
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          שיא מטיילים בסוכות בבנימין
על אף מזג האוויר המאתגר, המשיכה גם בחג סוכות  

זה מגמת העלייה בתיירות בבנימין. במהלך השנה  
אלף מטיילים   800-החולפת הגיעו לבנימין כ

, רובם  65,000-ומבקרים, ובחג הסוכות למעלה מ
לאתר שילה הקדומה ולמעיינות ברחבי בנימין. השנה  

יחודי לארמונות החשמונאים  התקיים גם טיול י
הסמוכים ליריחו, ששילב נסיעה בספארי. טיולים  
נוספים ליעד מיוחד זה יתקיימו בע"ה גם בחנוכה. 

אירוע השיא של חול המועד היה מרתון התנ"ך  
רצים,   4,200הבינלאומי החמישי, בהשתתפות 

מדינות, מאות מתוכם רצו את המרתון   23-שהגיעו מ
העזר )ראש העין( לשילה  ק"מ מאבן  42 –המלא 

הקדומה במסלול ההיסטורי )והמאתגר!( של איש  
בנימין. היה זה אירוע מרגש ומחבר אל חבל ארץ זה  

ואל אירועי התנ"ך שהתרחשו כאן. תודה לכל  
השותפים להצלחת האירועים, ובהם משטרת ישראל  

   וצה"ל, על מאמציהם הרבים.

 

23.10.19//    "פתש תשרי דכ"

 קהילת העסקים של בנימין
 - Binyaminbizבימים אלה אנו משיקים את 

קהילת העסקים של בנימין. בחודשים האחרונים 
התקיימו מפגשים עם בעלי עסקים, סיורים בשטח  

ועבודה אינטנסיבית במטרה לבנות קהילה חזקה, 
הקהילה נפתחת בכנס   יצרנית ומשתפת פעולה.

ההשקה שבראש והראשונה ייצר את ההזדמנות  
עבורכם להכיר אחד את השני, לשתף ולפתח 

הכנס ישולבו הרצאות ממיטב  רעיונות. במהלך
המרצים בכל תחום: שימוש יעיל באינסטגרם,  

ניהול רכש וגישה למכרזים, שיתופי פעולה ויצירת  
הזדמנויות בתיירות; וכמובן, תיהנו ממפגש שיחבר  
ביניכם ויצור מינגלינג, השראה ונטוורקינג שיקדמו  
את העסק שלכם. הכנס יתקיים ביום שני, ו' חשון 

הכניסה חינם!   -ין טק, שער בנימין בבנימ 4.11
 https://tic.li/XyanmDgהרשמה חובה בקישור 

או באתר המועצה. הירשמו והצטרפו לקהילת  
העסקים של בנימין. לפרטים נוספים: שרון קליף  

 רותים חברתייםטפסים נגישים באגף לשי .052-6321343
האגף לשירותים חברתיים מנגיש את שירותיו  

 לתושב, 
ושמח לבשר על אפשרות הגשת בקשה לפתיחת  

ישירות מהבית,   -תיק והוספת המסמכים הנדרשים 
בטופס נגיש ומקוון בקישור הבא: 

https://binyamin.org.il/6858/ נמצא  . הקישור
כמובן גם באתר המועצה. מילוי הפרטים הינו תחת 

חסיון, ומועבר לידי האגף לשירותים החברתיים 
 בלבד, להמשך טיפול ויצירת קשר.

 

  מרכז גוונים חוסן במערב בנימין 
שלוחת המרכז הטיפולי גוונים בשילוב מרכז חוסן 

נפתחה לאחרונה ביישוב נילי במערב בנימין.  
במרכז ניתנים טיפולים פסיכולוגיים פרטניים,  
זוגיים ומשפחתיים לילדים נוער ומבוגרים, וכן 

טיפולים בהבעה ויצירה. בנוסף ניתן במרכז מענה 
לפניות אודות חרדה או טראומה על רקע ביטחוני  

כחלק מהשירות של מרכז חוסן בנימין. לפרטים  
  02-5848623, פקס 02-5848600 -נוספים: טלפון 

 \ gvanim@binyamin.org.ilאו במייל 
batshevaa@binyamin.org.il 

מוזמנים לפנות בכל שאלה או עניין ונשמח לתת  
 הכוונה וייעוץ.

 

 
 

 שינויים בלו"ז התחבורה הציבורית  
עם המעבר לשעון חורף )בתאריך   -לבכם לתשומת 

(, יחולו שינויים בלוחות הזמנים של  27/10/2019
אנו   התחבורה הציבורית, בעיקר בימי שישי ובמוצ"ש.

ממליצים להתעדכן בלוחות הזמנים החדשים באתרי  
והחברות  https://bus.gov.ilמשרד התחבורה 

 המפעילות.
 

 

https://tic.li/XyanmDg
https://binyamin.org.il/6858/
https://bus.gov.il/


 
 

 

   קול קורא למתנדבות חדשות לפרויקט "אם לאם"
"אם לאם" הינה תכנית ייחודית הפועלת בפריסה ארצית 

מתוך מטרה לתת מענה ותמיכה לנשים הנמצאות במעגל 
ההולדה. התוכנית מציעה מפגשים שבועיים של אם  

הנעה בין שלושה חודשים עד  יולדת ואם מלווה, לתקופה 
שנה, בהתאם לצורך. במפגשים ישנה אפשרות לשיחה 

ערכם  מלב אל לב, עצה טובה וחיבוק תומך, מתוך הבנת
הרב והמסייע של אלו בחיי היום יום של האישה. בימים 
אלה נפתחים קורסים להכשרת מתנדבות חדשות. קורס 

, 11/11/19-אחד יתקיים במזרח בנימין )מכמש( החל מ
-י"ג חשון; וקורס נוסף במערב )חשמונאים( החל מ

, ג' שבט. הקורסים בנויים מחמישה מפגשי  29/1/19
בוקר הכוללים הרצאות וסדנאות שמטרתם להקנות ידע  

  וכלים למתנדבות ולהכשירן לליווי אימהות אחרי לידה.
בין התכנים: מיומנויות תקשורת והקשבה, הולדתה של 

של אישה, התמודדות עם מצבי  אם, הלידה כצומת בחייה 
לחץ ועוד. הקורס הינו ללא עלות, אך כרוך בריאיון  

לבדיקת התאמה ובמחויבות לתכנית ההכשרה ולהתנדבות  
במסגרת "אם לאם" בהמשך. בואי להיות חלק ממעגל  

נשים התומכות, המשתפות ומעשירות האחת את השנייה! 
 .052-4404223 -עינת שפיץ  -לקביעת ריאיון טלפוני 

                              אכיפת מפגעים סביבתיים 
האזרחי פעילות   נהלילפני חג הסוכות השלים המ

אכיפה נגד שלושה אתרי סילוק פסולת בלתי חוקיים  
בפאתי הכפר דיר בלוט. הפעילות כללה הובלת חומר 
תפל, הידוק הקרקע, כיסוי העשן, חסימת דרכי גישה,  

הגברת אכיפה במעברים הסמוכים, וקיום שיחת  
הבהרה מול מועצת הכפר. מתוך היכרות עם בעיית  

מו לאחרונה מספר אתרים  אתרי סילוק הפסולת הוק
מוסדרים שימנעו התפשטות ריח. מבצע נוסף של 

המינהל האזרחי התקיים לאחרונה כנגד הובלת  
פסולת מזהמת מסוגים שונים באופן בלתי חוקי. 

יחידת דוד של המינהל תפסה כמה משאיות שהובילו  
פסולת בניין, ברזל ופלסטיק, ללא היתרים. המשאיות  

ו לשימוע במשרדי קמ"ט  הוחרמו ובעליהם הוזמנ
 איכות הסביבה במינהל האזרחי. 

 

 

                                                             דרושים/ות
תכנית "מרחב לקידום תעסוקה" באגף לשירותים  

חברתיים מחפשת עובד/ת למילוי מקום. התוכנית עוסקת  
טנית ברמה הפר 25-18בליווי אישי של צעירים בגילאי 

והקבוצתית בכל הנושאים הקשורים לתעסוקה והשכלה.  
רקע בליווי תעסוקתי יתרון, רקע בעבודה עם צעירים  

 בעבודה לתואר עדיפות  בסיכון יתרון, תואר ראשון חובה
סוציאלית. רכב חובה. קו"ח ניתן לשלוח ל  

choreshas@binyamin.org.il. 

 

  מכבי ת"א מול הפועל ירושלים:
תושבי בנימין, עושים ספורט? ספרו לנו ותוכלו לזכות 

מכבי תל   -בכרטיס זוגי למשחק הליגה החם ביותר 
אביב מול הפועל ירושלים. היכנסו לדף הפייסבוק של  

מהו  -בנימין, הגיבו לנו בפוסט  מחלקת הספורט מתנס
הספורט שלכם, מאיזה ישוב אתם, ציינו גיל ומספר  

כרטיסים זוגיים   7 -טלפון והיכנסו להגרלה מטורפת 
 27.10-למשחק של מכבי ת"א מול הפועל ירושלים ב

. ההגרלה  21:00בהיכל מנורה מבטחים בשעה 
 .22:00בשעה  26.10תתקיים במוצ"ש  הקרוב 

סמו בדף הפייסבוק מחלקת ספורט התוצאות יפור
 מתנס בנימין.  

 

 

 בבנימין –יום ההליכה העולמי 
מתקיים יום ההליכה העולמי  25.10ביום שישי 

בשיתוף משרד הספורט. במסגרת יוזמה משותפת  
של מחלקת הספורט במתנ"ס, מחלקת חינוך יסודי  
במועצה ועמותת הוותיקים, ישתתפו מאות תלמידי  

, אור בכפר  בתי ספר מרחבי בנימין )אריאל בטלמון
האורנים, גופנא בנוה צוף, אהבת יצחק בנות בכוכב  

השחר, בית חורון ממ"ד, רמת מודיעים בחשמונאים,  
נחלת בנימין בעפרה, בי"ס נילי(, ותושבים ותיקים  

ביישובים, במגוון פעילויות הליכה וספורט ביישובם.  
במקביל מתקיימות פעילויות ביישובים נוספים  

ובסיוע מחלקת הספורט.  בהובלת רכזות קהילה
 הליכה נעימה ובריאה לכולם!

 

  תחרות הסיפור הקצר תש"ף:
יצאה לדרך! הספרייה  תחרות הסיפור הקצר לשנת תש"ף

האזורית במתנ"ס בנימין מזמינה את תושבי בנימין מגיל 
ומעלה, להשתתף בתחרות ולשלוח סיפורים קצרים.  17

התחרות נושאת פרסים. תאריך אחרון לשליחת היצירות: 
. את היצירות יש 2.1.2020יום חמישי, ה' בטבת תש"ף,  

וספים,  לשלוח לספריית המתנ"ס, בדוא"ל בלבד. פרטים נ
הרשמה ותקנון ההשתתפות בתחרות, נמצאים באתר  

< ספריה   www.matnasbinyamin.co.il'מתנ"ס בנימין' : 
 אזורית < תחרות הסיפור הקצר
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