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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
 

אגף לשירותים חברתיים )רווחה( שהשבוע קיבל העובדי ועובדות ברכות ל הערכה לאגף לשירותים חברתיים:
כחלק ממהלכי הרפורמה  "נחישות, התמדה והשגת יעדים" הוקרה ממשרד הרווחה עלהערכה ותעודת 

 מיחשוב של משרד הרווחה. הו
 

השבוע התקבל ממשרד החינוך האישור הרשמי למינוים של  האולפנה והישיבה החדשים בגוש שילה:
הישיבה התיכונית עלי, והגב'  ראשעובדיה בן משה ל הרב –המנהלים לישיבה ולאולפנה החדשים בגוש שילה 

ך דרך צלחה בהנהגת שני מוסדות חדשים . אנו מאחלים להם המשלוטוק למנהלת אולפנה לבנות שילהנעמה 
 אלה בשנת הלימודים הבאה. 

 
 -. עמותות שטרם הגישו בקשותיהן  25.6.18טפסי תמיכות לעמותות ניתן להגיש עד  תמיכה בעמותות: 

 .www.binyamin.org.ilמתבקשות להזדרז בהגשת הטפסים. התבחינים והטפסים נמצאים באתר המועצה 
 

מקל על ההעיצוב החדש להנות ממוזמנים  -השבוע עלה לאויר האתר המשודרג והמעוצב  שדרוג אתר המועצה: 
התמצאות באתר. מנוע ניווט חכם הנמצא בדף הבית יקל עליכם למצוא את השירות המבוקש. בנוסף ניתן לבצע 

 ץ להירשם לאתר לקבלת עדכונים חשובים מהמועצה. בקלות תשלומים שונים ולמלא טפסים מקוונים. מומל
 http://binyamin.org.ilאז היכנסו לאתר בכתובת: 

 
למען בטיחות ושלום הציבור עלינו להודיע כי ל"אולמי ניקנור" בשער בנימין אין רישוי עסק : בטיחות הציבור

ם כי בטרם סגירת שמחה יש לוודא כי לאולם או לקייטרינג יש רישיון עסק על פי חוק. אנו שבים וממליצי
 ולחסוך עגמת נפש מיותרת. 

 
בתוכנית  המחלקה לתרבות תורנית מזמינה את ילדי בנימין לחופש שכולו משנה!: לימוד מנצח -צפנת פענח""

חידונים, שאלונים  תקיימוי בנוסףוחוברת אישית ומשחק רביעיות,  לכל משתתף יקב .השנה נלמד מסכת יומא
פרטים נוספים אצל  .ופעילות מיוחדת של המדרשה לידע המקדש. פרסים והפתעות לכל משתתף. מהרו להירשם

 רכזות הקהילה או רכזי התוכנית ביישובים.
 

כל תושבי בנימין ממשיכים במסורת קיום המצווה המיוחדת ברוב עם. במעלה לבונה : חג הגז במעלה לבונה
בהשתתפות  ,מוזמנים להפנינג משפחות, דוכני יצירה, טקס הבאת ראשית הגז לכהן ומופע של פרחי ירושלים

 .16:00בשעה  14/6ביום חמישי א' תמוז החג יתקיים רבנים ואישי ציבור. 
 

, מוזמנים לתכנן את הטיול המשפחתי שלכם בבנימיןאתם לקראת החופש הגדול,  :תיירות חופש בבנימין
תמצאו מגוון  gobinyaminלמכריכם בכל רחבי הארץ. באתר התיירות שלנו  את שפע האפשרויות כאןולהציע 

מידע תיירותי ניתן לקבל גם .  www.gobinyamin.org.il ל, בכתובת:של צימרים, מעיינות ומסלולי טיו
 .1-800-34-54-54בטלפון 

 
לצהרוני ניצנים לשנת הלימודים  ההרשמה בשבוע הקרוב תסתייםשימו לב, :  הרשמה לצהרוני ניצנים תשע"ט

תתקיים  )ההרשמה לצהרונים בבתי הספר לגנים בלבדהיא המועצה ההרשמה באתר (. .10.6.18בתאריך )הבאה 
)היישובים בהם  יש זכיין חיצוני שיפעיל את הצהרון, ההרשמה תהיה ישירות מולובהם ביישובים  בבתי הספר(.

פר , נילי, כפר האורנים, חשמונאים, גני מודיעין, גבעון החדשה, ענתות, אלון, כנריה, נעלהיש זכיין חיצוני הם: 
פתח צהרון עקב מיעוט נרשמים, לא ייגבה כל תשלום ישוב שבו לא ייבי(. אדומים, נופי פרת, מצפה יריחו

 .אנו קוראים לכם להירשם בהקדם על מנת להבטיח את מקומכם .מההורים
 

, 12.6תפעל בתאריכים:  12:00עד  8:00ים בשער בנימין, בימי ג' בין השעות : שלוחת משרד הפנמשרד הפנים
בשל חובת  –. להזכירכם, לא ניתן יותר להגיש בקשה לקבלת דרכון או תעודת זהות ראשונה 10.7, 26.6

 הביומטרי.
 

http://www.binyamin.org.il/
http://binyamin.org.il/
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רות חיים קו .פרטים באתר המועצה, בלוח דרושים. למתנ"ס בנימין דרוש/ה מנהל/ת מרכז צעירים דרושים/ות:
 .matnas@m.binyamin.org.ilכ"ט סיון תשע"ח  למייל:   12.06.18-בציון שם המשרה יש לשלוח עד ל

 
 
 

 ,שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 


