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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
 

באתר  גם השנהיתקיים  לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה של בנימין כרון המרכזייטקס יום הז יום הזיכרון:
ג' באייר  ,הקרובביום רביעי  שעל דרך האבות )ואדי חרמייה( )צומת המשטרה הבריטית( יד לבנים""ההנצחה 

בטקס מוקראים . את הטקס יערכו השנה בנות אולפנת שירת הים בנוה צוף. 9:45( החל משעה 11.5.2016) תשע"ו
 .11:00סיום הטקס בצפירה בשעה מידי שנה על ידי ראש המועצה כל שמות נופלי בנימין. 

 
של המועצה והמתנ"ס ביער נווה המרכזיות השנה יתקיימו חגיגות יום העצמאות י שנה גם דיכמ :עצמאותיום ה

בינות לפינות  רה ועודצוף. כולם מוזמנים להגיע וליהנות ממתחמי ספורט, מופעי מוסיקה, קרקס, פינת ליטוף, יצי
 במקום יוקרן חידון התנ"ך בשידור חי. והכל ללא עלות. – היער הירוק

 
העצמאות, הפיצה הרשות הארצית לכבאות והצלה הנחיות בטיחות לחג הזיקוקים  לקראת יום זהירות באש:

והמנגלים. עיקרי ההנחיות: יש להבעיר מנגלים אך ורק במקומות מורשים, ולא בסמוך לצמחייה, כל רכב, קווי 
הדלקה, חשמל ומבנים. הדלקת המנגל תיעשה על ידי מבוגר בלבד. חל איסור מוחלט על שימוש בנוזלים דליקים ל

לשפוך נוזל דליק לעבר המנגל כשהוא דולק. מומלץ להחזיק מיכל מים בקרבת במקום למקרה הצורך. בסיום  ןוכ
המנגל יש לדאוג לכיבוי מוחלט של האש. זיקוקים יש להפעיל אך ורק על ידי מפעיל מורשה, ויש לתת את הדעת על 

יש להקפיד על קבלת אישורים להפעלת הזיקוקים עצים, עמודי חשמל, חוטי חשמל, תחנות דלק ומבני מגורים. 
 מכל גורמי הרישוי. ההנחיות המלאות נשלחו ליישובים ולרבש"צים וכן מופיעות באתר בנימין. 

 
. פסח אנו שמחים על הגעתם של אלפים רבים של מטיילים לאתרי בנימין בחול המועדפסטיבל נופי התנ"ך: 

לכל השותפים, ובראשם מחלקת התיירות ואנשי הביצוע. תודה הפסטיבל הצליח מעל ומעבר למצופה. תודה 
. תודה על סבלנותכם נוכח העומסים לתושבינו על הזמנת חברים ומכרים מכל רחבי הארץ לטייל עמם כאן

 המבורכים.
 

הארצי, ביום שלישי השבוע התקיימו הפגנות מחוץ למעונות ביישובי בנימין, כחלק ממאבק המעונות : מעונות
בקריאה למשרד הכלכלה למצוא פתרונות למצוקת מעונות היום. צוותי המעון בשיתוף ההורים והילדים עמדו 

להורים לשלוח מייל לראש הממשלה ושר מחוץ למעונות עם שלטים הקוראים לפתרון המצב. אנו קוראים 
פרטים באתר בדרישה שיפעלו בנושא בהקדם. הכלכלה מר עמית לנג, משרד הכלכלה, ולמנכ"ל 

www.meonot.com.כל עוד משרד הכלכלה לא נחלץ לשיפור מצוקת המעונות, לא ייפתח הרישום גם בבנימין . 
 

לזכר רועי  9-מרוץ טלמונים ה –תיק בבנימין השנה יתקיים בפעם התשיעית המרוץ הוומרוץ טלמונים התשיעי: 
פרטים נוספים והרשמה באתר בשעת בין הערביים.  -, ולראשונה 26.5.16בי"ח באייר, יתקיים  המרוץארבל הי"ד. 

Realtiming. 
 

בצהריים.  12:00בשעה  17.5.16 -להזכירכם, נתן להגיש בקשה למלגות מפעל הפיס עד ל: מלגות לסטודנטים
 ,המל"ג על ידיהמוכרים  ההבמוסדות להשכלה גבו לתואר ראשון המלגות מיועדת לסטודנטים בשנתם הראשונה

 ,המלגות מיועדות לחיילים משוחררים .ידם אינה משגת לממן את לימודיהםשאקונומי נמוך -מצב סוציו בעלי
 10,000)עד  ₪ 30,000המלגה הוא גובה . חודשים )בנים ובנות( 24מסיימי שרות לאומי של ו לוחמים ותומכי לחימה

שעות בשנה כתנאי  130סטודנטים מחויבים בתרומה לקהילה בהיקף של כל ה. , למשך שלוש שנים רצופות(לשנה ₪
באתר מפעל  –פרטים והגשת טפסים  ישוב המגורים של הסטודנט.יהתרומה לקהילה תתבצע ב .לקבלת המלגה

  הפיס.
 

 .1208 -המוקד הבטחוני  תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 
 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו בפייסבוק 

 
 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שלושבת 
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