
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    :כרמל אל ודלית עכו – פריפריה סיורי
 פריפריה סיורי בסדרת סיור עוד התקיים השבוע

 בין פעולה ושיתופי חיבורים יצירת שמטרתם
 ולמידה, בפריפריה רשויות לבין בנימין מועצת

 ואחרים שונים ריםאתג נוכח רשותית בין מקצועית
לשיפור עבודת כדי להפיק וליישם תובנות שיסייעו 

  עם במפגש עכו בעיריית החל הסיור המועצה.
, העתיקה בעיר תיירות במיזמי וסיור העיר ראש

  ראש עם במפגש, כרמל אל בדליית והמשיך
 מקווים אנו. מרכזיים מחלקות מנהלי ועם המועצה

 . גומלין ביקורי בקרוב לקיים
.   

23.10.19//    "פתש תשרי דכ"

 קורס מנכ"לי יישובים

 אוניברסיטת בשיתוף בבנימין קהילה מחלקת
 חדש תחום ללמוד אתכם להזמין שמחים אריאל
  יישוב ל"למנכ ניהולית עתודה קורס: ומעניין

  סוגיות: שיילמדו הקורס נושאי. אזוריות במועצות
 לפיתוח סדנה ,שוביי בניהול ומשפטיות מקצועיות

  גיבוש, אישית ומנהיגות ניהוליות ומנויותמי
, ביישובים אקטואליות לדילמות תייםיציר ותפתרונ

  התכנית .כלכלי – יזמי בפרויקט מעשית התנסות
 מפתח ואנשי קדמיהמהא מרצים ידי על מועברת

  מותנית בקורס ההשתתפות. המקומי מהשלטון
 :נוספים לפרטים. מיון בתהליך

external@ariel.ac.il | 03-7407216. 
 

 הסדרת צומת שילה
  הקרובים בימים ה"בעז, ארוכה מטה עבודת לאחר

  .שילה צומת להסדרת העבודות טובה בשעה יחלו
 את ינתב אשר רמזור יותקן העבודות במסגרת
 שובילי הכניסה ותוסדר בטיחותי באופן התנועה

 נתיבי חברת, התחבורה משרדל תודתנו .הראל גבעת
 .זה יקטלפרו שסייעו במינהל תחבורה ט"וקמ ישראל

 

    הפגה בימי המועצה עובדי
  יוצאים( 5-6.11) בועהש ורביעי שלישי בימים

 תתקיים לא כן ועל, הפגה לימי המועצה עובדים
  לתשומת. סגורים יהיו המועצה ומשרדי קהל קבלת
 .  קהל קבלת תתקיים לא הנדסה באגף גם, לבכם

 גניזה 
  עם התקשרה המועצה ,החגים לפני הודענוש כפי

  הצבת לטובת, גניזה המפנה ארצית גניזה תעמות
 שירצה יישוב כל .יישוביםב גניזה לימכ ופינוי
, גניזה מיכל יקבל – היישוב מזכיר דרך ויפנה

  במימון העמותה ידי על שנהב פעמיים יפונהש
 פינויים. (פסח לפניו השנה ראש לפני) המועצה
 ידי על יבוצעו השנה במהלך הצורך לפי נוספים

.העמותה מול ישירות בתשלום היישובים  

   "לאם אם" לפרויקט חדשות למתנדבות קורא קול
 מענה לתת שמטרתה ייחודית תכנית הינה" לאם אם"

  התוכנית. ההולדה במעגל הנמצאות לנשים ותמיכה
,  מלווה ואם יולדת אם של שבועיים מפגשים מציעה

 בהתאם, שנה עד חודשים שלושה בין הנעה לתקופה
,  לב אל מלב לשיחה אפשרות ישנה במפגשים. לצורך

  קורסים נפתחים אלה םבימי. תומך וחיבוק טובה עצה
 במזרח יתקיים אחד קורס. חדשות מתנדבות להכשרת

  וקורס; חשון ג"י, 11/11/19-מ החל( מכמש) בנימין
. שבט' ג, 29/1/19-מ החל( חשמונאים) במערב נוסף

 הינו הקורס. בוקר מפגשי מחמישה בנויים הקורסים
 התאמה לבדיקת בריאיון כרוך אך, עלות ללא

 אם" במסגרת ולהתנדבות ההכשרה לתכנית ובמחויבות
 נשים ממעגל חלק להיות בואי. בהמשך" לאם

! השנייה את האחת ומעשירות המשתפות, התומכות
 - בנימין ס"מתנ אתר: והרשמה נוספים לפרטים
 לקורס הרשמה -" לאם אם" פרויקט - משפחה מחלקת

הכשרה למלוות פרטניות או בקישור  
http://bit.ly הכשרהאםלאם/. 

4404223-052 :לעינת לפנות ניתן לשאלות  

http://bit.ly/הכשרהאםלאם
http://bit.ly/הכשרהאםלאם


 

 

 

 בבנימין מציון עזר
 מציון עזר נציגי בין חשובה פגישה התקיימה השבוע

 אגף מנהל, ורווחה חינוך לענייני המועצה ראש סגן ובין
  פעולה שיתופי לבסס כדי, ס"המתנ מנהלת, רווחה

 העמותה הוא מציון עזר. בבנימין הארגון ופעילות
 ופעילותה, הרפואית העזרה בתחום בישראל הגדולה
  בבתי התנדבות, חולים לבתי חולים הסעת כוללת

  יום נקיים בקרוב.  ועוד ועוד מזון סלי, חולים משפחות
  ביישובים בדבר הנוגעים עם העמותה של חשיפה

 .  יישובים ורבני סיות"עו, קהילה רכזות – ובמועצה
 

 בנימין ס"מתנ תרבות מחלקת
 ס"מהמתנ ועדכונים הודעות לקבל רוצים אתם גם אם 

: הזה בקישור להירשם מוזמנים, לדעת ראשונים ולהיות
http://bit.ly/ס"המתנ באתר או – ראשוניםלדעת. 

  החוץ וילדי בוטנר עילי של להופעה אחרונים כרטיסים
 לרכישה! בלבד ₪30 - מצחיק במחיר בנימין לתושבי
 או – עיליבוטנר/http://bit.ly. המצורף לקישור היכנסו
 .  ס"המתנ באתר

  חותמאר נשים פסטיבל הצלחת את לסכם שמחים אנו
 300-מ למעלה - בנימין ס"מתנ בהפקת בבנימין נשים
 נשים 18 של בבתיהן התארחו לו ומחוצה מבנימין נשים

 בסיפורים וליבן ביתן את שפתחו ,השונים ביישובים
.  מיוחדות וחוויות שונות סדנאותב, השראה מעוררי

  היו והמתארחות מהמארחות שהתקבלו התגובות
 .הלב את ומחממות מרגשות

 

 יום קהילה משטרה במערב בנימין
  והפעם, השבוע התקיים משטרה קהילה יום עוד

  מיישובי ילדים 1200-כ בהשתתפות, בחשמונאים
 אריה ובית עופרים תלמידי וגם) בנימין מערב

 לתצוגה נחשפו הילדים(. בו להתארח הוזמנו
  יחידות לרשות העומדים האמצעים של מרהיבה

  מיחידת הפרשים ובהם,  החירום וכוחות המשטרה
  מסוק, הסיור יחידות אמצעי  של תצוגה ,חיים בעלי

, הקרקל רכב, מ"יס עמדת, פ"מז עמדת, משטרתי
, בדרכים לזהירות הרשות עמדת, תנועה עמדת
 משטרתל מודים אנו . צילום ועמדת א"מד עמדת

  .ישראל
   חברתיים לשירותים באגף נגישים טפסים 

  שירותיו את מנגיש חברתיים לשירותים האגף
  בקשה הגשת אפשרות על בשרל ושמח, לתושב

 ישירות - הנדרשים המסמכים והוספת תיק לפתיחת
: הבא בקישור ומקוון נגיש בטופס,  מהבית

https://binyamin.org.il/6858/ .נמצא הקישור  
 תחת הינו הפרטים מילוי. המועצה באתר גם כמובן
 החברתיים לשירותים האגף לידי ומועבר, חסיון
 .קשר ויצירת טיפול להמשך, בלבד

 

   במגרון לנשים מדרש בית
  המחלקה בשיתוף, במגרון לנשים המדרש בית

 לערבי הנשים ציבור את מזמינים, תורנית לתרבות
  הלימוד. מגרון ביישוב ומפנקים מרוממים לימוד

  עם לשבועיים אחת בערב ראשון בימי מתקיים
 הרבנית, איצקוביץ עידית הרבנית: הרבניות מיטב

 חיה הרבנית, שפירא ריקי תהרבני, ביננפלד ברוריה
 והרשמה לפרטים .ו'פיג ואורנית וישלצקי

0523114761 nemitalia@gmail.com  מוזמנות  
 .הבשמח

 

  ף"תש הקצר הסיפור תחרות
! לדרך יצאה ף"תש לשנת הקצר הסיפור תחרות

 תושבי את המזמינ בנימין ס"במתנ האזורית הספרייה
  ולשלוח בתחרות להשתתף, ומעלה 17 מגיל בנימין

 תאריך. פרסים נושאת התחרות. קצרים סיפורים
,   ף"תש בטבת' ה, חמישי יום: היצירות לשליחת אחרון

,  ס"המתנ לספריית לשלוח יש היצירות את. 2.1.2020
  ותקנון הרשמה, נוספים פרטים. בלבד ל"בדוא

' : בנימין ס"מתנ' רבאת נמצאים, בתחרות ההשתתפות
www.matnasbinyamin.co.il   >אזורית ספריה  >

 הקצר הסיפור תחרות
 

  של בנימיןקהילת העסקים 
קהילת  - Binyaminbizבימים אלה אנו משיקים את 

העסקים של בנימין, בכנס חגיגי שבו ישולבו הרצאות 
ממיטב המרצים בכל תחום: שימוש יעיל באינסטגרם,  

ניהול רכש וגישה למכרזים, שיתופי פעולה ויצירת  
הזדמנויות בתיירות; וכמובן, תיהנו ממפגש מינגלינג, 

ג. הכניסה חינם. הכנס יתקיים ביום השראה ונטוורקינ
בבנימין טק, שער בנימין. נרשמו  4.11שני, ו' חשון 

הזדרזו להירשם!  –בעלי עסקים  200-כבר למעלה מ
או  https://tic.li/XyanmDgהרשמה חובה בקישור 

-052באתר המועצה. לפרטים נוספים: שרון קליף 
6321343. 

 

http://bit.ly/ראשוניםלדעת
http://bit.ly/עיליבוטנר
https://binyamin.org.il/6858/
mailto:nemitalia@gmail.com
https://tic.li/XyanmDg

