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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
חג האביב ההולך ומתקרב הוא הזדמנות נפלאה להזמין מכרים וחברים מכל רחבי הארץ : פסטיבל נופי התנ"ך

)שביל  רו לקראת החג מסלולים ומעיינות חדשיםלהכיר את חבל הארץ היפה שבו אנו נמצאים. השנה הוכש
ו"פסטיבל נופי התנ"ך"  – המעיינות בפארק גיבורות התנ"ך בין נחליאל לכרם רעים, ומעיין הכרמים בכוכב השחר(

ערוך ומוכן להמוני באים עם שפע אתרים, הפעלות, שחקנים ונגנים. כל הפרטים באתר תיירות בנימין ובאתר 
 . festival.co.il-Www.Go פסטיבל נופי התנ"ך

 
משטרת בנימין מבקשת להביא לתשומת לב הציבור כי בחג הפסח נרשמת מידי שנה עלייה במספר : חג הנסיעות

 , וכן הקפידו עלבשל הנסיעות הרבות בימי החג. אנא תשומת לבכם לנעילה ראויה של הבית –הפריצות לבתים 
 כללי נעילת נשקים. 

 
במתכונת מתוגברת, כדי שכולנו ניכנס לחג  החלה מחלקת פינוי אשפה לפעול ,ערב הפסחבכמידי שנה : חג הניקיון

החל מיום שלישי הקרוב לא יהיה יותר איסוף  מודיעה כיעם סביבה נקיה עד כמה שניתן. מחלקת פינוי אשפה 
פני מועד זה. פינוי אשפה אחרון לפני החג יתקיים במבצע ל כם, אנא הקדימו להשליוגזם גרוטאות גדולות

 אינטנסיבי בלילה שבין חמישי לשישי בכל יישובי בנימין. 
 

בימי חול המועד תהיה חופשה מרוכזת לכל עובדי המועצה ולכן משרדי המועצה : חופשת פסח במועצה ובשי"ל
 ח בהתאם לצורך. יהיו סגורים. מחלקות שעבודתם נדרשת גם בחול המועד יעבדו בשט

-פעילות ביום שני כ"ד ניסן, הנחזור ל ועד לאחר החג. 18.4.16החל מיום שני, השי"ל בנימין יוצא לחופשת פסח גם 
 .16:00-19:00ובימי רביעי בשעות  10:00-13:00להזכירכם, שי"ל בנימין פועל בימי שני בשעות . 2.5

 
זמנים למעמד הכניסה לארץ וחציית הירדן שיתקיים ביום תושבי בנימין מו: מעמד הכניסה לארץ וחציית הירדן

. ק"מ צפונית לצומת הערבה( 4)קאסר אל יהוד,  באתר מעברות הירדן 16:00בשעה  18.4שני, י' בניסן תשע"ו 
ה ועמותת תרבות ומורשת האירוע מופק בשיתוף רשות הטבע והגנים, מועצות בקעת הירדן ובנימין, חטיבת הבקע

תואר בספר יהושע, עברו בני ישראל את הירדן אל ארץ כנען ביום י' בניסן, וביום זה יתקיים ביריחו. כפי המ
בתודה ובלימוד. בהשתתפות:  ,לראשונה אירוע המציין את הנס שחוו אבותינו עם כניסתם לארץ, בצליל, מזמור

כת ד"ר חגי בן ארצי, חנן בר סלע אמן הקלרינט, מקהלת החזנים "בת הרב בני לאו, אלוף עוזי דיין, סיורים בהדר
 . הסעות מאריאל ומירושלים. 02-9941410מרכז קהילתי בקעת הירדן  -קול". לפרטים נוספים 

 
השבוע חולקו לילדים שעלו לשלב  יוצא לדרך. ו-לילדי כיתות ההשלב השני של חידון התנ"ך : חידון התנ"ך לילדים

דרך ארץ, ערכים -ן התנ"ך "חידו - מרכזות חלק מן המקורות המדגישים את הנושא השנתי של החידוןב' חוברות ה
 לכל המתמודדים. בהצלחה. (16\5\3מבחני שלב ב' של החידון יתקיימו ביום ג' כה' בניסן ). ומידות"

 
ים בבנימין שיקום חברה לפיתוח על הקמת מרכז לקידום העסקבמועצה ובבימים אלו עמלים : סקר מרכז תעסוקה
ח ומטרת המקום הינה לאפשר לעסקים קטנים באזור לשכור משרדים במודל גמיש ונ בקרוב בשער בנימין.

את תכנון בכדי למקד  .שני ויעזרו בשירותים שיציע המקוםעו אחד ליולהצטרף לקהילה של עסקים צעירים שיסי
טרוני ביישובים. נשמח לשיתוף פעולה שלכם סקר בדואר האלק , מופץ בימים אלו המקום לאור צרכי העסקים

 לטובת קידום התעסוקה והעסקים בבנימין. במילוי הסקר כדי שנוכל להפוך את המקום 

השבוע פורסם בתקשורת אירוע חריג של אלימות מילולית כלפי תינוקות במעון בית חורון. אנו : בית חורון מעון
להחזיר את הפעלת המעון ונים בשיתוף היישוב, מתוך מגמה ומטפלים בו בכיוונים שרואים אירוע זה בחומרה 

 לשגרה טובה בהקדם באמצעות כוח אדם ראוי ואיכותי למען חינוך ילדינו. 

: יתקיים סטריטגול בנימין השני בישוב עפרה 17.4, ט' ניסן, הקרוב ביום ראשון: סטריטגול בנימין השני בעפרה
הפנינג ענק של שולחנות משחק ודוכני וכן (, 15:00(, מבוגרים )14:00נוער )(, 09:00ילדים ) –טורנירים לכל הגילאים 

אלעד גבאי,  -כוכבי בית"ר ירושלים מכל הזמנים  - נגד כוכבי השומרון, והכי חשוב אוכל, משחק של כוכבי בנימין
 mosherei88@gmail.com, 6495951-050, שי: 7455522-050משה:  –הרשמה מראש . אבירם ברוכיאן ועידן טל

 אז מה אתם עושים ביום ראשון? באים לסטריטגול!
 

http://www.go-festival.co.il/
mailto:mosherei88@gmail.com


 

 
  תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 

 .1208 -המוקד הבטחוני 
 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו בפייסבוק 

 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלו


