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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

אנו מאחלים לכל תושבינו ולכל בית ישראל חג פורים שמח! אנו שבים ומזכירים כי מידי שנה  :חג פורים שמח
רים למנוע מהילדים משחקים מסוכנים אלה, במיוחד נפצעים ילדים מנפצים לסוגיהם השונים. אנו קוראים להו

 בימים כה רגישים מבחינה בטחונית. 
 

ישיבות ללראשונה בבנימין התקיימה השבוע אליפות ספורטיבית לאולפנות ו :אליפות האולפנות והישיבות
טים על פרבנימין. האולפנות התחרו בעפרה בכדורעף וכדורסל, הבנים התחרו בבית אל בכדורגל וכדורסל. מ

אנו מקווים שחגיגה ספורטיבית זו תהפוך למסורת ארוכת בגיליון "ארץ בנימין" שייצא בקרוב לאור.  –הזוכים 
 שנים. 

 
ביום שני  מהחיים, שיתקיים אתגריםותיקי בנימין מוזמנים לכנס "אמצע החיים" והפעם בנושא  כנס ותיקים:
, רנן אשכנזי -" אנחנו-את-"אניבתוכנית:  .בית חורוןבבית התרבות בישוב  17:30בשעה  ,4/4/16כ"ה אדר ב' 

 ,עינת בדיחי -" תזונה נבונה מותאמת גיל" ;מטפל עיקרי באישה חולת אלצהיימר על היכולת לצמוח מתוך משבר
אהבה לא מפסיקים " ;מנהלת שרות הדיאטה בשערי צדק בקופת חולים מאוחדת,מומחית תזונה ובריאות 

האתגר הזוגי  , עלזוג חילוני שפתאום הופך לזוג מעורב כאשר עמית חוזר בתשובה, דנה ועמית כץ -" באמצע
והמשפחתי, ההתמודדות עם השינוי, קבלת האחר ושינוי דפוסי חשיבה. במפגש יוקרנו קטעים מסרט תיעודי 

 - הרשמה. לאדם ₪ 15 - הסעות לפי הרשמה ממקומות ריכוז. לאדם ₪ 35עלות:  ולאחריו שיחה עם גיבורי הסרט.
  vatikimbakehila@gmail.comאצל רכזות הקהילה או במייל 

 
יכר תחנת חברת נתיבי ישראל בעבודות שיפוץ כתתחיל  לאחר פורים – שיפוץ כיכר תחנת הדלק מעבר מכמש

. העבודות יתקיימו במהלך שעות היום. במהלך לשיפור נוחיות הנסיעה ועוד(בורות הדלק מעבר מכמש )תיקון 
 העבודה צפויה להסתיים תוך כחודש., אנא היאזרו בסבלנות. תכנו שיבושי תנועהיהעבודות י

 
 .ול' ניסן תשע" –כ"ד אדר ב' תשע"ו , 8/5/16 - 3/4/16הרשמה למעונות תתקיים בין התאריכים : רישום למעונות

 עשה דרך אתר המועצה.ייילה למועצה )בגין ילדים במעונות( הרישום הוראת קבע פע ןלמשפחות שקיימת עבור
לשעות בנוגע יש להתעדכן אצל מנהלת המעון  ירשמו אצל מנהלת המעון.י -משפחות ללא הוראת קבע פעילה 

ם רשומים בתעודת הזהות היהורילדים ששני רק למעון יתקבלו  הקבלה ולהצטייד בתעודת זהות של שני ההורים.
 תשע"ז  לשנת הלימודיםהמועצה לא מתחייבת לקבל את כל הנרשמים  .1/1/14 -החל מ, ואשר נולדו בנימיןכתושבי 

לפרטים נוספים ניתן לפנות  קריטריונים של משרד הכלכלה. על פיערכו וועדות קבלה יבמידה של רישום עודף י -
 .02-9977104 – מעונותלקת למח

 
 
 
 

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

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