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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

ערב השנה החדשה, נאחל לכל תושבי בנימין ולכל בית ישראל שנה של צמיחה ובנייה, של ביטחון  :שנה טובה
  נהיגות ערכית, של חיבור ואחדות. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.ושלווה, של נחישות לאומית ומ

אתם מוזמנים לתת כותרת לסרטון סיכום השנה ההומוריסטי שלנו )"האיחוד האירופי דן בסכנות הגלובליות"( 
 ארץ בנימין" ולזכות בפרסים שווים )ניתן למצוא ביוטיוב בשם זה(.בדף הפייסבוק "

 
 ,, יחד עם מנהיגי ההתיישבותבי עפרה, עמונה ותומכים רביםהשבוע הפגינו מאות רבות מתוש :המאבק נגד ההרס
לראש הממשלה לקחת אחריות ולהוביל פתרון  בהפגנה עלתה שוב ושוב הקריאה. ה בירושליםמול ישיבת הממשל

יתקיים אירוע ( 20.10)יום חמישי, י"ח בתשרי, . בחול המועד סוכות גובריםמערכתי לניסיונות ההרס ההולכים ו
הפנינג משפחות  – 15:00תשעת הבתים בעפרה, החל מהשעה במועצתי לחיזוק ההתיישבות ותמיכה בעמונה ו

אנא עקבו אחר הפרסומים ובואו לחזק בעפרה, עצרת מרכזית בעמונה, שמחת בית השואבה ומופע של יהורם גאון. 
 ולהיות שותפים. 

 
ה טובה כביש עוקף שבות רחל. הכביש בוצע על ידי המועצה במטרה השבוע נפתח בשע  :כביש עוקף שבות רחל

לשפר את הגישה ליישובים הצעירים ולכביש אלון, ולמנוע נסיעת רכבים רבים בתוך היישוב שבות רחל. סעו 
 בזהירות. 

 
 את גם השנה כמידי שנה יה האזורית במתנ"ס בנימין מקיימתיהספר: תחרות הסיפור הקצר תשע"ז יוצאת לדרך

 תושבי .ה האזורית שנים רבותיאשר ניהלה את הספרי, קצר תשע"ז לזכרה של רחל לוין ז"לתחרות הסיפור ה
ומעלה, מוזמנים להשתתף בכתיבת סיפורים קצרים. התחרות נושאת פרסים. תאריך אחרון  17בנימין מגיל 

פרטים נוספים דוא"ל בלבד. , לספריית המתנ"ס, ב22.12.16לשליחת היצירות: יום חמישי, כ"ב בכסלו תשע"ז, 
 < מתנ"ס < ספריה אזורית.  www.binyamin.org.ilותקנון ההשתתפות בתחרות, נמצאים באתר המועצה: 

 
הספרייה האזורית מזמינה את תושבי בנימין להשתתף בסדנת כתיבה יוצרת. הסדנא : סדנת כתיבה יוצרת

החל מיום  ,20:15מפגשים בימי ראשון בשעה  10 - ת הסופרת רוני גלבפישיתתקיים בספרית חשמונאים בהנחי
הרשמה ופרטים . בלבד ₪ 600. באחד המפגשים יתארח הסופר אשכול נבו. מחיר הסדנא 6/11ראשון ה' בחשוון 

 .sifria@m.binyamin.org.ilאו בדוא"ל  2800404-052בטלפון 

 
מקום בגנים על בסיס יומי, הפנויים בהתראה כל יישובי המועצה דרושות/ים סייעות/ים למילוי ב לגנים: דרושים

ליחידה להתפתחות הילד במרכז גוונים  .9700621-02או בטלפון  karink@binyamin.org.ilקצרה. אנא פנו במייל 
 .052-5666291לפרטים עליזה נבו למילוי מקום. חיפות מרפאה בעיסוק דרושה בד

 
זכתה במכרז מיגון רכבים חברת א.א.גלס. להזכירכם, כל תושב יו"ש זכאי למיגון  01/07/16-החל מה :מיגון רכבים

רכבו פעם אחת, וכן כאשר רכבו נפסל בטסט בשל מיגון השמשות. בשלב ראשון יש לגשת למשרד הרישוי עם רישיון 
ודת זהות וספח, ואישור מגורים )בשני עותקים(, כדי לקבל אישור למיגון. לאחר קבלת האישור יש רכב בטופס, תע

פרטים נוספים באתר מטה  .213/214או לליאורה לשלוחה  1שלוחה  02640999לקבוע תור למיגון בא.א גלס: 
 בנימין.

 
: ו, אתר הרישום פתוח בכתובתבעיצומהרישום למרתון התנ"ך  :בשילה הקדומה מרתון התנ"ך הבינלאומי השני

http://www.biblemarathon.co.il .  קוד הנחה  :אחוז הנחה בהרשמה לכלל המקצים %20 -בלעדי לתושבי בנימין
קוד הנחה תושב , km20bin10ק"מ:  10קוד הנחה תושב בנימין למקצה , 5km20binק"מ:  5תושב בנימין למקצה 

רוץ, חולצת המ. km20bin42ק"מ:  42.2קוד הנחה תושב בנימין למרתון , km20bin21בנימין לחצי המרתון: 
 חוויה ענקית לכלל המשתתפים ובני משפחתם. מחכים לכם. מדלייה ייחודית והפנינג סיום מרגש

 
 
 
 

 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלו
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