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שכונת נווה אח"י :בשבוע האחרון הוצבו קרוואנים ,והושלמו חיבורי מים וחשמל בשכונה החדשה – נווה אח"י -
לזכר אלעד ,חיה ויוסי סלומון .ארבע משפחות כבר נכנסו לגור בשכונה .מאז הפיגוע מאיישים תושבי נווה צוף את
הצומת ,בקריאה שתינתן לרצח תשובה ציונית הולמת בדמות הרחבת היישוב וחיזוקו ,ותביעה לסגירת הציר
המאפשר פיגועים ,לתנועה ערבית .דיון מורחב במליאת המועצה שהתקיים בסוף השבוע שעבר – התקיים בנווה
צוף ,כדי לחזק את היישוב ואת התושבים .בהזדמנות זו נביע תודה ליישובים הרבים בבנימין ששלחו פינוקים
ומכתבים מעודדים לתושבי נווה צוף ,וכן לאלה שהגיעו לסייע ולתמוך בהקמת השכונה.
שריפה בבית כנסת במבוא חורון :ביום ראשון פרצה שריפה בבית הכנסת "הצעירים" במבוא חורון .על אף כוחות
הכיבוי שהגיעו בהקדם ,בית הכנסת וספרי התורה שבתוכו – נשרפו .ביום רביעי נערכה בבית העלמין במבוא חורון
לוויה לספרי התורה שנשרפו .נפתח מיזם גיוס המונים לבניית בית הכנסת באתר פרוג'קטור – חפשו בגוגל "מאפר
לפאר  -בונים בחזרה את בית כנסת מבוא חורון שנשרף ערב תשעה באב" או היכנסו לקישור
 - /https://www.projector.org.il/mydonation/70ed92c0e80c708d46975b07e7c2b5beאנו קוראים
לכל תושבי בנימין להיות שותפים.
תמיכה בעמותות :במסגרת התייעצות עם הציבור ,מפורסם באתר המועצה טיוטת תיקון מבחני תמיכה לשנת
 .2018הערות והארות יתקבלו בברכה עד ליום  14.8.17למייל (בלבד) של אביטל גפן ,רכזת ועדת תמיכות:
gefenav@binyamin.org.il
חופשת הקיץ :עם כניסתה של תקופת "בין הזמנים" ובואו של חודש אוגוסט ,ויציאתם של עובדים רבים לחופשה
משפחתית ,תפעל המועצה במתכונת חלקית .אנו ממליצים לוודא בטרם הגעתכם למשרדי המועצה ,כי בעל
התפקיד שאתו ברצונכם להיפגש אכן נמצא ,בכדי למנוע עגמת נפש מיותרת .חופשה נעימה לכל תושבי בנימין.
החזרי נסיעות לתלמידים :תלמידי העל יסודי הזכאים להחזרי נסיעות מתבקשים להגיש בקשות להחזר נסיעות
באתר האינטרנט של המועצה .אפשרות הגשת הבקשה באתר תיפתח ביום שישי ,י' באלול ,1.9.17 ,ועד יום ה' י"ב
בכסלו  .30.11.17בקשות שיוגשו לאחר מכן לא יטופלו .להזכירכם – זכאים להחזר תלמידים המשובצים לבתי ספר
באזור הרישום ואגף החינוך מאשר היעדר הסעה מתאימה ,או תלמידי החינוך הטכנולוגי הקרוב ביותר ,או תלמידי
חינוך מיוחד – פרטים נוספים באתר המועצה .אישור הבקשה מותנה באישור גף הסעות במשרד החינוך.
דרושים :למועדוניות בעלי ובאדם דרושים מדריכים ,לתפקיד סיוע לתלמידי בית הספר בתחומי לימוד שונים – הן
לימודי ,הן טיפולי חברתי ,והן טיפוח והקניית הרגלים ומיומנויות .נדרש ניסיון מוכח ויכולת ליצירת קשר חם
בעבודה עם ילדים ,כושר ארגון ואסרטיביות .שעות הפעילות במועדונית – בשעות אחר הצהריים .בעלי – 100%
משרה ,באדם –  48%משרה .פרטים נוספים – באתר המועצה .הגשת קו"ח במייל– oras@binyamin.org.il :
חובה לציין עבור משרדת מדריכ/ה במועדונית עלי  /אדם.
לשחרר את ציפי :תושבי בנימין שטרם תרמו – אנא היו גם אתם שותפים במיזם גיוס הכספים עבור השוטרת ציפי
יעקוביאן מענתות ,שנפצעה קשה מאד בפיגוע דקירה בשער הפרחים לפני תשעה חודשים ,ועדיין מאושפזת בבית
החולים הדסה משום שאין לה בית שהיא יכולה לחזור אליו .המחבל חתך את עמוד השדרה שלה ,וכעת היא
משותקת במחצית גופה .ביתה שבענתות אינו מונגש ואינו מאפשר לה לתפקד בו ,והיא חייבת להנגיש בית סמוך
לבית החולים ולבית הלוחם שם תעבור שיקום .גיוס ההמונים מתבצע באתר גיב-בק – כתבו בגוגל "לשחרר את
ציפי"https://www.giveback.co.il/project.aspx?id=826&amp;amp;lan=en -US :

פסטיבל מחוללות בכרמים  -ט"ו באב :זו השנה ה 9-בה יתקיים פסטיבל המחול התנכ"י בשילה הקדומה -
פסטיבל שכולו העצמה נשית עם מופעי מוזיקה ומגוון סדנאות לגוף ולנפש ומתחמי מחול מכל הסגנונות .והשנה:
שרית חדד  -במופע מלא אל מול עתיקות שילה .מחיר מיוחד לתושבות בנימין .פרטים אצל רכזות הקהילה.
הרשמה באתר הפסטיבל/http://cramim.go-festival.co.il :
דרושות מטפלות :דרושות מטפלות לכל מעונות מטה בנימין .תנאים טובים למתאימות .לפרטים נוספים ניתן
לפנות לאפרת .02-9977104
שבת שלום,
המועצה האזורית מטה בנימין

