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כדאי  1.11., ז תשרי"כ, חוגים יתחילו ביום שלישי  :חוגים

אם אתם לא בטוחים לגבי חוג ורוצים קודם 1 להתחיל להירשם

עד 1 ואז להירשם השיעור הראשוןלנסות אותו ניתן לנסות את 
 ילד חייב להיות רשום ,חוגכדי להיכנס ל, השיעור השני

אני חייבת דף הרשמה 1 אין הרשמה טלפונית  1דרכי

מידע על תאריכי  !תודה על שיתוף הפעולה! חתומה
 1התחלת כל חוג בדף המצורף

עם  מיוחד לתושבי בנימין מופע ס בנימין גאה להציג"מתנ

 גידי גוב הזמר

  ./9:/0בשעה ,בתיאטרון ירושלים , בחשוון' ה, 19//7/1

 !בלבד₪  /9לות כרטיס ע

כל  !מספר הכרטיסים מוגבל .הרשמה אצל רכזות הקהילה

שירות לאומי ומעלה /המופע מיועד למסיימי צבא* !הקודם זוכה

  ילדים/לא תותר כניסה עם תינוקות*    .ז"בהצגת ת

 הזמנת כרטיסים לתושבי בנימין בלבד*

 

 

 :משלחן המזכירות
 

 :כיכר הכניסה לישוב
ביום רביעי האחרון קיימנו פגישה וסיור בשטח ובה השתתפו 

מר , מנהל העבודה בשטח, ם גפנימנהל הפרויקט מר אבינע
 :מ במטרה"והח, ר הועד"יו –איציק שטיינברג 

 לזרז את העבודות של הכיכר 1א
ים הארוכים שנוצרו לאחר קלבדוק את הסיבות לפק 1ב

 1בניית מעגל התנועה
 :להלן סיכום הפגישה

ימי עבודה  1.-7העבודות באזור הכיכר יסתיימו תוך  1.
צעים ולמעשה יש התחייבות שיושקעו כל האמ

ח המשך העבודות בכביש לקרית "בעדיפות לכיכר ע
 1ספר

בימים ראשון ושני הקרובים יתבצעו עבודות בלילה  21
ובמסגרתן גם יוסרו מעקות הבטון שנותרו ובכך יוקל 

 1על זרימת התנועה
אחד הגורמים לפקקים היה עצירת אוטובוסים קרוב  31

1 הוזז יותר למטה לכיכר ולכן מיקום תחנת האוטובוס
לך העבודה תחנת האוטובוס התפרקה ולכן במה

העתקנו לוח המודעות , כמו כן1 הוזמנה תחנה חדשה
בשלב ביניים אחד השומרים 1 לאזור התחנה החדשה

נמצא בשעות העומס באזור התחנה ודואג שהנוסעים 
יעמדו במיקום החדש וגם האוטובוסים וכך לא לגרום 

 1לפקקי תנועה
ביציאה מהישוב  נבדקה אפשרות סלילת מסלול נוסף 41

לכיוון שילת אך מסתבר שלא ניתן בטיחותית משום 
סטרי ועלול לגרום -שמסלול זה יוצא לנתיב דו

לתאונות בהשתלבות עם התנועה המגיעה מכיוון 
 1קרית ספר

 1ניתן להצביע כבר בשלב זה שיש שיפור 51
 בהשתלבות התנועה לכיוון קרית ספר 1א
רי חצייה למרות שלא יהיו מעב –בטיחות הולכי הרגל  1ב

הבטיחות השתפרה משום שמהירות הנסיעה ירדה 
משמעותית באזור הכיכר וגם נתיב התנועה יותר צר 

 1לעומת עי התנועה שיותר רחב
 לסיכום 61
וזו הערכת מומחה התנועה שלאחר סיום , סביר להניח 1א

התנועה , קיון הכיכר מכל המכשוליםיהעבודות ונ
 1תזרום הרבה יותר טוב והפקקים יתקצרו

ביל אנו ממשיכים במאמצים יחד עם גורמים במק 1ב
נוספים להרחבת הכביש לשני נתיבים לכל כיוון 

הסיכוי לכך גדל 1 והתקנת רמזורים בצומת הישוב
לאור עבודות החציבה שבוצעו במסגרת הפרויקט 

 1הנוכחי
 1נסיעה בטוחה נאחל לכולנו

 
 1גמר חתימה טובה

 מוטי רוזיליו  

           מזכיר הישוב

    :מועדת חסד
הפרויקט היה 1 טובהתודה לכל מי שנטל חלק בכרטיס השנה  

 1ליוזמות של ועדת החסד הצלחה גדולה וגייסנו תרומה נכבדת
תודה מיוחדת לחברי ועדת החסד שהתקשרו ושלחו הודעות 

 1לתושבים כדי לעודד את השתתפותם ביוזמה
 1תודה לתושבים שתרמו בעין יפה

 1על הדפסת הכרטיסים  , ייסון נוייק'תודה לג**
 1על הציור היצירתי', כתה ח, תודה לאלחנן קמסלר

 1אנחנו מקווים שפרויקט זה ישוב גם בשנים הבאות
 
 :בקשות חשובות 2
אם יש לכם פירות מיותרים על העצים שברצונכם לתרום  -

ישנם 1 אנא צרו איתי קשר באופן מידי -ח האוכל בישוב"לגמ
שיוכלו לעזור לנו בקטיף בשבוע הקרוב וכך , תלמידים בחופשה
אם ברצונכם  1 פירות ליעדם לקראת החגנוכל להביא את ה

 1צרו קשר, לקטוף פירות
אם ביכולתך להציע  1 ח נסיעות"גמ: מיזם חדש בהתהוות -

פתוחים להצעות )או להקים אתר או עמוד בפייסבוק , הסעה
צרו קשר עם דבי נידרברג , (מקוריות

(g@gmail.comdniderber ) רינהשאו 

יישר כח להן על היוזמה  (serenas@012.net.il 1) שטיין
 1בפיתוח שירות נצרך זה

  !איחולי גמר חתימה טובה לכולם
 442.-10-979 חני טבק
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 !צום קל! גמר חתימה טובה

  151-4154100:  נייד חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 chanaschuster@gmail.com:  מייל

 
hol Hamoed SukkotTiyul C 

Vaad Mekomi Chashmonaim and Vaad Chiburim 
invite yishuv residents to a tiyul on Sun., Sept. 

day of Chol Hamoed Sukkot.  The group  
st

22, 1
will leave at 8 AM from the Moadon Noar and will 

.return at 8 PM 
 er childCost:   115 shekels per adult, 95 p 

Registration in the yishuv office. 

Tour guide:  Aharon Shimoni 
Details on bulletin boards and yishuv e-mail list  

 
 

 !תודה    :רכזי נוער
מברכים את נועה  הועד המקומי ועובדי המזכירות

1 ואברמי גרוס עם סיום תפקידם כרכזי נוער בישוב
נועה ואברמי שרתו את הישוב ואת נוער הישוב 

במסירות ובאהבה , במשך שלוש שנים בצורה נאמנה
ועל כך אנו מודים להם ומאחלים להם הצלחה , רבה

 1בהמשך דרכם
בהזדמנות זו נברך את מוריה הימלפרב שנבחרה  

נאחל לה 1 1.11.3. -וער ותתחיל מלתפקיד רכזת נ
 1הצלחה בתפקידה שתמשיך לקדם את ילדנו

 
 ,בברכת גמר חתימה טובה

 מזכיר הישוב , מוטי רוזיליו

 

 :טיול בחול המועד סוכות 
ועד מקומי וועד חיבורים מזמינים את תושבי 

ה ביום ראשון "הישוב להצטרף לטיול אי
בבוקר  0יוצאים ב1  2299מ סוכות "חוה של
 21:111עדון הנוער וחוזרים בשעה וממ

 :בתוכנית
סיור רכוב בדרך נופית לאורך -נחל הבשור***

באר וחווה ,נחל הבשור מלווה בירידה לתצפיות
 1'מ 01קדומים ולגשר החבלים שאורכו 

המקום הוכר -העיר המקראית בתל באר שבע***
בזכות רחובות ,כאתר מורשת עולמית של אונסקו

והשערים מתקופת  החומה,המחסנים,העיר
 1האבות

צביעת 9רפאות:פעילות יחודית לילדים
 1פיתות בטבון9כדים

ביקור במוזיאון -ין בנבטים'מורשת יהדות קוצ***
ובבית הכנסת העתיק של אחת הקהילות 

 1שילוב מסורת ואקזוטיקה1הקדומות בעם היהודי
   אהרון שמעוני-הדרכה
1 (וסכולל אוטוב) לילד₪  95, למבוגר₪  5..: המחיר

  1הרשמה במזכירות
 בבוקר' נא להירשם אצל נאוה עד יום ב

 

 
 

  

 

 פינת הברכות
  מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 

לסטיב ודינה טובר ולברוס וקרן זיון לרגל : אירוסין

 אירוסי נילי לאיתן
ליוסי ורבקה ורקר לרגל אירוסי בתם חגית לאביעד *

 שיין
 בתם יעל לעידו בנימינילחיים ורבקה כהן לרגל אירוסי *
לברכה וחיים ברמן וליוסי ומיכל ויזל לרגל אירוסי יוסי *

 לענבל
  

, לדן ומרילין בקר לרגל הולדת הנכדה*: לידות

 בת לברני ואילת
בן לשירה , לדני ובידי גורדון לרגל הולדת הנכד*

 ונתנאל דרסנר
 

: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל
vaad_bryna@012.net.il 

 

 

 

 :עמותת ותיקים בקהילה
 

ותיקי בנימין ובית אל  לאהוב את ישראל דרך הרגליים

 מהחרמון לאילת בשביל ישראל מטיילים

 תכנית מפורטת מופיעה באתר של הישוב
.netwww.rammod 

 
 שבת במצדה

מוזמנים להשתתף +( 55)ותיקי הישוב 
בשבת מיוחדת בבית ההארחה במצדה 

1 ..221, כסלו' כ-ט"י, בשבת פרשת וישב
 ארוחות ',סיור במצדה ביום ו השבת כוללת

 עםהרצאות וסיור במהלך השבת , שבת
 "1ארץ אהבתי"

₪ 095-מחיר לזוג  
 ניתן להירשם דרך בריינה או דרך לאה מדעי

1 המקום מוגבל 1כל הקודם זוכה1 קום מוגבלהמ
 1כל הקודם זוכה

 
המקסימות והמסורות לנשים !! יישר כח

ס לילדים "בתוך ביהבת שבוע  שקיימו קייטנה
 1אוגוסטחודש ב

 

ז "כ, ניפגש שוב ביום שלישי:  גיל הזהב

 1בבוקר במועדון נוער 9:11ב , 1.1., תשרי
 !נשמח לראותכם

  :מ"חוה שיעור נשים בשבת
 

    5:31.:  בשעהרב שמעון בוחניק    :מרצה
 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה

 
 5.:5.לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב
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