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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
דגלי היובל נתלו ברחבי בנימין, וכולכם לדרך,  צאהסדרת אירועי חגיגות היובל בבנימין י :חוגגים יובל בחגים

בגיליון נא עקבו אחר הפרסומים  אלה ויימשכו בחודשים הקרובים.מוזמנים להשתתף באירועים שהחלו בימים 
 צא השבוע לאור, וכן באתר בנימין ובפייסבוק ארץ בנימין ותיירות חבל בנימין. חגים שמחים!"ארץ בנימין" שי

 
גם השנה יחכו לכם בחול המועד סוכות שחקנים והפעלות בהשראת גיבורי  :בסוכות פסטיבל גיבורי התנ"ך

במקומות בהם חיו ופעלו לפני אלפי שנים. החג המתקרב הוא הזדמנות להזמין לכאן חברים, מכרים התנ"ך, 
וקרובי משפחה מכל רחבי הארץ והעולם, כדי לפגוש ולהכיר חבל ארץ קסום ומשמעותי זה. פרטים באתר פסטיבל 

  המידע. ביישובים ובמוקדי  תחולקמש הפסטיבלובמפת  https://goo.gl/gFAVhB גיבורי התנ"ך
 

 של מרתון התנ"ך הבינלאומי, עשרות מהם  מקצים השוניםלו נרשמרצים  2000-יותר מ מרתון התנ"ך:הפנינג 
לחוויית מרתון תנ"כית קדומה ומיוחדת, שתתקיים ביום שישי ערב שבת חול  מהעולם מגיעים במיוחד מרחבי

בואו לקבל את פני  –ביום המרוץ  הקדומהתושבי בנימין מוזמנים להפנינג חינם בשילה  .6.10המועד סוכות, 
הרצים במרתון המאתגר ביותר בישראל, להשתתף בטקס הסיום עם הופעה של חנן בן ארי, וליהנות מפעילויות 

 לכל המשפחה. 
 

, ייחסמו כבישים ראשיים 6.10שימו לב, ביום שישי ערב שבת חול המועד,  :הסדרי תנועה ביום מרתון התנ"ך
בין צומת רחלים עד צומת שילה  60ן התנ"ך הבינלאומי. אנא היערכו בהתאם בעוד מועד! כביש בבנימין בשל מרתו

. הגעה וחזרה תתאפשר רק בכביש אלון. הגעה 12:00בבוקר עד השעה  5:30ייחסם לתנועה לשני הכיוונים משעה 
במקביל ייחסמו כבישים בתוך בהסדרי תנועה מיוחדים לכיוון צומת מעלה לבונה צפון.  –ויציאה מהיישוב עלי 
. פרטים נוספים באתר המועצה ואתר תיירות Waze-לכיוון מזרח. החסימות יעודכנו גם ב 5אריאל, וכן על כביש 

 בנימין, וכן בעיתון ארץ בנימין שיצא השבוע לאור. 
 

ת תיקים הזמנ 1.10.2017החל מתאריך : לתשומת ליבכם אדריכליםו תושבים: הזמנת תיקים מארכיב המועצה
דרך אתר המועצה  ויתבצע רק, מתייעל -ומה מארכיב המועצה, עבור עיון, צילום, סריקה וכד

(http://www.binyamin.org.il/6652/) . תחת קטגורית "אגף רישוי בנייה תיק ניתן למצוא את טופס הזמנת
יש לקחת בחשבון שהגעת תיק לארכיב המועצה תיקח  רטים עבור הנכס הנדרש.יש למלא את כל הפ. הנדסה"

 בכל בעיה שתתעורר באמצעות הטלפון.רישוי בנייה להזמין תיק יותר לא ניתן עם התייעלות זו,  ארבעה ימי עבודה.
 .saritmi@binyamin.org.ilמנהלת הארכיב  -ניתן לפנות במייל לשרית מזרחי 

 
להלן זמני קבלת שירות בשלוחת משרד הפנים של המועצה בתקופה הקרובה: בחשמונאים  שירותי משרד הפנים:

 3בשער בנימין בימי ג':  . 17:30 - 16:00בשעות  – לנובמבר 19לנובמבר,  5לאוקטובר,  22לאוקטובר,  1בימי א': 
  .14:00 – 8:00בשעות  – לנובמבר 21ר, לנובמב 7לאוקטובר,  24לאוקטובר, 

 
 ,םבת שלוש

 המועצה האזורית מטה בנימין 
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