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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
לבנימין, למפגש ושיח עם שמואל אבוהב ביום שלישי השבוע הגיע מנכ"ל משרד החינוך  :מנכ"ל משרד החינוך

בפגישה נכחו גם הנהלת המועצה ואנשי אגף החינוך, וכן הנהגת . יסודיים-היסודיים והעל מנהלי בתי הספר
המנכ"ל הציג בפניהם את מטרות ויעדי משרד החינוך, ים בראשות מנהל המחוז מאיר שמעוני. מחוז ירושל

מנכ"ל משרד החינוך עשרות המנהלות והמנהלים של מוסדות החינוך מכל רחבי בנימין. וקיים שיח פתוח עם 
כי היא מהווה שיבח את העשייה החינוכית בבנימין, ואת העבודה המשותפת בין הרשות למשרד החינוך, וציין 

סל  –שי מיוחד  בסוף המפגש הוגש למנכ"לדוגמא וסמל ברמה הארצית, ומסייעת רבות לתוצאות הטובות. 
 "שיח השדה".  –מתוצרת החווה החקלאית של בנימין 

 
ישובים יוהבתי הספר  כלבמטה בנימין הצטרפו : פתיחת מסגרות חינוכיות בבתי הספר בחופשת הפסח

 91%)שהם  ילדים מגני הילדים ועד לכיתות ג' 10,500-כנרשמו ד החינוך. עד עתה למיזם של משרשבמועצה 
מלאכת גיוס  בכל ישוב ובכל בית ספר נבחר רכז/ת שאחראי על פעילות הקייטנה. מסך הילדים בגילאים אלו(.

 הרכזים ח האדם הייתה לא פשוטה, בהתחשב בתאריך, אך אנו מדווחים כי כמעט כל המשרות מאוישות.וכ
 סדנאות, הצגות, יצירות לפסח ועוד פעילויות חווייתיות. ם בימים אלו על התוכניות שיכללועובדי

 
 לראשונה בבנימין!( לבוגרים) להודיע על פתיחת דיור חוץ ביתי העמותת לב בנימין שמח דיור חוץ ביתי בבנימין:

ים עם צרכים מיוחדים, בנים הדיור מיועד לבוגר שוב עפרה, בתחילת השנה הבאה.יבי עם צרכים מיוחדים
שפחה המעוניינת לשמוע על מ את התהליכים הנדרשים להשמה לדיור חוץ ביתי. אשר עברו 21ובנות, מעל גיל 

בשעה , 14.3 ,המפגש יתקיים בכ"ז אדר על התוכנית ועל השרות. מוזמנת למפגש בו יינתן הסבר מקיף שרות זה
 .9978231-02 -למידע נוסף בעניין, ניתן ליצור קשר עם לב בנימין בטלפון בבית לב בנימין בעפרה. 20:00

 
שנות  70בסימן  מזמין את ילדי בנימין להשתתף בשבוע המדע משרד המדע והטכנולוגיה: שבוע המדע הישראלי

יתקיימו מגוון  מוקדים רחבי הארץ 16-ב .במרץ 15במרץ עד  11-מ  -שיחל בשבוע הבא  ,חדשנות ישראלית
בתחומי חינוך קדם הישגי המדע והמדענים בישראל ול להציג אתלקרב את הקהל הרחב למדע,  נועדורועים שאי
. ילדי בנימין מוזמנים להשתתף באירועים שיתקיימו לציבור הרחבללא תשלום כל האירועים פתוחים  .מדעיםה

סיור מודרך בדגש 'נשים  – 20:00 – 14:00במרץ בין השעות  15-במוזיאון המדע על שם בלומפילד, ב -בירושלים 
סדנאות וניסויים, סיורים במעבדות מחקר כדוגמת מאיץ חלקיקים,  - וכן באונברסיטת אריאל  ;פורצות דרך

  . 21:00 – 16:00במרץ בשעות  15-ב –נות לייזרים, חדרי בריחה ועוד לל, תחתחנת ח
 

מזמינה את תושבי בנימין למופע "אינטימי" שילה הקדומה  :בית לאירועי תרבות בשילה הקדומה –בבזיליקה 
שילוב שירים מאלבומיו במופע  – 20:30, בשעה 15.3שיתקיים ביום חמישי, כ"ח באדר,  של מיקי גבריאלוב

 .02-5789111נוסטלגי. לפרטים והזמנת כרטיסים באתר שילה הקדומה או בטל' 
 

שמחים להזמין את בעלי  - וקידום עסקים  המחלקה לרישוי -המעוף ומועצת מטה בנימין : עסקיםבעלי כנס 
באולם  9.30-13.00בשעות  12.3.18הכנס יתקיים ביום שני כ"ה אדר ,  העסקים לכנס קהילת העסקים בבנימין.

 .076-8844899 –להרשמה ללא עלות  נשמח לראותכם. החממה בבית הערבה בשער בנימין.
 

חרונה דף פייסבוק ייעודי לפרסום משרות של המועצה, : אגף משאבי אנוש פתח לאדרושים בבנימין בפייסבוק
  דרושים בבנימין.  –ניתן לפרסם בו גם משרות שונות ביישובים. חפשו בפייסבוק 

 
 
 
 

 ,שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 

 


