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י"ז בכסלו תשע"ח
 5בדצמבר 2017
תקצירית מהמועצה האזורית
חוגגים חמישים בבנימין :סדרת אירועי החמישים נמשכת ומתגברת לקראת ובחנוכה :מופעים לצעירים
בכוורת ובמכבסה ברימונים ,מופעים ואירועים אזוריים ביישובים במחווה להתיישבות – ג'קי לוי ברימונים,
יום עיון במתתיהו ,קבלת שבת עם להקת ענבלים בגבעון החדשה ,אמירם טובים בנילי ,תאטרון אספקלריה
וחני ליפשיץ בשילה ,קפה ותיעוד ראשונים בנווה צוף; ועוד  -סדרת סיורי "חמישים סיבות להכיר" ,אקסטרים
ב ,50-מדוושים ב ,50-ועוד ועוד אירועים .פרטים באתר המועצה ובאתר תיירות חבל בנימין.
פסטיבל המכבים :גם השנה יתקיים פסטיבל המכבים בחנוכה במטה בנימין  -יומיים של חגיגה ענקית לכל
המשפחה (ובחינם) – זה הזמן להזמין לכאן מכרים ,חברים ומשפחה מכל רחבי הארץ .בגבעת היקבים יחכו לכם
שלל הפעלות :הכנת מטעמים עם אופה הכפר ,סיתות באבן ובנייה בבוץ עם בנאי הכפר ,זחילה במחילות מסתור
וצילום עם פיל יווני שנלקח שלל; כתבי חידה ומסלול חוויתי לנוער .סיורים מודרכים ברכבים פרטיים יתקיימו
בזמן הפסטיבל  -מבית חורון שם ארבו המכבים ליוונים והביסו צבא אדיר ,בעקבות מתיתיהו ובניו לשרידי
העיר מודיעין וקברות המכבים ,ואל אתרי המסתור בהרי בנימין .הסיורים בהרשמה מראש .הפסטיבל יתקיים
ביום חמישי כ"ו כסלו  14/12בשעות  10:00-16:00וביום שישי כ"ז כסלו  15/12בשעות  .09:00-14:00תוכנית
הפסטיבל המלאה תחכה לכם בתיבות הדואר במהלך השבוע הקרוב .פרטים נוספים באתר הפסטיבל
 www.maccabim.go-festival.co.ilובמוקד המידע הארצי .1800-34-54-54
אזהרת כלבת :לאור המספר הגבוה של אירועי כלבת בצפון ,כולל עמק המעיינות ,יישובי התענכים ורמת
השופט ,אנו קוראים לציבור לחסן את הכלבים במועד ולהחזיק בכלבים רק לאחר שחוסנו ושובבו כחוק .אנו
ממליצים על חיסון חתולי בית וכן חיות משק (אצל רופא פרטי) .מועדי החיסונים מפורסמים באתר המועצה -
יש להקיש במנוע החיפוש "לוח חיסונים מטה בנימין" .השירות הווטרינרי בסיוע הרבש"צים יפזר פיתיונות
אורליים המכילים חיסון כלבת בהיקף היישובים ובעיקר מחוץ לגדרות .תושבים הנתקלים בפיתיונות
מתבקשים שלא לגעת בהם ולא לאסוף אותם .מי שנגע בפיתיון יכול להסתפק בשטיפת ידיים במים וסבון.
הפיתיונות נראים בגודל של קופסת גפרורים בצבע חום כהה ומדיפים ריח אופייני של מזון לבעלי חיים.
פחים כתומים לאריזות :בימים אלה אנו בעיצומו של מבצע חלוקת שקיות כתומות רב פעמיות לאריזות,
בשיתוף תאגיד תמיר .השקיות יחליפו את השקיות הכתומות שחולקו לפני כשנתיים ,ומיועדות לאריזות ביתיות
שמושלכות לפחי המיחזור הכתומים לאריזות שהוצבו ביישובים ,בהתאם לחוק האריזות .האריזות נלקחות
מהפחים הכתומים למתקני מיון ומיחזור ,וחוסכות משאבים רבים לכדור הארץ .במקביל ,כל פסולת שלא
נשלחת להטמנה היקרה ,חוסכת גם היא משאבים רבים לתושבי המועצה .בדגימות הנעשות מעת לעת נמצא כי
תושבי מטה בנימין מקבלים ציונים גבוהים על שיתוף הפעולה בתחום זה .אנו מודים לתושבים על האכפתיות
והמודעות הסביבתית.
משרד הפנים :להזכירכם ,בשל המעבר להנפקת תעודות זהות ודרכונים ביומטריים ,השירות של שלוחות משרד
הפנים של המועצה הוא חלקי .להלן זמני השירות בתקופה הקרובה :בחשמונאים בימי א' בין השעות 16:00-
 17:30בתאריכים .28.01.2018 , 14.01.2018 , 24.12.2017 , 03.12.2017 :בשער בנימין בימי ג' בין השעות 08:00-
 12:00בתאריכים .30.01, 16.01.2018, 26.12.2017, 05.12.2017 :לידיעת תושבי מערב בנימין ,נפתחה שלוחה
חדשה של משרד הפנים במודיעין עילית ,ברח' שערי תשובה  ,3מרכז חזון דוד ,קומה  .1מומלץ לתאם תור
מראש.
נבחרת כדורסל לאנשים עם מוגבלויות :על רקע החשיבות הרבה של העצמה וקידום ערכים בספורט והנגשתם
לכולם ,בימים אלה מוקמת מסגרת ספורטיבית חדשה לאנשים עם מוגבלות .עמותת לב בנימין ,בסיוע ותמיכת
מחלקת הספורט במתנ"ס בנימין ,מקימה קבוצת כדורסל לנוער ובוגרים מגיל  14עם מוגבלות (שכלית או
התפתחותית או אוכלוסיית שיקום)  -האוהבים כדורסל וספורט .הקבוצה תתחרה השנה בליגה פראולימפית
המתקיימת בירושלים ומיועדת לאוכלוסייה זו .הקבוצה אינה מתאימה לכיסאות גלגלים .כל הקודם
זוכה .לפרטים נוספים :ישי מעוז .052-8118521
כרטיסים חינם למשחק של הפועל ירושלים בגביע אירופה :תושבי בנימין מוזמנים ליהנות מחוויה משפחתית
ספורטיבית  -כרטיסים חינם למשחק בתאריך ב' טבת - 20/12 ,הפועל ירושלים מול רג'יו אמיליה בארנה -
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במסגרת גביע אירופה .בעקבות שיתוף פעולה עם הפועל ירושלים המשחק ייערך בהצדעה למטה בנימין ויוזמנו
אליו מאות תושבים .מעוניינים בכרטיסים? היכנסו לדף הפייסבוק של מחלקת הספורט במתנ"ס ובאתר
המועצה והזמינו .מס' הכרטיסים מוגבל – כל הקודם זוכה.
קורס ללימוד ערבית – מהבית :מתנ"ס בנימין מזמין אתכם להירשם לקורס מקוון ללימוד השפה הערבית,
בשיטה חווייתית הכוללת שיח אישי וקבוצתי ,צפיה בסרטונים ,שירים ועוד .לומדים מהבית ,בשעות הערב ,מול
המחשב האישי .הזמן :ימי שלישי החל מה 12( 2.1.18 -מפגשים) בין השעות  .21:40 – 20:00דרישות טכניות:
מחשב הכולל מצלמה ,מיקרופון ורמקולים .העלות .₪ 1,300 :מידע נוסף באתר חברת 'מרחבא – המרכז
ללימוד ערבית מדוברת בישראל' .לפרטים והרשמה  052-2980796או במתנ"ס  .02-9977101מספר המקומות
מוגבל.
דרושים/ות :לאגף מינהל כספים  .1 -מנהל/ת מחלקת שכר  .2מ"מ חשבת שכר .למינהל תפעול מחלקת אשפה
דרוש עובד .לפרטים נוספים ותנאי המכרז יש להיכנס לאתר המועצה או בטלפון  .02-6492716לאגף הרווחה
דרושה עו"ס ב  75%משרה לעבודה מיידית באיזור חשמונאים .רכב אישי חובה .קורות חיים יש לשלוח ל נעה
 .noale@binyamin-hevra.org.ilלאולפנת דולב ,פנימייה טיפולית לנערות בסיכון ,דרושה עובדת סוציאלית.
העבודה כוללת ליווי והדרכת צוות במשפחתון ,קשר אישי עם נערות ,הוריהן ,ניהול תיק אישי ותקשורת עם
לשכות ואנשי מקצוע באולפנה ומחוצה לה .לפרטים :טובי  .0525200002קורות חיים ניתן לשלוח לכתובת:
.Tovi@dolev4u.org.il
לקראת מבצע תגבור המיחזור ושיפור איכות הסביבה בבנימין דרושים נציגי/ות הסברה במטה בנימין (באזור
אדם ,חשמונאים וכפר אורנים)  -העבודה מתאימה גם לסטודנטים וגם לשמיניסטים .ימי עבודה :א'-ה' 16:00-
 , 21:00ימי ו'  .09:00-14:00אפשרות למשרה חלקית או מלאה .עבודה במהלך חודש דצמבר/ינואר .לפרטים
נוספים :טלפון  . 08-6272600או לשלוח קו"ח למייל .cv984@manpower.co.il

שבת שלום וחג חנוכה שמח,
המועצה האזורית מטה בנימין

