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לידיעתכם, ההצבעה במטה בנימין ביום הבחירות לרשויות, מתקיימת בשלושה : בשלושה פתקים – בחירות
בשונה מערים ורשויות מקומיות, בהם יבחרו לראש המועצה, לועד המקומי, ולמליאת המועצה. זאת  –פתקים 

בחלק . עם זאת, , ולרשימה למועצת העיר או למליאהאו העירייה לראשות המועצה -בשני פתקים  התושבים
מהיישובים לא יהיו בחירות לועד המקומי, מכיוון שהאגודה השיתופית המנהלת את היישוב משמשת גם כועד 

המועצה,  מקומי )זהות ועדים(. ישנם יישובים אשר בהם יש רק רשימה אחת לועד המקומי, או למליאת
 וביישובים אלה יתקיימו בחירות אך ורק לראשות המועצה. 

על מנת  ,יום שבתון כלליהוא   -  30/10/18בכ"א במרחשוון תשע"ט, יתקיימו ש - הבחירות יום להזכירכם, 
מרבית . 22:00וייסגרו בשעה  07:00הקלפיות ייפתחו בשעה שתוכלו לממש את זכותכם להצביע ולהשפיע. 

 מי שמצביע משפיע!מונגשות. זכרו,  –נימין הקלפיות בב
 

השבוע היו שיבושים באספקת החשמל בכמה יישובים, בשל פגיעה מכוונת בקווי מתח גבוה. : תקלות חשמל
 חברת החשמל איתרה את המפגעים ועמלה לתקן את הליקויים. 

 
בוע בטקס מרגש את הפנימיות החדשות של זכינו לחנוך הש  :בנחליאל חנוכת פנימיית ישיבת ישועת מרדכי

ישיבת "ישועת מרדכי" בנחליאל. במהלך הטקס סיפרו בוגרי הישיבה את סיפורם האישי, המתאר מסע של 
תלמידים שלא מוצאים עצמם באף מסגרת חינוכית, ואיך הישיבה בנתה בהם מחדש את האמון בעצמם 

ודות לנציגי משרדי החינוך והרווחה, לאגף הרווחה ואיפשרה להם להתעצם ולהיות אנשים תורמים לחברה. ת
אשר עמלים רבות על מציאת מענה לכל תלמיד ותלמיד, יהיו  –ולאגף החינוך של המועצה, וכן למתנ"ס בנימין 

 קשייו אשר יהיו. אנו מאחלים לצוות הישיבה המסור המשך ברכה והצלחה. 
 

ועצה אזורית מטה בנימין מזמינים את תושבי בנימין מפעל הפיס ומ: גלי עטרי לתושבי בנימין במחיר מיוחד
 בלבד לתושבי בנימין. ₪ 30בעלות של בתיאטרון ירושלים,  12/11/18סלו, למופע של גלי עטרי בתאריך  ד' בכ

 .או חפשו ברשת: גלי עטרי לתושבי בנימין, 6565פרטים והזמנת כרטיסים באתר טיקצ'אק או בטלפון *
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