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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
השבוע פתחו תושבי עמונה בשביתת רעב מול בית ראש הממשלה, במחאה על  :שביתת הרעב של תושבי עמונה

נימין נקראים להגיע ולתמוך במאבק תושבי בש שהובטח להם על ידי ראש הממשלה. הסחבת בהקמת היישוב החד
 . זה חשוב

 
: תחנת בנימין של משטרת ישראל ומחלקת רישוי עסקים שבים ומזכירים לקראת חג בטוחשמח וחג פורים 

ביקורות פתע . בכוונת משטרת בנימין לבצע 18הפורים כי אסורה על פי חוק מכירת משקאות משכרים מתחת לגיל 
במכולות סביב חג הפורים. עוד מודיעה המשטרה כי ספריי שלג אסור בשימוש ובמכירה. מידי שנה נפגעים ילדים 

היו עירניים, הסבירו לילדים את הסכנות,  –גם מנפצים וחומרים מסוכנים שונים שבהם משחקים הילדים. הורים 
 ם חג פורים שמח ובטוח. ואל תאפשרו להם לשחק בחומרים מסוכנים. ושיהיה לכול

 
שובים י, מנהלי הימיועד לחברי הוועדים והמזכירויותה לראשונה בבנימין כנס ייחודי :כנס להנהגות היישובים

נטי ווורכזי הקהילה, בהשתתפות הנהלת המועצה הבכירה ומנהלי האגפים. מטרת הכנס להקנות ידע חדש ורל
ואף ליצור פלטפורמה למפגש  ,ת החשיבה לתחומים נוספיםשובים, לעורר השראה ולפתוח אילתחום ניהול הי

כ"ה באדר, במלון  –למרץ, כ"ד  22-23שובים ובינן לבין המועצה. הכנס יתקיים בתאריכים יעמיתים בין הנהגות ה
סיור  ,תכנית עשירה ומגוונת עם מיטב המרצים, 'סיפורי הצלחה מהשטח'ויכלול ליאונרדו קלאב ים המלח, 

 . למוזמנים ות עגולים ועוד. הזמנה מפורטת נשלחהמקצועי, שולחנ
 

תחנת כיבוי עפרה מזמינה אתכם להצטרף למשפחת המתנדבים במערך הכבאות וההצלה מתנדבי כיבוי והצלה: 
. . ההרשמה על בסיס מקום פנוי(18( ובוגרים )מגיל 15צופי אש )מגיל  נפתחה ההרשמה לקורס במחוז יו"ש.
 .052-5666591חני לביא  050-6313580מועטי  והרשמה: גל פיםלפרטים נוס

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

 .02-9977104לפנות לאפרת 
 

 -אירוע הצדעה ענק לתושבי בנימין  , תקיים המועצה האזורית29.3-, הביום רביעי: בנימין הצדעה לתושבי
הזדרזו להזמין אצל רכזי  –שקלים בלבד. נותרו כרטיסים מעטים  10 –עלות כרטיס  באצטדיון הארנה בירושלים.

 הקהילה. פרטים באתר בנימין. 
 

 אירוע הצדעה לבנות השירות הלאומי, מליאת צעירי בנימין, שלושה מפגשי "דופק חשבון" מרכז צעירים בנימין:
 -חפשו בפייסבוק לפרטים  , ועוד שפע תכניות ואירועים לצעירי בנימין. על תלוש המשכורת משכנתא ביטוחים ועוד

 מרכז צעירים בנימין. 
 

: בשנה האחרונה התמודדנו עם מגוון אירועי חירום בעלי תהודה תקשורתית, ובכל אחד השתלמות דוברות בחירום
שורת, וחשיבות עבודת הצח"י בתחום הדוברות. יו"רי צח"י וכן צוותי מהם בלטו הצורך בעבודה נכונה מול התק

)המועד הראשון  25.4עשה ואל תעשה", שתתקיים בכ"ט בניסן  –הדוברות מוזמנים להשתלמות "דוברות בחירום 
 נדחה, בשל הרס תשעת הבתים בעפרה( בנווה צוף. פרטים והרשמה באתר האינטרנט של מטה בנימין.  –שנקבע 

 
"עוד חוזר הניגון" עם נתן מזמין את תושבי בנימין למופע  אתר שילה הקדומה בית לאירועי תרבות: –ליקה בבזי

מישי, י"ח באדר, יום ח, בלינו למסע מוזיקלי נוסטלגי ומרגשהצטרפו א סלור )נכדו של נתן אלתרמן( ומוריה קור.
קפה שחרית לנשים בכל ח"י  -" "י בחודשח. במסגרת "babazilika.co.ilלהזמנת כרטיסים: . 20:30בשעה  16.3

, עם קפה להתמלא בחיים ובתובנות במקום בו התפללה חנה ,מרענן ומעניין , מוזמנות נשות בנימין לבוקרבחודש
 דיין.-עם נועה ירון - 9:00בשעה  16.3חמישי, י"ח באדר, השבוע, ביום טוב, עוגה ואווירה מפנקת, ב"בית קדם". ו

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

בכל יום שישי במהלך פברואר ומרץ יתקיימו סיורי שישי צבעוני.  :סיורי פריחה במגפיים – שישי צבעוני
"תיירות חבל בנימין" או באתר  דף הפייסבוק. עקבו אחר הרשמה מראש בלבדבהשתתפות חופשית ה

www.gobinyamin.org.il. 
 
 

 ,םשבת שלו
 ית מטה בנימיןהמועצה האזור 
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