
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

תשע"באלול ב 'כו  13.9.12                                                                            
 

  

 בפרוס עלינו השנה החדשה

 אנו מברכים את התושבים ומאחלים

 שנה טובה ומתוקה,

 שנת שלווה ,אחווה ואהבה,

 שנת שגשוג ופריחה,

 שנת שלום ובטחון 

 וצוות המזכירות.ועד ההנהלה 

 

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

   www.givon.org.il  האתר של הישובכתובת   

 g.ilm@givon.or   של הישוב הוא( המיילכתובת דוא"ל )  

 נשמח אם תגבירו את השימוש בתיבת הדוא"ל.   

 

 טקס קביעת מזוזה
 באולם האירועים 

 ד' בתשרי , יתקיים  ביום חמישי ,
 ,2012,בספטמבר 20

 19:00בשעה 
 !כולם מוזמנים

 
 
 
 

http://www.givon.org.il/
mailto:m@givon.org.il
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 החזרי נסיעות 
 

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

 
 

 זמני פעילות מזכירות 
 

 בספטמבר  18ועד , ערב ראש השנה  2012בספטמבר, 16 ,המזכירות תהיה סגורה מיום ראשון
 .2012בספטמבר , 19לשגרה ביום רביעי חזרה 

 19 -י המודעות והודעות יתקבלו עד יום רביע  2012בספטמבר , 20 -העלון הבא יצא ביום חמישי ה
  .פטמברסב

 

 
 
 
 
 

 ועדת דת
 
 

 זמני תפילות בראש השנה                                                            

 

                                                            12:21-הדלקת נרות ערב חג   

 19:19יציאת חג                   
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ' בתשרי ג רביעי חול יום יצום גדליה 
 .19:06הצום  סיום  5:10תחילת הצום 

 
 
 
 
 
 

 שעה התפילה

 06:30 התרת נדרים 

 18:25 מנחה ערב ראש השנה

 7:30 שחרית חג ראשון

 9:00 מוסף / תקיעת שופר 

 16:45 שיעור תורה 

 17:45 מנחה

 18:10 תשליך

 19:00 ערבית ליל חג שני

 7:30 שחרית חג שני

 9:00 מוסף / תקיעת שופר

 18:15 מנחה 

 19:00 ערבית 
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 ירמיהו( -רכזת קהילה ) נועה שוראקי
          noanoa171@gmail.com    5295504-052נועה                

 
 

 מלגות לימודים לסטודנטים לשנת תשע"ג
 

החלטנו גם השנה לייעד את תקציב  מלגות הסטודנטים עבור סטודנטים התורמים  לפי המסורת
 .בתחומי חינוך, רווחה וקהילהלקהילה  בפרויקטים  

 
 : קריטריונים

 המלגה מיועדת לסטודנטים תושבי מטה בנימין בלבד )הרשומים בת.ז. כתושבי בנימין(. .1

ודים על תיכוניים דו שנתיים המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון או לימ .2
 ומעלה )סמינרים, הנדסאים וכד'(.

 שעות תרומה לקהילה. 60תמורת ₪  2,000גובה המלגה  .3

 יש למלא טופס בקשה למלגה ) להקפיד לשלוח את כל הנדרש עפ"י הטופס(, הטופס מצ"ב. .4

 .31/12/12אישור לימודים ואישור גובה שכ"ל יהיה אפשר להשלים עד  .5

 פי זכאות כלכלית. המלגה תוענק על .6
 

יש לצרף לבקשה צילום ספח ת.ז + תלושי שכר + אישור לימודים ואישור גובה שכ"ל + הפרויקט 
 שבחרת להתנדב עם אישור של רכזת הקהילה לפרויקט זה.

 
 רק תרומה לקהילה שתבוצע לאחר אישור המלגה תוכר ע"י הועדה.

 
 !   2013סוף זמן ביצוע הפרויקט עד יולי 

 

 .2012באוקטובר , 11כ"ה תשרי תשע"ג  –עד ל  לרכזת הקהילהנוספים נא לפנות לפרטים 

 
 

 רכזת נוער ) אליה זלייט(

 
 ימי הפעילות:

  
-לכיתות ז'לילית מיוחדת... מיועד  לפעילות חובהנפגש   22:00, בשעה ספטמברב 15 -ה יום שבת

 , הרשמה בפייסבוק!ט
 

 20:00ובשעה ח -לכיתות ז'לות חופשית בחדר נוער פעי -18:30, בשעה בספטמבר 20-חמישי היום 
 ט' ומעלה! לכיתות

 
 ה טובה ומתוקה, מלאה בכל טוב והצלחה!לכם שנ שתהיהנוער מקסים 

 
                       

 
 שבוע טוב ומוצלח,

 il.comnoargivon@gma,  2004643-050אליה זלייט , רכזת נוער, 
 

 

mailto:noanoa171@gmail.com
mailto:noargivon@gmail.com
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 (אייל ציפורי  דבר הרבש"צ )
 
 

כך ישנם ברשות -אנו נכנסים לתקופת חגי תשרי, מדובר בחודש רגיש מבחינה בטחונית. בנוסף על
 הפלסטינאית הפרות סדר המוניות בעקבות המצב הכלכלי אשר עלולות לגלוש לתחומי היישובים.

"ב כחלק  מההכנה לחגי תשרי ובמהלך השבוע קיימנו ביישוב תרגיל לכיתת הכוננות בשיתוף מג
החג נעבה את היקף השמירה ביישוב. אבקש מהתושבים להגביר את הערנות ובמיוחד בזמן 

 התפילות ולדווח לי על כל דבר חריג.
אני רוצה להודות ולברך בברכת שנה טובה, את חברי כיתת הכוננות התורמים מזמנם וממרצם 

של חברים המעוניינים להצטרף כחברים לכיתת הכוננות לטובת ביטחון היישוב. חברים/ בנים 
 ם יפנו אלי.אאשמח 

 
 
 

    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
 

     
 
 
 
            

 
 הקטנה ינת המודעהפ

 
 אוכל לבעלי חיים 

 לבעלי החיים.  שאריות של לחם וירקות, לכל מי שטורח להביא לנו  אנו אסירי תודה 

 .054-8178728, 054-9808011ניתן ליצור איתנו קשר בטלפונים הבאים: 

 נשמח להמשיך לקבל שאריות של לחם וירקות וקליפות אבטיח. 

 אנו גרים ברח' האלון אצל משפחת אליהו, בית שישי מצד שמאל.

 ורד ואסף כהן

 
 
 

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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 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 
 
  במתמתיקהשיעורים פרטיים 
 

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

 
 
  שיעורים פרטיים 

מורה בעלת תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה מלמדת שיעורים פרטיים לתלמידי בית הספר 
 050-6999615.:  נת שיעורי בית, קידום וחיזוק במקצועות הנדרשים. לפרטיםיוע בהכס-היסודי 

 

 

 

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

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

 ובנוסף יחידת השכרה עם כניסה נפרדת, לפרטים חדרים , 7ברח' הרותם קוטג'   -  למכירה 

                       050-6241735          . 

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

 050-6277901 בסטנדרט גבוה, לרציניים בלבדוילה   -למכירה 

 052-2603853חדרים ,בראש הגבעה לפרטים  9וילה   - למכירה 

 050-2529090חדרים מדהימה, עם סלון גדול ,מרפסת לכיוון הנוף לפרטים  3דירת  – להשכרה. 
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 זמר דפנה של בסטודיו וקרמיקה אומנות חוגי
 

 בסטודיו והקרמיקה האומנות בחוגי להשתתף אתכם מזמינה ואני, החלה ג"תשע הלימודים שנת
 .שלי

 (. 10.9 שני ביום שיחל המבוגרים חוג מלבד) אוקטובר בחודש החגים אחרי יחלו החוגים
    16.00 – 17.00 השעות בין שני ביום יתקיים' א+  גן לילדי החוג
     17.00 – 18.00 השעות בין יתקיים ומעלה' ב לילדי החוג

  17.00 – 18.00  השעות בין רביעי ביום ומעלה' ב לילדי נוסף חוג
 .הנדרש לפי נוספים חוגים יפתחו נרשמים מספיק ויהיו במידה

 של השני בשבוע לפעול יתחיל החוג 20.00 – 22.00 השעות בין שני ביום מתקיים למבוגרים החוג
  10.9  -ב ספטמבר

  20.00 – 22.00 השעות בין חמישי ביום נוסף חוג יפתח נרשמים מספיק ויהיו במידה
 יהיה בחוגים המחיר, רבים בתחומים יריםהמח עליות למרות! לב שמו

 .כאשתקד
 זמר דפנה 052-2202009: והרשמה נוספים לפרטים
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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

במעבר  -גם השבוע נמשך הליווי האינטנסיבי של כל מחלקות המועצה את תושבי מגרון  מגרון:
מסוגים שונים. מרבית  הלא פשוט לגבעת היקב על כל היבטיו הדורשים מענים מקצועיים

הינן חדשות, אך כמה מהן הובאו לאחר שעברו גלגולים  –הקראווילות שבמיקום החדש של מגרון 
רבים, ומשום כך כמה ממשפחות מגרון לא יכלו עדיין להיכנס לביתן החדש. אנו עושים מאמצים 

 שצצות. גדולים להשלים את מעבר כל המשפחות במקביל למציאת פתרונות לבעיות השונות 
 

מליאת המועצה אישרה את התבחינים למתן תמיכות לשנת   תבחינים למתן תמיכות לעמותות:
 –ואף להוריד באתר מטה בנימין  את פרוט התבחינים והטפסים ניתן לראות .2013

www.binyamin.org.il. שות למלא את הטפסים עמותות העומדות בתנאי התבחינים מתבק
לפרטים ניתן לפנות לשושי במייל  .31.1.2013עד  ,רכזת ועדת תמיכות, ולהגישם לשושי זליקוביץ

g.ilshoshiz@binyamin.or. 
 

גם השנה תעניק המועצה מילגות לסטודנטים התורמים לקהילה בחומי  מלגות לסטודנטים:
חינוך, רווחה או קהילה. זכאים למילגה רק סטודנטים תושבי מטה בנימין, הלומדים לתואר 

שעות תרומה לקהילה )ובכפוף  60שנתיים ומעלה, אשר יתרמו -ראשון או לימודים על תיכוניים דו
כלכלית(. שימו לב, בטרם ביצוע שעות התרומה יש לקבל את אישור ועדת המלגות של לזכאות 
שקלים. טפסי בקשת מלגה  2,000 –באמצעות טופס בקשה למלגה. גובה המלגה השנה  –המועצה 

 –, כ"ה בתשרי תשע"ג. פרטים נוספים וטפסים 11.10.12ניתן להגיש לרכזות הקהילה עד לתאריך 
 באתר בנימין.  אצל רכזות הקהילה או

 
למופע "ניגון  ותיקים מזמינה את ותיקי הישוביםהעמותת  "ניגון ירושלמי" לותיקי היישובים:

אולם התרבות במתנ"ס ב 20:30בשעה  ,בספטמבר 23 ,ז' בתשרי ,ביום ראשוןירושלמי" שיתקיים 
ים, ניגונים השוזר פיוט ,מסע בעקבות המוזיקה של עולי הרגל לירושלים. המופע הוא מסע בית אל

כלי  -סנטור וטאר, יוני שרון -הנחיה וחליל צד, משה שלו -בהשתתפות: הלל מאלי, וסיפורים
עמותת ותיקים  - לפרטים. לאדם₪  30 -עלות השתתפות. גיטרה ושירה -הקשה, אילן קינן

vatikimbakehila@gmail.com7906321-052  ואצל רכזות הקהילה 
בין  - יתקיים שוק ארבעת המינים בשער בנימין, גם השנה, כמדי שנהשוק ארבעת המינים: 

 ;19:30-22:00 -29.9; 08:00-13:00 – 28.9;16:00-22:00 – 27.9) 27-30/9/2012התאריכים 
  השוק יפעל גם במוצאי שבת. ,ז הצפוף"בשל הלו ,השנה(. 08:00-13:00- 30.9

בערב שנה חדשה זו אנו מאחלים לכל תושבי בנימין ולכל בית ישראל שנה טובה, שנה טובה: 
  כתיבה וחתימה טובה, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין
  

http://www.binyamin.org.il/
http://www.binyamin.org.il/
https://owa.binyamin.org.il/owa/redir.aspx?C=3930aa0bd10640fc85153c92ff05f410&URL=mailto%3ashoshiz%40binyamin.org.il
https://owa.binyamin.org.il/owa/redir.aspx?C=3930aa0bd10640fc85153c92ff05f410&URL=mailto%3ashoshiz%40binyamin.org.il
https://owa.binyamin.org.il/owa/redir.aspx?C=3930aa0bd10640fc85153c92ff05f410&URL=mailto%3avatikimbakehila%40gmail.com
https://owa.binyamin.org.il/owa/redir.aspx?C=3930aa0bd10640fc85153c92ff05f410&URL=mailto%3avatikimbakehila%40gmail.com

