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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
תקיים טקס יום הזיכרון המרכזי של מטה בבנימין בבית יד לבנים שעל דרך מה גם השנ: קס יום הזיכרוןט

ערב יום הזיכרון האבות )מבנה המשטרה הבריטית בואדי חרמייה(, בנוכחות משפחות שכולות רבות מבנימין. 
ו כי ירון גיספן הי"ד מעלי הוכר כנרצח טרור, לאחר תשע שנות מאבק של משפחתו מול הכרעת התבשרנ

המשטרה כי התאבד. בכך הצטרפה גם משפחת גיספן למשפחת נופלי בנימין, שאת שמותיהם מקריא ראש 
מין, המועצה מידי שנה בשנה בטקס יום הזיכרון המרכזי. אנו שולחים חיבוק חם לכל משפחת השכול של בני

 ומוקירים את תרומתם של יקיריהם למהלך הארוך והכואב של שיבת העם היהודי לארצו. 
 

נהדרת עצמאות ושבי בנימין מוזמנים לחגיגת יום ת -גם השנה חוגגים תושבי בנימין יחד : למדינה 70חוגגים 
 וע משפחתי מיוחד וססגוני. איר10:00-16:00( בין השעות 19/4/18ביער נווה צוף ביום חמישי, ד' באייר תשע"ח )

אות יצירה, מוסיקה , סדנ70-שבו תוכלו להנות מחניון צה"ל עם מיצגים מרהיבים, חדרי בריחה, המירוץ ל
 ועוד ועוד. פרטים נוספים באתר המועצה. פינת ליטוף, תיפוף על כדוריםישראלית, 

 
אתכם לסדרת הרצאות  ןשילה הקדומה מזמיאתר  :"מדינה קמה בסערת מלחמה - ?"שבעים מי יודע

המפגש הרביעי  שנה למדינת ישראל. 70במלאת  על סיפורה של מלחמת העצמאותמשה חרמץ מרתקות מפי 
קוממיות הנושא:  ב"בית קדם" בשילה הקדומה. 19:00בשעה  23.4.18יתקיים ביום שני ח' באייר תשע"ח 

 ;דוד בן גוריון –: האחד מוביל את עמו לקוממיות שני מנהיגים שעיצבו את היסטוריה סיפורם של –ונכבה 
מחקרים חדשים מצביעים על אירועים שהתרחשו שנים  חאג' אמין אל חוסייני. - הוביל את עמו לנכבה והשני

לפני תש"ח ומאירים את מלחמת העצמאות באור חדש ומרתק. מדהים לראות עד כמה ביוגרפיות אישיות, קווי 
 למפגש. ₪ 50מחיר השתתפות:  מעצבים היסטוריה. ,היגיםאופי ותפיסות עולם של מנ

 
חודשים פועל בבנימין מרכז טיפולי, הנותן מענה לילדים, פר מזה מס: מרכז חוסן -שירות חדש לתושב 

בעקבות אירוע בטחוני  הטיפול ניתן )ללא עלות( לכל מי שחווה קושי בתפקודי החיים מבוגרים ועובדי המועצה.
המרכז הטיפולי אשר ממוקם בשער בנימין בתוך מרכז 'גוונים', נקרא  טחוני הכללי.יאו בעקבות המצב הב

או  5848600-02לפניות ניתן להתקשר ל ונותן מענה טיפולי בכל רחבי המועצה לפי דרישה. ,'מרכז חוסן'
 ..ilbatshevaa@binyamin.org למייל

 
 – 8:00בשעות ימי ג ב –שער בנימין להלן מועדי קבלת קהל בשלוחת משרד הפנים ב : משרד הפניםשלוחת 

אין יותר שירות . בשל פתיחת סניף משרד הפנים במודיעין עלית, 05/06 22/05 08/05 24/04 : 12:00
 .בחשמונאים

 
 
 

 ,וחג עצמאות שמח שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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