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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

תרת "יום הזעם", כוברחבי בנימין תחת ה באופן חריג ביום שישי שעבר התקיימו הפרות סדר אלימות: יום הזעם
ן נרגמו באבנים מכוניות רבות, במיוחד ליד סנג'יל. כבר באותו לילה נכנסו כוחות צה"ל למבצע רחב היקף במהלכ

רכבים בכפר. מח"ט בנימין אל"מ יובל גז  15-במרחב בנימין, במסגרתו נעצרו שישה פעילי טרור, והוחרמו למעלה מ
גזרה, וכי כל גורמי החטיבה עובדים אמר כי החטיבה לא תסבול פגיעה באזרחים ובמרקם החיים התקין של ה

 לילות כימים על מנת לספק תמונת מודיעין רחבה שתאפשר לעצור ולסכל כל גורם שיפגע בתושבי ארץ בנימין.
 

בסוף השבוע שעבר התקיים הטקס הממלכתי של הענקת פרס החינוך הארצי של משרד  טקס קבלת פרס החינוך:
רס החינוך למטה בנימין, יחד עם באר טוביה, מודיעין, עכו וקריית החינוך, במעמד שר החינוך, ובו הוענק פ

ים תכניות ותהליכים ייחודיים וחדשניעו בחינוך וביצמוצקין. פרס החינוך הוענק ליישובים שבלטו בהשקעה יתרה 
ם בפרויקטים חינוכיי אלף ש''ח אשר יושקע 100כספי בסך פרס בתחום החינוך ביישובם. לרשויות הזוכות ניתן 

 בתוך הרשות.
 

שנה לשחרור חבלי  50חידון ארץ בנימין לבתי ספר יסודיים, בסימן בע"ה בשבוע הבא יתקיים : חידון ארץ בנימין
 בחידונים המקדימים.יהם קבלו את הניקוד הגבוה ביותר ,שנציג 22בתי ספר מתוך  14ארץ בנימין. בחידון ישתתפו 

 ואישי ציבור. ,במהלך מלחמת ששת הימיםנו זורבקרבות באוכחותם לוחמים שהשתתפו את החידון יכבדו בנ
 

בועיים הקרובים תלמידי כיתות ה' כחלק ממינוף הוראת האנגלית ב"מטה בנימין" ישתתפו בש :ימי שיא באנגלית
 ,רוץ למיליון עם תחנות הפעלה מאתגרות באנגליתהלך ימים אלו ישתתפו התלמידים במבימי שיא באנגלית. במ

ם תחרות "קליקיט" בין בתי הספר על האוצר מילים וחומר הנלמד בכיתה. אנו מאחלים לכל ובנוסף תתקיי
  התלמידים יום שיא של למידה והנאה.

 
עמותת ותיקים מזמינה את תושבי בנימין העומדים לפרוש בשנתיים הקרובות  :סדנת הכנה לקראת פרישה

יים בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, רשות ההון, לסדנה בת ארבעה מפגשים שתתק ,פרשו לאחרונהשאו  ,מעבודתם
ומשפחתיים כדי להפיק את המירב מתקופת חיים זו.  ה נעסוק בתחומים כלכליים, אישייםג'וינט ופעמונים. בסדנ

אחת לשבוע. סדנה  ,ותיקים בבית חורוןוליוני במועדון ה 5-מהחל  18:00-21:00הסדנה תתקיים בימי שני בשעות 
עות הקרובים גם עבור תושבי מזרח בנימין בבית אל. להרשמה ולפרטים נוספים ניתן לפנות נוספת תיפתח בשבו

 . vatikimbakehila@gmail.comלדורית 
 

יום שדה לבהווה ובעתיד  חקלאי בנימין מו"פ ההר המרכזי )מחקר ופיתוח( מזמין את :לחקלאים יום שדה שנתי
, 21.05יום ראשון, . יום השדה יתקיים בשדה קייצי-גידול פירות יער בישראל: פטל, אוכמניות ותות בנושא שנתי

. במהלך היום יתקיימו סיורים בחלקות הניסוי. בבוקר 10:00ביער גבעות שבגוש עציון, החל מהשעה  כ"ה אייר
 .mophahar@gmail.comהכניסה חופשית אך יש צורך להירשם מראש בדוא"ל: 

  
 –ית מוקד בנימין אפליקציאגף הביטחון שב וממליץ להתקין בכל מכשיר סלולרי את  אפליקציית מוקד בנימין:

מאפשרת למשתמש שנקלע למצוקה לשלוח דיווח ישירות למוקד בנימין, עם כל אפליקציה מצילת חיים. היא 
 –ולנהל את האירוע מול גורמי הביטחון השונים  ,רה בצורה הטובה ביותילטפל בפני על מנתהמידע הנחוץ למוקד 

מצוקה בשעת  SMSניתן להכניס לאפליקציה שני שמות שיקבלו  גורמי צבא, משטרה, מד"א וכיבוי., מועצה
ניתן לקבל באמצעות האפליקציה התראות בזמן אמת על אירועים במסלול  לחיצה על לחצן המצוקה )זמן אמת(.

 לאייפון.גם זמינה באנדרואיד ובקרוב )בעוד כחודש( תהיה זמינה היא כרגע ות. נסיעתכם, כולל פקקים וחסימ
https://play.google.com/store/apps/details?id=dominapp.binyamin. 

 
יום בייחודי ונדיר להר בעל חצור על ידי בית ספר שדה עפרה, יתקיים טיול  –תזכורת  להר בעל חצור:טיול נדיר 

. לאדם ₪ 20עלות: . ק"מ 6.5שעות  5-אורך המסלול כ. מיועד למיטבי לכת מכיתה ז' ומעלהו - ט"ז אייר 12.5שישי 
 מסרו לנרשמים בלבד.יעדכונים ושינויים י ofra@spni.org.il/ 9975516-02להרשמה בית ספר שדה עפרה 

 
 חושבים שאתם יודעים הכול על ההיסטוריה של ארץ ישראל ושל בנימין?! :מצדיעים לירושלים –חידון היובל 
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, יחד עם 20שנה לשחרור ירושלים ובנימין, עורך ערוץ  50לציון  אוהבים לטייל בארץ ומכירים את מורשת ישראל?!
במשרד החינוך והמחלקה לתרבות תורנית מטה בנימין, חידון על ירושלים ובנימין. השלב האגף לתרבות יהודית 

החידון מיועד לבעלי ידע מקיף בידיעת הארץ, כולל  .20האחרון יצולם באחד מאתרי בנימין, ויוקרן בערוץ 
"שעשועון   www.20il.co.il,  20מלאו את הפרטים באתר ערוץ  ומעלה. 18ההיסטוריה של ארץ בנימין, מגיל 

 תוכלו למצוא את הקישור גם באתר המועצה. מהבית לירושלים".
 

 יס מקום פנוי.סך מנהלת המעון על ברשם רק דריניתן מעתה לה .הרישום למעונות הסתיים רישום למעונות:
 

לפרטים נוספים ניתן  .ם טובים למתאימותתנאי .דרושות מטפלות לכל מעונות מטה בנימין דרושות מטפלות:
 .02-9977104לפנות לאפרת 

 
 

 ,םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 

http://www.20il.co.il/

