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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
 

 ורינו וזאת לאחרבאז שפעלה חלק מחברי חוליית גנבי רכבע"י תחנת בנימין לאחרונה, נתפסו  חוליית גנבי רכבים:
 רכב מונע של אישה שתדלקה בתחנת הדלק באריאל.יתר, גניבת מספר אירועי גניבת רכבים שהיו באזורינו, בין ה

 על מנת למנוע מקרים מעין אלו. ל יציאה מהרכב יש לדומם את המנועכבלהדגיש לתושבים שאנו מבקשים 
 

: עם פתיחת שנת הלימודים, חזרו העומסים והפקקים בכבישים. אנו פועלים כל העת מול כל עומסים ופקקים
 ועל עומסי התנועה ונעדכן בכל התפתחות. על מנת להקל על הפקקיםהגורמים הרלוונטים 

 
. נשמח יום חשיפה של ספקים מקומיים לרכזות הקהילהס יקיים "מיד אחרי החגים המתנ יום חשיפה לספקים:

 ספקי תוכן(, ')גרפיקה, דפוס, וידאו, במות, צילום וכו נותני שירותלחשוף עסקים מבנימין בתחומים הבאים: 
(, ')איפור פנים, דוכני מזון, אטרקציות וכו ספקים להפנינג(, ', הצגה, הרצאה, סדנא, הפעלה קהילתית וכו)מופע

ביום עצמו תהיה אפשרות לבוא עם דוכן,  (.')למתנדבים, בעלי תפקידים, מתגייסים, יולדות וכו ספקי מתנות
 רשם:ימוזמנים לה .tedגת בנוסח ספקי תוכן למצ 10 - 6נתן לרכזות, וייבחרו ילהשתתף בקטלוג ספקים שי

https://goo.gl/forms/XUy6gkTjpyDYhQST2 

 .ost.htmlp-https://lemaanech.blogspot.co.il/2017/06/blogפרטים נוספים: 
 

כאן אצלנו חודי "ימי תרבות" של מפעל הפיס ילהשתתף במיזם היתושבי בנימין מוזמנים  ימי תרבות בבנימין:
 15 .באולם ארגמן במעלה לבונה, "אתי אנקרי מארחת את חמוטל בן זאב" - 7.9ביום חמישי ט"ז באלול  .בבנימין

במועדון  ,"קורין אלאל עם תזמורת הבמה הישראלית" - 10.9י"ט באלול   ביום ראשון. לנשים ונערות(, שח לכרטיס
"מתקן החלומות" ע"פ ספרו של אורי אורבך )הצגה  - 11.9  ביום שני כ' באלול ח לכרטיס."ש 20 .התרבות בענתות

מפגש ספרותי  - 12.9 ביום שלישי כ"א באלול. ומעלה( 5)מגיל  ח לכרטיס"ש 20. שוב עלייבמשכן עלי בי ,לילדים(
פרטים והרשמה אצל  כניסה חופשית בהרשמה מראש. .שוב עפרהיברב תכליתי בי" מוסיקלי של "משיב הרוח

 .המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה פרמס הרכזים בישובים.
 

הקיץ ל אירוע הספורט הגדול ש .השנה נכנסים לכושר לפני החגים -תושבות בנימין : בכיף –לוקחות את הבריאות 
 .במרכז לרנר בירושלים 18:30 , בשעה12.9א אלול, "יום שלישי כ, יתקיים אי"ה בלנשים

 פלקסולוגיה,, רלק, עיסוי אישי,  bmi זומבה, עיצוב דינמי, ריצה, וואטסו במים, טריפ שייק, עמדותבתכנית: 
דוכני מכירה אות, , מדשמלתחות ומקלחות איכותיות שיאצו, קרקפת ופנים, עיסוי משולב ועוד( שחיה בבריכה,

עלות . במתחם ספורט מדהים ומפנק בירושלים . האירוע יתקייםחלי ממן -לנשים והרצאה של כוהנת הדיאטות
 . כל הקודמת זוכה -המקומות מוגבל  פרמס -להירשם  ומהר. ח בלבד"ש 40 סמלית של 

היכנסו לדפי הפייסבוק של ארץ בנימין ומחלקת נא לפרטים נוספים . http://vatkin.me/health  :להרשמה
 .מתנ"ס בנימיןשל הספורט 

 
לפרטים נוספים ניתן  .תנאים טובים למתאימות .דרושות מטפלות לכל מעונות מטה בנימין דרושות מטפלות:

 .02-9977104לפנות לאפרת 

. תנאים טובים למתאימים. דרישות: מטה בנימיןבחינוך הלמוסדות  : דרושים מאבטחיםדרושים מאבטחים
 .052-5666398ימים בשכר. לפרטים ניתן לפנות ליונתן  6רות צבאי מלא, קורס יש
  

 ,םבת שלוש
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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