ישולב סיור בטבריה העתיקה ,כולל ארוחת ערב .עלות הטיול  ₪ 422לאיש.
קיום הסיור מותנה בהשתתפות של  12איש לפחות.
ההרשמה עד  4בספטמבר  ,0240במזכירות הישוב או אצל מנחם שרון .257-8486887
לו"ז הטיול
– יציאה מגבעון החדשה.
47:22
 – 02:22-02:15סיור במפעל לייצור שופרות.
 - 04:45-04:32סיור בקבר רמב"ם.
 - 04:32-00:22מיצג על הכנרת מטיילת טבריה.
 - 00:22-00:32ארוחת ערב.
 - 00:32-22:32סיור בטבריה העתיקה.
 - 22:32-24:32אמירת סליחות בקבר רבי מאיר בעל הנס.
 הגעה משוערת לגבעון החדשה.1:32
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פינת המודעה הקטנה
 אוכל לבעלי חיים
אנו אסירי תודה לכל מי שטורח להביא לנו שאריות של לחם וירקות ,לבעלי החיים.
ניתן ליצור איתנו קשר בטלפונים הבאים.251-8478708 ,251-9828244 :
נשמח להמשיך לקבל שאריות של לחם וירקות וקליפות אבטיח.
אנו גרים ברח' האלון אצל משפחת אליהו ,בית שישי מצד שמאל.
ורד ואסף כהן

פינת הפרסום
 מעסה מנוסה ומיומן
מעסה מוסמך ובעל ניסיון רב ,בוגר מכללת רידמן ,המתמחה במגוון שיטות טיפול ועיסויים כגון:
קלאסי ,שוודי ,רפואי ,רקמות עמוק ,עיסוי נשים הרות וטיפול באבנים חמות ,ישמח להגיע לביתך
ולהעניק לך עיסוי מפנק ומרגיע ,או טיפולי לפי הצורך .רענן 251-1558031
 שיעורים פרטיים במתמתיקה
מהנדס בעל ניסיון רב במתן שיעורים פרטיים במתמטיקה בכל הרמות ובהכנה למבחנים
ורענון החומר לקראת שנת הלימודים לפרטים  :דני 250-8528900

נדל"ן
 להשכרה – דירת  1חדרים ,מרוהטת חלקית ,מיידי .לפרטים. 20-5364923 :
 להשכרה  -דירת סטודיו  0מפלסים  92מ"ר ,מרפסת .לפרטים :יורם 252-5048273 -
 למכירה  -ברח' הרותם קוטג'  7חדרים ,ובנוסף יחידת השכרה עם כניסה נפרדת ,לפרטים
.252-6014735
 למכירה/השכרה  -דו משפחתי  7,חדרים ,בשכונת הזית ,לפרטים .252-7703510
 למכירה -וילה בסטנדרט גבוה ,לרציניים בלבד 252-6077924
 למכירה  -וילה  9חדרים ,בראש הגבעה לפרטים 250-0623853
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תקצירית מהמועצה האזורית
מגרון :בדיון שהתקיים השבוע בבג"ץ בנוגע לעתירת תושבי מגרון לאחר רכישת חלק מאדמות
מגרון ,הביעה הפרקליטות בשם המדינה עמדה נחרצת בעד פינוי מיידי של מגרון ,בניגוד להחלטת
ועדת השרים להתיישבות ,שהחליטה שלא להתנגד לעתירת תושבי מגרון .לצערנו ראש הממשלה
והשרים נמנעו מעימות עם הפרקליטות ,למרות שזו נקטה בעמדה המנוגדת להכרעה מפורשת של
ועדת השרים .שופטי בג"ץ לא נתנו הכרעתם מיד בתום הדיון ,ועד מועד הפצת התקצירית טרם
פורסמה הכרעתם .נא עקבו אחר פרסומים בהמשך.
הצגה מוסיקלית של מפעל הפיס :מפעל הפיס בשיתוף המתנ"ס שמחים להעניק לתושבי בנימין
הצגה-מוזיקלית מרשימה של הסינפונייטה הישראלית באר שבע " -הקוף שלוף והקוף בלוף" -
הצגת-קונצרט המורכבת מ 32-נגנים מקצועיים ושני שחקנים (גברים) .מומלצת מאוד לילדים
מגיל  .1המופע יתקיים ביום שני ,ט"ז באלול 3.9.40 ,בשעה  47:32בהיכל התרבות באריאל .עלות:
 ₪ 42בלבד .הזמנת כרטיסים אצל הרכזות בישובים.
שי"ל בנימין חוזר  -למזרח ולמערב :הבירוקרטיה קשה לך? לא מצליח להשיג את זכויותיך
מהביטוח הלאומי? יש לך תחושה שהמעסיק שלך נוהג שלא כחוק כלפיך? אנחנו נשמח לעזור לך!
שי"ל בנימין (שירות ייעוץ לאזרח) חוזר מפגרת הקיץ ,בכוחות כפולים ומכופלים  -שי"ל מזרח
הותיק ממשיך לפעול בשער בנימין ,ושי"ל מערב החדש נפתח בכפר האורנים.
שעות פעילות השי"ל הן  -יום שני בשעות  42:22-43:22ויום רביעי בשעות  ,46:22-49:22בטלפון
 .4599-52-44-54פגישות יש לקבוע מראש ,כיוון שחלק מהמשמרות יהיו במזרח וחלקן במערב.
השירות ניתן על ידי מתנדבים ,ללא תשלום.
תפילת חנה בשילה הקדומה :כמדי שנה גם השנה יתקיים אירוע "תפילת חנה" בשילה הקדומה
– תפילת נשים ,סליחות וניגונים (עם שיעור של הרבנית ימימה מזרחי ומופע של אהרון ואפרת
רזאל) .השנה יתקיים האירוע בכ"ה באלול .40.9 ,המעוניינים בהקמת דוכן מכירה (לא מכירת
מזון) מוזמנים ליצור קשר במייל .art@telshilo.org.il :לפרטים נוספים
.www.telshilo.org.il :
חפשו אותנו גם בפייסבוק – "ארץ בנימין".
שבת שלום ,המועצה האזורית מטה בנימין

