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 תקצירית מהמועצה האזורית

         
ביום רביעי השבוע תרגלו כוחות החירום במועצה תרחיש רעידת אדמה במדינת : רעידת אדמה –תרגיל חירום 

ונזק למבנים  כוללת פציעת תושבים, קריסת בתיםהפגיעה  –ישראל, במהלכו נפגע היישוב כוכב השחר 
ותשתיות. המכלולים השונים נערכו למתן מענים בכל הרמות. התרגיל כלל הגעה למקום ובחן את ניהול האירוע 

 הן ברמת מטה והן ברמת השטח.  
 

יים כנס יתק, 15/11/17יום רביעי, כ"ו חשון תשע"ח, ב :חינוך וקהילה -כנס בנושא עבודה מערכתית בחרום 
מיועד לחברי צח"י בדגש על צוותי חינוך ומטה, רכזי חינוך וקהילה. הכנס  –בנושא עבודה מערכתית בחירום 

ב"מדרשה , 17:30-21:30שעות הכנס: קהילה, רכזי נוער, מנהלים, יועצות, פסיכולוגים וצל"חים בבתי הספר.
כנס עבודה שמה בקישור באתר בנימין ). הר9977101-02 - לפרטים: מתנ"ס בנימין. בארץ בנימין" בעפרה

 (.חינוך וקהילה - מערכתית בחירום
 

 ראשונה בבנימין.ל -מפעילות מועדוני יולדות  –בשבוע שחלף התקיימה השתלמות ממ"י  אם לאם בבנימין:
זהו שלב  יישובים שונים בהם קיים מועדון פעיל וצומח. 13-מקהילה השתתפו מפעילות מועדונים ורכזות 

יישובים שמעונינים להצטרף  משמעותי לקראת יצירת רשת תמיכה נשית בנימינית פעילה עבור יולדות ונשים.
בתאריך ד' (. binyamin.org.ilsmadarb@m. 2228862-050נייד: )סמדר ברנד,  לעשייה מוזמנים ליצור קשר

מוזמנות לעקוב אחרי  זורי מושקע ומפנק עבור יולדות מכל האיזור,יולדות א יתקיים בעפרה בוקר 22/11כסלו, 
 הפרסומים, להרשם ולהגיע. מחכות לכן, צוות אם לאם.

 
ה האזורית במתנ"ס בנימין מקיימת את תחרות הסיפור הקצר לזכרה יהספרי: תחרות הסיפור הקצר תשע"ח

 17מוזמנים תושבי בנימין מגיל  גם השנה ה האזורית שנים רבות.ישל רחל לוין ז"ל אשר ניהלה את הספרי
ומעלה, להשתתף בתחרות ולשלוח סיפורים קצרים. התחרות נושאת פרסים. תאריך אחרון לשליחת היצירות: 

, לספריית המתנ"ס, בדוא"ל בלבד. פרטים נוספים ותקנון ההשתתפות 1.1.18 , תשע"ח  טבתיום שני, י"ד ב
 < מתנ"ס < ספריה אזורית.  www.binyamin.org.ilבתחרות, נמצאים באתר המועצה: 

 
ים מסורים, בעלי מתנדב יםדרוש - זרחשרות יעוץ לא - לשי"ל בנימין :חדשים יםמתנדב שי"ל בנימין מגייס

ההתנדבות אחת לשלושה שבועות, בשער בנימין או בכפר  נכונות לסייע ולעזור לפונים במגוון תחומים.
052-לפרטים: מיכל  בעלי ידע במשפטים ו/או בראיית חשבון. מתנדביםעדיפות ל האורנים.
4767460, vatikim.mitnadvim@gmail.com. 

 
להלן זמני קבלת שירות בשלוחת משרד הפנים של המועצה בתקופה הקרובה:  שירותי משרד הפנים:
 – 8:00בשעות  – נובמברב 21.  בשער בנימין בימי ג': 17:30 - 16:00בשעות  – נובמברב 19בחשמונאים בימי א': 

12:00 . 
 

 שבת שלום,
 צה האזורית מטה בנימיןהמוע 
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