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מפגשים של קפה  4לסדרה בת אמהות להם ילד עם צרכים מיוחדים עמותת לב בנימין מזמינה : מפגשים "בלב"

 16.1מפגש ראשון:   גם מרחיבים את הלב. -ובתקווה  ,ים את הידעולימוד. המפגשים מגוונים ומעשירים מרחיב
גישה דינאמית התפתחותית, לטיפול בקשיי תקשורת  -של גרינשפן  DIR-כרות עם מודל היה - כט' בטבת

"הכוח  -אמהות  3יד' בשבט. מפגש עם  30.1מפגש שני:  עם הגב' הילה נויפלד. ,וקשיים התפתחותיים
אמא לשני ילדים עם  ,נעמי אבנרעם  – עם ענת גורביץ, מיזם בייביסיטר מיוחד במינו פרחי באך - שבעשייה"

ילדים, אחים ומעגלי  - המערך המשפחתי - ח בשבט"כ 13.2מפגש שלישי:  תניא אברהמי. -תסמונת דאון 
 ,שיח מקרב במשפחה -תקשורת מקרבת  - יט' באדר 6.3אטון. מפגש רביעי: -עם הגב' רחל פוקס ,התמיכה

 תחילת השיח. 20:00 ,קפה ועוגה 19:45:  המפגשים יתקיימו במבנה עמותת לב בנימין בעפרה מנחה דן נבו.
 9978231 -02ש"ח. להרשמה ופרטים נוספים: ישי מעוז עו"ס עמותת לב בנימין  50עלות הסדרה 

levbinisi@gmail.com. 
 

 ,י"ט שבט  4/2/18פתח בתאריך ילשנה"ל תשע"ט תבע"ה ההרשמה למעונות המועצה : רישום למעונות
ניתן בזמן  .צעת רק דרך אתר הרישום של המועצהההרשמה השנה מתב. אדר ז' 22/2/18 ותסתיים בתאריך 

לאחר  רשם בזמן.יאנא הזדרזו לה אום מול מנהלת המעון בישוב.יהרישום לבקר ולהתרשם מהמעונות בת
 .סגריאתר הרישום י –הרישום ניתן יהיה להרשם על בסיס מקום פנוי בלבד אצל מנהלות המעון תקופת 
 .02-9977104לפרטים ניתן לפנות לאפרת  -מטפלות לשנה"ל תשע"ח  דרושות

 
, יחל הרישום לגני 17/1/18ביום רביעי, א' בשבט התשע"ח,  :רישום לגנים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ט

עד כ"א בשבט ויימשך  www.binyamin.org.ilהרישום מתבצע באתר המועצה בכתובת  תות א'.לדים וכיהי
. 31/12/12עד י"ח טבת התשע"ג,  1/1/12ילידי ו' טבת התשע"ב  –כיתה א' ל. גילאי רישום: 06/02/18התשע"ח 

ילידי כ"ט טבת  – 4. גילאי 31/12/13ע"ד, עד כ"ח טבת התש 1/1/13ילידי י"ט טבת התשע"ג,   – 5גילאי לגן 
עד י"ט טבת  1/1/15ילידי י' טבת התשע"ה,  – 3. גילאי 31/12/14עד ט' טבת התשע"ה,  1/1/14התשע"ד,  
הרישום יתאפשר במידה  .. חוברת ובה מידע מפורט תגיע לתיבות הדואר בימים הקרובים31/12/15התשע"ו, 

 הזהות של ההורים.והכתובת בבנימין מעודכנת בתעודות 
 

צהרונים במסגרת צהרוני "ניצנים"  100-ברחבי מטה בנימין פועלים כ: סקר שביעות רצון מצהרוני "ניצנים"
כחלק מלמידת התוכנית, שהיא חדשה בכל  שהם צהרונים מסובסדים ומפוקחים ע"י משרד החינוך והמועצה.

נשמח אם תמלאו את הסקר  שלכם ההורים.סקר קצר לבדיקת שביעות רצון והתרשמות  אנו עורכיםהארץ, 
 הקצר המופיע באתר המועצה.

 
הצמד המוסיקלי "יונינה" )יוני ונינה טוקייר( בסבב השקת  :בית לאירועי תרבות בשילה הקדומה –בבזיליקה 

שירים בעברית ובאנגלית, ניגון  - שוזר בתוכו מגוון מפתיע של סגנונותהמופע , באמת פשוטה -אלבום הבכורה 
יום שלישי, כ"ט בטבת, המופע יתקיים ב שראלי לצד קאנטרי מערבי, חומרים ממגירות הלב ומן המקורות.י

 .www.babazilika.co.i 5789111-02 להזמנת כרטיסים:.20:30בשעה  16.1.18
 

אגף הרווחה בשיתוף  "טחון תזונתייב"תכנית  לעמותת אשל  ירושלים אשר מפעילה את: תכנית ביטחון תזונתי
יכולת ארגונית ויחסי  –דרישות התפקיד . על רכב אישי, ב100% – 75%בבנימין דרוש/ה עובד/ת  בהיקף של 

 .cmm.barm@gmail.comיש לפנות לצבי במייל  .אנוש טובים
 
 
 

 שבת שלום,
 ת מטה בנימיןהמועצה האזורי 
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