
  בס"ד

 
 
 
 

  

 כסלו תשע"חב"ד כ
 2017דצמבר ב 12

 
 תקצירית מהמועצה האזורית

  
 

כאות  המועצה ותושבי בנימין אומרים תודה לאנשי החינוך השותפים בחינוך ילדינו.: יום המורה בבנימין
השותפים בחינוך ילדי בנימין, החל מגיל המעון וכלה בסוף  אנו שמחים להזמין את כלל עובדי ההוראה הוקרה

 שיתקיים בע"ה במזרח ובמערב בנימין. "קום והתעלף בארץ" עם יורם טהרלב, להגיע למופע ,עם בני זוגם ,י"ב
 ה' בטבת ,במוצאי שבת פרשת ויגשבאולפנת עפרה יתקיים  מזרח בנימיןשל לעובדי ההוראה ערב הצדעה 

מחכים  בישיבת נר תמיד., 21.12.17 ,ביום חמישי ג' בטבתיתקיים  מערב בנימין שלי ההוראה לעובד; ו23.12.17
 .9שלוחה  02-9977103 - מערב; 02-9665779 –מזרח  מוקדמת לאירוע באתר המועצה או בטלפון: הרשמה לכם.

 
נת תשע"ז ז לשמועצת בנימין מברכת את אולפנת נריה על זכייתה בפרס מנהל המחו: ברכות לאולפנת נריה

להנהלה, לצוות  חובברכת יישר כ, ומדדי האקלים זו השנה הרביעית ברציפות בתחום הישגים לימודיים
 המחנכות והמורים, לתלמידות ולהורים. 

 
ת רישום התלמידים למוסדות גע לפני פתיחת תקופר :התאמת סביבת הלימודים לתלמידים עם מוגבלויות

או  לקויות שמיעה עםהורים לילדים , אנו שבים ומזכירים לכם - נת תשע"טש –לשנת הלימודים הבאה  החינוך
 צורךעבור ביצוע כיתה מונגשת ל ניתן כבר להגיש בקשה למשרדי המועצהש לקויות ראייה או כל לקות אחרת,

נורית רבינוביץ  להגשת הבקשה ניתן לפנות למשרדה של. התאמת סביבת הלימודים בכיתת הלמידה לילדכם
לבקשות "הנגשת שמע" יש לוודא מראש שהתלמיד רשום ומוכר בעמותה  באגף הגזברות. 02- 6492717: טלפוןב

 התומכת )עמותת "שמע" או "שמע קולנו"(.
 

 3סדרה של לטובת תושבי בנימין:  ,שבעפרה)פיתוח סגלי הוראה(  הפסג"החדש מבית : מתש"ח לתשע"ח
ההרצאה השנייה תתקיים בפסג"ה )במתחם  אלידע בר שאול בנושא: מתש"ח לתשע"ח. הרצאות וסיור עם

 ללבנון( ז"תשי) סיני ממערכת - "תמיד לנגדי"הנושא:  .7.1.18, ח"התשע טבת' המדרשה( ביום ראשון כ
לפקודת  ₪ 30עלות כל הרצאה  .שלנו ליומיום ומשמעותם ואמונה מסירות בפרקי התבוננות - (ו"תשס) יההשנ

 .תשלום חובה במקום –יישוב עפרה ה
 

וקים ברוב חסדך ענני באמת ישעך" )תהלים ס"ט / -"ואני תפילתי לך ה' עת רצון, א  :ערב עיון בנושא תפילה
מרכז פסג"ה בנימין בית אל שמח להזמינכם לערב עיון בנושא  - והציבור הרחב הורים, מורים, מנהלים. י"ד(

. , שמרו את התאריך28.1.18בתאריך י"ב שבט תשע"ח,  מדרש להתחדשותבשיתוף בית  חינוך לתפילה באהבה,
  שיחה מפי הרב דב זינגר, מעגלי עבודה מונחים, וסיום מוזיקאלי.

 
להזכירכם, בשל המעבר להנפקת תעודות זהות ודרכונים ביומטריים, השירות של שלוחות משרד משרד הפנים: 

-16:00ת בתקופה הקרובה: בחשמונאים בימי א' בין השעות הפנים של המועצה הוא חלקי. להלן זמני השירו
 08:00-12:00 ' בין השעותג בימישער בנימין . ב28.01.2018,  14.01.2018,  24.12.2017 בתאריכים: 17:30

ה של משרד לידיעת תושבי מערב בנימין, נפתחה שלוחה חדש .30.01, 16.01.2018, 26.12.2017בתאריכים: 
 . מומלץ לתאם תור מראש. 1, מרכז חזון דוד, קומה 3רח' שערי תשובה לית, בהפנים במודיעין עי

 
 .666101-0525בדבר פרטים ניתן לפנות לנתן . דרוש חשמלאי מוסמך לחברה לפיתוח מטה בנימין: דרושים/ות

 
 

 ,וחג חנוכה שמח שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 

 


