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 תקצירית מהמועצה האזורית
 
 

בראשית השבוע נפתחה שנת הלימודים בחלק מהמוסדות התיכוניים, וכן  :שר החקלאות בפתיחת שנת הלימודים
ימודים טובה שלוחה גם לתלמידים שהחלו השבוע. שר החקלאות אורי במכינות ובתלמודי התורה. ברכת שנת ל

 אריאל הגיע לטקס פתיחת השנה באולפנת שירת הים, והתרשם מאד מייחודיותה של אולפנה זו. 
 

רצונם של ילדינו לעסוק בפעילות עם  המחלקה הווטרינרית מבקשת להודיע כי היא מברכת על  :גידול בעלי חיים
נערים מביאים חמורים ליישוב ללא לקיחת האחריות הנדרשת ולאחרונה ישנה תופעה בה ילדים אולם  ,בעלי חיים

בעת עלול להינזק ה -הציבור או  של בעל החיים םבטחונגם לא לכגון חיסונים וטיפול ווטרינרי, ו - םלבריאות
 צאן ובקראו  סוסאו להדגיש כי אחזקת חמור  וטרינר המועצה מבקשבמקום ציבורי ללא השגחה.  השארתו
 דורשת הסכמת היישוב והשירות הווטרינרי. מובן כי הוצאות בגין בעל החיים יושתו על ההורים. -וכדומה 

 
תפילת נשים  –: כמידי שנה גם השנה יתקיים אירוע "תפילת חנה" ערב השנה החדשה בשילה הקדומה תפילת חנה

רזאל עם  ןיונת . המופע המרכזי השנה יהיה שלחיעם הרבנית ימימה מזר ם,ת וניגוניליחוערב ס בשילוב מרגשת
באתר שילה הקדומה. סיורים  28.9אהרון וריקה רזאל. האירוע יתקיים ביום רביעי, כ"ה באלול.  -אחיו ואחותו 
 או באתר האינטרנט של שילה הקדומה.  02-5789111 –. לפרטים והרשמה 16:00החל מהשעה 

 
רישום באתר האינטרנט של המועצה שימו לב, נפתח : הציבורית החזר הוצאות נסיעה לתלמידים בתחבורה

להגיש את בקשתם באתר  . הזכאים יוכלוהתלמידים הזכאים להחזר נסיעה בתחבורה הציבורית לבתי הספר
. את כל 30.11.16יום ד' כט' חשון תשע"ז,  תימשך עדאתר אפשרות הרישום בהאינטרנט של המועצה בלבד. 

 להחזרי נסיעה תוכלו למצוא באתר האינטרנט או לקבל במזכירות הישוב. הפרטים אודות הזכאות 
 

עם כניסת הילדים למעון על ההורים לפתוח  ילדי המעונות כי מזכירה להורישבה ומחלקת מעונות הנחה במעונות: 
יבית לזמן פתיחת טקבלת הנחה ניתנת רטרואק גם אם לא כל האישורים הנדרשים קיימים. ,בקשה לקבלת הנחה

שימו לב שלא לפתוח את בקשתכם מאוחר מדי ובכך להחמיץ את אפשרות  .כניסת הילד למעוןולא ליום , הבקשה
לפרטים החזר ההנחה עבור ספטמבר. כאמור, אין צורך בכל האישורים בכדי לבצע את הליך פתיחת הבקשה. 

  ועזרה ניתן לפנות למנהלות בכל מעון.
 

 השנה זו חוזר והספורט התרבות הפיס ומשרד מפעל ביוזמת תרבות" "ימי הייחודי   המיזם ימי תרבות בבנימין:
לכרטיס  ₪ 20 של מופעים שונים במחיר יוצגו, בספטמבר 21-14 התאריכים בין, ימים שבוע במהלך. הרביעית

. בט"ו באלול, 00:17באולם כוכב השחר, בשעה    'טופל'ה טוטוריטו'יתקיים המחזמר  15/9בלבד! בי"א באלול, 
. 21:00"גרוניך לא סטנדרטי" ב"יד לבנים" )ואדי חרמיה( בשעה  –אנסמבל הצוללת הצהובה שלמה גרוניך ו - 18/9

 ביישובים. רכזי הקהילההזמנת כרטיסים דרך 
 

מזמינים את  ,והועד המקומי ביישוב אדם ,צמה הפועל באגף לשירותים חברתייםומרכז ע יריד מיצוי זכויות:
באולם זהר רחוב הכלנית  21:00 - 18:00בין השעות  19.9י בנימין ליריד מיצוי זכויות. היריד יתקיים בתאריך תושב

כגון ביטוח לאומי, הוצאה לפועל,  זכויות ביריד ישתתפו ארגונים ועמותות המעניקים שירותים בנושאי ., אדם2
  .לליות ופרטיות וללמוד יותר על זכויותיהםעם שאלות כ  סיוע משפטי, רפואה ועוד. התושבים מוזמנים להגיע

 
 –למופע של גיא ורועי זוארץ  כל תושבי בנימין אתר שילה הקדומה מזמין את בית לאירועי תרבות: –בבזיליקה 

ספרדי"  בשירי לאדינו, רומנסות ופיוטי בית כנסת, ושירים אהובים מהמחזה "בוסתן –לאדינו ופיוט מהבית 
ביום רביעי י"א  -בשבוע הקרוב ארץ מימי גירוש ספרד ועד עלייתם לארץ. המופע יתקיים ת זובשילוב סיפור משפח

 של שילה הקדומה.  האינטרנט . פרטים באתר20:30בשעה  14.9.16באלול, 
  

 
 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלו


