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 2017ספטמבר ב 26

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

סדרת אירועי חגיגות היובל בבנימין יוצאת לדרך, עם האירוע הממלכתי בגוש עציון לציון יובל  :חוגגים יובל בחגים
עקבו אחר הפרסומים על האירועים השונים בבנימין בגיליון "ארץ לשיבתנו לחבלי המולדת ההיסטוריים. נא 

 בנימין" שיוצא השבוע לאור, וכן באתר בנימין ובפייסבוק ארץ בנימין ותיירות חבל בנימין. חגים שמחים!
 

גם השנה יחכו לכם בחול המועד סוכות שחקנים והפעלות בהשראת גיבורי  :בסוכות פסטיבל גיבורי התנ"ך
מות בהם חיו ופעלו לפני אלפי שנים. החג המתקרב הוא הזדמנות להזמין לכאן חברים, מכרים התנ"ך, במקו

וקרובי משפחה מכל רחבי הארץ והעולם, כדי לפגוש ולהכיר חבל ארץ קסום ומשמעותי זה. פרטים באתר פסטיבל 
  שתחולק ביישובים ובמוקדי המידע.  הפסטיבלגיבורי התנ"ך ובמפת 

 
, יתקיים זו הפעם 6.10ערב שבת חול המועד, ט"ז בתשרי,  –שישי בחול המועד סוכות  ביום מרתון התנ"ך:

, במסלול ריצתו התנ"כית של איש בנימין מראש העין לשילה הקדומה. הבינלאומי השלישית מרתון התנ"ך
י ומרגש ק"מ, והשנה מצטרפים אלינו למקצה חגיג 5ק"מ,  10מוזמנים להירשם למקצים: מרתון מלא, חצי מרתון, 

ניתן למצוא קוד הנחה בדף  –גם ילדים ונוער עם מוגבלויות למקצה צמי"ד. הנחות מיוחדות לתושבי בנימין 
באתר מרתון התנ"ך. ביום המרוץ  -הספורט מתנ"ס בנימין ותיירות חבל בנימין. כל הפרטים הפייסבוק של מחלקת 

הסיום. מוזמנים להגיע ולעודד את הרצים וליהנות  עם הופעה של חנן בן ארי בטקס בשילה הקדומהג חינם ינהפנ –
  מפעילות לכל המשפחה. 

 
הזמנת תיקים  1.10.2017החל מתאריך : לתשומת ליבכם  אדריכליםו תושבים: הזמנת תיקים מארכיב המועצה

דרך אתר המועצה  ויתבצע רק, מתייעל -ומה מארכיב המועצה, עבור עיון, צילום, סריקה וכד
(http://www.binyamin.org.il/6652/) ."יש . ניתן למצוא את טופס הזמנת התיק תחת קטגורית "אגף הנדסה

יש לקחת בחשבון שהגעת תיק לארכיב המועצה תיקח ארבעה ימי  למלא את כל הפרטים עבור הנכס הנדרש.
ניתן לפנות במייל   בכל בעיה שתתעורר, זמין תיק באמצעות הטלפון.להיותר לא ניתן עם התייעלות זו,  עבודה.

 .saritmi@binyamin.org.ilמנהלת הארכיב  -לשרית מזרחי 
 

 .גוש שילה עלי מעלה לבונהב : בשבוע האחרון היו קפיצות חשמל חוזרות ונשנותקפיצות חשמל חוזרות ונשנות
בדקנו את הבעיה מול חברת החשמל, ולאחר איתור מפגע באחד מכפרי האזור, שגרם לבעיות ברשת, נותק המפגע 

לעדכן אותנו על קפיצות חוזרות ונשנות עם  -והקפיצות פסקו. זו הזדמנות לבקש מתושבי בנימין בכל האזורים 
באזור כבר הקו הראשי  ת תושבי הגוש,תיזמונים מדויקים, כדי שנוכל לבחון את הנושא ולטפל בתקלות. לידיע
 בטווח הזמן הקרוב. בע"הנכנס לתוכנית העבודה של חברת חשמל לצורך שיפור התחזוקה שיחל 

 
מתנ"ס בנימין מזמינים את נשות האזור ללימוד נשי ומרענן בימי הישוב מגרון בשיתוף  שבועי:-דולימוד נשי 

צקוביץ ורבניות מתחלפות יהרבנית עידית א - 21:30ה ראפ, הרבנית דינ - 20:15ראשון בערב אחת לשבועיים. 
ש"ח לכל  635עלות מסובסדת של  ך כל הערב. ור(. כיבוד קל יוגש לאצקי והרבנית אסתר לבנוןיישל)הרבנית חיה ו

 .tarbutmigron@gmail.com  2296540-405השנה. פרטים והרשמה 
 

להלן זמני קבלת שירות בשלוחת משרד הפנים של המועצה בתקופה הקרובה: בחשמונאים  שירותי משרד הפנים:
 3בשער בנימין בימי ג':  . 17:30 - 16:00בשעות  – לנובמבר 19לנובמבר,  5לאוקטובר,  22לאוקטובר,  1בימי א': 

  .14:00 – 8:00שעות ב – לנובמבר 21לנובמבר,  7לאוקטובר,  24לאוקטובר, 
 

בית אל שבעפרה. ניתן להירשם למבחר  -נפתחה ההרשמה להשתלמויות בפסג"ה בנימין  השתלמויות בפסג"ה:
השתלמויות לכלל עובדי ההוראה. השנה לראשונה יש גם השתלמויות לחטיבת הביניים ולעל יסודי, השתלמויות 

שאול )ניתן -"מתש"ח לתשע"ח" עם אלידע בר למותשעות, וההשת 60ייחודיות של  חצי מקוונות, השתלמויות
-http://www.pisgaלהירשם גם כ"שומע חופשי"(. הסעות ברישום מראש. מידע נוסף באתר הפסג"ה 

binyamin.org.il. 
 

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

 ,וגמר חתימה טובה םבת שלוש
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 המועצה האזורית מטה בנימין 


