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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
 כמידי שנה מוקראים שמות כולםהגדול רשימת נופלי בנימין.  גם השנה התארכה לצערנו :תשע"ו יום הזיכרון

על ידי ראש המועצה. הטקס מתקיים  "ל ולנפגעי פעולות האיבהלחללי צה של בנימין כרון המרכזייטקס יום הזב
ביום הזיכרון  שעל דרך האבות )ואדי חרמייה( )צומת המשטרה הבריטית( יד לבנים""באתר ההנצחה מידי שנה 

  בנוכחות משפחות שכולות רבות מבנימין. 9:45החל משעה 
 

של המועצה והמתנ"ס ביער נווה המרכזיות מאות חגיגות יום העצמתקיימות י שנה גם השנה דיכמ :עצמאותיום ה
בינות לפינות  רה ועודצוף. כולם מוזמנים להגיע וליהנות ממתחמי ספורט, מופעי מוסיקה, קרקס, פינת ליטוף, יצי

 במקום יוקרן חידון התנ"ך בשידור חי. והכל ללא עלות. – היער הירוק
 

משתתפים, וכן מופעי זיקוקים, טעונים  500-בהם למעלה מ אנו שבים ומזכירים כי אירועים :עצמאותיום האירועי 
אירועים גדולים  11רישוי עסק. מתוך כלל אירועי יום העצמאות המתקיימים בכל יישובי בנימין, מתקיימים השנה 

שימו לב, משטרת ישראל אוסרת על מכירת ספריי מהיישובים מתקיימים מופעי זיקוקים.  19-אשר קיבלו רישוי. ב
בימים אלה מתחילה מחלקת רישוי עסקים בהליכי השוטרים קיבלו הנחיה להחרים מוצרים אלו.  –ל סוגיו קצף לכ

. בהזדמנות זו נאמר תודה למחלקת רישוי עסקים, למתנ"ס, לאגף 2016רישוי בריכות השחייה לקראת עונת קיץ 
 ביטחון, לגורמי הרישוי ולשותפינו למהלכי הרישוי ביישובים. 

 
אנו שבים וממליצים לקרוא בעיון את הנחיות רשות הכיבוי וההצלה לקראת המנגלים והזיקוקים  זהירות באש:

  הועלו לאתר מטה בנימין.  ןהעלולים להצית אש. ההנחיות במלוא
 

: בסוף השבוע שעבר הגיע לסיור בבנימין השר לאיכות הסביבה אבי גבאי עם צוות מקצועי איכות הסביבה
סוגיות בוערות של איכות הסביבה, במיוחד בהקשר לממשק החיים עם הפלשתינים  ממשרדו. בפני השר הועלו

במרחב. אנו מקווים שהסיור יקדם את אכיפת חוקי איכות הסביבה על הרשות הפלשתינית וייתן מענה לשאר 
 הבעיות שהועלו בפני השר.  

 
ים בבנימין שעושות יש המון נש ן!חוויה של ספורט ובריאות לנשים בבנימי –"בקצב שלך"  חוויית ספורט נשית:

אז אם את עושה ספורט, אוהבת ספורט, או רוצה להתחיל לעשות . הגיע הזמן לעשות להן אירוע משלהן –ספורט 
הפנינג  - בכפר האורנים 20:00 – 16:00עות , יום שלישי, בין הש24.5טו' אייר, : בהאירוע הזה בשבילך ספורט...

 3X3מתחם , תחנת בריאות, הרצאה מרתקת, פעילות בריכה, אימון, פילאטיס, יוגהסדנאות  –ענק של ספורט נשים 
מתחם מתנפחים  -הילדים? אין בעיה  ומה עם אליפות קבוצות "מאמא ליגה". -כדורסל פתוח לכולן, ובמקביל 

 ספים...לנרשמות תחולק ערכה מפנקת הכוללת חולצת דרייפיט ופינוקים נובלבד.  ₪ 30 –הרשמה  לילדים במקום.
. הרשמה בטופס רישום באתר sport2@m.binyamin.org.il –במחלקת ספורט בנימין בכתובת המייל פרטים 
 בנימין.

 
 -עד ל . בקשות יתקבלובקשה למלגות מפעל הפיס נותרו ימים מעטים להגשתלהזכירכם, : מלגות לסטודנטים

  באתר מפעל הפיס. –פרטים והגשת טפסים . בצהריים 12:00שעה ב 17.5.16
 

 .1208 -המוקד הבטחוני  תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 
 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו בפייסבוק 

 
 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלוחג עצמאות שמח ו
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