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 תמוז תשע"וב' ו
 2016יולי ב 12

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

לרפואה דחופה של קופות החולים והמועצה,  נפתח סניף של טרם  לאחר מאמצים משותפים טרם פסגת זאב:
פתוח כל יום והוא  ) ליד טיפת החלב( 158ה דיין מש רותשד -הסניף ממוקם על הציר הראשי . בשכונת פסגת זאב

עד חצות. הסניף משרת את כל  09:00שבת משעה בו ,עד חצות 12:00משעה  'ימי ו. בלחצות 18:00בין השעות 
טיפולים תוך  ,הדבקות ,תפירות ,רנטגן מעבדה, גיבוס)כולל  מבוטחי קופות החולים וכולל את כל מגוון השירותים

לרשות אף הם שעומדים החדש ולסניף מעלה אדומים  מודיעין עיליתסניף לסניף זה מצטרף  וכדומה(.ורידיים 
 במזרח ובמערב. תושבי בנימין

 
השבוע פתחו צעירים מיהודה ושומרון ותושבי עמונה במאהל מחאה מול משרד ראש  מאהל מחאה עמונה:

 – 22:00עד  9:00הל פתוח בשעות כחלק מהמאבק להסדרת עמונה בעקבות הכרעת בג"ץ לפנותו. המאהממשלה, 
 תושבי בנימין נקראים להגיע, לתמוך ולחזק. 

 
דוד אזולאי, כדי לבחון מקרוב סוגיות חשובות ח"כ השבוע הגיע לסיור בבנימין שר הדתות  :שרי הדתות והבריאות

למפגש עם  "הקשורות לאחריות משרדו. סיורו החל באדם, המשיך בכוכב יעקב, במרכז המבקרים "נחלת בנימין
עפרה, עמונה, עלי, ודיון מקצועי בשילה הקדומה. בין הנושאים שנדונו בסיור: בתי עלמין  –רבני בנימין, ובהמשך 

 ופתרונות קבורה, עירוב, רבני יישובים, וכן סוגיית הבג"צים בעפרה ובעמונה. 
 יו"ש. מרשויות ולמפגש עם ראשי עי בשילה הקדומה גם השר יעקב ליצמן, שר הבריאות, הגיע לבנימין, לדיון מקצו

 
יתקיימו בתאריכים  הקורסים - עפרה: בקורסי מד"אנפתחה ההרשמה ל :מד"א לנוער של מתנ"ס בנימין יקורס

)הקורסים יתקיימו בכיתות נפרדות של בנים  לא כולל יום שישי 8:00-17:00עות ג' אב בין הש -כ"ה תמוז 31/7-7/8
בין  ד' אב לא כולל יום שישי - "ה תמוזכ 31/7-8/8הקורס יתקיים בתאריכים  - חשמונאים קורס מד"א . ובנות(

. הרשמה לקורס דרך הקישור ₪ 400עלות הקורס . 8:00-16:00השעות 
-02לשאלות או בעיות בהרשמה ניתן לפנות למתנ"ס בנימין  https://www.hugim.org.il/binyamin.htm הבא:

 .קיום הקורסים מותנה במספר נרשמים. 9977101
 

ם לכל ימחלקת התיירות מזמינה אתכם להצטרף לסיורים חינמי סיורי ימי שישי חינם במעיינות ופינות החמד:
ההרשמה מראש   www.gobinyamin.org.ilאוגוסט. כל הפרטים באתר: -המשפחה בימי שישי בחודשים יולי

 .1-800-34-54-54חובה במרכז המידע: 

 
-נוער-כנס חינוךיתקיים  ,781. ,ב תמוז"ישימו לב, ביום שני הקרוב,  "את פתח לו": –כנס הנוער בהתיישבות 

פן מערכתי ומעמיק 'הבנים' שמטרתה לטפל באוכחלק מתוכנית בנושא הנוער בהתיישבות מהיבטים שונים, קהילה 
ויכלול  ,18:00החל מהשעה  הכנס יתקיים בישיבה התיכונית נר תמיד ביישוב חשמונאים .בגבעותבסוגיית הנוער 

לכנס מוזמנים בעלי תפקידים שיש להם נגיעה לתחום  מהיבטים שונים. שבותהנוער בהתיי הרצאות ושיח בנושא
משפחות מאמצות, מנהלי מוסדות חינוך ויועצות, טים לתחום נוער, ועדות נוער, רכזי נוער, רפרנ –הנוער 

שובים, רכזות הקהילה ישובים, מזכירי היישובים, רבני הייכמו כן מוזמנים חברי מזכירויות הי קומונריות ועוד.
 פרטים באתר מטה בנימין. וכל מי שהנושא קרוב לליבו.

 
יים, מובילי דרך, הרואים בחינוך שליחות, לבתי הספר הממלכתיים דרושים מנהלים איכות דרושים מנהלים:

אם הנך רואה עצמך מתאים ועומד בתנאי הסף )תואר שוב נעלה. ביי –"אדם ועולמו" ביישוב גבע בנימין ו"לביא" 
 .9700601-02 –לפרטים  min.org.ilnaymany@binyaהנך מוזמן לשלוח קו"ח  שני וקורס ניהול(,

 
 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלו
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