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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

לאור ההצלחה הגדולה של פסטיבל המכבים בשנה שעברה, גם השנה נקיים את פסטיבל  :פסטיבל המכבים
שני בחנוכה. בפסטיבל יוכלו המשתתפים ו ראשון, שישיהמכבים בשיתוף מועצה אזורית חבל מודיעין, בימים 

ת משמחות יוליהנות משחקנים, הפעלות, סדנאות, הצגות, הדרכות, הדלקות חגיגיות של חנוכיות ועוד שפע פעילו
. אנו שבים תיירות חבל בנימיןובדף הפייסבוק של האינטרנט  פרטים מלאים באתר -ללא תשלום  ןרוב –וחגיגיות 

כאן,  ביקרמי מבין מכריכם ומשפחתכם המורחבת עדיין לא  : שאלו את עצמכםתושבי בנימין וקוראים לכל
 סיפורי החנוכה.חבל ארץ יפהפה שבו התרחשו רבים מליהנות מ הזמינו אותםו
 

אגף החינוך מודיע כי בימים אלו מתחילה היערכות לקראת הרישום לכיתות ט' רישום לאולפנות בנימין ובית אל: 
 ,בין התאריכים ו' טבת  www.binyamin.org.ilבכתובת  בנימיןבנימין ובית אל. הרישום יתבצע באתר באולפנות 
אנו . רים עם פרטי הרישום דרך בתי הספרגרת להויא תבימים אלה נשלח .40/0/02 ,א' בשבט ועד  41/04/02

 .מאחלים הצלחה רבה לכל התלמידות
 

אלוף הפיקוד לסגור את ציר המילוט לאדם, הנפתח בעת עומסי בשבוע שעבר החליט  :סגירת ציר המילוט לאדם
הצבא הציב בטונדות בכניסה לציר, תנועה, ומונע היווצרות עומסים כבדים יותר, וזאת בטענה ש"איננו חוקי". 

לאחר דין ודברים עם הצבא, סוכם על פתיחתו מחדש ועל נהלים מוסכמים לצורך והעומסים הכבדים הורגשו מיד. 
 כך.  

 
השבוע הושקעו שעות רבות במאמצים להעביר בוועדת הכספים תקציבים המגיעים לנו מסיבות  :ועדת הכספים

בהתיישבות שאף רשות אחרת  ות)ובהם תקציבי ביטחון ושיפוי על עלויות מיוחדות שיש למועצענייניות לחלוטין 
 וקיים ביום שלישי השבוע, הצביעאשר עוכבו תקופה ארוכה בידי שר האוצר. בדיון שהת ,בארץ לא נדרשת להם(

 , אך למחרת בדיון חוזר מרבית התקציבים עברו. תקציביםעברת הה נגד העדווהחברי רוב 
 

מיועד למי שמעוניין לרכוש ה ,ערב עיון בנושא הסברה לקהל הבינלאומי - "לבד מול העולם" :הסברה בינלאומית
 -יתקיים באולם ביה"כ גלנווד בחשמונאים, ב . ערב העיוןכלים נוספים להסברה בינלאומית באמצעות הניו מדיה

וכן ברישום מוקדם  ₪ 49ההשתתפות בערב כרוכה בתשלום סמלי של  .01:99בשעה  49.04.02ח' טבת התשע"ה, 
מדיה: לוחמה פסיכולוגית  "התותחים הכבדים של הניו :תוכניתב. www.binyamin.org.ilדרך אתר המועצה 

גישה אחרת להסברה  -"להיכנס מהארובה ; Feed Mediaנמרוד פרידברג, מנכ"ל חברת עם ברשתות החברתיות" 
 אבי מלמד, ראש התכנית למודיעין ומזה"ת במכון אייזנהאור בוושינגטון, פרשן ומרצה.עם  - ישראלית" 

ושאר הרשתות החברתיות. קיום  Facebook-חילים בתתקיים השתלמות למת 00:99-01:99למעוניינים: בשעה 
לפרטים נוספים: מחלקת תקשורת והסברה,  משתתפים. 49ההשתלמות מותנה ברישום מראש ובמינימום של 

commu@binyamin.org.il9977140-02. 
 

שיתקיים בע"ה ביום  רוע השנתי החגיגייזמינה אתכם לאעמותת ותיקים מ :האירוע השנתי של עמותת הותיקים
מימי הפלחה והמטעים ועד יקבי " בתוכנית:. 01:99בהיכל התרבות באריאל בשעה , 40.04.02 ,טבתבז'  ,שני

, ₪ 29 - עלות כרטיס. הגבעטרון בהופעה מלאה; הצדעה לעשיה החקלאית במרחבי בנימין ובית אל -" הבוטיק
לפרטים . דרך רכזות הקהילה, תיתכן הסעה בהרשמה מראש ובתשלום 01.04.02אריך הזמנת כרטיסים עד לת

 (.דורית) 924-0096440או    vatikimbakehila@gmail.comנוספים:
 

לגני הילדים ביישובי בנימין דרושות ממלאות מקום לגננות על בסיס יומי. אם הינך  :ממלאות מקום לגננות
   .mmbinyamin@gmail.comודרכי תקשורת למייל: מעוניינת אנא שלחי קורות חיים, 

 קבלת קהל במח' רישוי

 
תתקיים קבלת קהל במתכונת  40/04/02ט כסלו "ביום ראשון כ: בשל חג החנוכה, קבלת קהל במח' הרישוי

 .94-0000400ל סבג מזכירת הוועדה במקרים חריגים ניתן ליצור קשר עם רויט, רישויהמצומצמת במח' 

 
 
 
 

http://www.binyamin.org.il/
mailto:commu@binyamin.org.il
mailto:commu@binyamin.org.il
mailto:mmbinyamin@gmail.com


 

 
 
 
 

  תמיד לשירותכם, 096מוקד  -להזכירכם 
 .0491 -המוקד הבטחוני 

 המועצה האזורית מטה בנימין, וחג אורים שמח שבת שלום
 

 
  


