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 בפרוס עלינו השנה החדשה

 אנו מברכים את התושבים ומאחלים

 שנה טובה ומתוקה,

 שנת שלווה, אחווה ואהבה,

 ופריחה, שוגשגשנת 

 שנת שלום וביטחון.

 ועד ההנהלה וצוות המזכירות

 שעות וזמני פעילות המזכירות
 ערב ראש השנה.  11.9.22סגורה מיום רביעי  היהתהמזכירות 

 0.20מודעות והודעות יתקבלו עד יום רביעי  1.20.22חמישי  העלון הבא יצא ביום
  
 
 

בודה רבה בנקיון הישוב.השנה לקראת החג הבא עלינו לטובה השקענו מאמצים וע
 יהיו שלושה ימי שבתון רצופים. לא יהיה פינוי

 מכלי האשפה. ולא יהיו עובדי נקיון. אנו פונים ומבקשים 

 שימרו על הנקיון.

חילקנו לתיבות הדואר שקיות אשפה אטומות.אנא השתמשו בהן והכניסו את 
 השקיות לתוך מכלי האשפה. לא להניח מחוץ למיכל.

 חוץ למיכלי האשפה נקרעות ע"י החתולים והזבל מתפזר לכל עבר.שקיות מ
 שתהיה לכולנו שנה טובה ומבורכת.שנה של איכות חיים טובים.
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 נשות הישוב היקרות!

 לידיעתכן המקווה שבה לפעולה. 
 לטבילה במקווה סגולות רבות לבריאות פיזית, רוחנית, להתחדשות ועוד.... 

 רצוי לקבוע יום מראש(אתן מוזמנות להגיע ולחוות.)
  000-0100190בברכה שלומית 

 

 ועדת דת
 זמני תפילות בראש השנה                                                            

                                                            21:11- הדלקת נרות ערב חג  

 21:11     -הדלקת נרות שבת 

        20:11               -יציאת שבת
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

צום גדליה )נדחה(יחול יום ראשון ד' 
 בתשרי 

 21100ביום הצום  0120תחילת הצום 

 
 
 

 בר הרבש"צ:ד
 

מחלקות של חיילים  1בסוף השבוע האחרון בעקבות העלאת רמת הכוננות קיבלנו ליישוב 
 יין והביאו לחיילים מכל טוב.. אני רוצה להודות לכל התושבים אשר נרתמו לענ00מגדוד 

 מצורף מכתב תודה אשר קיבלנו מהחיילים1

 תודה!שבוע בו התארחנו ביישובכם, רוצים אנחנו לומר -לאחר סוף

 על האירוח הלבבי,
 על היחס החם, האכפתיות והדאגה,

 על האוכל הטעים שלא הפסיק להגיע,
 הרצון לעזור בכל רגע נתון,

 ובכלל, תודה על הרגשה ביתית ומשפחתית! –ר האפשרות להשתמש במוסדות הציבו
 באהבה והערכה רבה,

 לוחמי ומפקדי פלוגת החוד
 .00גדוד בזלת 

 שעה התפילה

 21120 מנחה ערב ראש השנה

 01:0 שחרית חג ראשון

 9100 תקיעת שופר

 201:0 מנחה

 20100 תשליך

 21100 שיעורי תורה

 29100 ערבית ליל חג שני

 01:0 שחרית חג שני

 9100 תקיעת שופר

 21100 מנחה 

 1100 שחרית שבת

 20100 שיעורי תורה

 20100 מנחה

 21100 ערבית



 

 
 1להזכירכם

אנו נמצאים עדיין בתקופה רגישה מבחינה ביטחונית ובנוסף אנו כבר בתוך חגי תשרי. אבקש 
 יג.מתושבים להגביר את הערנות במיוחד בזמן התפילות ולדווח לי על כל דבר חר

 

 צח"י
דב ולכל החברים וכן אשר -שבוע שעבר ביצענו פגישה לחברי הצוות. אני מודה למר שיקו בר

הקדישו מזמנם והגיעו לפגישה. אנו מתכננים לבצע מספר מפגשים נוספים, ע"פ חלוקה 
 לצוותים ולהעמיק את הידע והכשירות של כל חברי הצוות. 

 בזמן משבר/חירום יישוב מוזמנים לפנות אלי. חברים אשר מעוניינים להצטרף לצוות ולסייע
 

 שנה טובה
 אייל הרבש"צ.

 

 נוער

 שבוע הבא:

 

 : 01.4 -יום שלישי ה

  -במועדון נוער 0:44.: בשעה ח'-לילדי כיתות ז'

 במועדון נוער1 04:44: בשעה לילדי כיתות ט' ומעלה

 

 יב': -קורס הכנה לצבא לילדי כיתות יא'

 

קיימה פגישה עם נציגים מהעמותה של " אריות יהודה" , ארגון המכין הת 0412 -ביום שלישי , ה

  לצבא1 ) מצורף לינק של האתר שלהם להתרשמות(1

 

 כל מי שמעוניין להשתתף בקורס, נא לפנות אליי במהרה1

http://www.arayot.macronet.co.il/ 

 

 דמנות חד פעמית: אירוח כקהל בתכנית טלוויזיה: הז

 

 כקהל התוכנית תשודר בטלוויזיה!  “  the voice “מזמינים אותנו להתארח בתכנית 

   בתכנית : שרית חדד, רמי קליינשטיין, אביב גפן ושלמי שבת1

 לא עולה כסף1  -המנחה: מיכאל אלוני111 כל מי שמעוניין ההרשמה אצלי

                 בנווה אילן1 0:44.שעה ב 11.4.תאריך: 

                            כמובן שנצא רק עם מינימום נרשמים ! -ש"ח1 4.עלות הסעה: 
 

 פעילויות לילדים: 
 

 1שנייום הפעילות הקבוע לשנת הלימודים הקרובה הינו יום 

 במשחקיה 1:44.בשעה  01.4-יום שני ה הפעילות הקרובה:

 

 פעולות(  4-ש"ח ל 05להזכירכם: התשלום על הפעילויות הינו חודשי ) 

 באחריותכם לשלוח את הילדים לפעילויות.
 

 שבוע טוב ומוצלח,

 noargivon@gmail.com,  3554042-505אליה זלייט , רכזת נוער, 
 
 

http://www.arayot.macronet.co.il/
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 שנה טובה ומתוקה
 
 

 נת המודעה הקטנהפי
 
  000-1100902חדרים מרוהטת,ולרצינים בלבד  1.0למכירה וילה 

   000-0100190, 00:0200חדרים ומרפסת לפרטים  :להשכרה דירה יפה  דו מפלסית   
        000-9:10009חדרים ,כניסה נפרדת לפרטים  1.0להשכרה      ♦
 19:210:-001חדרים ,כניסה מיידית לפרטים  1להשכרה  דירה      ♦
 . 122:1::-000חדרים מרווחים,לפרטים  :להשכרה      ♦
 0:10010:-000לפרטים  2.22.22חדרים יפה כניסה נפרדת מתאריך  1להשכרה      ♦
  

 שיעורים פרטיים במתמטיקה
  

מהנדס בעל ניסיון רב במתן שיעורים פרטיים במתמטיקה בכל הרמות ובהכנה למבחנים 
 ורענון החומר 

 001-1001911רטים 1 דני לקראת שנת הלימודים  לפ
 

 ספרית בגבעון החדשה 
 

 שנות נסיון  11חדש בגבעון חדשה ספרית מקצועית מצרפת מקבלת לקוחות בביתה,
 תספורות,פסים ,פו ועוד...

 קרול.  :000-110:10לנשים ונערות בלבד,לפרטים 
 

 השבת אבדה
 

 משקפת ,ציוד לאופניים וכמו כן קלמר בית הספר
 שוב מספר פריטים ששייכים כנראה לאחד מתושבי הישוב.נמצאו בילמי שאבד 

 ,יש לבוא למזכירות בשעות פעילות המזכירות בלבד.
 
 

 דרוש טרמפ בתשלום
 
 ה' )אפשר גם לחלק מימים( מרמות ,בית ספר ממלכתי דתי-( בימים א' 9ו  1בני ) ילדים 7-ל

 ,יעל זדה.  000-0011101לגבעון החדשה . 
 
 

את כל החברים בשנה טובה,ותודה למי שמביא בגדים ישנים לניקוי  מברך  ,ישראל אהרוני
 מכונות הדפוס.

 
 
 
 



 

 
 

 החדשה לגבעון חוזר" בריא דוללג
 לילדים נכונה ותזונה ספורט חוג

 
 .נוספת לשנה ממשיכים אנו שעברה בשנה החוג הצלחת לאחר

 'ד -ו' ב: בימים יתקיים החוג השנה
 

 :קבוצות לשתי ויתחלק
 .נכונה ותזונה כיף, ספורט –' ו -'ד

 אורח והקניית גופנית פעילות של בשילוב קבוצתית הרזיה סדנת –' ט-'ז
 .בריא חיים

 
 1202/977 בתאריך היכרות ליום מוזמנים הנכם

 70:99: בשעה ו-ד לכיתות
 .71:99: בשעה ט-ז ולכיתות

 .החדשה גבעון, אירועים באולם
 

 :והרשמה נוספים לפרטים
 959-1/45505 יאיר,  950-1054490 אסנת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 תקצירית מהמועצה האזורית

 

 

המועצה האזורית מטה בנימין מברכת את כל תושביה ואת כל בית ישראל בברכת שנה טובה,  :שנה טובה

שנת בנייה והתרחבות, שנת התבססות ופריחה, שנת שלום ושלווה, שנת גאולה וישועה1 תכלה שנה 

 כותיה1וקללותיה, תחל שנה ובר

 

 04.01מליאת המועצה אישרה את התבחינים למתן תמיכות לשנת : תבחינים למתן תמיכות

 WWW.BINYAMIN.ORG.ILאת פרוט התבחינים והטפסים ניתן לראות ולהוריד מאתר המועצה 

עמותות העומדות בתנאי התבחינים מתבקשות למלא את הטפסים ולהגישם לשושי זליקוביץ רכזת ועדת 

 0.1.104.01תמיכות עד 

 SHOSHIZ@BINYAMIN.ORG.IL1לפרטים ניתן לפנות גם לשושי במייל 

 

לאחרונה שוב סובלים נהגים רבים בבנימין מעומסים כבדים במעבר בחורים  :עומסי תנועה בחיזמא

ם להקל )חיזמא(, כחלק מהגברת הכוננות לאירועי סמפטמבר1 אנו מודעים למצב ועושים מאמצים רבי

 את המצב במישורים שונים1ולפתור 

 

בימים אלו נשלמת הפקתה של מפת תיירות חדשה לבנימין1 בעלי עסקים תיירותיים : מפת תיירות בנימין

מוזמנים בזאת להעביר תמונה באיכות טובה וכן תיאור  -בבנימין שטרם העבירו חומר פירסומי למפה 

 מילים(1  02)עד פעילותו קצר של המקום ו

 שירות אינו כרוך בתשלום1ה

 021.41 -כ"ז תשריעד ליום   go@bunyamin.org.ilלכתובת:בהקדם את החומר יש לשלוח 

 

אומנים וסוחרים, בימים  –ם השנה יתקיים בשער בנימין יריד ארבעת המינים ג  :יריד ארבעת המינים

ראשון עד רביעי שבין יום כיפור לסוכות1 ביריד יימכרו כל צרכי החג, מתנות לחג, חפצי אומנות, הלבשה 

-420-שקלים1 המעוניינים בהקמת דוכן ביריד יפנו ל 244ועוד1 עלות דוכן לארבעת ימי המכירה רק 

0..02001 

 

 שנה טובה ושבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין
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