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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
ברחבי בנימין שפע מעיינות, אתרים ומסלולים בחול המועד פסח גם השנה מחכים לכם  :לטייל בנופי התנ"ך

 ,וקים בנופי התנ"ך. זה הזמן להזמין לכאן מכרים וקרובים מכל רחבי הארץ שטרם הגיעו לבקר בבנימיןפורחים ויר
אביב מרהיב נגנים, ולהכיר להם חבל ארץ קסום זה שבו אנו חיים. המטיילים ייהנו מסדנאות, סיורים מודרכים, 

מפה -בפליירפרטים מלאים לבאים. . תחנות מידע ברחבי בנימין ידריכו וימליצו וחוויות ועוד שפע אטרקציות
 .www.go-festival.co.ilבאתר הפסטיבל: שהופץ לכל בתי האב בבנימין וכן 

 
 שיסייעוכללים כמה להקפיד על ת משטרת בנימין מבקשלקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה,  :פסח זהיר ושמח

מומלץ ום ובבטחה: יוצאים מהבית? ודאו נעילת דלתות וחלונות, ואל תשאירו מפתח בחוץ. לנו לעבור את החג בשל
בכל חשד לאירוע יש לדווח  לא להשאיר נשק בבית כלל, למעט במקרים חריגים ותוך מילוי הכללים לאפסון נשק.

אין להשאיר רכב .  יוצאים לטייל? הקפידו על נסיעה זהירה( ולא לגעת בשום דבר. 1208,100מיידית למוקדים )
נא לא להחנות רכבים מחוץ אין להשאיר חפצים יקרי ערך ברכב וכמובן לא נשק.  מונע ללא השגחה אפילו לרגע.

באם ישנו מקרה של רכב חשוד או רכב שמנסה לעצור . לישובים ועל הכבישים הראשיים. )גם אם הרכב נתקע(
עם מירב הפרטים האפשריים.  (100או  1208טחון )יבאתכם, או כל אירוע בדרך, יש לדווח מיידית למוקדי ה

 חג שמח.  חשוב לדווח על מפגעים בכבישים לתועלת הציבור. המוקדים יתוגברו בחגים.
 

אנו שבים ומזכירים כי מחלקת פינוי אשפה עובדת בימים אלה במתכונת מתוגברת כדי להספיק לפנות  :חג הניקיון
אנו מבקשים שלא להחנות רכבים  –ום כך העבודה מתבצעת גם בלילות עד לכניסת החג. משהרבה את כל האשפה 

מכולה חסומה לא נוכל לרוקן. אנו ערים לעובדה כי עבודה בשעות  פן החוסם את הגישה למכולות האשפה, שכןבאו
הלילה מפריעה למנוחת התושבים, אנא היו סבלניים בשל הנסיבות המיוחדות. עובדי פינוי האשפה מצדם ישתדלו 

, אנא 9:00עשות את מלאכתם בצורה שקטה עד כמה שניתן. פינוי אחרון ערב החג יתבצע ביום שני בשעה ל
 השתדלו שלא להשליך חמץ לאחר שעה זו. 

 
בטרם  מראש ביום ראשון הקרוב, ערב בדיקת חמץ, לא תתקיים קבלת קהל באגף ההנדסה. מומלץ לתאם :ערב חג

 תכונת מצומצמת. משרדי המועצה יפעלו במ –הגעה למועצה 
 

בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, ג'וינט, רשות ההון,  ,תיקיםווהעמותת תקיים אחרי פסח  :סדנת הכנה לפרישה
שנתיים -סדנה בת ארבעה מפגשים המיועדת לאנשים שעומדים לפרוש לגמלאות בשנה - הביטוח הלאומי ופעמונים

רות ההכנסה הצפויים וההתנהלות הכלכלית הנגזרת, בסדנה נשמע על מקו .הקרובות או כאלה שפרשו לאחרונה
איך מתארגנים לקראת הסטטוס החדש והזמן הפנוי הצפוי, איך מתמודדים עם הציפיות בתוך  נו כגמלאים,יזכויות

פחתיים שמלווים שינוי משהאישיים והכלכליים, התהיה התייחסות להיבטים החברתיים,  בסדנה. ועודהמשפחה 
 - הרשמה. כהכל הקודם זו - בלבד ₪ 40 - עלות השתתפות בארבעה מפגשים. משמעותי זה

vatikimbakehila@gmail.com    9977101-02או במתנ"ס בנימין. 
 

קיים  : יו"רי צ"חי ודוברי צח"י שטרם נרשמו, שימו לב: כשבוע לאחר הפסח תתהשתלמות דוברות בחירום
בנווה צוף. בהשתלמות נתמקד בהפקת לקחי  25.4עשה ואל תעשה", בכ"ט בניסן  –השתלמות "דוברות בחירום 

 אירועי החירום האחרונים מההיבט התקשורתי. פרטים והרשמה באתר האינטרנט של מטה בנימין. 
 

לה מכמש, לזכרן של אדית רואה , ביישוב מע21.4יתקיים ביום שישי, כ"ה בניסן,  8-: מרוץ בנימין המרוץ בנימין
. 9:30 – 7:30למשך שעתיים בין השעות  – 457 –ציר "יערה"  ויעל והדס בן סעדון. שימו לב, במהלך המרוץ ייחסם 

. שימו לב, נפתחה ההרשמה גם למרוץ טלמונים Realtimingפרטים והרשמה באתר יש לנסוע בדרכים חלופיות. 
 . 1.6ז' סיון, -"רצים בשקיעה" ויתקיים ב –גם השנה זהו מרוץ ערב  לזכר רועי ארבל )באותו אתר(. 10-ה
 

הן  -  ביישובי בנימין "זיכרון בסלון"לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה דרושים מתנדבים למפגשי זיכרון בסלון: 
בן מתנדבים לספר את סיפורם האישי או סיפור של ר; והן מתנדבים לארח מפגש בסלון ביתם או במקום אח

 4767460-052לפרטים נוספים ניתן לפנות למיכל: . משפחה

binyamin.basalon@gmail.com ן או באתר האינטרנט של זיכרון בסלוwww.zikaronbasalon.com  
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 ל על ההיסטוריה של ארץ ישראל ושל בנימין?חושבים שאתם יודעים הכ: לירושלים מצדיעים –חידון היובל 
יחד עם  20שנה לשחרור ירושלים ובנימין, עורך ערוץ  50לציון  אוהבים לטייל בארץ ומכירים את מורשת ישראל?

נימין. השלב האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך והמחלקה לתרבות תורנית מטה בנימין, חידון על ירושלים וב
החידון מיועד לבעלי ידע מקיף בידיעת הארץ, כולל  .20האחרון יצולם באחד מאתרי בנימין, ויוקרן בערוץ 

"שעשועון  -  www.20il.co.il,  20מלאו את הפרטים באתר ערוץ  ומעלה. 18ההיסטוריה של ארץ בנימין, מגיל 
 תוכלו למצוא את הקישור גם באתר המועצה. ".מהבית לירושלים

 
רישום  דרך אתר המועצה. - 25/4/17-2תקיים בין התאריכים מ, והוא רישום למעונותנמשך ה רישום למעונות:

מציאת כן בבאישור פתיחת בקשה במשרד הכלכלה ו יתקבלה למעון מותנ. למעון מותנה בחתימה על הוראת קבע
רישום עודף תתקיים וועדת קבלה לפי כללי משרד הכלכלה המופיעים באתר משרד  יהיהבהם במעונות ש. ח אדםוכ

 הכלכלה.
 

לפרטים נוספים ניתן  .תנאים טובים למתאימות .דרושות מטפלות לכל מעונות מטה בנימין דרושות מטפלות:
 .02-9977104לפנות לאפרת 

 
 
 

 ,וחג חירות כשר ושמח םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 

http://www.20il.co.il/

