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 דבר המזכירות

 עמודי התאורה בישוב 

    את שם  למזכירות במידה ופנס תאורה לא עובד יש למסור –לאחרונה מספרנו את עמודי התאורה בישוב 

 הרחוב ,ומספר עמוד התאורה.

 

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

 

 אנו משקיעים מאמצים רבים בטיפוח הישוב וניקיונו.  ניקיון הישוב 

 לתוך פחי האשפה.אנו מבקשים בכל לשון של בקשה את עזרכתכם: אשפה בייתית לזרוק 

 גזם לפנות למקומות המיועדים לכך.

 ה טובה.יש לגזום את הצמחיה הגולשת לשטח הציבורי,תודה ושנ

 

 ריד אומנות ויצירהי

 יריד אומנות ויצירה לקראת השנה החדשה 

 בחצר היקב. 23:11-20:11בין השעות   3122בספטמבר  32 -יתקיים ביום שישי ה

 הנכם מוזמנים לבוא וליהנות מאומנות ויצירה, מוסיקה, יין תוצרת היקב וכיבוד קל.

 !!!נשמח לראותכם !

 

 שות הישוב היקרות!נ
 ן המקווה שבה לפעולה. לידיעתכ

 לטבילה במקווה סגולות רבות לבריאות פיזית, רוחנית, להתחדשות ועוד.... 
 אתן מוזמנות להגיע ולחוות.)רצוי לקבוע יום מראש(

  150-5010060בברכה שלומית 
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 וערנ
 שבוע הבא:

 

 :  .729 -יום שלישי ה

 ה!פעילות חוב -במועדון נוער 00:11: בשעה ח'-לילדי כיתות ז'

 במועדון נוער9 71:11: בשעה לילדי כיתות ט' ומעלה

 

 יב': -קורס הכנה לצבא לילדי כיתות יא'

 

נציגים מהעמותה של " אריות יהודה" , ארגון המכין לצבא9 ) מצורף לינק של  התקיימה פגישה עם .719 -ביום שלישי , ה

  האתר שלהם להתרשמות(9

 

אליי במהרה9 בקורס, נא לפנותכל מי שמעוניין להשתתף   
http://www.arayot.macronet.co.il/ 

 

 אירוח כקהל בתכנית טלוויזיה:  :הזדמנות חד פעמית

 

 שודר בטלוויזיה! התוכנית תכקהל  “  the voice “ מזמינים אותנו להתארח בתכנית

   קליינשטיין, אביב גפן ושלמי שבת9בתכנית : שרית חדד, רמי 

 לא עולה כסף9  -המנחה: מיכאל אלוני999 כל מי שמעוניין ההרשמה אצלי

  בנווה אילן9 00:11בשעה  02901תאריך: 

 כמובן שנצא רק עם מינימום נרשמים ! -ש"ח9 01עלות הסעה: 
 

  דים:פעילויות ליל
 

 9שני יום הפעילות הקבוע לשנת הלימודים הקרובה הינו יום

 במשחקיה 02:11בשעה  .709 -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, 
 
 
 
 
 

 מכל הלב

 לשני ממן

 המקסימה ברכות ואיחולים

 לרגל גיוסך לצה"ל

 מאחלים הצלחה רבה בהמשך דרכך

 מכל החברים והחברות בישוב.
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 נת המודעה הקטנהפי

 151-0377612חדרים מרוהטת,ולרצינים בלבד  0.5מכירה וילה ל 

  151-0372230,  151-7002676, לפרטים : חדרים, מרוהטת חלקית , כניסה מידית  3להשכרה . 

   150-5010060, 5721251חדרים ומרפסת לפרטים  2להשכרה דירה יפה  דו מפלסית   
        150-6235556חדרים ,כניסה נפרדת לפרטים  3.5להשכרה      ♦
 153-2362207חדרים ,כניסה מיידית לפרטים  3להשכרה  דירה      ♦
 . 151-2232223רווחים,לפרטים חדרים מ 2להשכרה      ♦
 151-27231101לפרטים  2.22.22חדרים יפה כניסה נפרדת מתאריך  3להשכרה      ♦
  

 שיעורים פרטיים במתמטיקה
  

 מהנדס בעל ניסיון רב במתן שיעורים פרטיים במתמטיקה בכל הרמות ובהכנה למבחנים ורענון החומר 
 153-6516633לקראת שנת הלימודים  לפרטים : דני 

 
 ספרית בגבעון החדשה 

 
 שנות נסיון  33חדש בגבעון חדשה ספרית מקצועית מצרפת מקבלת לקוחות בביתה,

 תספורות,פסים ,פו ועוד...
 קרול.  150-3302352לנשים ונערות בלבד,לפרטים 

 
 

 השבת אבדה
 

 או בישוב מספר פריטים ששייכים כנראה לאחד מתושבי הישוב.נמצ
 ,ציוד לאופניים וכמו כן קלמר בית הספרמשקפת 

 למי שאבד ,יש לבוא למזכירות בשעות פעילות המזכירות בלבד.
 
 
 
 

 החדשה לגבעון חוזר" בריא לגדול"
 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

 .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 גבעון, אירועים באולם
 

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

קמ"ט איכות הסביבה מקיים קורס לנאמני ניקיון, שמיועד לתושבים שחשים הזדהות עם הצורך בהגנה על  קורס נאמני ניקיון:

מקנה תעודת נאמן ניקיון מטעם  הסביבה ועל משאבי הטבע, ומעוניינים גם לפעול בתחום זה9 השתתפות בשלושת שעות ההדרכה

דוד צדוק,  –9 לפרטים והרשמה 01:11-00:11, ז' בתשרי, בשעות 1901900-המשרד להגנת הסביבה9 הקורס יתקיים בבית אל ב

לידה, מספר זהות, כתובת, )יש לשלוח שם, תאריך  22299-17..או בפקס  david@sviva.gov.ilקמ"ט איכות הסביבה: 

 מספרי טלפון ונייד וכתובת דוא"ל(9 מספר המקומות מוגבל9

 

התאחדות הסטודנטים יחד עם המשרד לאזרחים ותיקים והמועצה האזורית מטה בנימין פותחים תוכנית  מלגות סטודנטים:

צון לחזק את מעמדם של האזרחים חדשה למלגות לסטודנטים שמטרתה העמקת הקשר בין הצעירים לאזרחים הותיקים, מתוך ר

 הותיקים בחברה בישראל9

 סוציאלית לפני תחילת עבודתם9-הסטודנטים שישתתפו בתוכנית יידרשו להשתלמות פסיכו

 שעות במהלך שנה אקדמית9 071והוא יינתן תמורת התנדבות של  ₪,  1111 -סכום המלגה 

)יש לציין: שם,  sara@binyamin.org.ilד לשרה שראל סטודנטים המעוניינים במלגה זו מתבקשים לפנות במייל בלב

 יישוב מגורים, מוסד לימודים, תחום לימודים(9

 מידע אודות מלגת המועצה לסטודנטים יפורסם בחודש הקרוב9 

)חיילים קרביים ותומכי לחימה בשילוב עם מצב ד לסטודנטים זכאים בלב -מילגות נוספת שניתן לקבל באזורנו: מלגת ידידים 

 - מלגות הפדרציה של יהדות מרוקוו ;הפנייה ל"ידידים" היא דרך העמותה -( , מותנית בביצוע התנדבות ביישוביםכלכלי

מיועדות לכלל האוכלוסיה וניתנות בשל מצב כלכלי9 המלגות ניתנות לקראת סוף השנה האקדמית9 פרטים יפורסמו לקראת ה

 ועד הגשת הבקשות9מ

 

מופיעה מידי חודש "החידה  הממ"דביומן "מבראשית" של ילדי בתי הספר חידה חודשית באתר בנימין: 
החידות מופיעות גם העוסקת ב"ארץ בנימין". בין פותרי החידה יוגרל מדי חודש שי נאה.  -החודשית" 

 .http://www.binyamin.org.ilבנימין את הפתרון לחידה יש לשלוח דרך אתר באתר. 

 

במגרון להזכירכם, ביום ראשון הקרוב ייערך אי"ה אירוע התעוררות והתחברות   אירוע התעוררות והתחברות במגרון:

מעמד סליחות עם הפייטן  - 79:11הרב שמואל אליהו בשיחת התחזקות;  - 79:11בשיתוף המועצה ותנועת קוממיות9 בתכנית: 

ר' משה חבושה9 במעמד רחב זה נצביע על היאחזותנו במקום, נוסיף קומה רוחנית ומעשית, ונשדר עוצמה החשובה כל כך 

 בתקופה זו לעם ישראל ולמנהיגיו9

 

אומנים וסוחרים, בימים ראשון עד רביעי שבין  –גם השנה יתקיים בשער בנימין יריד ארבעת המינים   רבעת המינים:יריד א

יום כיפור לסוכות9 ביריד יימכרו כל צרכי החג, מתנות לחג, חפצי אומנות, הלבשה ועוד9 עלות דוכן לארבעת ימי המכירה רק 

 117-00001009-ו לשקלים9 המעוניינים בהקמת דוכן ביריד יפנ 111

 

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין
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