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 2016יולי ב 06

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

תניאל ם הפיגוע בצומת אדוריים ליישוב עלצעדה ממקונצא  10.7.16ביום ראשון הקרוב ד' בתמוז  צעדת "עד כאן":
חייבים לעצור את הטרור. הצעדה תצא  –ציבור, בקריאה בהובלת ראשי המועצות ביו"ש, שרים, ח"כים ואישי 

 ותסתיים בעצרת סיום בעתניאל. השתתפות כולם חשובה. פרטים באתר האינטרנט של בנימין.  16:30בשעה 
 

, המשיך בגני מודיעיןהשבוע הגיע לביקור בבנימין שר הפנים אריה מכלוף דרעי. סיורו החל  :שר הפנים דרעי
מקצועי בנושאים הקשורים ין" התקיים דיון ה ובעטרת, במרכז המבקרים "נחלת בנימבאולפנת דולב, בחרש

לאחריות משרדו. לאחר מכן התקיים טקס הנחת אבן פינה לבניין המועצה החדש שיוקם בשער בנימין, במטרה 
 להנגיש את שירותי המועצה למרבית התושבים. 

 
מתכונת חירום כדי לתת מענים לבעיות המים בגוש שילה. גם השבוע עמלו אגפי התפעול והביטחון ב בעיות המים:

במקביל, חלה התקדמות גם במענים לטווח הבינוני והארוך: בעקבות סיורו של השר שטייניץ ופגישות חירום 
שהתקיימו, יואץ פתרון המסנן שמיובא ארצה כדי לשפר את איכות מי הקידוח באריאל, ותתוגבר האכיפה על 

ייניץ חייב את רשות המים לשפר את תכנית חיבור הגוש למוביל הארצי, כדי שזו תתן מענה גניבות המים. השר שט
 לצפי גידול האוכלוסייה עשרות שנים קדימה.   

 
יקט הקיץ של המחלקה לתרבות תורנית, "צפנת פענח לימוד שובים רבים הצטרפו לפרויי :צפנת פענח לימוד מנצח

 יצפו בהצגה ש הגדול בלימוד חווייתי, נושא פרסים, של מסכת "אבות",ו יעסקו בחופ-א ילדיבמסגרתו  , מנצח"
יה בקליפ לקראת המבצע ילצפ שהופקה במיוחד לילדי בנימין, ויתכנסו לאירוע סיום גדול בסוף החופש הגדול.

 אתר המועצה, או כתבו "צפנת פענח לימוד מנצח" ביו טיוב.היכנסו ל
 

כחלק מתוכנית 'הבנים' שמטרתה לטפל באופן מערכתי ומעמיק בסוגיית  "את פתח לו": –כנס הנוער בהתיישבות 
בישיבה  18.7 ,ב תמוז"הכנס יתקיים בתאריך י קהילה.-נוער-כנס חינוך  כשבועייםהנוער שבגבעות, יתקיים בעוד 

לכנס  מהיבטים שונים. שבותהנוער בהתיי ויכלול הרצאות ושיח בנושא ,התיכונית נר תמיד ביישוב חשמונאים
מנהלי רכזי נוער, רפרנטים לתחום נוער, ועדות נוער,  –מוזמנים בעלי תפקידים שיש להם נגיעה לתחום הנוער 

שובים, רבני יכמו כן מוזמנים חברי מזכירויות הי משפחות מאמצות, קומונריות ועוד.מוסדות חינוך ויועצות, 
 רוב לליבו.שובים, רכזות הקהילה וכל מי שהנושא קישובים, מזכירי הייהי
 

הדמות " הכנס האזורי השני לאנשי חינוך ומטפלים בגיל הרך בנושא: - שמים את הגיל הרך במרכז הגיל הרך:כנס 
בין השעות  14/7/16תמוז, ביתקיים ביום חמישי, ח' ", לית כגורם משמעותי בהתפתחות הילדהחינוכית והטיפו

במהלך  ות ומנהלים מבנימין, בית אל ומעלה אפרים.ראשי מועצבכנס ישתתפו  באולפנת עפרה. 14:15עד  8:30
לסיום:  הכנס יינתנו הרצאות מפי חה"כ פרופ' מנואל טרכטנברג ,הגב' רזיה פרנקל וכן מגוון סדנאות לבחירה.

 פרטים והרשמה באתר האינטרנט של המועצה.  תמונות ומצבים בחינוך וטיפול בילדים. - תאטרון בסלון
 

הרואים בחינוך שליחות, לבתי הספר הממלכתיים  ,מנהלים איכותיים, מובילי דרך דרושים דרושים מנהלים:
אם הנך רואה עצמך מתאים ועומד בתנאי הסף )תואר שוב נעלה. יבי –שוב גבע בנימין ו"לביא" י"אדם ועולמו" בי
 .9700601-02 –לפרטים  naymany@binyamin.org.ilהנך מוזמן לשלוח קו"ח  שני וקורס ניהול(,

 
רה מגוון, מעניין, מחדש גברים ונשים ליום לימוד תו - קהילת נחליאל מזמינה אתכם: השבוע זה קורה ותודיעני:
כאן תוכלו לתת לנשמה שלכם יום שלם עם ; ביום רביעי הקרוב, ז' בתמוז. ללא מטרות רווח - מליתובעלות ס

 .ישוב נחליאל שישמח בבואכםהיולחזק את  ישובית חמה, פשוטה ומאירת פנים,באווירה י - יםעורים איכותייש
 https://goo.gl/fxs1Au  - הרשמה מוקדמת בקישור

 
וישמש  –ן : בכוונת המועצה להקים "האב טכנולוגי" שימוקם באחד מאזורי התעשיה בבנימיטק-בנימין

אפ -פלטפורמת עבודה נוחה ליזמים מבנימין ומהאזור המעוניינים לפתח את מוצריהם ולהקים את חברת הסטארט
שלהם באזור בנימין. בהאב המוצע יהיו מרחבי עבודה וסביבת עבודה נוחה כמו גם שירותי ליווי ומנטורים ליזמים 

 בים ועל גבי לוחות המודעות. בתחומים השונים. עקבו אחר הפרסומים בדפי המידע היישו
 

 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלו
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