
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

גתשע"כה' תשרי   11.10.12                                                     
 
 

 (, שרון בסלויהודה ברוינר )  רותדבר המזכי
 02-5362022, 02-5362131:   טלפון

   www.givon.org.il  האתר של הישובכתובת   

 m@givon.org.il   של הישוב הוא( המיילבת דוא"ל )כתו  

 נשמח אם תגבירו את השימוש בתיבת הדוא"ל.   

 
 

 ג'מבורי 
 

 הג'ימבורי יהיה סגור עד להודעה חדשה, על מנת  להגיע להסדר ביטוח עבור פעילות זו. 
 
 
 

 החזרי נסיעות 
 

 . ע"י בית הספר , חזיר את הטפסים +מערכת שעות חתומהיש לה  - לתשומת לבכם 
 מי שלא יחזיר את הטפסים ,לא יוכל לקבל החזר נסיעות.

 
 
 

 שעות פעילות הדואר בישובנו:   

 

 עד שעה משעה  יום בשבוע

 20:00 18:00 יום ראשון

 13:00 10:00 שני יום

 18:00 15:00 שלישי יום

 20:00 18:00 רביעי יום

 15:00 12:00 חמישי יום

http://www.givon.org.il/
mailto:m@givon.org.il
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
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 ירמיהו( -רכזת קהילה ) נועה שוראקי

          noanoa171@gmail.com    5255504-052נועה    

    
 

       
בבוקר,  נפגש כולם באולם האירועים   10:00בשעה  2012באוקטובר  20ביום שבת , בתאריך  

 למשחק חוויתי מגבש. 
   המשחק מיועד לתושבי היישוב, בודדים, זוגות, משפחות או כל הרכב אחר.

יתנהל המשחק.  המתמודדים יתרכזו באולם האירועים, שם יקבלו כתבי חידה והנחיות כיצד
המטרה היא להסתובב ברחבי הישוב ולמצוא, על פי החידות, עשר מילים המופיעות על גבי 

 שלטים, תמרורים, סטיקרים וכד'.
 יינתנו לזוכים במקומות הראשונים. כדאי להגיע !!שווים פרסים 

 הרשמה מראש אצלי במייל/ במזכירות.
 
 

 רכזת נוער ) אליה זלייט(

 מיקום אור הפעילותית רובד גילאי עד שעה שעה מ תאריך יום בשבוע

 חדר הנוער פעילות חופשית   ח-ז 20:30 00:11 14.10.12 יום ראשון

 חדר הנוער פעילות חופשית    ט' ומעלה   20:30   יום ראשון 

 חדר הנוער פעילות חובה    ט' -ז' 20:00 19:00 18.10.12 יום חמישי 

 חדר הנוער פעילות חופשית    כולם   21:11 18.10.12 יום חמישי 
 

 פיינטבול:
 

 באוקטובר, נצא לפיינטבול ירושליים בבית ברל יחד עם ישוב ענתות  27 -ביום שבת, ה
 .11:30יציאה מהישוב בשעה 

 , לא תהיה הרשמה מאוחרת, 21.10.12הרשמה עד תאריך 
         שור הורים חתום.ההרשמה לפיינטבול באישור הורים ,יש להעביר אליי או למזכירות אי

 מספר מקומות מוגבל...
 

 סדנאות הורים 
 

 . מירב והמיטבהשואפים לתת לילדינו את  , אנו כהורים
 השנה ברצוננו לתת לילדים אפילו עוד יותר וזה כולל גם אתכם ההורים.

 .  ההרצאה, , בהנחייתן של ויויאדלר על פי שיטת  לסדנת הוריםלהרצאת מבוא אתם מוזמנים 
בשעה  2012 באוקטובר 16 -ביום שלישי בכהן ופנינה ישראלי )מנחות מתמחות( , תתקיים -בייר

 הרצאת המבוא הינה בחינם ואין בה התחייבות להשתתפות בסדנא. ביקב. 20:30
 .2012בנובמבר , 13 מתוכנן של הסנדא:  תאריך פתיחה
 למשפחה ₪  250 –עלות הסדנא 

 
 מפגשים  24 –משך הסדנא 

 משפחות. 10-12 –שתתפים מס' מ
 

 הסדנא להורים בלבד,ללא הצוות החינוכי במעון.
 , בברכת אור ואהבה 

 דורית הדר מנהלת מעון . 
 

mailto:noanoa171@gmail.com
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 פינת הפרסום

 
 
 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 

 054-4558234ולהעניק לך עיסוי מפנק ומרגיע ,או טיפולי לפי הצורך. רענן 
 
 
 
 שיעורים פרטיים במתמתיקה 
 

 מהנדס בעל ניסיון רב במתן שיעורים פרטיים במתמטיקה בכל הרמות ובהכנה למבחנים 
 052-8508922ורענון החומר לקראת שנת הלימודים  לפרטים : דני 

 

 נדל"ן
 
 02-5361903: לפרטים מיידי.  מרוהטת חלקית, חדרים, 4דירת   – להשכרה . 

 050-5218073 - יורם : לפרטים. מרפסת  ,ר"מ 90מפלסים  2דירת סטודיו  - להשכרה 

 050-7723542,לפרטים  חדרים, בשכונת הזית 7דו משפחתי ,  - ה/השכרה למכיר. 

 050-6277901 בסטנדרט גבוה, לרציניים בלבדוילה   -למכירה 

 052-2603853חדרים ,בראש הגבעה לפרטים  9וילה   - למכירה 
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 תקצירית מהמועצה האזורית
 
 

ל מע –מספר מרשים של מבקרים הגיע לטייל בבנימין בחול המועד השנה  סיכום תיירות סוכות:
אלף איש. גם השנה קדם לחג קמפיין תקשורתי בעיתונות, באינטרנט וברדיו, ונפרסה  45,000

רשת מתן מידע לרבבות המטיילים, שכללה מרכז מידע טלפוני, מידע אינטרנטי ומרכזי מידע 
וחלוקת מפות בצמתים. גם שחקנים והדרכות חיכו לבאים באתרים השונים. פרטים נוספים על 

 באתר בנימין. -מין בחג המטיילים בבני
 

, 11.10.12כפי שפורסם בעבר, התאריך האחרון להגשת בקשה למלגה הוא  מלגות לסטודנטים:
שקלים, שיוענקו לסטודנטים זכאים שיתרמו  2,000כ"ה בתשרי. השנה עומד גובה המלגה על 

ל שעות התנדבות. בטרם ביצוע ההתנדבות יש לקבל את אישור ועדת המלגות ש 60לקהילה 
באמצעות טופס בקשה למלגה שאותו יש להגיש לרכזות הקהילה. פרטים נוספים  –המועצה 
 אצל רכזות הקהילה או באתר בנימין.  –וטפסים 

 
מתנ"ס בנימין מזמין את  תושבי בנימין למופע מיוחד עבורם בלבד  יהודית רביץ לתושבי בנימין:

. המופע יתקיים בע"ה בד' בכסליו, שקלים בלבד לכרטיס 30יהודית רביץ, במחיר מיוחד:  –
(. ההרשמה אצל רכזות הקהילה )המופע מיועד למסיימי 21:00, בתיאטרון ירושלים )בשעה 18.11

 צבא / שירות לאומי ומעלה(.
 

"מה הקשר בין הצלחה,  -ותיקי בנימין מוזמנים לאירוע האזורי הקרוב  הרצאה לותיקי בנימין:
מומחה לפיתוח חשיבה  -צאה מרתקת מפי רפאל כהן הר -חשיבה יצירתית ושנה חדשה?" 

יצירתית ומחבר הספר "האיש שהצליח לשנות את הסרט". ההרצאה תתקיים ביום שני הקרוב, 
 לאדם. כיבוד יוגש במקום.₪  30 –בתל שילה. עלות השתתפות  20:30, בשעה 15.10כ"ט בתשרי, 

 
קין", שהתחיל לצאת לפני כחודש, נשלח "ותי –עלון עמותת ותיקי בנימין ובית אל  :2"ותיקין" 

 דרך המייל לרשימת הותיקים. העלון מכיל עדכונים מהמתרחש בעמותה, מאמרים, דיונים ועוד.
 שליחת שם וכתובת על ידילעשות זאת  יכול - ואת כתובת מי שלא העביר עדיין

ית "ותיקין" במדור המתנ"ס באתר י, או דרך כרטיסtikim@gmail.comnews.va למייל
 מועצת בנימין.

 
 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו גם בפייסבוק 

  
 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין

 
 

  
 

 

 

https://plus.google.com/u/1/me?authuser=1

