
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 בבנימין מהיר לאינטרנט בדרך

 בחודשים פועלת המועצה, בהרחבה שהוסבר כפי
 .בנימין יישובי בכל מהיר אינטרנט פריסת לקדם האחרונים

 הגדול המכרז את מאשרת המועצה הנהלת הבא בשבוע
. להתפרסם מתוכנן הוא שבועיים ובעוד הפרויקט לביצוע
 בחלק תשתית עבודות יחלו, הזוכה בחירת לאחר

 .מהיישובים

  יישובי בכל מהיר אינטרנט יהיה 2022 יולי עד כי הצפי

 .בנימין

 2021ליוני  9/ תשפ"א  בסיון טכ"

 בנימין של הדופק-מד

  את מקרוב להכיר חשוב ולנו, חשובה ההמונים חכמת
  אנו, כך לשם. בנימין תושבי של והרצונות הצרכים

  אינדיקציה לקבל שתאפשר מיקוד קבוצת בונים
  במטרה, והתפתחויות מגמות, ארועים על ותגובות

  שהקבוצה כדי. נכונים פעולה ודרכי מצב תמונת לגבש
  לנו מוכרים יהיו בה החברים, מייצג מדגם בעלת תהיה

  אמת בזמן שישיבו התשובות אך, האישיים בפרטיהם
.  למשתתפים אותן לשייך נוכל ולא אנונימיות יהיו

 .אינטרנטי באופן יהיה השאלון

  לאגף מייל שילחו?! השטח של הקול להיות רוצים

  עם strategy@binyamin.org.il: אסטרטגיה
  של הדופק לקבוצת להצטרף אשמח" הכותרת

  ".בנימין

 

   הקיץ לקייטנות הרשמה

 הקייטנה. הקיץ קייטנות את מפעילה המועצה השנה גם
 '. ו כיתה עד הגן לילדי מיועדת

  לתלמידי. 18.6 חמישי ביום תסתיים לקייטנות ההרשמה
 .  נפרדת תוכנית תתקיים', ו-' ה כיתות

 .המועצה באתר הרשמה

 דרושים

 כיתות בנות" חן כרמי" היסודי ס"לביה ספר בתי מנהלי 
 .עלי בישוב ו-א

 .טלמון בישוב' ח-'א בנים" אריאל" ס"ביה

 hayale@binyamin.org.il: מועמדות והצגת לפרטים

  במערב החינוך במסגרות לעבודה תקשורת קלינאיות
:  ח"קו לשליחת. החינוך משרד דרך העבודה. בנימין

noadinner@gmail.com  

 

 מ"מ לתפקידי מחפש חברתיים לשרותים האגף
 טיפול תכנון ועדות מרכז ס"עו, משפחה ס"עו  :מיידי

  ס"עו, התנדבות רכזת, צעירות ס"עו, ביתית חוץ והשמה
: ח"קו לשלוח יש. זכויות מיצוי ס"עו ,דין סדרי

revaha@binyamin.org.il 
 

 לתואר בדרך לכם עוזרים בבנימין

  סטודנטים. האקדמי לתואר אתכם מכינים בנימין צעירי
 .מלגות על להרצאות מוזמנים לעתיד

 15.6 בתמוז' ה שלישי יום - טובות מלגות תמצאו כך
 .  פה מלגה מיזם מייסד חורב טל עם 20:30

 בתמוז' ז חמישי יום - באקדמיה וזכויות אבחונים על
 קשב והפרעות למידה לקויות עם לבוגרים,  20:30 17.6

  תכנית מנהלת חאיק מזח יעל עם. באקדמיה וריכוז
 .  פוקוס

  באתר מראש הרשמה. עלות ללא בזום ההרצאות
 ס"המתנ

 !טוב מזל? בבנימין צעיר זוג

. בשבילכם מיוחד זוגי לבוקר להזמינכם שמחים אנו 
 ודרכי תקשורת על סדנה, זוגית בוקר ארוחת: הכוללת

 '.כרטישיח' הקלפים ערכת: ייחודית מתנה מקבלים. שיח

 בשער החדש הצעירים במרכז 25.6 בבוקר שישי יום
. מוגבל המקומות מספר. ח''ש 100: לזוג כרטיס בנימין

 נוספים פרטים. הראשונה בשנה נשואים לזוגות ההרשמה
 ס"המתנ באתר והרשמה

mailto:revaha@binyamin.org.il

