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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

מעונות, גנים, תלמודי  –שנת הלימודים נפתחה כסדרה בכל מוסדות החינוך בבנימין : פתיחת שנת הלימודים
גני  230 -כ מעונות, 31-כיתות מעון ב 106ה זכינו ויש במטה בנימין השנה ב"תורה, בתי ספר יסודיים ותיכונים. 

והשנה הצטרפו תלמידים עלו השנה לכיתה א',  1,600. בתי ספר על יסודיים 19-, ובתי ספר 35-כיתות ב 500ילדים, 
כן היו תלמידים חדשים מגני מודיעין, אשר הצטרפו לאחרונה למועצה אזורית מטה בנימין )לפני  1000-כאלינו 

כל עובדי המועצה עמלו רבות כדי להגיע במוכנות מקסימלית לפתיחת שנת הלימודים, כל שייכים למודיעין עילית(. 
קב"ט מוסדות  –מחלקת ביצוע, אגף הביטחון  –אגף ומשימותיו: אגף החינוך על כל מחלקותיו, אגף התפעול 

על כך שלוחה הערכתנו וומחלקת החשמל  םסעיההימערך  - החברה לפיתוחמח' קידום נוער,  –מתנ"ס חינוך, 
 ותודתנו. אנו שבים ומברכים את כל תלמידינו ואת צוותי החינוך כולם בברכת הצלחה בשנת הלימודים החדשה. 

 
תושבים ותיקים מרחבי בנימין מוזמנים להתנדב בגנים ולהעשיר את עולם הילדים בנושא פרויקט "זה"ב בגנים": 

ובתחומים נוספים לפי בחירתם. מדובר על התנדבות אחת לשבוע, בגן הילדים הסמוך  חשיבות הזהירות בדרכים
 לביתכם, המלווה בליווי מקצועי ובאווירה משפחתית. הפרויקט בשיתוף מחלקת גנים ועמותת וותיקים בקהילה. 

ם מיכל לוי, תושבים ותיקים בעלי לב רחב, המעוניינים להשפיע על חינוך הדור הצעיר, מוזמנים ליצור קשר ע
 .Vatikim.mitnadvim@gmail.comאו במייל:  0524767460

 
 לגנים בכל יישובי המועצה דרושות/ים סייעות/ים למילוי מקום בגנים על בסיס יומי, סייעות לגנים: 

 .karink@binyamin.org.ilמייל או ב 9977621-02הפנויים בהתראה קצרה. אנא פנו בטלפון 
 

אנו חשים בשטח כי נעשה בפחים הכתומים שימוש נכון ואחראי, ועל כך תודה וברכה לכל : הפחים הכתומים
ות תכני ייצאו לדרך בקרובהתושבים העושים מאמץ זה למען משאבי כדור הארץ בכלל ומטה בנימין בפרט. 

 מיחזור לציין שפרויקט כאן מקום  חזור.ילהטמעת תהליך המ, החל מגני הילדים, במוסדות החינוך ההסברה
ולשפר היכן אנו עורכים מעת לעת הפקת לקחים, במטרה לייעל ראשוניים, ובשל כך נמצא בשלבים האריזות 

  שנדרש.
 

אולפנה לנערות בסיכון מכל רחבי הארץ, דרושים: עובד אחזקה במשרה מלאה,  –לאולפנת דולב אולפנת דולב: 
 .0528308377, אודליה 0543030319מנקה, טבח ועוזר טבח. לפרטים עמי 

 
מזמין אתכם להרצאה בנושא "מיצוי  ,מרכז עוצמה הפועל בתוך המחלקה לשירותים חברתייםמרכז עצמה: 

מנהלת יחידת מידע ייעוץ ומיצוי  ,עו"ד תמר שי על ידי. ההרצאה תועבר )צרכים מיוחדים( זכויות להורי צמי"ד"
, ההרצאה מיועדת לבני משפחות ילדים בעלי צרכים מיוחדים, נותני שירות, אנשי חינוך "."עמותת קשרבזכויות 
ביום אולם "פנינת הכוכב" ב - כוכב יעקבב :לציבור הרחב. לנוחיותכם מתקיימות שתי הרצאות )חוזרות( הופתוח

י'ג  26/10יום שני ב - בית תרבותב - ניליוב (; תחילת הרצאה 20:30פה ועוגה, ק 20:00) ל' תשרי 13/10שלישי 
שם  תוך ציון – 7/10או במייל עד   smsנא לאשר השתתפות ב(. תחילת הרצאה 20:30קפה ועוגה,  20:00ן )בחשוו

 .otzma.b@gmail.com  - או במייל 0525666158 - עו"ס מרכז עוצמה - רוני מזעקי שפרן אצל ,ומקום הרצאה
 

 ביום ראשון הקרוב זה קורה! עשרות נשים יוצרות מבנימין יציגו את יצירתן  יריד לנשות בנימין "תתחדשי":
כדי קרן פלס בהופעה מלאה! ; ות, ועודאופנה, טיפוח, תכשיטים, אמנות, מתנויריד "תתחדשי" לנשות בנימין: ב

ניתן לרכוש כרטיסים במקום. אפשרות להסעה  –שקלים בלבד לכרטיס  35-לפרגן לכמה שיותר נשים ירד המחיר ל
, בגבעת התחמושת, 6/9/2015 ,אלול תשע"הכ"ב בום ראשון הקרוב, ימהיישוב )פרטים אצל רכזות הקהילה(. 

 .https://www.tixwise.co.il/he/tithadshiצעות כרטיסי אשראי באתר: כרטיסים באמ ניתן להזמיןירושלים. 
 בואי לפרגן לנשים היוצרות של בנימין וגם לעצמך!

 
כנית: . בתו9/9/15: ערב סליחות וניגונים לנשים ונערות ביום רביעי, כ"ה אלול, תפילת חנה בשילה הקדומה

 .02-5789111. לפרטים והרשמה: ₪ 20הרבנית ימימה, ישי ריבו והכנר הבינלאומי אייל שילוח. עלות כניסה: 
 

  תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 
 .1208 -המוקד הבטחוני 

 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו בפייסבוק 
 המועצה האזורית מטה בנימין, שבת שלום
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