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שיתקיים אי"ה ביום , תושבי בנימין מוזמנים לכנס שילה לזכרה של רחל ארליך ז"ל  :4-כנס שילה ה
 -תכנית הכנס המלאה  ולוגיה, תנ"ך, תיירות ושימור.הכנס עוסק במחקרי ארכא. 20.8חמישי ה' באלול, 

 .5789111-02 –ובטלפון  www.telshilo.org.ilבאתר שילה הקדומה 

 
דוכני מכירה של נשים יוצרות בבנימין: אופנה, טיפוח, תכשיטים,   יריד לנשות בנימין "תתחדשי":

, בגבעת 6/9/2015ד; וקרן פלס בהופעה מלאה! היריד יתקיים בכ"ב באלול תשע"ה, אמנות, מתנות, ועו
. הזמנת ₪ 85, לאחר מכן בעלות ₪ 70: 31/8התחמושת, ירושלים. כרטיסים במכירה מוקדמת עד 

 ..tixwise.co.il/he/tithadshihttps://wwwכרטיסים באמצעות כרטיסי אשראי באתר: 
 

השבוע נמשכה הצבת הפחים הכתומים לאריזות ביישובים השונים. מלאכת הצבת  הפחים הכתומים: 
הפחים תימשך בשבועיים הקרובים, עד שיוצבו בכל היישובים. לתושבים מחולקים במקביל גם שקית 

השלכתם לפחים הכתומים, וכן כתומה מיוחדת לשימוש חוזר, לצורך איסוף ביתי של האריזות בטרם 
פרוספקט מיוחד, המבהיר וממחיש איזה אריזות מתאים להשליך לפחים הכתומים, ומה לא מתאים. 

מידע נוסף קיים גם באתר מטה בנימין. אנא קיראו אותו בעיון, הסבירו את הדברים לכל בני הבית, ועזרו 
  ו. לנו לשמור על הסביבה ולחסוך משאבים ותקציבים לטובת כולנ

 
מחלקת מעונות מעדכנת כי בשעה טובה שנת הלימודים תשע"ה הסתיימה במעונות.  מעונות בנימין: 

ילדים מבנימין. שנת הלימודים תשע"ו תיפתח בע"ה ביום שישי  1700-השנה בילו במעונות היום כ
 , י"ג באלול תשע"ה.28/8/15

-02 –נה ושבות רחל. לפרטים אפרת עדיין דרושות מטפלות למעונות בגבעת הראל, שילה, מעלה לבו
9977104. 

 
דרושים מתנדבים לוועדות הביקורת בוועדים המקומיים. המועצה פונה לתושבי   ועדות ביקורת:

הישובים: עלי, מעלה לבונה, מצפה יריחו ומבוא חורון, בבקשה להתנדב לוועדת הביקורת בוועד המקומי 
קורות חיים וצילום ת"ז כולל ספח )בו מופיעה כתובת ביישובם. תושבים המעוניינים מתבקשים לשלוח 

 . 9977263-1532, או לפקס שמספרו navar@binyamin.org.il המגורים( למבקרת המועצה בכתובת: 
 

ימין דרוש/ה לחברה הפועלת בנושא בריאות השיניים במוסדות החינוך בבנ בריאות שיניים לתלמידים: 
רישיון שיננות או תעודת  -מדריכ/ה להעברת הדרכות בגנים ובתי ספר ברחבי המועצה. דרישות 

הוראה/חינוך לגיל הרך. המשרה חלקית ונוחה, בשעות בוקר, ומיועדת לטווח ארוך. קורות חיים ניתן 
 7649315-03או פקס:  .co.ilshenly@shelproלשלוח למייל: 

 
שי"ל בנימין מגייס מתנדבים חדשים. דרושים מתנדבים מסורים, בעלי נכונות לסייע   שי"ל בנימין:

אחת לשלושה שבועות, בשער בנימין או בכפר האורנים.  -ולעזור לפונים במגוון תחומים. ההתנדבות 
 vatikim.mitnadvim@gmail.com, 4767460-052גם מתנדבים דוברי צרפתית. לפרטים: מיכל דרושים 

 
 תמיד לשירותכם,  106מוקד  -להזכירכם 

 1208 -המוקד הבטחוני 
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