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 4192אוגוסט ב 91

 תקצירית מהמועצה האזורית
 
 

בשילה הקדומה יתקיים השנה ביום רביעי, כ"ב לנשים חנה המסורתי אירוע תפילת  :תפילת חנה בשילה הקדומה
חלה, להקת הלל ומירב ברנר, קרני אלדד הרבנית ימימה מזרחי, אורה ועזרי טובי במעמד הפרשת  - 9.71באלול, 

 בלבד7 פרטים נוספים באתר תיירות בנימין7  ₪ 41ורביעיית כלי מיתר, ועוד7 כרטיסים במחיר סמלי: 
 

נהגים לאזור  911-אגד תעבורה מרחיבה את פעילותה באזור בנימין, ונערכת לגיוס כ :גיוס נהגים לאגד תעבורה
אים בהתאם להסכם קיבוצי7 בימים אלה מגייסת החברה נהגים בעלי רישיון בנימין7 העבודה הינה מיידית והתנ

נהיגה על אוטובוס להעסקה מיידית, וכן מעניקה הלוואות לצורך מימון שיעורי נהיגה למועמדים שאינם בעלי 
עבורה רכז גיוס אגד ת –רישיון עדיין7 נהג שיעבוד בחברה שנתיים יקבל את סכום ההלוואה כמענק7 פרטים נוספים 

 0119427.-10שניר עוזרי( )
 

באירועים  בשבוע הקרוב יתקיים האירוע האחרון במסגרת אירועי 'עיר הילדים והנוער' של המתנ"ס7 :אירועי נוער
שנהנו מפעילויות איכותיות וייחודיות במחיר מוזל  ,ילדים ובני נוער מבנימין 2111 –כ לך הקיץמהב השתתפו אלו

פרטים והרשמה  עם פעילויות מתאימות וכיפיות במיוחד7 ,בבריכה –ים בגוש אדומים האירוע השבוע יתקי מאוד7
 הקהילה והנוער היישוביים7 יאצל רכז

במסגרת האירועים האזוריים לנוער בנימין, תקיים ביום ראשון הקרוב מחלקת הנוער במתנ"ס מופע של 
אות בקיץ רבות ולכן המתנ"ס מסבסד אנו יודעים שההוצ הסטנדאפיסט אורי חזקיה בהיכל התרבות באריאל7

 פרטים והרשמה אצל רכזי הנוער בישובים77 חיר והוא כולל גם הסעות מהישוביםמאוד את המ
 

מזמינה  המתקיימים ברחבי הארץ, מחלקת התרבות במתנ"ס ימי התרבות של מפעל הפיסבמסגרת  :ימי תרבות
של תיאטרון אורנה פורת, בהיכל התרבות  "בגדי המלך החדשים" - 9911 את תושבי בנימין למופעים הבאים:

  דורי בן זאב ,)למבוגרים(  אין עלייך אחותי"" - 9911בלבד;  ₪ 41 של עלותב, 2-1לגילאי  11:.9בשעה  ,במודיעין
המופע  מופע מוסיקאלי בידורי מעורר מחשבה בנושא העברית העכשווית7 - ורוביק רוזנטל עושים כבוד לעברית

או  ההרשמה לשני המופעים אצל רכזי הקהילהבלבד7  ₪ 41 - 7 עלות 41:01-בתקיים במועדון הישוב ענתות י
 7תרבות בישוביםה

 4/12-, במארח את אריאל זילבר בכפר אדומיםהעידן עמדי מופע נוסף שמתנ"ס בנימין מזמין אתכם אליו הוא של 
 הרכזים בישובים77 הרשמה אצל ₪ 1/בגן הצוק7 עלות כרטיס  41:01 בשעה 

 
התרבות של המתנ"ס מקיימת שוב את , מחלקת בנימין לאור בקשות רבות מתושבות אירוע הבריאות לנשים:

 ויכלול, 9/11אלול   אירוע "לוקחות אחריות על הבריאות" במרכז לרנר בירושלים7 האירוע יתקיים בתאריך כ"א
 לה ומגוון רחב של דוכנים בניחוח נשי לקראת החגים7 ספורט חווייתיות, טיפולים במים, ארוחת ערב ק פעילויות

 הרשמה אצל רכזות הקהילה בישובים7 זה הזמן לפרגן ולפנק את עצמך במחיר מסובסד ומיוחד7 - לאחר קיץ מתיש
 7כל הקודמת זוכה –מספר המקומות מוגבל 

 
 

  תמיד לשירותכם, /91מוקד  -להזכירכם 
 94127 -המוקד הבטחוני 

 עצה האזורית מטה בנימיןהמו, שבת שלום
 

  
 


