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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
לראשות  –הושלם בשעה טובה הליך הבחירות במטה בנימין  ,לאחר ספירת קולות החיילים: סיכום בחירות

המועצה, למליאת המועצה, ולוועדים המקומיים. כל המידע על תוצאות הבחירות נמצא באתר המועצה. 
 –, מספר הקולות לשילה אדלר 13372 –מספר הקולות לישראל גנץ  –ומן של הבחירות לראשות המועצה בסיכ

נבחרי באתר המועצה.  –. פירוט הנבחרים למליאה ולוועדים 68% –. אחוז ההצבעה במטה בנימין 12,286
 ברכת הצלחהלכולם  . נאחל21/11/18כנסו לתפקידם החל מה יוי ,הציבור למליאה ולוועדים קיבלו כתבי מינוי

 במלאכת קידום ההתיישבות.
 

בהתאם להחלטת כנסת ישראל, מתקיים ברחבי הארץ וגם  יום ההוקרה הארצי לפצועי צה"ל ופעולות האיבה:
 בשם "צועדים ומצדיעים" אצלנו בבנימין יום הוקרה ארצי לפצועי צה"ל ופעולות האיבה. יום ההוקרה בבנימין

בעלי ותסתיים בטקס רשמי  9:00, בצעדה שתחל בשעה 20.11.18"ב בכסליו, יתקיים השנה ביום שלישי, י
בני ו את סיפוריהם. פצועי צה"ל ואיבה ובשילה הקדומה. לאורך הצעדה יפגשו הצועדים פצועים וישמע

 מוזמנים.  –וכל תושבי בנימין  ,משפחותיהם
 

 תי הספר היסודיים במערב בנימין.קהילה לב-ום משטרההשבוע התקיים י: משטרה במערב בנימין-יום קהילה
כוחות  תלמידים מכפר האורנים, חשמונאים, נילי, נעלה, דולב, נווה צוף וגני מודיעין. 1000-ביום זה נטלו חלק כ

הביטחון בהובלת משטרת ישראל חשפו בפני הילדים ניידות משטרה, אמבולנסים, ציוד מג"ב, ואף התקיימו 
נסיעה בקרטינג ובשימוש  באמצעותהילדים התנסו בנהיגה בטוחה  תצוגות של כלבני המשטרה ופרשיה.

 ליאת כהן. –בהובלת נציגת הרלב"ד במועצה  –בסימולטורים שונים 
 

חנוכה של משרד לקייטנות ההרשמה שימו לב, נותרו ימים בודדים : קייטנת חנוכה של משרד החינוךהרשמה ל
 היא לגני הילדים בלבד.באתר המועצה רשמה . הה11.11.18-מסתיימת ב ההרשמה –החינוך והמועצה 

הקייטנה תתקיים בין התאריכים כ' כסלו עד ב'  תתבצע ישירות דרך בתי הספר. ג',ההרשמה לכיתות א' עד 
  ( ללא יום שישי.4-10/18בטבת )

 
חנוכה הקרוב מוגש לילדי לקראת  –מתנ"ס בנימין חושב עליכם ילדי בנימין,  בבנימין יוצאים לתרבות טובה:

היצע גדול מאוד של טובי ההצגות ומחזות הזמר המופיעים בהיכלי התרבות הקרובים לבנימין בנימין 
. פרטים נוספים ההצגות במחירים חסרי תקדים ומסובסדים על ידי מחלקת התרבות במתנ"ס ובירושלים.

 באתר המועצה. 
 

את תחרות גם השנה אזורית במתנ"ס בנימין מקיימת הספרייה ה תחרות הסיפור הקצר תשע"ט בעיצומה:
להשתתף בתחרות ולשלוח מוזמנים ומעלה,  17תושבי בנימין מגיל   הסיפור הקצר לזכרה של רחל לוין ע"ה.

תשע"ט,   בטבת יום שני, ט'תאריך אחרון לשליחת היצירות:  סיפורים קצרים. התחרות נושאת פרסים.
פרטים נוספים ותקנון ההשתתפות בתחרות, נמצאים באתר  א"ל בלבד., לספריית המתנ"ס, בדו17.12.18 

  < מתנ"ס < ספריה אזורית. www.binyamin.org.ilהמועצה: 
 

שירותי שלוחת משרד הפנים בשער בנימין )ללא הוצאת דרכון ותעודת  :הפנים בשער בנימין שירותי משרד
, 27.11.18, 13.11.18, בתאריכים: 12:00 - 08:00של חוק הביומטרי( יינתנו בימי שלישי בשעות ב –זהות 

11.12.18 ,25.12.18. 
 

, במחיר טרי בשיתוף מפעל הפיס והמועצהתושבי בנימין מוזמנים למופע של גלי ע: גלי עטרי לתושבי בנימין
מחיר  .20:30בשעה בתיאטרון ירושלים  12/11/18המופע יתקיים ביום שני, ד' בכסלו, מיוחד לתושבי בנימין. 

או בקישור:  ,או חפשו ברשת: גלי עטרי לתושבי בנימין 6565כרטיסים באתר טיקצ'אק * בלבד. ₪ 30לכרטיס 
https://tickchak.co.il/2802 

 
, משרה חלקית, ספר במערב בנימין באריאל ובמודיעין ווי תלמידים בבתיידרושים סייעים/ת לל דרושים/ות:

 .sagitmi@binyamin.org.ilלפרטים  תשלום כמקובל במועצה.
-דרוש/ה נהג/ת פועל/ת במחלקת פינוי אשפה ברחבי המועצה. דרוש/ה אב בית ואחזקה בביה"ס אוהל שילה

 באתר המועצה. פרטים נוספים .בנים

http://www.binyamin.org.il/
https://tickchak.co.il/2802
mailto:sagitmi@binyamin.org.il
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 , שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 
 


