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 אייר תשע"הב"ג כ
 2015מאי ב 12

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

 מוזמנים לכנס השנתי לוועדים ומזכירויות ביישוביםוחברי המזכירויות היישובים  ועדי: כנס שנתי לועדי יישובים
ברכות, : בתכנית. י "באר מרים" בשער בנימיןבאולמ 17:30בשעה  18.5 ,כ"ט אייר ,ביום שני הקרוביתקיים ש

ולסיום הרצאתו של המזרחן ד"ר קידר בנושא "ישראל והמזרח התיכון , מושבים מקבילים עם מחלקות המועצה
או במייל  9977101-02הרשמה במדור קהילה בטלפון . השתתפותכם בכנס חשובה, נשמח לראותכם. לאן"

matnas@m.binyamin.org.il. 
 

אנו שבים ומזכירים לתושבים כי בטרם סגירת אירוע באולם מאולמות בנימין )ובכל רחבי : אולמות אירועים
עוגמת נפש רבה אנו מביאים בכדי לחסוך מתוך דאגה לשלום הציבור ו. הארץ( יש לוודא כי לאולם יש רישיון עסק

. המשטרה החלה שיון עסקיוללא ר נמצא ללא הסדרי בטיחות בסיסייםבשער בנימין   לידיעתכם כי אולם ניקנור
 נעדכן באתר המועצה.  –באם יחול שינוי  פי חוק.על  קיום אירועים בו אסור בהליכי סגירה.

 
עירו של שמואל, מזמין את תושבי בנימין לאירוע השקת  ספרו של הרב  –אתר שילה הקדומה  עירו של שמואל:

סיור בשילה  – 18:00. בשעה 7.6.15בקודש חזיתיך" שיתקיים ביום ראשון, כ' בסיון,  –"שמואל  –בני לאו ד"ר 
התכנסות בבזיליקה עם הרב ד"ר  – 19:30הקדומה משולב בקטעי קריאה מתוך הספר ובליווי מוזיקלי תיאטרלי; 

או באתר  02-5789122כרטיסים לקיו, תפילה ונבואה. להזמנת -בני לאו ודודו סעדה על מפגש בין אדם לא
  שילה הקדומה.  האינטרנט של 

 
הלמידה בחופשת הקיץ תיפתח לימודיה בשער בנימין אשר תפעל במהלך חודש יולי.  :לימודיה בחופשת הקיץ

אסטרטגיות ומיומנויות למידה מתבצעת בקבוצות קטנות כשלכל תלמד נבנית מערכת לימודים אישית, והיא מקנה 
ה בין השעות -ג-ט ותפעל בימים א-הלימודיה מיועדת לתלמידי כיתות דצום פערים בכל המקצועות. על צמ עבודהו

ש"ח  1450 - לתוכנית מלאה :עלות(.  23/7, 21/7, 19/7, 16/7, 14/7 ,12/7, 9/7, 7/7, 2/7)בתאריכים:  10:00-13:00
 .03-6125665, 050-8349566 לפרטים והרשמה: .ש"ח ( 500 - )ליום בשבוע

 
 בין התאריכים ברחבי הארץחלים השנה  2015-חודש הקריאה ושבוע הספר העברי תשע"ה: שבוע הספר העברי

 , בין התאריכיםשבוע הספרמתקיים בשיאו וסיומו של חודש הקריאה  .13/6/15כ"ו בסיון,  – 11/5/15כ"ב באייר, 
בים את אירועי שבוע הספר לאורך חודשים יחגגו הישו ברחבי בנימין. 13/6/15כ"ו בסיון,  – 3/6/15ט"ז בסיון, 

, בסימן ספרים, סופרים וקריאה: בספריות בנימין יתקיימו מגוון אירועים של שעות סיפור, הצגות תמוז -סיוון 
במימון  ה האזורית מתנ"ס בנימיןיהספריתשתתף השנה סדנאות ומפגשים עם סופרים, לילדים, נוער ומבוגרים. גם 

 עקבו אחר הפרסומים בספריות ובלוחות המודעות.נא  יישובי בנימין.פעילויות שבוע הספר ב
 

 יה האזורית מתנ"ס בנימיןאה ושבוע הספר העברי תשע"ה, הספרלכבוד חודש הקרי: מפגשים עם סופרים
 ,במבוא חורון סופר מיכאל שינפלדה: ' בספריות בנימין'מפגשים עם סופריםל  מזמינה את תושבי בנימין

-הסופרת נאוה מקמל; 10.6ביום רביעי, כ"ג בסיוון, , הסופר הרב חיים נבון, בפסגות ; 3.6ז בסיוון, רביעי, ט" ביום
    . מפגשים נוספים בהמשך.  16.6שלישי, כ"ט בסיוון,  ביום, עתיר, במכמש

  
ביום  שיתקייםהכנה לחג מתן תורה, כ נשות בנימין ליום עיוןהמחלקה לתרבות תורנית מזמינה את : חג מתן תורה

בתוכנית: ד"ר יעל ציגלר, מרצה  בבית הכנסת "נחלת בנימין" בישוב אדם. 19:45שעה בבמאי,  18אייר, בכ"ט , שני
השתתפות בכיסוי  סיפור אישי. –עמך עמי  :מרים היימלר, סופרת ומרצה ;מניכור למלכות –מגילת רות : לתנ"ך

 .₪ 10 –ההוצאות 
 

  תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 
 .1208 -המוקד הבטחוני 

 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו בפייסבוק 
 המועצה האזורית מטה בנימין, שבת שלום
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