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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
פתח ההרשמה לצהרוני י, ת10.6.18ועד לתאריך  17.5.18החל מיום חמישי  : הרשמה לצהרוני ניצנים תשע"ט

תתקיים בבתי  )ההרשמה לצהרונים בבתי הספר לגנים בלבדהיא המועצה ההרשמה באתר  ניצנים תשע"ט.
)היישובים בהם יש  יש זכיין חיצוני שיפעיל את הצהרון, ההרשמה תהיה ישירות מולובהם ביישובים  (.הספר

פר נריה, נעלה, נילי, כפר האורנים, חשמונאים, גני מודיעין, גבעון החדשה, ענתות, אלון, כזכיין חיצוני הם: 
וט נרשמים, לא ייגבה כל תשלום פתח צהרון עקב מיעישוב שבו לא ייבי(. אדומים, נופי פרת, מצפה יריחו

 .אנו קוראים לכם להירשם בהקדם על מנת להבטיח את מקומכם .מההורים
 

שינויים  חלו השלב הבא של העבודות בכיכר אדם, וכנגזר ממנו בראשית השבוע החלהעבודות בכיכר אדם: 
ם לדרך זמנית מקבילה בצומת על גשרון שמפנה אותעולים  –בהסדרי התנועה בצומת. הבאים מכיוון בנימין 

תנה מעט משמעט ממקומו וצורתו  זזכמעט בשינוי. מעגל התנועה  חשיםלא  –לכביש הקיים. הבאים מירושלים 
והאזרו  ,אנא היו עירנייםאנו שמחים על ההתקדמות בעבודות ומקווים להמשך התקדמות מהירה. )לאליפסה(. 

 בסבלנות. 
 

יב יוצאים למגרשים -ח וט-קיץ מאות בני ובנות נוער בכיתות זי מיד  :ח"ליגות בנימין לנוער תשעהרשמה ל
בשנה שעברה  ס בנימין."הנוער והספורט במתנ לקתהליגות מאורגנות על ידי מח למשחקי כדורגל וכדורסל.

. ח"סיון תשע ', ט23/5/18ההרשמה לליגות עד תאריך . שוביותינבחרות י 47 - נקבע שיא נבחרות  בליגות הנוער
 .שוביםירישום ופרטים נוספים אצל רכזי הנוער בי

 
מחלקת תרבות במתנ"ס בנימין מזמינה את אמני בנימין להגיש מועמדות לקול : "קול קורא אמן בקהילה"

 לעידוד היצירה האומנותית בפריפריה בדגש על מעורבות קהילתית., משרד התרבותשל  קורא "אמן בקהילה"
 :קישורב , תקנון וטופס מועמדותפרטים

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/community_artist_2018 
 .המועצה וכן באתר

 
מגוון סדנאות ייחודיות  –גוון הפעילויות של החודש הקרוב : צעירי בנימין מוזמנים לממרכז הצעירים

. כל סוף החודש ברימוניםשיתקיים ב פסטיבל הבירה)!(ביישובים ובצדם אירועים גדולים. האירוע הקרוב הוא 
 מרכז צעירים בנימין.  –הפרטים בפייסבוק 

 
מזמין את תושבי בנימין  –" מה"בבזיליקה בית לארועי תוכן ותרבות בשילה הקדו :קובי אוז בשילה הקדומה

פתיחת  - 20:00, 22.5.18יום שלישי, ח' בסיון תשעח, ב הזמר קובי אוז.ו "התחנה הישנה" עם היוצרלמופע 
 .02-5789111 - או בטלפון a-shilho.co.ilלהזמנת כרטיסים:  .תחילת המופע - 20:30, דלתות

 
 
 

 ,שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/community_artist_2018

