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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
השבוע קיימה המועצה תרגיל גדול לשעת חירום, ובו תרחיש נפילת טילים במרכז הארץ וגם  :תרגיל מל"ח מועצתי

, הפסקת חשמל בכל גוש דולב טלמונים, והרעלת מים בזית רענן. בשונה במערב בנימין, כולל פגיעת טיל בבית ספר
מתרגילים קודמים, הפעם יצאו המכלולים לשטח ממש, כדי לתפעל משם את המענים לתרחישים השונים שזרמו 

 , בתקווה שלא נזדקק.כל העת. בעקבות התרגיל יופקו לקחים במטרה להיות מוכנים כמה שיותר לאירועי אמת
 

י"ב בארגון מחלקות הנוער -: השבוע נפתחה ליגת הקטרגל לנוער בכיתות ט'בנימין בקטרגל וכדורסלליגות 
ח' ולליגות הבוגרים בכדורגל ובכדורסל אשר -הליגה הצטרפה לליגת הקטרגל לנוער בכיתות ז' והספורט במתנ"ס. 

לבנים ולבנות.  –וער בכדורסל סיימו השבוע את סיבוב המשחקים הראשון. בשבוע הבא תצטרפנה עוד שתי ליגות נ
תוצאות בטבלאות, בבלוחות המשחקים,  נועשו לייק והתעדכ. מוזמנים לקחת חלק פעיל בחוויההתושבים כולם 

 מידי ערב בדף הפייסבוק "מחלקת הספורט מתנס בנימין". המתפרסמים -תמונות וב און ליין,

 
מתקרב, והוא יתקיים אי"ה  ריטבול בנימין השלישיסטבסימן "מגלים רגישות לנגישות":  3-סטריטבול בנימין ה

בכדורסל( ייערך ביישוב כפר האורנים במגוון קטגוריות לילדים נוער  3X3הסטריטבול ). 7/7בתאריך א' תמוז, 
 האירוע יעמוד בסימן "מגלים רגישות לנגישות" כלפי בעלי צרכים מיוחדים עם פעילויות בנים ובנות. –ומבוגרים 

באתר  –לפרטים נוספים והרשמה  ההרשמה בעיצומה! חווייתיות ערכיות בנושא ומגוון אטרקציות והפתעות.
מהרו והבטיחו את  והמתנ"ס ו"מחלקת הספורט מתנס בנימין". "ארץ בנימין"המועצה, בדפי הפייסבוק של 

 כל הקודם זוכה. –מקומכם 
 

, במחיר יום לימוד תורה מגוון ויריד מהנהל תושבי בנימיןהיישוב נחליאל מזמין את  :יום לימוד תורה בנחליאל
תוכלו  .17:00ועד  9:00מהשעה ישוב נחליאל, ליולי, בי 13-הבז' תמוז, . יום העיון יתקיים שיתאים לכל אחד סמלי

 ,ץהרב דודי דודקבי ,הרב רונן טמיר ,הרב רמי ברכיהוועוד:  משפחה, חסידות ,ך"בתנ – לבחור ממגוון שיעורי תורה
כל ההכנסות להגדלת תורה. ושיעורים מיוחדים לנשים. הרב גור אריה ארגמן  , הרב נחמנסון, הרב יעקוב נגן

 .https://goo.gl/fxs1Au -: כנסו להילתוכנית המפורטת ולהרשמה 
 

 .1208 -י המוקד הבטחונ תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 
 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו בפייסבוק 

 
 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלו

https://goo.gl/fxs1Au

