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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

חול המועד סוכות אתרי הטבע והתיירות ברחבי גם השנה יחכו לכם במשהו קרוב וטוב:  -סוכות בבנימין 
לכבוד חול המועד סוכות,  מעיינות, מסלולים, אתרי מורשת וארכיאולוגיה, ואטרקציות לכל המשפחה. – בנימין
להכיר חבל ארץ קסום ומשמעותי לגלות והעולם, לכאן חברים, מכרים וקרובי משפחה מכל רחבי הארץ וו הזמינ

 1-800-34-54-54/  ובמרכז המידע http://sukot.go-festival.co.ilזה. פרטים באתר 
 

המשחזר את ריצתו ק מרתון התנ"ך הבינלאומי הרביעי, לקראת זינו :מרתון התנ"ך הבינלאומי הרביעי
 היסטורית של איש בנימין מהמערכה מול פלישתים עד שילה הקדומה, אנו קוראים לתושבי בנימין להשתתףה

המרתון יתקיים ביום ו'  ובכך להעצים את אירוע הספורט הגדול ביותר ביו"ש. במרתון זה שהוא כולו שלנו,
 באתר המרתון:. פרטים TOSHAV2018BIBLEלתושבי בנימין מיוחד קוד הנחה בחול המועד סוכות. 

http://www.biblemarathon.co.il 
 

, יתקיימו אי"ה בחירות לראשות המועצה, לחברות במליאת 30/10/18: בכ"א במרחשוון תשע"ט, בחירות
המועצה, ולחברות בועד המקומי. תושבים המעוניינים להגיש מועמדות, מוזמנים להגיש בקשה על גבי טפסים 

מנהלת לשכת  -. את הטפסים ניתן לקבל אצל אודליה שוקרון 26/9/18תשע"ט יעודיים ביום רביעי י"ז בתשרי 
באתר  -. פרטים נוספים 15:00 - 9:00ה' בין השעות -מנכ"ל המועצה, בבניין המועצה בפסגות, בימים א'

 המועצה.
 

בשיתוף מפעל של מרכז צעירים בנימין מלגות לסטודנטים שימו לב, ניתן להגיש בקשה ל מלגות לסטודנטים:
 10,000 -וש"ח  2000יחולקו מלגות על סך  קריטריוניםלסטודנטים העומדים ב. 16.9.18עד ז' בתשרי,   - הפיס

 /http://binyamin.org.il/milga_new"ח תמורת שעות התנדבות בקהילה. לפרטים והרשמה: ש
 

: שוק ארבעת המינים בשער בנימין יפעל השנה בימים ה' עד א', י"א עד י"ד ם בשער בנימיןשוק ארבעת המיני
 . 13:00 – 08:00. בימי שישי וערב חג בין השעות 22:00 – 17:00בין השעות , 20-23.9שרי, בת

 
ול עם לב רחב וראש גד ,חמה ומסורה -אם בית  -/ות לישיבת בנ"ע כינור דוד בעטרת דרושים דרושים/ות:

לעבודות תחזוקה שוטפות  -איש אחזקה ; אפשרות להשתתפות במגורים - לעבודה מאתגרת ומלאת סיפוק
 .052-5666315לפרטים נא לפנות לשרה . בישיבה

 .inyamin.org.ilrevaha@bיש לשלוח קורות חיים ל . עו"ס משפחה לעבודה מיידית  ים/ותלאגף הרווחה דרוש
ייעוץ ואבחון  ,מתן טיפול, לדרושים/ות קלינאים/ות תקשורת - היחידה להתפתחות הילד - מרכז גווניםל

 פרטים באתר המועצה. שנים. 9לתינוקות וילדים בעלי קשיים התפתחותיים מגיל לידה עד גיל 
 .binyamin.org.il@anivayבאזור ירושלים וגוש עלי. לפרטים יניב  במיוחד –דרושים מלווי הסעות 

 
 

 ,, גמר חתימה טובה וחגים שמחיםשבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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