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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
השבוע קיימה הכנסת יום חגיגי במלאת יובל למלחמת ששת הימים ולחידוש  :יום חגיגי לציון יובל להתיישבות

ההתיישבות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. ועדות הכנסת קיימו דיונים מיוחדים, במסדרונות הכנסת הוצגו 
תערוכות ובהן תמונות מרשימות ותוצרת חקלאית, באודיטוריום הכנסת התקיים טקס חגיגי בהשתתפות ראש 

ו יחד עם מועצת יש"ע. אחת הממשלה, ולאחריו דיון מיוחד במליאה. את היום יזמו והפיקו יו"ר הכנסת וצוות
ההופעות המרגשות בטקס היתה של בני משפחת בן שמעון מעפרה שניגנו על הבמה את השיר "ירושלים של זהב" 

 שאותו שר ילד הפלא עוזיה צדוק מפדואל. 
 

צי. המועצה רעידות אדמה אריתקיים תרגיל , י"ט בסיוון, 13/6 שבוע הקרוב, בתאריךב: תרגיל רעידת אדמה
בעת רעידת אדמה. התרגיל עצמו נמשך ברחבי מדינת ישראל במשך שבוע שלם, ובמחוז ל התנהגות נכונה תתרג

יש באתר האינטרנט של בנימין וכן באתר פיקוד  –ירושלים רק ביום שלישי. הנחיות להתנהגות בעת רעידת אדמה 
 להיות מוכנים גם ברמה הביתית. להכיר ומומלץ העורף. 

 
בתקופה האחרונה כולנו חשים את העלייה במספר יידויי האבנים בכבישי  :פליקציית המוקדוא מיגון נגד אבנים

בנימין. אין צורך להסביר מדוע חשוב למגן את הרכבים. כידוע לכם, מדינת ישראל מממנת עבור תושבי יו"ש את 
יב לא מנוצל שעלול מיגון הרכבים באמצעות זכיין מורשה. התקצוב לכך ניתן מידי שנה, ובתקופה זו ישנו תקצ

פרטים נוספים על ההליך באתר  . מי שטרם מיגן את רכבו, מתבקש לעשות זאת בהקדם.2017להתבטל באוגוסט 
  המועצה. 

וניתן להוריד אותה מהאפסטור.  –בהזדמנות זו אנו מעדכנים את אפליקציית מוקד בנימין באוויר גם לאייפון 
בשבוע הקרוב תעלה גירסה לאנדרואיד עם  –ורדת האפליקציה ישנם עדיין מכשירים סיניים שבהם תקלה בה

 פתרון בעיות אלה. 
 

השתלמות "מניעים צמיחה בבנימין" בהשתתפות חברי ועדים, מנהלי יישובים, רכזי  :מניעים צמיחה בבנימין
 - 18.30ות , בין השע14.6.17בתאריך כ' סיוון תשע"ז  תתקיים  –קהילה, חברי ועדות הקליטה וההיכרות בבנימין 

  -לאה שלם ; דברי ברכה -יו"ר מועצת בנימין  -אבי רואה בתכנית:   .בבית התרבות ביישוב בית חורון 22.30
 -רחלי להב רוזנברג ; ""תפקיד ועדת ההיכרות היישובית –מנהלת חטיבת חברה וקליטה, החטיבה להתיישבות 

; "שיווק קהילה" -משווק פרויקטים קהילתיים ביו"ש   –יונתן ביתן ; "מודל למיתוג יישוב" –יועצת שיווק ומיתוג 
 גיוס הקהילה לשיווק / "איך עושים את זה ?!" ארבע קבוצות דיון לבחירה: קליטה ישירה / –למידת עמיתים  

    .02-9977101-לפרטים: מתנ"ס בנימין  עבודה נכונה עם משווקים / מיתוג וגיוס קהלי יעד.
 

 –שמחים לברך את מוסדות החינוך של בנימין שזכו לאחרונה בפרסים: אולפנת עפרה אנו  מוסדות חינוך זוכים:
זוכת פרס מנהל המחוז בתחום האומנויות; אולפנת  –זכת פרס מנהל המחוז על הכלה; ישיבת בני עקיבא כינור דוד 

מנהל המחוז בתחום זוכה פרס  –זוכת פרס מנהל המחוז על הישגיות; בית ספר אוהל שילה בנים  –בני עקיבא נריה 
על הפקת סרט המקדם רכישת מוצרים כחול לבן. ברכות חמות והמשך עשייה  –האומנויות ופרס כחול לבן ארצי 

 והצלחה. 
 

ג אשר יתקיימו -השנה משרד החינוך מסבסד את קייטנות הקיץ לילדי כיתות א גם בתי הספר של החופש הגדול:
במשך שלושת השבועות הראשונים של חופשת  08:00-13:00שעות ה בין ה-בבתי הספר. הקייטנה תפעל בימים א

"ירושלים"   . נושא הקייטנה השנה הוא₪ 300(. עלות הקייטנה להורים במטה בנימין הינה 1.7.17-21.7.17הקיץ )
ובמהלכה תתקיים גם פעילות אחר הצהריים עם הורים ופעילות בקר עם תנועות נוער. המועצה מצידה מעניקה 

 שני טיולים ארוכים ואחד קצר, לרווחתכם. לכל כיתה
 

כ"ג  –שבוע הספר תשע"ז מתקיים ברחבי הארץ בין התאריכים י"ג בסיוון : שבוע הספר העברי תשע"ז בבנימין
תמוז בסימן  - ברחבי בנימין, יחגגו הישובים את אירועי שבוע הספר לאורך החודשים אייר(. 7-17/6/17) בסיוון 

מגוון שעות סיפור, הצגות, סדנאות ומפגשים עם סופרים, לילדים, נוער ומבוגרים  - ספרים, סופרים וקריאה
ה האזורית מתנ"ס ים השנה הספריג עקבו אחר הפרסומים בספריות ובלוחות המודעות. יתקיימו בספריות בנימין.

 בנימין תשתתף במימון פעילויות שבוע הספר ביישובי בנימין.
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

נוער בנימין שמחה ונרגשת להגיש בפניכם את אירועי הקיץ המתוכננים לנוער  מחלקת הקיץ של נוער בנימין:
. הכנס 26.6-השוב מעלה מכמש בב' תמוז ימתקיים השנה בי - כנס הוקרה לפעילי תנועות הנוער בבנימין: בנימין

ולמידת  ישובים וכן היכרותיהזדמנות לומר תודה לכל הפעילים שמתנדבים במשך כל השנה בתנועות הנוער ב הוא
; הפועלים בבנימין?( ותתנועות נוער שונתשע )הידעתם שיש   עמיתים על סוגיות, דילמות ועוד שעולות בישובים.

אטרקציות, מסלולים ועוד מגוון פעילויות  - יב בגליל-טיול חוויתי לכיתות ז - 12-13.7יט תמוז  - יח – טיול קיץ
מכירים, לומדים ונפגשים  18.7-ה ד תמוז "כזה עוד לא היה! בכדבר  - מירוץ לבנימין ;שמחכות רק לכם ובשבילכם

; . ההרשמה החלה.ישובים יכולים להיכנס למשחק. 15מעניין ומותח. רק  ,משחק חווייתי ואתגרי -עם חבל בנימין 
 ערב; ות עכשוויות הקשורות לחורבן הביתיום עיון בנושא סוגי -בגוש שילה  26.7ג' אב  - לימוד לקראת ט' באב

הרכבים מוכשרים וטובים שהחלו כבר להתאמן ולעבוד  ששה -בהיכל התרבות באריאל  29.8-הבז' אלול  - הרכבים
 'בנות י - 2000ימית ; 19.7ה תמוז "כ – סופרלנד; מוזיקליהמפיק הבעזרה והכוונה מקצועית של אלנתן שלום 

14-כג אב -כללי: כב ,14.8-13כב אב -בנים כא - רפסודיה. 16.7ב תמוז "כללי כ ,5.7תמוז בא "בנים י , 4.7 ,תמוז
 מחכים לכם! כל הפרטים והרשמות דרך רכזי הנוער.. 15.8

 
מנתונים שנאספו אודות מאפייני המיחזור בבנימין, עולה כי תושבי בנימין ראויים להערכה על  :מיחזור בבנימין

טון. זכוכית )פחים  156.93ו השנה נאספ –האחריות שהם מגלים בתחום זה. בפסולת אריזות )פחים כתומים( 
טון. כמויות אלה חוסכות זיהום רב  162.01 –טון. נייר  266.15 –טון. קרטון  63.75 –טון. פלסטיק  65.53 –סגולים 

לסביבה וגם כספים רבים שמופנים להשקעה בתחומים אחרים בבנימין. אנו מודים לתושבים הנוהגים למחזר 
 להצטרף גם הם למהפכת המחזור למען הסביבה.  –ם שטרם החלו באופן קבוע, וקוראים לתושבי

 
ים מסורים, בעלי מתנדב יםדרוש - שרות יעוץ לאזרח - לשי"ל בנימין: ים חדשיםמתנדב שי"ל בנימין מגייס

 ההתנדבות אחת לשלושה שבועות, בשער בנימין או בכפר האורנים. נכונות לסייע ולעזור לפונים במגוון תחומים.
 , 4767460-052לפרטים: מיכל  למתנדבים בעלי ידע במשפטים ו/או בראיית חשבון.עדיפות 

 vatikim.mitnadvim@gmail.com 
 

דיני  מזמינה את הציבור לערב עיון בנושא עורכי הדיןועדת הקשר בנימין של לשכת : ערב עיון של ועדת הקשר
שיעסוק בהצעת החוק למניעת אלימות כלכלית וביישום בשטח של החוק להסדרת התדיינות בסכסוכי  ,משפחה
גבע בנימין, -באולם הכנסים בישוב אדם 18:30, בשעה 15.6.17יתקיים ביום חמישי, כא' סיון, . ערב העיון משפחה

 רחוב הכלנית.
 

עם פרופ' אריה אלדד וביתו, קרני  –משירי אצ"ג מופע  –פעם וה: בית לארועי תרבות בשילה הקדומה –בבזיליקה 
נדבר על שיריו הנבואיים, על שירתו  .בליווי שירים מהתקופה הצצה לשירת אצ"ג העמוקה והמרתקת, אלדד.

ונשיר יחד משירי ארץ ישראל האהובים שיכניסו אותנו לאווירת הימים , על שירת ההשמדה והתקומההלירית, 
 .babazilika@co.il 5789111/2-02, 20:30בשעה  15.6.17י, כ"א בסיון תשע"ז יום חמישב ההם.

 
אתר שילה הקדומה מזמין את נשות בנימין למפגש בסדרת "בוקר ח"י לנשים" המתקיים במידי : בקר ח"י לנשים

התפרסמה בעקבות , שתסריטאית ישראלית חרדיתסופרת, בימאית,  -עם רמה בורשטיין י"ח בחודש, והפעם 
חוזרת  המתמקד בסיפורה של . במפגש יוקרן סרטה האחרון"לעבור את הקיר"ו למלא את החלל"" היסרט

 לאחר הקרנת הסרט, שיחה מרתקת עם רמה בורשטיין. המחפשת שידוך לעצמה בשנות השלושים לחייה. בתשובה
מפגש נשי עם קפה  – 9:00 בבית קדם בשילה הקדומה. 12.6.17"ז יום שני, י"ח בסיוון תשעהמפגש יתקיים ב

 . ₪ 45 –עלות  הקרנת הסרט ושיחתה של רמה בורשטיין. – 9:30. ומאפה טעים
 

שובי המועצה. תחילת העבודה ילאגף הרווחה דרושים עובדים/ות סוציאליים/ות לעבודה בי לאגף רווחה דרושים:
לקבלת פרטים ולשליחת קורות חיים  יש לפנות . ולי, אוגוסט, ספטמברי יםחודשבועם אפשרות להתחלה  תמידי

 .revaha@binyamin.org.ilלמייל 
 ,םבת שלוש

 המועצה האזורית מטה בנימין 
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