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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
המועצה האזורית מאחלת לתושביה ולכל בית ישראל חג חנוכה שמח. המועצה פתוחה לקבלת קהל : חנוכה שמח

ועל כן ייתכן כי  ,חלק מהעובדים יהיו בחופשה ,גם בימי החנוכה. יחד עם זאת ולמענה טלפוני במחלקות השונות
 חג אורים שמח.  רמת השירות בימי החנוכה תהיה במתכונת מצומצמת. נא הבנתכם.

 
בימים חמישי, שישי וראשון שבחג והוא יתקיים  – מתקרב "פסטיבל המכבים" בחנוכה: פסטיבל המכביםחנוכה ב
: סיורים חווייתיים מלווים בשחקנים, סדנאות, תגליות ארכיאולוגיות, ן ובחבל מודיעיןבמערב בנימי החנוכה

במקומות שבהם התרחשו סיפורי החנוכה לפני אלפי שנים. זו הזדמנות נהדרת  –חידונים, הצגות, הפעלות ועוד 
* ובאתר 5021 צי:מרכז מידע אר -לפרטים להזמין קרובי משפחה, חברים ומכרים שטרם הגיעו אלינו לבנימין. 

  . הכניסה חופשית!maccabim\festival.co.il-www.goהפסטיבל 
 

יתקיים מרוץ הלפיד המסורתי של בתי הספר היסודיים, והפעם בכפר אדומים. הקרוב ביום ראשון : מרוץ הלפיד
תי הספר הסמוכים. לפני המרוץ ייחנך שביל אופניים המוביל מהיישוב לבית ו' של ב-ישתתפו בו תלמידי כיתות ה'

הספר מעיינות )אשכול בוגר(. במרוץ יתקיים גם מקצה תחרותי, פעילות חברתית, ומופע להטוטן בשילוב סיפורי 
 חנוכה.

 
 –לות והפתעות הדלקת נרות, מופעים, תיאטרון לילדים, סופגניות ועוד הפע: מוסיפים אור ביישובים הצעירים

בכל יום מימי החנוכה. פרטים  -ביישובי אמנה הצעירים ובהם מצפה דני, יישוב הדעת, נופי נחמיה, מגדלים ועוד 
 באתר בנימין ובאתר אמנה. 

 
לקראת חג החנוכה ולאור ההידרדרות הבטחונית, הוציא אגף הביטחון מסמך עדכון : מצב הבטחונינחיות לאור הה

 באמצעות משרדי היישובים. אנא קראו אותן בעיון. בימים אלה המופץ  ,םמצב והנחיות לתושבי
 

לשלוח בקשות, רצונות, חלומות, תובנות ורעיונות, שיוכלו לדעתכם לקדם את  : ניתן עדייןתוכנית אב לחינוך
 ים. אנא שילחו את הדברכנית האב לחינוךתמהלכי במסגרת הרצון לשתף את הציבור ב – מערכת החינוך בבנימין

שלפחות את  ,נשמח מאוד שהכתובת תהווה כר פורה לרעיונות .nili@inql.co.il :שנפתחה לשם כך כתובת המיילל
  חלקם נוכל ליישם. אנו מודים מאוד על שיתוף הפעולה.

 
לחזק את המועצה להנגיש את שירותי הרווחה לתושבים ו: לאור מדיניות שינוי ארגוני באגף לשירותים חברתיים

צוותים  שנישעיקרו מעבר מעבודה של לשירותים חברתיים נערך שינוי ארגוני באגף  ,העבודה המערכתית ביישובים
קווים כי ישיג ואנו מ ,שינוי זה יחל בחודש דצמבר לעבודה בשלושה צוותים: אזור צפון, אזור מזרח ואזור מערב.

 שיפור השירות לתושב. העיקרית: את מטרתו
 

נחזור בכוחות (. 14.12.14-7ב' טבת ) - שי"ל בנימין יוצא לחופשת חנוכה בתאריכים כ"ה כסלו: שי"ל בנימין
בימי  שי"ל בנימין עומד לרשותכם ללא תשלום. 16:00-19:00בין השעות  16.12.14 מחודשים ביום רביעי, ד' טבת,

או  51-11-50-1599 רוגין(. בטלפון:יבשער בנימין ובכפר האורנים )לס 19:00-16:00ובימי רביעי  13:00-10:00שני 
 .()פגישות יש לתאם מראש hevra.org.il-shil@binyamin במייל

 
יום עיון בנושא קיימים החקלאית שומרון ובנימין ממו"פ ההר המרכזי והועדה : גידולים רווחיים לאזור ההר

 14:00 – 9:30, י"א בטבת, בין השעות 23.12.15"גידולים ייחודיים ורווחיים לאזור ההר" שיתקיים ביום רביעי, 
המתעניינים. הכניסה חופשית אך יש במדרשת "ארץ בנימין" בעפרה. מיועד לחקלאים ותיקים כחדשים ולכל 

 . mophahar@gmail.comמראש: להירשם 
 

לידיעת הסטודנטים בבנימין, מלבד מלגות המועצה, אנו מביאים לידיעתכם כי רוכזו מעל אלף : מלגות לסטודנטים

.  colleges.org.il-www.universities -מלגות באתר "לימודים בישראל" של הסוכנות היהודית, בכתובת 
 ניתן להגיש לכל המלגות בקשה ישירה באמצעות האתר. המידע באתר מוגש כשירות ללא תשלום או הרשמה. 
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  תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 
 .1208 -המוקד הבטחוני 

 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו בפייסבוק 
 ה האזורית מטה בנימיןהמועצ, וחג אורים שמח םשבת שלו


