
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 היכונו לארועי הקיץ בבנימין

היכונו להופעות  !המועצה והמתנ"ס עושים לכם את הקיץ
קיץ מהנה שמותאם לכל הגילים. ם, בוהפעלות ביישובי

 לראשונה רועים ולהרשמה יפורסמויההפניות לא
בקבוצות הווטסאפ של "בנימין עכשיו" ובמסרונים. 

 הצטרפות תמצאו באתר המועצה.קישור ל

 מוזמנות יקרות משפחות צמי״דרועים, יבמסגרת הא
כ״ה  5/7ב -מזרח בנימין  להפנינג קיץ חגיגי לכל המשפחה.

כ״ז בתמוז  7/7ב -מערב בנימין , בתמוז בשער בנימין
בתוכנית: מתנפחים, שולחנות משחק, דוכני  . בחשמונאים

. פרטים פינת קפה ועודמידע להורים, צלם מגנטים, 
 והרשמה באתר המתנ"ס.

 2021יוני ב 16/ תשפ"א  בתמוז 'ו

ושים אנשי  דר –נפתחים גני תקשורת במזרח ובמערב 
 צוות

מזרח  ב ;נפתחים גני תקשורת בבנימיןבשעה טובה 
-מערב עם סל טיפולים רחב. דרושים: צוות פראבו

.  רפואי, מנתחות התנהגות, עו"ס ומטפלות רגשיות
קורות חיים  . הדרכה מקצועית במקום ותנאים טובים

 ll@shtilim.org דוא"לל

 

שומרים על אדמות בנימין מפני ההשתלטות הערבית  
 המסוכנת

מחושב ומתוכנן של הרשות הפלסטינית והאיחוד במהלך 
בכל דמות המדינה אמשתלטים הערבים על האירופי, 

המועצה פועלת רבות ההתיישבות ביהודה ושומרון. מרחב 
  ,ת מעקב ובקרה בשטחלמניעת ההשתלטות באמצעו

חשוב שציבור   ,ובאמצעים משפטיים. כדי להצליח
התושבים יכיר את הנעשה ויהיה שותף בפעולה וביוזמה.  
מוזמנים לצפות בכנס שערכנו לפני מספר שבועות בו 
מתואר הנושא באופן מקצועי:  

https://youtu.be/Bgv2VGWbSfs 

יתקיימו   16:30בשעה  י"א בתמוז 21.6, הקרוב ביום שני
שמאורגנות על ידי   צעדות בנקודות רבות ביהודה ושומרון

  מטרת הצעדות מספר ארגונים בהם מועצת בנימין.
 הבלתי חוקית תהשתלטות הערבילהמודעות  עלות אתלה

בהשתתפות אישי   יתקיימו הצעדות. קריאה לפעולהו
גוש טלמונים, שער  :בנימיןבבנקודות שונות  ,ציבור

האירוע  בנימין, גוש שילה, כוכב השחר, גוש אדומים.
בהובלת תנועת נחלה, ובאישור ובתיאום עם כוחות 

פרטים  . 058-7800847הביטחון. למידע נוסף ובירורים: 
 נוספים באתר המועצה.

 עוזרים לילדים הזכאים לסיוע רפואי

תושבים להם ילדים בגילאי גן ויסודי עם בעיות רפואיות  
יהיו שכגון אלרגיה, סכרת ואפליפסיה לא מאוזנת ייתכן 

ממשו את זכאותכם   זכאים לסיוע רפואי במוסד החינוכי.
המידע המלא נמצא באתר המועצה:  והקלו על הילדים. 

https://www.binyamin.org.il/6677/   

לשאלות ולפרטים נוספים אפשר לפנות לאסנת בן דוד,  
או במייל   02-9977195במספר  ינוך מיוחדרכזת סייעות ח

asnatb@binyamin.org.il  08:30-14:00בין. 

חזרה לשגרה מלאה   –עם ביטול מגבלות הקורונה 
 בקבלת קהל במועצה

הוסרו כל מגבלות הקורונה ואין חובה לעטות השבוע 
קבלת הקהל במועצה חזרה   .מסיכות גם במבנים סגורים

לשגרה מלאה במשרדי המועצה בשער בנימין ובשלוחת 
בשער  המערב בנעלה. זמני קבלת קהל במחלקות השונות 

 תמצאו באתר המועצה.בנימין ובנעלה 

רוב מוחלט של השירות לתושב נמצא  –שימו לב 
במהלך השנתיים האחרונות שידרגנו   בדיגיטל.

משמעותית את השירות המקוון וכיום ניתן לקבל שירות 
 דרך האתר, באפליקציה, בפניות דרך מוקד  

 
ובדרכים מקוונות נוספות. אנו ממשיכים   106השירות 

  –להוסיף שירותים לרשת. אז לפני שיוצאים מהבית 
 כדאי לבדוק ולקבל שירות בנוחות ובקלות.

 

 שילהכנס 

  - בעקבות ארון הברית. לזכרה של רחל ארליך ז"ל, 10-אתר שילה הקדומה מזמין את תושבי בנימין לכנס שילה הקדומה ה
 .29.6.21יום שלישי י"ט בתמוז התשפ"א . סיפורו וגלגוליו מימי התנ"ך ועד ימינו
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