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 דבר המזכירות

 

 ועד ההנהלה וצוות המזכירות
 מאחלים גמר חתימה טובה       

 וצום קל לכל התושבים

 

 יש להחזיר את הטפסים +מערכת שעות חתומה ע"י בית הספר לתשומת לבכם 
 לא יוכל לקבל החזר נסיעות.,מי שלא יחזיר את הטפסים 

 

 יצירהד אומנות וירי

 אומנים ויוצרים אשר הציגו את יצירותהם. 12-כ השתתפונערך בישובנו יריד אומנות יצירה,ביריד  11/9/11ב1

 ו ממוזיקה טובה,טעימת יינות,ויכולנו לרכוש יצירות אומנות,תכשיטים,ויינות במחירים אטרקטיבים.נכולנו נה

 .יים את האירוע תודות לאומנים המשתתפים ,ותודות לחברים אשר תרמו מזמנם לק

,. ישראל אהרוני, רויטל בן דוד,פיני זלייט,ואליעזר ארינסטי.יואב בן חיים,ניר ל,ן שלנותודה לישראל התחזוק
 שמאע 

 את שמם. לשרונה המזכירה,וליתר החברים שלא הזכרנו

  יצליחהאירוע שתודה מיוחדת לרונית גורני ,אשר לא חסכה טרחה ומאמץ,כדי 

 ה,דני יקותאליבברכת גמר חתימה טוב

 1ובהזדמנות זו אנו מודים מכל הלב לדני יקותאלי ,אשר יזם והוציא לפועל את היריד 
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 דבר הרבש"ץ   

 ביום כיפור שער הישוב יהיה סגור וסייר הביטחון יגיע מדי פעם לפתוח את השער, אבקש מהתושבים 

ו כן אבקש להזכיר לנערים המעוניינים המעוניינים להיכנס או לצאת את הישוב להמתין עד בוא הסייר, כמ

 להגיע ל ג.זאב בערב החג כי צעידה לכיוון זה מסוכנת ואינה מומלצת מבחינה ביטחונית.

 אייל צפורי רבש"ץ                           אני מאחל לכל התושבים גמר חתימה טובה וצום קל...          

       
 
 שות הישוב היקרות!נ

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

 אתן מוזמנות להגיע ולחוות.)רצוי לקבוע יום מראש(
  250-5020090בברכה שלומית 

 
 
 

"חיי אדם"   ביום כיפור יהיו שני מוקדי תפילה האחד בבית הכנסת 

 ., והשני באולם האירועים

 

 בשני המקומות להלן זמני התפילות                                      

 

 יום שבת, יום כיפור:                             ערב יום כיפור:שישי, יום 

 .20:12 שחרית בשעה                         .20:12 –סליחות בשעה 

 10:05 מנחה בשעה                                   .25:12 –שחרית בשעה 

 .10:02נעילה בשעה                              .20:12התרת נדרים בשעה 

 .15:50ותקיעת שופר בשעה  סיום הצום                                    .11:22 –מנחה בשעה 

 .11:12התרת נדרים  בשעה  

 .10:52תחילת הצום בשעה 

 .15:12כל נדרי בשעה  –לך אלי 
 

 

 .לבית הכנסת עד כניסת החג תן לתת כפרותני

                                                       

 גמר חתימה טובה
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 רענו
 שבוע הבא:

 

 השבוע לא יתקיימו פעולות! 

 

 יב': -קורס הכנה לצבא לילדי כיתות יא'

 

ינק של האתר שלהם " אריות יהודה" , ) מצורף ל עמותת  שלמי שמעוניין עוד להצטרף לקורס הכנה לצבא 

  להתרשמות(.

 אנא פנו אליי במהרה.
http://www.arayot.macronet.co.il/ 

 

 

 אירוח כקהל בתכנית טלוויזיה:  :הזדמנות חד פעמית

 

 ר בטלוויזיה! שודהתוכנית תכקהל  “  the voice “ מזמינים אותנו להתארח בתכנית

   בתכנית : שרית חדד, רמי קליינשטיין, אביב גפן ושלמי שבת.

 לא עולה כסף.  -המנחה: מיכאל אלוני... כל מי שמעוניין ההרשמה אצלי

  בבוקר בנווה אילן. 0:11בשעה  71.71תאריך: 

 כמובן שנצא רק עם מינימום נרשמים ! -ש"ח. 71עלות הסעה: 
 

  דים:פעילויות ליל
 

 ולאחר מכן ימי הפעילות יועברו לימי שישי. -לא יתקיימו פעילויות לילדים החודש

 

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

 באחריותכם לשלוח את הילדים לפעילויות.
 
 

 שבוע טוב ומוצלח,

 צום קל לכולנו!

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

 

 נת המודעה הקטנהפי

 252-0155921חדרים מרוהטת,ולרצינים בלבד  0.5מכירה וילה ל 

  252-0151110,  252-5001659חדרים, מרוהטת חלקית , כניסה מידית , לפרטים :  1להשכרה . 
        250-9115559חדרים ,כניסה נפרדת לפרטים  1.5להשכרה      ♦
 251-1191105חדרים ,כניסה מיידית לפרטים  1להשכרה  דירה      ♦
 . 252-1111111חדרים מרווחים,לפרטים  1להשכרה      ♦
 252-1511202לפרטים  1.11.11חדרים יפה כניסה נפרדת מתאריך  1להשכרה      ♦
  

 שיעורים פרטיים במתמטיקה
  

 פרטיים במתמטיקה בכל הרמות ובהכנה למבחנים ורענון החומר מהנדס בעל ניסיון רב במתן שיעורים 
 251-6526911לקראת שנת הלימודים  לפרטים : דני 

 
 
 

http://www.arayot.macronet.co.il/
mailto:noargivon@gmail.com
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 החדשה לגבעון חוזר" בריא לגדול"
 לילדים נכונה ותזונה ספורט חוג

 
 .נוספת לשנה ממשיכים אנו שעברה בשנה החוג הצלחת לאחר

 'ד -ו' ב: בימים םיתקיי החוג השנה
 

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

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

 1202/977 בתאריך היכרות ליום מוזמנים הנכם
 70:99: בשעה ו-ד לכיתות
 .71:99: בשעה ט-ז ולכיתות

 .החדשה וןגבע, אירועים באולם
 

 :והרשמה נוספים לפרטים
 959-1/55505 יאיר,  950-1055590 אסנת

 
 
 
 

 

 
 

 טיפולי פנים מגוונים גם לנוער.•
 פדיקור.•
 מניקור.•
 איפור.•
 עיצוב גבות.•
 שעוות פנים וגוף.•

 

 לגברים:
 טיפולי פנים ופדיקור.

 אות111אשמח להתר
050-3630010    /01-5630010 

 

 קוסמטיקאית מקצועית ומוסמכת –שרה אילוז 
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 צירית מהמועצה האזוריתקת
 

 

 
עם העלייה במספר יידויי האבנים, פונים תושבי בנימין רבים למיגון רכבים. נהלי המיגון המפורטים  מיגון רכבים: 

ד הרישוי בכדי למלא טפסים ולקבל את אחוזי הזכאות מופיעים באתר בנימין. לתשומת לבכם, בטרם הגעתכם למשר
 הצטיידו באישור תושב ממזכירות היישוב.  –למיגון 

 
מלבד המלגות שפורסמו בתקצירית לפני שבועיים )מלגה למתנדבים עם ותיקים ביישובים, ומלגת  מלגות המועצה: 

המועצה הלומדים לתואר ראשון. על פי "ידידים"(, גם השנה כמדי שנה תעניק המועצה מלגות לסטודנטים תושבי 
 09החלטת ועדת המלגות המורכבת מנציגי היישובים, המלגות יוענקו גם השנה בכפוף לשעות התנדבות בקהילה )

שקלים(. טפסים, דרישות והנחיות מעודכנים הועברו לרכזות הקהילה  999/ –שעות התנדבות בקהילה. גובה המלגה 
ולמשרדי היישובים, וניתן למצאם גם באתר מטה בנימין. לתשומת לבכם, את טפסי בקשת המלגות יש להעביר 

לאחר מכן לא נוכל לקבל בקשות שיגיעו באיחור. לאחר אישור המלגה, ניתן  – 5.79.77/-לרכזות הקהילה עד ל
רק תרומה לקהילה שתבוצע לאחר אישור המלגה תוכר על ידי ועדת המלגות. סוף  -התחיל בפרויקט ההתנדבות ל

. כספי המלגות יועברו רק לאחר הגשת טופס רשמי המאשר את ביצוע /97/יולי  –זמן ביצוע פרויקט ההתנדבות 
 הטופס נמצא באתר בנימין או במשרדי היישובים. –ההתנדבות 

 
זה הזמן להזמין מכרים וחברים מכל רחבי הארץ לאתרי בנימין הפתוחים ומשודרגים בחול המועד  ין:סוכות בבנימ

שחקנים, סוכות והפעלות ימתינו לכם באתרים השונים. פרטים במודעות ובאתר האינטרנט של מטה  –סוכות 
 בנימין.

 
ימין, לשלוח תמונות מהסוכה היפה מטה בנימין מזמין אתכם, תושבי בנאתר  :תחרות צילומי סוכות באתר בנימין

את יזכו בפרס: מצלמה, סל מוצרים, וספר.  נבחרותשלכם, ולהשתתף בתחרות הסוכה היפה. שלוש הסוכות ה
  יש לשלוח לכתובת התמונות

hevra.org.il-atar@binyamin  לציין שם משפחה, ישוב ומספר  יש. 5279277/עד לתאריך כ"ה בתשרי
 פרטים באתר מטה בנימין. טלפון.

 
ביוזמת חברי הליכוד העולמי, יתקיים אירוע הצדעה מרכזי להתיישבות בבנימין,  הליכוד העולמי בסוכות במגרון:

במגרון. תושבי בנימין מוזמנים אף הם להצטרף לעצרת , 71.79ביום שלישי שבחול המועד סוכות, כ' בתשרי, 
בהשתתפות ח"כים ושרים, ולחזק את המסר לראש הממשלה: חברי הליכוד  70:99רכזית שתתקיים בשעה המ

 ואוהבי הארץ דורשים שמגרון תישאר לעד חלק בלתי נפרד מההתיישבות בארץ ישראל.
 

ן שטרם תיים בבנימיבימים אלו נשלמת הפקתה של מפת תיירות חדשה לבנימין. בעלי עסקים תיירו: מפת תיירות בנימין

 52)עד פעילותו מוזמנים בזאת להעביר תמונה באיכות טובה וכן תיאור קצר של המקום ו -רסומי למפה העבירו חומר פ

 מילים(. השירות אינו כרוך בתשלום.

 .52.71 - כ"ז תשריעד ליום   nyamin.org.iligo@bלכתובת:בהקדם את החומר יש לשלוח 

 

 .5175מליאת 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 תמיכות עד 

27.7.5175. 

 .SHOSHIZ@BINYAMIN.ORG.ILתן לפנות גם לשושי במייל לפרטים ני

 

 –לותיקי בנימין בשני מוקדים  סדרת הרצאות וסיורם –הזדמנות אחרונה להירשם ל"קתדרה" : קתדרה לותיקים בקהילה

 עפרה וחשמונאים. נותרו מקומות ספורים.

 www.Binyamin.org.il בנימיןאתר  -ם ולקבלת טופס הרשמה  לפרטי
 .1016257-125או בטל'   vatikimbakehila@gmail.comבמייל העמותה 

 

 

 טובה, המועצה האזורית מטה בנימין שבת שלום וגמר חתימה

 

 

 

 
 
 
 
 

 

mailto:atar@binyamin-hevra.org.il
mailto:atar@binyamin-hevra.org.il
https://owa.binyamin.org.il/owa/redir.aspx?C=50b5b705688e495383821b23577ad656&URL=mailto%3a%d7%9cgo%40bunyamin.org.il
https://owa.binyamin.org.il/owa/redir.aspx?C=50b5b705688e495383821b23577ad656&URL=http%3a%2f%2fwww.binyamin.org.il%2f
https://owa.binyamin.org.il/owa/redir.aspx?C=50b5b705688e495383821b23577ad656&URL=mailto%3aSHOSHIZ%40BINYAMIN.ORG.IL
mailto:vatikimbakehila@gmail.com
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 עדכון ועד מתיישבי בנימין ערב יו"הכ תשעב.

כמו אחרים גם אנחנו נערכנו לאפשרויות השונות. יחד עם ח"כ מיכאל בן ארי ארגנו צעדה עממית של  -ספטמבר אירועי

(.  האנשים נשאו דגלי DCOם והקישור )ל אל עבר המחסום של מנהלת התיאו-יהודים שיצאה משער הכניסה לישוב בית א

ישראל וצעדו בשירה. הצעדה נועדה לבטא את אחיזתנו בקרקע, את העובדה שאנחנו כאן לנצח, וכי לא תקום מדינה ערבית 

 נוספת בלב ארץ ישראל. 

אלחנן בן נון נערכה כרגיל מזה כחודשיים תפילת מנחה ושיעור של הרב ביום שישי שבו דיברו נתניהו ואבו מאזן באו"מ, 

צו שטח צבאי סגור מאז ההרס והפנוי שהיו בסגר . שטח זה נבשטח החקלאי שבין הישוב אש קודש לעלי עין שבגוש שילה

כוחות הצבא  שאיימו על היהודים. מאות ערבים מהכפר קוצרה הסמוך עם דגלי אש"ף נהרולמקום  .חודשים 4במקום לפני 

 נהרג ערבי אחד. מעימות אלים איתם צאהשהיו במקום הניסו אותם לעבר הכפר וכתו

זהו  . בעיתוני יום א של "הארץ" "וישראל היום"  נכתב שהכל התחיל בגלל מתנחלים שהציתו שדות והיו ידויי אבנים הדדיות

. לאור זאת, שלח דגלי ישראל שתושבי אש קודש הניפותיאור שקרי של מה שקרה שם. למעשה מה שהרגיז את הערבים היו 

 התנצלות ברורה ביותר.ובו דרישה להעיתונים מכתב אזהרה שני מערכות , למשפטי של הועד עו"ד דורון ניר צבי היועץ ה

  .תביעות דיבה ולשון הרעאחרת נצא נגדם ב

. כל כולל התנהגות לא אנושית וברבריתלאחרי ההרס הנורא במגרון לפני חודש אנחנו כבר יודעים שהם מסוגלים  - מאחזים 

ומד על הפרק של ההריסות באופן מידי זה הישוב גבעת אסף והגבעה החקלאית "גל יוסף"  בכניסה המזרחית של כרגע מה שע

 .גוש שילה

אנחנו מתארגנים למאבק בשלושה תחומים עיקריים: בתחום הפוליטי, בתחום התקשורתי, ובתחום מאבק השטח, יחש עם 

 כולות נוספים.

 

או שיש בידו מידע על משהו כזה  מתבקש להודיע מיד  ,תנועה חשודה , אוםמי שרואה כוחות גדולים נעים על הצירי

 .503-4550204שעות בפלא  34לרועי מהועד בשיחת טלפון או הודעה 
אותנו לאחר מכן הן שמשמש תיעוד . זהו בארועים אלו ולצלם כל אלימות מצלמותלהסתובב עם  חשוב –אם אתם יכולים 

להעביר אותם אלינו וליצור קשר יש  . ן בצד המשפטי לתביעות עתידיות על אלימותבהעברה לכלי התקשורת השונים וה

 בטלפון הרשום לעיל.

 תודה רבה

 בברכת גמר חתימה טובה 

 איציק שדמי 

 יו"ר ועד מתיישבי בנימין

 

 


