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 (, שרון בסלויהודה ברוינר )  רותדבר המזכי

 ..131.2-.2, 131.131-.2:   טלפון
   

   www.givon.org.il  האתר של הישובכתובת 

 m@givon.org.il   של הישוב הואבת דוא"ל כתו  

 נשמח אם תגבירו את השימוש בתיבת הדוא"ל1   

 
 
 

 שינו זמני בשעות פעילות המזכירות
 

 , המזכירות תהיה פתוחה   2102 בנובמבר 25ועד  2102בנובמבר  5החל מתאריך 
 בלבד.  0011-02011בין השעות   'ה-'בימים א

 
 הסעות

 
0  21:11בשעה הספר הרשומים מטה תצא  -בתי, ההסעה ל2102בנובמבר  4 -מיום ראשון ההחל 

 .ערך בהתאםי. נא להיותוואומנ. חוות הנוער דנמרק,מינקוף, -אורטבויאר, לגבעת רם, 
 

 אשפה וגזם
 

טר בלבד, נא להשליך את הגזם במקומות המיועדים לכך, נא לחתוך אותו לאורך של מ –גזם 
 אחרת הפח ייסתם.

 
נא ליידע את  , מי שרואה אדם שמשליך להשליך אשפת בניין לתוך המכולה.  לאנא  -אשפה

  אנו נשמור על פרטיות הפונה, עדיף לצרף תמונה. המזכירות,
 

אנא בכוונתנו להחליף במקומות נוספים.  .במכולה סגורהלפני שבועיים החלפנו מכולה פתוחה 
 , כדי שהפסולת לא תתפזר מחוצה לה .האשפה השלכת המכולה לאחר  תא לסגורהקפידו 

 
 
 

http://www.givon.org.il/
mailto:m@givon.org.il
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 :שעות פעילות הדואר 

 

 עד שעה משעה  יום בשבוע

 20:00 00011 יום ראשון

 00011 05011 שני יום

 00011 01011 שלישי יום

 20:00 18:00 רביעי יום

 15:00 12:00 חמישי וםי
   

 
 לשעות הפתיחה בבוקר, הדואר פתוח ביום שלישי ולא ביום שני. שימו לב

 
 

 (רכזת קהילה ) נועה שוראקי
          noanoa171@gmail.com    1.51125-21נועה.    

    
 

 צוות חרום ישובי –צוות צח"י 
 

   מפגש לחברי צח"י.  נקיים בשבועות הקרובים 
הינה להכיר  וזמן במיוחד. מטרת המפגשיהמפגש יתקיים בשעות הערב ויועבר ע"י איש מקצוע ש

 בקרב חברי הצוות ולהכשירם לתפקיד. הידע  , להעמיק  את  את  החברים בצוות ותפקידם
 

רפואי,  משפחות בקהילה0 סיוע פיזי,לם ויליחיד אמור לספק מענה בעת חרום ומשבר, הצוות
 חינוכי וחברתי . שי,פנ
 רווחהחינוך, לאנשי בעיקר לנוכח המצב אני פונה ומזמינה תושבים להצטרף לצוות החירום  

 ורפואה1
 1רות אליי או למזכירותישינו נא פ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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=22&ndsp=13&ved=1t:429,r:11,s:22,i:179
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=22&ndsp=13&ved=1t:429,r:11,s:22,i:179
mailto:noanoa171@gmail.com
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 רכזת נוער ) אליה זלייט(

 מיקום תיאור הפעילות רובד גילאי עד שעה משעה  תאריך יום בשבוע

 00.00.02 יום ראשון

  

 חדר הנוער פעילות חובה   ט-ז 20:00 00:11

 חדר הנוער פעילות חופשית    כולם   20:00 יום ראשון 

 יום חמישי 

05.00.02 

 חדר הנוער פעילות חופשית    ח' -ז' 20:30 19:00

 חדר הנוער פעילות חופשית    ט' ומעלה  21:31 יום חמישי 
 

 פיינטבול:
 כל הכבוד לנוער גבעון שהשתתף בפיינטבול יחד עם ישוב ענתות!! 

 שיחקתם נהדר! וייצגתם אותנו בכבוד!
 
 

    
 
 
 

 שבוע טוב ומוצלח,
 noargivon@gmail.com,  225153-212.וער, אליה זלייט , רכזת נ

 
 

    
 

 
 ()אייל ציפורי  דבר הרבש"צ 

 

בשבועות האחרונים ישנה עליה בהתראות לחטיפה ברחבי יו"ש. אני חוזר ומבקש לא לעצור 
לעלות  ניתן ל מקרהבשכונת הפלסטינית הסמוכה ליישוב. בכ ,טרמפים בטרמפיאדה המאולתרת

 על טרמפים רק עם תושבים אשר אתם מכירים מהישוב.
 
 

mailto:noargivon@gmail.com
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 פינת החי

 חיסונים 

 ישובנו וטרינר יבקר בי 00011-00011 בין השעות      00.00.02  ביום ראשון
 כלבים וחתולים נגד כלבת. ן קרן, למטרת   חיסו םד"ר אפרי -המועצה 

 מזכירות(בתשלום של בנק הדואר )ניתן לקבלו  באמצעות שובר -. התשלום יקבבהחיסון יתבצע 
 )קלמן(. 1210000000דרך כרטיס אשראי במחלקת הגביה במועצה0   או  

 
 להלן טבלת אגרות לנוחיותכם.

 
 אגרת רישוי חיסון שבב ₪סה"כ  מעמד בעלי חיים 

 כלב לא מעוקר 1
 מסורס ללא שבב

210.5 00 20.5 000 

כלב לא מעוקר1 מסורס עם 
 שבב

000.5 1 20.5 000 

  01  01 התקנת שבב מחודש
 00 04  51 כלב מעוקר1מסורס עם שבב

 00 04 00 000 כלב מעוקר1 מסורם ללא שבב
 1 04 1 04 חתול1ה מעוקר1ת

 1 20.5 1 20.5 חתול1ה לא מעוקר1ת
 
 

 פינת הפרסום
 
 מפגשי ריקודי בטן 

 
מתאים מאוד לנשים , בכל הגילאים לנשים , בגישה הוליסטית  ים ימימפגשי ריקודי בטן אינט

 .00011בהריון ולאחר לידה בימי שלישי בשעה 
 152-0002040מוש 

 
 מעסה מנוסה ומיומן 
 

 בוגר מכללת רידמן ,המתמחה במגוון שיטות טיפול ועיסויים כגון0 מעסה מוסמך ובעל ניסיון רב,
חמות ,ישמח להגיע לביתך  קלאסי, שוודי, רפואי, רקמות עמוק, עיסוי נשים הרות וטיפול באבנים

 154-4550204ולהעניק לך עיסוי מפנק ומרגיע ,או טיפולי לפי הצורך. רענן 
 

 
 יקהטשיעורים פרטיים במתמ 

 
 ט'  –שיעורים פרטיים במתמטיקה לתלמידי א' מעבירה  חיילת משוחררת עם ניסיון בהוראה,

 .     151-5505000במחירים  נוחים לפרטים 0 אלונה  
      
 
 מספרה  פרפר 

       hair shop 
 
 מרכז מסחרי ,עיצוב גבות ,איפור ערב וכלות,הסרת שיער בשעווה .עיצוב שיער, קוסמיטקה  
 .12-5002010גבעת זאב לפרטים 0 

 



 5 

  טיפולים ברפלקסולוגיה 
 מגוון של מהשורש לריפוי !בלבד לנשים - שמנים ובעיסוי אנרגטית ברפלקסולוגיה טיפולים

 המערכת חיזוק, נשימה בעיות, הורומונליות בעיות, מתחים, ראש, ברכיים, גב יכאב0 תסמינים
 .ועוד, החיסונית

 
 154-5014004 מרדכי שלומית    
 
 

 נדל"ן
 
 012-5000010 לפרטים מיידי.  מרוהטת חלקית, חדרים, 4דירת   – להשכרה . 

 154-2201000מיידי לפרטים0 בשכונת הזית  ,חדרים ,גינה 0קוטג', – להשכרה. 

 לפרטים 0 מיידי וחצי חדרים ,מרוהטת באופן חלקי,מזגן,גינה  2דירת  – להשכרה 

                         152-2000420  12-5000000. 

 151-0020542חדרים, בשכונת הזית ,לפרטים  0דו משפחתי ,  - ה/השכרה למכיר. 

 151-0200010 בסטנדרט גבוה, לרציניים בלבדוילה   -למכירה 

 152-2010050חדרים ,בראש הגבעה לפרטים  0וילה   - רהלמכי 

 
 

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

החודש יצוין ברחבי הארץ יום הבטיחות בדרכים בנושא "הולכי רגל  :חודש הבטיחות בדרכים
ברחבי בנימין יצוין הנושא בקרב מוסדות החינוך,  .חושבים, חיים וחוצים עם כל החושים"

לטובת כולנו נדגיש את חשיבות הזהירות  ובים ובפרסום נרחב למודעות.פעילויות תרבות בישב
במידה ונתקלתם במפגע בטיחות  בקרב הולכי הרגל, רוכבי האופניים ומשתמשי הדרך בכביש.

כתובתנו למשלוח מייל נושאת פרסים. בין הפונים תיערך הגרלה  - בסביבתכם אנא צרו עמנו קשר
 .  michalvi@binyamin.org.il -למפגעים 

 
-השבוע השתפרה  זרימת התנועה בין חיזמא לאדם, הודות להסרת אי הפקקים בחיזמא:

התנועה, דבר שהביא להרחבת הנתיב בסמוך לכיכר אדם. בנוסף, מדי יום התייצבו בשעות העומס 
זרימת התנועה. אנו ממשיכים במאמצים  נציג מועצה עם שוטרי משטרת ישראל כדי לשפר את

 לשיפור התנועה, הן בטווח המיידי והן בטווח הארוך. 
 

הספריה האזורית במתנ"ס בנימין מכריזה על תחרות הסיפור   0תחרות הסיפור הקצר תשע"ג
תושבי  אשר ניהלה את הספריה האזורית שנים רבות. ,הקצר תשע"ג לזכרה של  רחל לוין ז"ל

. התחרות נושאת פרסים. ומעלה מוזמנים להשתתף בכתיבת סיפורים קצרים 00בנימין מגיל 
, לספריית המתנ"ס, בדוא"ל 2.0.00 יום ד', כ' בטבת תשע"ג ,תאריך אחרון לשליחת היצירות0 

 בנימין0 בלבד. פרטים נוספים ותקנון ההשתתפות בתחרות נמצאים באתר

www.binyamin.org.il  מתנ"ס  < ספריה אזורית >.  
 

בימים אלה עמותת הותיקים נערכת לקראת האירוע תערוכת אומני בנימין ובית אל הותיקים: 
, בהיכל התרבות באריאל. 24.02.02השנתי של העמותה, שיתקיים בע"ה ביום שני, י"א טבת 

במסגרתו נקיים תערוכה בגלריית ההיכל, בה יוצגו עבודות אומנות של תושבי בנימין הותיקים. 
מי ציור, צילום, פיסול ושאר יצירות אומנות, המעוניינים להציע את עבודתם להצגה אומנים בתחו

בצרוף  - rut.vatikim@gmail.comבתערוכה, מוזמנים לפנות אלינו בימים הקרובים במייל 

mailto:michalvi@binyamin.org.il
mailto:rut.vatikim@gmail.com
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וצעו את העבודות שיתאימו קובץ עם צילומי עבודות. אוצרת התערוכה תבחר מבין העבודות שי
 .151-0505012להצגה בתערוכה.  לפרטים נוספים ניתן לפנות לטל' 

 
 ( בנימין בכדורסל.0X0) יתקיים סטריטבול 02102בתאריך כ"ח כסלו,  :בחנוכה סטריטבול בנימין

תתקיימנה תחרויות  - בנוסף לטורניר - ובמהלכו ,הסטריטבול יתקיים באולם הספורט בעפרה
מחלקת הספורט של מתנ"ס בנימין מזמינה את כולכם  יות ויוגרלו פרסים יקרי ערך.אטרקטיב

להרשמה ופרטים נוספים יש להיכנס לאתר המועצה . לקחת חלק בחוויית ספורט בניחוח חנוכה
 .12-0000000למחלקת הספורט במתנ"ס בנימין או להתקשר 

 
לסדנא ייחודית להעצמה ין מוזמנים מכל רחבי בנימזוגות צעירים 0 סדנת העצמה לזוגות צעירים

הסדנא תעסוק בתכנים הקשורים למשמעות חיי  וחיזוק הזוגיות בשנות הנישואים הראשונות.
הנישואין, התנהלות כלכלית נכונה ונושאי אישות וטהרה, בדגש מעשי, מעבר לתיאוריה שנלמדה 

הרב יהושוע  - הםימיטב המרצים והמטפלים, בינ על ידיבתקופת האירוסין. הסדנא תועבר 
ריקי שפירא, חברת אוצר ומרצים ממרכז גוונים. המפגשים יתקיימו  שפירא, הרב בנימין דוד,
-00011(, בין השעות 20.00.02(, י"ג כסלו )21.00.02(, ו' כסלו )00.00.02בימי שלישי0 כ"ח חשון )

מרכז  - והרשמהלפרטים . ₪ 011עלות לזוג לכל הסדנא0  , במרכז גוונים, שער בנימין.22011
 .152-5000001ובמדור קהילה במתנ"ס  12-5040011גוונים 

 
עשרות תמונות כבר הועלו לדף הפייסבוק "ארץ בנימין". ניתן  תחרות צילומי הסתיו של בנימין:

עדיין להעלות תמונות נוספות, וכן להיכנס ולבחור את התמונה שתזכה בתואר "חביבת הקהל" 
 ידי השופטים(.  )מלבד התמונות שייבחרו על

  
 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין

 
 

 

 


