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 ניסן תשע"זבכ"ב 
 2017אפריל ב 18

 
 תקצירית מהמועצה האזורית

 
גם השנה הגיעו אלפי מבקרים מקרוב ומרחוק לאתרים, למעיינות ולמסלולים ברחבי בנימין.  נופי התנ"ך:פסטיבל 

ת המבקרים הרבים עמדו תחנות מידע, מדריכים, שחקנים, מעבירי סדנאות, סדרנים ואנשי תחזוקה. אנו לרשו
מודים לצוות מחלקת התיירות ולכל התיירנים ועובדי האתרים ברחבי בנימין, השותפים להצלחה חשובה זו 

 המחברת את עם ישראל על כל גווניו לחבל ארץ זה. 
 

נא עקבו אחר  -  ביישובי בנימין מפגשי "זיכרון בסלון"ן לשואה ולגבורה יתקיימו כרולקראת יום הזיזיכרון בסלון: 
 הפרסומים ביישובים. 

 
: גם השנה יתקיים טקס יום הזיכרון המרכזי של בנימין באתר ההנצחה "יד לבנים"  שעל דרך טקס יום הזיכרון

ת שכולות רבות מבנימין. הטקס יתחיל האבות )בצומת המשטרה הבריטית, ואדי חרמייה(. בטקס ישתתפו משפחו
 . 11:00-ויסתיים עם הצפירה ב 9:45בשעה 

  
(, וכמידי אום צפאנווה צוף )גם השנה ביום העצמאות ביער כמיטב המסורת ניפגש כולנו  יום העצמאות בבנימין:

נ"ך בשידור שנה יחכו לכם שלל פעילויות ואטרקציות לכל המשפחה: קרקס, יצירה, מוזיקה, הקרנת חידון הת
 ישיר ועוד. מחכים לכם.

 
ערבי עיון של לשכת הקשר: לשכת הקשר בנימין מזמינה אתכם לשני ערבי עיון – הראשון  בנושא הוצאה לפועל, 

משנה לראש  - ןובהשתתפות עו"ד יוסף ויצמ ,בהשתתפות כבוד הרשם אריאל לנגה, ראש לשכת ההוצל"פ ירושלים
ישוב יב 18:30בשעה  20.04.17קהל הרחב אי"ה ביום חמישי כ"ד ניסן, יתקיים לערב העיון  .לשכת עוה"ד

חוק יסודות המשפט והשקת ספר משפטי ארץ חלק ד', בשיתוף . ערב העיון השני בנושא 3חשמונאים רח' הכרמל 
ביום שלישי  יתקיים אי"ה ,בהשתתפות הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאוומכון משפטי ארץ ולשכת עוה"ד, 

כולם מוזמנים. –באולפנת עפרה  18:45בשעה  25.04.17כ"ט ניסן,   
 

, דרך אתר כ"ט אייר 25/4/17ביום שלישי  –לתשומת לבכם, הרישום למעונות מתקרב לסיומו  רישום למעונות:
נה רישום למעון מותלהזכירכם,  לאחר מכן הרישום הינו על בסיס מקום פנוי אצל מנהלת המעון. המועצה.

. ח אדםומציאת ככן בבאישור פתיחת בקשה במשרד הכלכלה ו יתקבלה למעון מותנ. בחתימה על הוראת קבע
 יהיה רישום עודף תתקיים וועדת קבלה לפי כללי משרד הכלכלה המופיעים באתר משרד הכלכלה.בהם במעונות ש

 
ביום חמישי, לקיץ הקרוב תתקיים כזי הקייטנות ההשתלמות לרמתנ"ס בנימין מודיע כי  :החופש הגדול קייטנות
 נו את התאריך.י. ההשתלמות חובה. נא שרי12:00-18:00שוב ענתות בין השעות י( במועדון הי1/6/17ז' בסיון )

 ג'. פרטים בהמשך. -גם השנה משרד החינוך מתקצב את קייטנות בתי הספר לכיתות א'
 

"דוברות  בנושאי ודוברי צח"י "חלמות ליו"רי צ: שימו לב, בשבוע הבא תתקיים ההשתהשתלמות דוברות בחירום
בנווה צוף. בהשתלמות נתמקד בהפקת לקחי אירועי החירום  25.4בכ"ט בניסן  - עשה ואל תעשה" –בחירום 

 האחרונים מההיבט התקשורתי. פרטים והרשמה באתר האינטרנט של מטה בנימין. 
 

ביישוב מעלה מכמש, לזכרן של אדית רואה מרוץ בנימין יתקיים , 21.4כ"ה בניסן,  ביום שישי זה,: מרוץ בנימין
. 9:30 – 7:30למשך שעתיים בין השעות  – 457 –ציר "יערה"  ויעל והדס בן סעדון. שימו לב, במהלך המרוץ ייחסם 

. שימו לב, נפתחה ההרשמה גם למרוץ טלמונים Realtimingפרטים והרשמה באתר יש לנסוע בדרכים חלופיות. 
 . 1.6ז' סיון, -"רצים בשקיעה" ויתקיים ב –ועי ארבל )באותו אתר(. גם השנה זהו מרוץ ערב לזכר ר 10-ה
 

לפרטים נוספים ניתן  .תנאים טובים למתאימות .דרושות מטפלות לכל מעונות מטה בנימין דרושות מטפלות:
 .02-9977104לפנות לאפרת 

 
 

 ,םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 


