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 ותמזכירהדבר 

 הודעת מזכירות 
 

 המזכירות תהיה סגורה  18.7ושני  17.7בימים ראשון 
 .מזכירה לטיול עם הנוערהעקב יציאת 

 
 

 דבר הרבש"ץ                                  
ם בשכונה הערבית בדרך השבוע ביצעה יחידת פיקוח של המינהל האזרחי מספר הריסות למבנים לא חוקיי

 לישוב ומקום פרצו מספר מהומות. אני מבקש מתושבי הישוב לא ללכת על ציר התנועה מחשש לעימותים.
 

 השבוע ביום שלישי בלילה הונח מטען חבלה מאולתר על השער החקלאי של גדר הביטחון סמוך לישוב.
 המטען התלה ע"י סיור מג"ב ובהמשך נוטרל.

אן ולקראת האפשרות כי חרונה עליה באירועים החבליים בגזרה לקראת חדש הרמדאנ וחווים בתקופה הא
 ז מדינה פלסטינאית .רכבספטמבר תו

אבקש מהתושבים לגלות ערנות ביחוד בימים אלה של החופש הגדול לגבי חפצים ואנשים חשודים בישוב 
 ובסביבתו.

 

 השער באמצעות הטלפון פתיחת הפס מחובר למערכת . הותקן פס דריכה בשער הישובכידוע 
וכעת על מנת לפתוח את השער בעזרת הטלפון, יש לעמוד עם הרכב על הפס ולחייג את המספר של שער, 

לטובת פתיחת השער ע"י הולכי רגל ורכב דו גלגלי הותקן לחצן על הקורה המחזיקה את השער בצד 
 המדרכה, יש ללחוץ על הלחצן ולהתקשר למערכת פתיחת השער.

 
 רבש"ץ -אייל ציפורי                                                                                                    

 
 
 

 תזונה נכונההרצאה: 

 סימה זלייטמרצה: 

 11.7.22חמישי  יום: 

 12:22בשעה: 

 מקום: מועדון היקב
 

 הפתעה קולינרית

 כולם מוזמנים.
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 אתר האינטרנט של הישוב 
אנו מועניים להקים מחדש את האתר האינטרנט של הישוב ולהפיח בו חיים חדשים. מעוניינים במתנדב 

אשר יקח על עצמו פעילות חשובה זו ולעבוד בשיתוף עם ניר ארנסטי אשר יטפל בכל העניינים הטכניים של 
 ההקמה ואחזקת האתר נשמח מאוד להענותכם.

 

 בישוב 01 -חגיגות ה
 שנה לישוב 30 -תנדבים להקמת צוות חשיבה לקראת חגיגיות האנו מעוניינים במ

 מי שמוכן להירתם לטובת העניין מתבקש  לפנות לטלי במזכירות. 
 

 ערבי עדות 
 ועדת תרבות  מקדמת את נושא הפעילויות בישוב , אנו מתכוונים להתחיל בסדרה של ערבי עדות

עוד בסדרת ערבי עדות ערב  ערב בסגנון יווני, מריקאי ובקרובאחת לחודש, התחלנו בערב בסגנון דרום א
 י ועוד....תימני, ערב מרוקאי, ערב פרס

 תושבים הרוצים לעזור בנושא מוזמנים לפנות למזכירות. 
 
 
 

 ועדת דת
 יערך טיול לחברי הישוב גבעון החדשה, הטיול ישלב אטרקציות וקברי צדיקים. 18/7בתאריך 

 
 ם()יתכנו שינויים קלי –מסלול הטיול 

 

 בוקר באולם בית הכנסת. תדרוך וארוחת     8:00-8:30
 סיור אתר המבקרים של מקורות באתר אשכול. 11:00-12:30
 .67קייקים או בריכת הקצינים ברמה"ג ותצפית על קרבות  13:30-15:00
 ארוחת צהריים בעמיעד. 15:30-16:30
 ביקור בעמוקה. 17:00-17:30
 ביקור במירון. 18:00-19:00

 הגעה לישוב.           21:00
 

 5453554-124אצל מני שרון  41.4 -איש, הרשמה עד ה 11הטיול מותנה בהשתתפות של 
 

 הישוב היקרות!נשות 
 

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

 (ם מראשגיע ולחוות.)רצוי לקבוע יואתן מוזמנות לה
 054-5604694בברכה שלומית 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מכל הלב
 

 חיל הנדסה בה"דב התקופה רכות לנמרוד נמיר על סיוםב

 והצלחה בהמשך השירות בחיל

 בישוב החברים והחברותמאחלים 
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 וערנ

 שבוע הבא7
 

נא  -מהכיכר העליונה   7:00יציאה בשעה -טיול יומיים לצפוןנצא לטיול קיץ :  – 45.4-44 -ביום ראשון ושני ה

 ועם כל הציוד! להגיע בזמן

 .27.7 -שיתקיים בתאריך ה שפיים,יום אחרון להרשמה לפארק המים  -46.4 -יום שלישי ה

וימשיך עד  22:30בסימן ישראלי, הלילה יתחיל בשעה  לילה לבןנעשה  -14.4-11 -יום רביעי וחמישי ה

עילויות, נבשל ונצפה במרתון סרטי בורקס קלאסיים... השעות הקטנות של הלילה... במהלך הלילה נעשה פ

 מיועד לבוגרי ז' ומעלה.

 באולם האירועים והפעם יוקרן הסרט:קולנוער יתקיים ה - 43711בשעה  11.4 -יום שישי ה

 במקום ימכרו פופקורן, שתייה, ממתקים ועוד...₪,  5" , עלות כניסה: 3" צעצוע של סיפור 

 

 נא להירשם בזמן ע"י טופס הרשמה בלבד!!! -לא תהיה הרשמה מאוחרת
 
 

 
 יריד ספרי לימוד 7 

 

 , באולם האירועים ) לפני תחילת הקולנוער( 11.4-יתקיים ביום שישי ה
 

 היריד ייפתח רק למשפחות אשר נתנו ספרים!- 41711-42711בין השעות 
 וכל ספר -היריד ייפתח לכלל תושבי הישוב -42711-43711בין השעות 

 ₪. 2 -ב יימכר
 

 הזדמנות אחרונה להצטרף ליריד !!!  -השבוע
 

 כל משפחה אשר תתרום ספרי לימוד תוכל לקחת ביריד ספרי לימוד אחרים כמספר הספרים אשר נתנה.
 גם משפחות שאינן צריכות ספרי לימוד וברשותן ספרים אשר תוכל לתרום הרי זה מבורך.

 
 

 

 פעילויות לילדים7 
 

 לויות לילדים, ונמשיך אותה לפי המתכונת. השבוע התחלנו את הפעי
הילדים מתבקשים להגיע עם בסגנון הישרדות"  –" חפש את המטמון בשבוע הבא הפעילות הינה 

 .17:00נעלי ספורט ובקבוק מים לחדר נוער בשעה 
 

 שבוע טוב ומוצלח,
 

 noargivon@gmail.com,  2004643-050אליה זלייט , רכזת נוער, 
 

 

 

mailto:noargivon@gmail.com


 1 

 
  קולנוער:
 ביום שישי 

 .227 -ה
 00:11שעה: 

 באולם האירועים
 "3" צעצוע של סיפור 

 ₪  5כניסה: 

 במקום ימכרו פופקורן,

  יה ועוד...ישת

 
 
 
 
 
 

 חדש בגבעון !                                        

 חוג ג'אגלינג בלונים ואוריגמי
 וכלוגם אתם ת

 לפסל צורות בבלונים

 לבצע להטוטי ג'אגלינג

 וקיפולי נייר

 בחוג של ערן הלהטוטן

250-5592155 

 לגילאי א' ומעלה

 
 לשיפור המוטוריקה והקואורדינציה

 להגברת הבטחון העצמי ויכולת עמידה מול קהל
 לשיפור יכולות ריכוז ודיוק                                                    
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 בהדרכתה וניהולה של תמי חמו )סייעת גן תפוח( הצהרון של גבעון
 )לילדים וותיקים( 1.9.2011צהרון יחל את פעילותו החל מיום חמישי ה

 ? מה בתוכנית

חוג אפייה  ות ופעילויות יום יומיות של חוגים הפעלות וסדנאות כגון חוג חיות, חוג תיאטרון,חווי
                                                                     ... חוג אומנות ג'ימבורי שעת סיפור אחת לחודש ועוד ועוד        ובישול, 

המון . ארוחת צהריים חמה ומגוונת שתסופק ע"י קייטרינג התעשיינים וארוחת ארבע פרי וכריך
 .הצהרון יעבוד בחופשות לפי מתכונת משרד התמ"ת כיף והנאה גם בחופשות החגים

ישנה אפשרות לשעה נוספת בתוספת  , 16:00 - 13:30  ה, –ימים א : שעות הפעילות
ניהול הצהרון יהיה תחת פיקוחה של . מלאים בחופשות הגןהעלות כוללת את הימים ה .תשלום

 .לוח חופשות צהרון יחולק בתחילת השנה ,תמי חמו להסדרי תשלומים לפנות ישירות לתמי

 

 

 בברכת שנה טובה ומוצלחת

 ,  025363552  1214641313 –תמי חמו 

 
 
 

 י

 
 
 

 ינת המודעה הקטנהפ

 דירות להשכרה

  ג'קי 052-2388429כז הישוב , כניסה נפרדת , לפרטים :ים מרוהטת במררדח 2.5מיידית. 

  050-2529090חדרים, נוף מדהים, יפה ומסודרת מתפנה באמצע אוגוסט, לפרטים:  4דירה 
 
 
 

 תרומת מקרר
 לגן תפוח בישוב דרוש מקרר בדחיפות, מי שיוכל לתרום לנו כזה נשמח מאוד, 

 תודה מראש הילדים וצוות הגן. 
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 וחתולים חיסוני כלבים
 

ד"ר אפריים קרן, למטרת  - קר ביישובנו וטרינר המועצהיב  17:00-18:00בין השעות  31.7 -ביום ראשון ה

באמצעות שובר תשלום  -החיסון יתבצע בחדר הדואר הישן. התשלום  חיסוני כלבים וחתולים נגד כלבת.

 02/9977113ביה במועצה: של בנק הדואר )ניתן לקבלו מזכירות( או דרך כרטיס האשראי במחלקת הג

באמצעות שובר תשלום של בנק הדואר שניתן לקבלו במשרד הישוב או דרך כרטיס  -התשלום  .)קלמן(

מועדי החיסונים ביישובים מפורסמים גם באתר  ן()קלמ 02/9977113האשראי במחלקת הגביה במועצה: 

חודשים , חייב אחת לשנה  3כל בעל כלב שכלבו מעל גיל   binyamin.org.ilhttp://www.המועצה 

 ולחסנו נגד כלבת.  לחדש את הרשיון להחזקתו

  

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 
 אגרת רישוי חיסון שבב 

 111 27.5 69 114.2 ללא שבבכלב לא מעוקר/מסורס 

 111 27.5 0 405.2 עם שבבכלב  לא מעוקר/מסורס  

  30  01 בב מחודשהתקנת ש

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 

אגרת 
סימון 
 בשבב

מחיר 
 החיסון

 אגרת רישוי

 36 14 0 50 עם שבבכלב  מעוקר/מסורס  

 36 14 69 446 ללא שבבכלב מעוקר/מסורס  

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 

אגרת 
סימון 
 בשבב

מחיר 
 החיסון

 אגרת רישוי

 0 14 0 41 חתול/ה מעוקר/ת

 0 27.5   14.2 וקר/תחתול/ה לא מע

 
 
 

 + 45טאי צ'י לגילאי  ישיעור

 . 20:30וחמישי  20:00שיעורים יתקיימו באולם האירועים בימים שני 

 כולם מוזמנים!!!   –למצטרפים חדשים שיעור היכרות ראשון ללא תשלום 

ית , מסייע תרגול טאי צ'י באורח סדיר מקל על בעיות גב, מפרקים, לחץ דם, משפר את המערכת החיסונ

 לשחרור מתחים, משפר את יכולת הריכוז והסבלנות ועוד...

התרגול מתבצע בתנועות איטיות, מתוך מודעות פנימית לזרימת התנועות, יציבת הגוף והרפייתו ומשמש 

 כסוג של מדיטציה בתנועה.

ים בבית ספר שנ 4השיעורים יועברו ע"י מדריך טאי צ'י מוסמך ויינגט, לאחר הכשרה אינטנסיבית במשך 

 לטאי צ'י בסין.

 121-0404043בדבר פרטים נא לפנות לאייל  

 

http://www.binyamin.org.il/
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 דרושה מתנדבת 
 דרושה מתנדבת לטיול עם קשישה בשעות היום בישוב לפרטים נא לפנות למזכירות לטלי.

 

 

 בייביסיטר
 054-7321133 -נערה רצינית ואחראית לבייביסיטר לשעות הערב / לילה שירלי
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 צה האזוריתמועהדבר 
  שרים בבנימין7

 
שר ההסברה, יולי אדלשטיין, ביקר השבוע בבנימין, כדי להכיר מקרוב את מערך ההסברה של בנימין, ולבחון 

שיתופי פעולה. השר ביקר במרכז המבקרים "נחלת בנימין" ובתל שילה, והתרשם מאד ממראה עיניו. בישיבת 
 רויקטים שונים של הסברה. הסיכום אמר השר שישמח לבחון שיתוף פעולה בפ

בסוף השבוע שעבר ביקר בבנימין הח"כ הרב מנחם אליעזר מוזס, סגן שר החינוך מטעם יהדות התורה, כדי 
להכיר מקרוב את החינוך התורני בבנימין. הוא ביקר בתלמודי תורה בתל ציון, מכמש ועלי, ובמרכז המבקרים. 

 י התורה בבנימין, ובעיות שבפתרונן הוא יוכל לסייע.בפני השר הועלו סוגיות שונות הנוגעות לתלמוד
 

  השתלמות מובילי סיורים7
 

בהמשך להשתלמות מובילי סיורים שהתקיימה במזרח בנימין בשנה שעברה, תתקיים בקרוב השתלמות 
מובילי סיורים במערב בנימין. ההשתלמות מיועדת לתושבים החפצים להשתלב במערך ההסברה וחיבור 

משפחה, חברים, שותפים לעבודה  –לית בבנימין. כל תושב בבנימין יכול להיות שגריר הסברה החברה הישרא
כולם אנשים שביכולתנו להזמינם לסיור היכרות בבנימין. מטרת ההשתלמות היא להכשיר תושבים להיות  –

 מובילי סיורים כאלה.  
נעלה ונילי, ותודרך על ידי חזקי  ההשתלמות תתמקד בעטרת, נוה צוף, גוש טלמונים וגבעת היקבים, דולב

. פרטים באתר 27.7.11בצלאל, מורה דרך מומחה לאזור זה. ההשתלמות תתקיים ביום רביעי, כ"ה בתמוז, 
 (.9977140-02)או טל'  michale@binyamin.org.ilבנימין ובמייל: 

 
  מיזמים קהילתיים7

 
Strat-up  יוצא לדרך! מדור קהילה במתנ"ס בנימין מזמין את התושבים להגיש מיזמים חברתיים   3חברתי

מקוריים וייחודיים ולזכות בתמריץ כספי ובליווי מקצועי מתאים. את היוזמות יש להגיש עד לתאריך ב' באב 
 .02-9973425או לפקס  kehila5@matnas-binyaminלמדור קהילה  2.8.11תשע"א, 

 052-5666190ים ניתן להוריד באתר המועצה אול אצל רכזות הקהילה. לפרטים נוספים: דרורה טפס
 ובפרסומים ביישובים.

 
 ליגות בנימין7 

 
משחקי חצי הגמר  –בליגת כדורסל בוגרים  בימים אלה מתקיימים שלבי הגמר בליגות הקטרגל והכדורסל.

ביום  עלי( באולם בעפרה. -גבעת הראל, עפרה  -השחר  , ט"ו בתמוז )כוכב17/7יתקיימו ביום ראשון הקרוב, 
 והגמר הגדול )גם כן בעפרה(. 3-4רביעי שאחריו ייערכו משחקי 

, י"ט בתמוז(. מקום 21/7משחקי חצי הגמר יתקיימו ביום חמישי הקרוב, ) –ח' -בליגת קט רגל לגילאי ז'
 המשחק והקבוצות שיעלו ייקבעו עם תום המחזור האחרון. 

אתר  –לקחת חלק בהפנינג הספורטיבי ולעודד את הספורטאים. לפרטים ועדכונים נוספים  מוזמנים כולכם 
 .www.binyamin.org.ilבנימין : 

 
 : עמותת הותיקים

 
לה מזמינים את ותיקי הישובים לאירוע נוסף בסדרת אירועי הקיץ: "זה עמותת ותיקי בנימין ובית אל והישוב שי

עם עינת קאפח, על מערכות יחסים באמצע החיים בראי הקולנוע: זוגיות  -קורה במשפחות הכי טובות" 
מאוחרת, הקן המתרוקן, ועוד, כולל צפייה בקטעים נבחרים מסרטים העוסקים בסוגיות אופייניות לשלב החיים 

 +.55ה  של גילאי
למשתתף. ₪  30בתל שילה. מחיר:  20:30ביולי, בשעה  20הערב יתקיים ביום רביעי הקרוב, י"ח בתמוז, 

 .vatikimbakehila@gmail.com 7906321-052כיבוד מוגש במקום. לפרטים נוספים 
 
 

 ןשבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימי
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