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תושבי מגרון פתחו בשבועות האחרונים במאבק על הקמת יישוב הקבע. כזכור, ערב פינוי מגרון, לפני  :מאבק מגרון
בגבעת היקב, סמוך לאתר הזמני של מפוני מגרון היום. חמש שנים, החליטה הממשלה על הקמת יישוב קבע 

 החלטת הממשלה לא קוימה עד היום, ומפוני מגרון דורשים מראש הממשלה לאשר את בניית היישוב באופן מיידי. 
שנים לעקירה:  5( יתקיים אירוע "זוכרים ובונים" על חורבות מגרון לציון 17/9ביום ראשון הקרוב, כ"ו באלול )

טקס בהשתתפות שרים, ח"כים, ראש המועצה ואישי ציבור.  19:45צת ניווט, והופעה לכל המשפחה; רי 17:30
 פנינה. 0542296540הציבור הרחב מוזמן! לפרטים: 

 
לאחר מאמצים רבים, חזרו בשעה טובה העבודות להקמת עמיחי למפוני עמונה להתקדם במלוא המרץ.  עמיחי:

ו ל והערבים כנגד הקמת היישוב. אנון בהתנגדויות שהגישו תנועות השמאהשבוע עוד יתקיים במינהל האזרחי די
 מקווים שההתנגדויות יידחו והעבודות יתקדמו כעת בקצב מואץ.  

 
עם תחילת שנת הלימודים, החלו לפעול בבנימין הצהרונים החדשים במסגרת חוק הצהרונים  :"ניצנים"צהרוני 

הילדים ארוחה  בצהרוני "ניצנים" מקבלים תחו בגנים ובבתי הספר.מסגרות נפ 80-קרוב ל שחוקק בקיץ האחרון.
ת משרד החינוך, ניתן עדיין לפי הנחיו וכמובן סבסוד מהמדינה. ,פעילויות מגוונות לילדיםחמה ומזינה, חוג, 

 - רכזלבשאלות ובירורים ניתן לפנות  המועצה מינתה רכז לתוכנית ניצנים, כפי שמחייב החוק.לתוכנית.  ףלהצטר
 .Zuriel@binyamin.org.il 6260322-054צוריאל צוף במספר 

 
, יתקיים זו הפעם 6.10, ט"ז בתשרי, ערב שבת חול המועד – חול המועד סוכותיום שישי בב מרתון התנ"ך:

מוזמנים להירשם העין לשילה הקדומה. השלישית מרתון התנ"ך, במסלול ריצתו התנ"כית של איש בנימין מראש 
ק"מ, והשנה מצטרפים אלינו למקצה חגיגי ומרגש גם ילדים ונוער  5ק"מ,  10למקצים: מרתון מלא, חצי מרתון, 

ניתן למצוא קוד הנחה בדף הפייסבוק של מחלקת  –הנחות מיוחדות לתושבי בנימין מוגבלויות למקצה צמי"ד.  םע
 באתר מרתון התנ"ך.  -פרטים כל הבנימין. חבל ת הספורט מתנ"ס בנימין ותיירו

 
 19.9.17אלול ב ח"ביום שלישי כם מוזמנים לליל המדענים שיתקיים בנימין בכל הגילאי ילדי ליל המדענים:

ואל  16:00ספרא באוניברסיטה העברית בירושלים, החל מהשעה  'במוזיאון המדע בירושלים ובקמפוס אדמונד י
 נם.תוך הלילה. הכניסה חי

 
לפרטים נוספים ניתן  .תנאים טובים למתאימות .דרושות מטפלות לכל מעונות מטה בנימין דרושות מטפלות:

 .02-9977104לפנות לאפרת 
 

 6657980-055דרושות סייעות לישובים הצעירים של גוש שילה. ניתן לפנות לחפצי : דרושות סייעות
 

. תנאים טובים למתאימים. דרישות: מטה בנימיןב חינוךהלמוסדות  : דרושים מאבטחיםדרושים מאבטחים
 .052-5666398ימים בשכר. לפרטים ניתן לפנות ליונתן  6רות צבאי מלא, קורס יש
  

 ,םבת שלוש
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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