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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
אנו חשים  בימים אלהאנו שולחים ברכת חג חירות שמח לכל תושבי בנימין ולכל בית ישראל. : פסח כשר ושמח

לבנות ולהתבסס, ביתר עוז תנו" אך רוחנו לא תיפול ואנו נמשיך איך "בכל דור ודור עומדים עלינו לכלוביתר שאת 
 חג אביב שמח. לטייל ולנסוע בכל מרחבי ארצנו. 

 
בפתח, ולקראתו הושקעו מאמצים גדולים של מחלקת התיירות בהיערכות חג האביב : פסטיבל נופי התנ"ך

חבי הארץ. כל הפרטים באתר תיירות להזמין מכרים וחברים מכל רל"פסטיבל נופי התנ"ך". נצלו את ההזדמנות 
 . festival.co.il-Www.Go בנימין ובאתר פסטיבל נופי התנ"ך

לקראת חגי ניסן הבאים עלינו פירסם מח"ט בנימין אל"מ ישראל שומר הנחיות לציבור. : הנחיות המח"ט לחגים
יסבוק "ארץ בנימין", וכן נשלח ליישובים להפצה לתושבים במייל. אנו מבקשים נימין ובפיבאתר ב מכתבו מופיע

 לכלכוחות צה"ל וגופי הביטחון פועלים במלוא הכוח כדי לאפשר  לקראת טיולי החג לקרוא את דבריו בשימת לב. 
ין השעות פתחו ביילוחמי צה"ל ובהם מוצבים במהלך החגים, אתרי הטיולים  .בבטחה לעשות זאת החפצים לטייל

ערנות מוגברת בתקופה זו לאור האיומים השונים במרחב. על כל אירוע אנא גלו  .19:30עד לכל המאוחר  10:00
כל אדם בעל היתר לנשיאת נשק רשאי לטייל עימו. . 1208מוקד בנימין במספר חריג יש ליצור קשר באופן מיידי עם 

 רים כדי שכולנו נעבור את החג בבטחה, בשלווה ובהנאה.בהזדמנות זו נודה לכוחות הביטחון העושים מאמצים אדי

י שנה עלייה בחג הפסח נרשמת מידלאור העובדה כי  - אנו שבים ומזכירים את בקשת משטרת בנימיןחג הנסיעות: 
, וכן הקפידו תשומת לבכם לנעילה ראויה של הביתבשל הנסיעות הרבות בימי החג: אנא  במספר הפריצות לבתים

 ת נשקים. על כללי נעיל
 

באתר  גם השנהיתקיים  לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה של בנימין כרון המרכזייטקס יום הז יום הזיכרון:
 ביום רביעי ג' באייר תשע"ו שעל דרך האבות )ואדי חרמייה( )צומת המשטרה הבריטית( יד לבנים"”ההנצחה 

את הטקס יערכו השנה בנות אולפנת שירת הים בנוה צוף. סיום הטקס בצפירה . 9:45( החל משעה 11.5.2016)
 .11:00בשעה 

 
של המועצה והמתנ"ס ביער נווה המרכזיות י שנה גם השנה יתקיימו חגיגות יום העצמאות דיכמ :עצמאותיום ה

רה ועוד. במקום יוקרן צוף. כולם מוזמנים להגיע וליהנות ממתחמי ספורט, מופעי מוסיקה, קרקס, פינת ליטוף, יצי
 חידון התנ"ך בשידור חי.

 
לזכר רועי  9-מרוץ טלמונים ה –תיק בבנימין השנה יתקיים בפעם התשיעית המרוץ הוומרוץ טלמונים התשיעי: 

פרטים נוספים והרשמה בשעת בין הערביים.  -, ולראשונה 26.5.16בי"ח באייר,  המרוץהשנה יתקיים ארבל הי"ד. 
 .Realtimingבאתר 

 
מיוחדים  צרכים עם לילדים - חינוך מיוחד גן להיפתח עתיד, ז"תשע -הבאה  הלימודים בשנת :מיוחד חינוך גן

-התפתחותי איחור עם לילדים מענה ייתן הגן ביישוב עופרה. "בנימין לב עמותת" של החדש במבנה, 3-4בגילאי 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לעינב . ייםהייחוד לצרכיהם המכוונת קטנה טיפולית למסגרת הזקוקים, קוגנטיבי

 .02-9977188 –מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד  - חבשוש
 

מפעל הפיס מעניק גם השנה מלגות לימודים לסטודנטים המתחילים את שנת לימודיהם : מלגות לסטודנטים
 ודנטים בעליהמלגות מיועדות לסטהמל"ג.  על ידיהמוכרים  במוסדות להשכלה גבוהה הראשונה לתואר ראשון

לוחמים  ,המלגות מיועדות לחיילים משוחררים .ידם אינה משגת לממן את לימודיהםשאקונומי נמוך -מצב סוציו
 ₪ 10,000)עד  ₪ 30,000גובה המלגה הוא . חודשים )בנים ובנות( 24מסיימי שרות לאומי של ו ותומכי לחימה

שעות בשנה כתנאי  130תרומה לקהילה בהיקף של כל הסטודנטים מחויבים ב. לשנה, למשך שלוש שנים רצופות(
באתר מפעל –פרטים והגשת טפסים  ישוב המגורים של הסטודנט.יהתרומה לקהילה תתבצע ב .לקבלת המלגה

 בצהרים. 12:00בשעה  17.5.16 :תאריך אחרון להגשה הפיס.
 
 

http://www.go-festival.co.il/


 

  תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 
 .1208 -המוקד הבטחוני 

 "ארץ בנימין". –ייסבוק חפשו אותנו בפ
 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלו


