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 חשון תשע"זב' ז
 2016נובמבר ב 08

 
 תקצירית מהמועצה האזורית

 
בכיכר אגרנט ליד  -במהלך השבוע הקרוב פותח היישוב עפרה מאהל מחאה בירושלים  מאהל המחאה של עפרה: 

, בקריאה להסדרת היישוב עפרה ומניעת הרס 9:00-23:00מים ראשון עד חמישי, משעה בית המשפט העליון, בי
 תשעת הבתים. תושבי בנימין נקראים להגיע, לחזק ולהיות שותפים. פרטים נוספים באתר היישוב עפרה.

 
ה השבוע התקיים תרגיל גדול של היערכות לחירום בבסיס פיקוד העורף, המדמ : תרגיל מל"ח בפיקוד העורף

פיגועי ירי בו זמנית ואירועים ביטחוניים רבים נוספים. בתרגיל מספר מלחמה כוללת, נפילת טילים בבנימין, 
השתתפו עובדי מועצה רבים, וכן נציגים מהיישובים, ממוסדות החינוך ה"נפגעים" ומגופים נוספים הקשורים 

ם מיוחד ושם דגש על עבודה במשמרות של מד"א, כיבוי אש, משטרה ועוד. התרגול נערך במתקן אימוני –לחירום 
המכלולים השונים. אנשי פיקוד העורף ציינו את הרצינות והמקצועיות של התרגיל, ובקרוב נשב לדון על דרכי 

 התייעלות, שיפור התנהלות והפקת לקחים, בהתאם לתפיסה כי "מה שלא יעבוד בשגרה לא יעבוד בחירום".
 

ו' להשתתף בחידון התנ"ך השני של מטה -השנה מוזמנים תלמידי כיתות ה'גם  חידון התנ"ך השני לתלמידים: 
 –, ויתבסס על ספר בראשית פרקים י"ב 1.12.16השלב הראשון של החידון ייערך ביום חמישי א' בכסליו בנימין. 

המילה  כדי להשתתף יש לשלוח את –כ"א. במקביל יתקיים חידון אינטרנטי ידידותי  –ל"ג וספר שופטים פרקים ג' 
 . הורים, נא עודדו את ילדיכם להשתתף בחוויה מאתגרת, מחברת ומרתקת זו. 02-5669445למספר הטלפון  בנימין

 
מחלקת חינוך יסודי מזמינה את תלמידות כיתה ו' מכל רחבי בנימין לאירוע פתיחת שנת  פתיחת שנת בת מצווה: 

ינה ם וסדנאות, ברכות, מופע נג. בתכנית: סיורי14.11, בת המצווה שיתקיים בשילה הקדומה, ביום שני, י"ג בחשוון
 השתתפות דרך בתי הספר. הוסיפור. 

 
של מכבי תל אביב מחלקת ספורט במתנ"ס מזמינה אתכם לקבל כרטיסים למשחקים   ים:כרטיסים למשחק

רוליג של מכבי לצפות במשחק יו ללכתזו ההזדמנות להגשים חלום ו. אחוז הנחה לתושבי בנימין 50%-ב –ביורוליג 
תמודד מכבי תל אביב ת 21:45בשעה  15.11 ביום ג' הקרוב י"ד חשוון, : תל אביב באווירה מחשמלת בהיכל נוקיה

. פרטים והרשמה בקישור כרטיסים בלבד. כל הקודם זוכה 50עקב הביקוש הרב ישנם  –שימו לב . מול פנרבחצ'ה
. רישום עד יום 20:00הקישור ייפתח להרשמה ביום ה' בשעה שבדף הפייסבוק של מחלקת הספורט מתנ"ס בנימין. 

 או בגמר המלאי. 14:00ראשון בשעה 
במסגרת שיתוף פעולה עם הפועל ירושלים : הפועל ירושלים לא מקופחיםאת גם תושבי בנימין אשר אוהדים 
פרטים נוספים  מין.בהצדעה למטה בני -משחק בארנה במסגרת גביע אירופה  30.11יתקיים בתאריך כ"ט מרחשוון 

 יפורסמו בשבוע הבא דרך רכזות הקהילה ובדף הפייסבוק של מחלקת הספורט במתנ"ס.
 

ה האזורית במתנ"ס בנימין לזכרה של רחל לוין יהספרישל  חרות הסיפור הקצר תשע"זת תחרות הסיפור הקצר:
ם קצרים. התחרות נושאת ומעלה מוזמנים להשתתף בכתיבת סיפורי 17תושבי בנימין מגיל בעיצומה.  –ז"ל 

, לספריית המתנ"ס, בדוא"ל 22.12.16, אחרון לשליחת היצירות: יום חמישי, כ"ב בכסלו תשע"זפרסים. תאריך 
< מתנ"ס  www.binyamin.org.ilבלבד. פרטים נוספים ותקנון ההשתתפות בתחרות, נמצאים באתר המועצה: 

 . ריה אזורית< ספ
 

החל  11.11.2016יום שישי, יתקיים ב סיור חלמוניות בגבעת הראל - "הגבעות לבשו צהוב" סיורי פריחות בבנימין:
חנך בשיתוף בית ספר שדה עפרה של החברה להגנת הטבע יחשוף בפני המטיילים דרך ימסלול חדש שי. 09:00-מ

ק"מ,  3-אורכו של המסלול הוא כ. ץ עם הגשם הראשוןחלמוניות שהחלו לבצב 3,000צהובה ומרהיבה ובה מעל 
יש לכם חברים אוהבי פריחה ברחבי הארץ? הזמינו אותם! ברמת הליכה קלה והוא מתאים למשפחות מטיילות. 

מידע על מגוון אתרים, . עוד 02-9975516החברה להגנת הטבע  -לפרטים נוספים והרשמה: בית ספר שדה עפרה 
בדף הפייסבוק "תיירות חבל בנימין" או  -מפנקות, לינות שטח ומקומות הסעדה באזור צימרים ויחידות אירוח 

 .1-800-34-54-54 במרכז המידע
 

העבודה דרך משרד  דרושה מרפאה בעיסוק לעבודה במזרח ובמערב בנימין.לאגף החינוך  מרפאה בעיסוק: 
 .noad62@bezeqint.net 5666740-052  החינוך. לפרטים: נעה דינר

 
 

http://www.binyamin.org.il/
mailto:noad62@bezeqint.net


 

 
 
 
 
 
 

להזכירכם, טפסי תמיכות לעמותות ניתן להגיש רק עד סוף החודש. עמותות שטרם הגישו   תמיכות לעמותות:
מתבקשות להזדרז בהגשת הטפסים. עמותות שהגישו בקשותיהן מתבקשות לוודא שכל הטפסים  –בקשותיהן 

זת הוועדה, מחלקת גזברות. התבחינים וכן הטפסים נמצאים באתר מטה בנימין: הגיעו כראוי לאביטל גפן, רכ
www.binyamin.org.il. 

 
 

 ,םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 

http://www.binyamin.org.il/
http://www.binyamin.org.il/

