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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

המועצה האזורית מטה בנימין מברכת את כל תושבי בנימין ואת כל בית ישראל בברכת שנה טובה,  :שנה טובה
 . תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. ושמחהשנת צמיחה והתפתחות, בנייה והתבססות, שלווה 

 
ילדים שעלו לכיתה  2,000שנת הלימודים נפתחה בהצלחה ברחבי בנימין, עם  שנת הלימודים תשע"ט: פתיחת

תלמידים בכל מוסדות החינוך. שר האנרגיה יובל שטייניץ בחר אף הוא לסייר ביום  26,000-א', ולמעלה מ
ידים הנרגשים. בבית הספר רמת מודיעים בחשמונאים, שם ברך את התלמ –פתיחת שנת הלימודים בבנימין 

כיתות מעון, גן ובית ספר חדשים, והוקמו שלושה  118לקראת שנת הלימודים נבנו ושופצו בכל רחבי בנימין 
 ברכת דרך צלחה לכל ילדינו ולכל העמלים על חינוכם. תיכונים חדשים. 

 
ריצתו המשחזר את ק מרתון התנ"ך הבינלאומי הרביעי, לקראת זינו :מרתון התנ"ך הבינלאומי הרביעי

 ההיסטורית של איש בנימין מהמערכה מול פלישתים עד שילה הקדומה, אנו קוראים לתושבי בנימין להשתתף
המרתון יתקיים ביום ו'  ובכך להעצים את אירוע הספורט הגדול ביותר ביו"ש. במרתון זה שהוא כולו שלנו,

 באתר המרתון:פרטים  .TOSHAV2018BIBLEלתושבי בנימין מיוחד קוד הנחה בחול המועד סוכות. 
http://www.biblemarathon.co.il 

 
לראשות המועצה, לחברות במליאת  בחירותאי"ה יתקיימו  18/30/10 תשע"ט, א מרחשוון"בכ: בחירות

טפסים להגיש בקשה על גבי  ניםושבים המעוניינים להגיש מועמדות, מוזמתחברות בועד מקומי. להמועצה, 
ניתן לקבל אצל אודליה שוקרון מנהלת לשכת  הטפסיםאת  .26/9/18תשע"ט  ריז בתש"ביום רביעי י יעודיים

 .פרטים נוספים באתר המועצה .15:00 - 9:00ה' בין השעות -בימים א' בבניין המועצה בפסגות ,ל המועצה"מנכ
 

אלוף פיקוד המרכז נדב פדן ביקר בסוף השבוע שעבר בבנימין, כדי לעמוד מקרוב על  :אלוף פיקוד המרכז
סוגיות ביטחוניות מרכזיות. סיורו החל בנעלה, המשיך בחרשה, בעטרת, ובתצפית מקידה, והסתיים בדיון 
ים מקצועי בשילה הקדומה. אנו מקווים כי ההיכרות מקרוב עם הסוגיות בשטח תוביל לקידום פתרונות ומענ

 לסוגיות חשובות. 
 

כנסים לזכרו של יותם עובדיה אולם  –ראשית השבוע נחנך ביישוב אדם "אולם יותם" ב :חנוכת אולם יותם
הי"ד, שנרצח לפני כחודש על ידי מחבל שחדר ליישוב. במהלך הערב הוענקה תעודת הוקרה מיוחדת לאסף 

נשים נוספים. באירוע השתתפו גם מח"ט בנימין במחבל תוך גילוי אומץ לב ובכך מנע פגיעה בא שחיסלרביב, 
 ומפקד תחנת בנימין של משטרת ישראל. 

 
בשיתוף מפעל של מרכז צעירים בנימין לתכנית המלגות לסטודנטים  נמשכת ההרשמה מלגות לסטודנטים:

"ח תמורת שעות ש 10,000 -וש"ח  2000יחולקו מלגות על סך  קריטריוניםלסטודנטים העומדים בהפיס. 
לפרטים והרשמה:  .18.916. ינו ז' תשרי תשע"ט, תאריך אחרון להגשת הבקשות התנדבות בקהילה. ה

http://binyamin.org.il/milga_new/ 
 

"א עד י"ד : שוק ארבעת המינים בשער בנימין יפעל השנה בימים ה' עד א', ישוק ארבעת המינים בשער בנימין
 . 13:00 – 08:00. בימי שישי וערב חג בין השעות 22:00 – 17:00בין השעות , 20-23.9שרי, בת

 
יש לשלוח קורות חיים ל . עו"ס משפחה לעבודה מיידית  ים/ותלאגף הרווחה דרוש דרושים/ות:

revaha@binyamin.org.il. 
 
 

 ,וםשבת של
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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