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 שבט תשע"חב"ח כ
 2018פברואר ב 13

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

עם התקדמות העבודות, יחלו בימים הקרובים הסדרי תנועה חדשים  :שינויים בהסדרי התנועה בכיכר אדם
ת העבודות בצומת. יחד עם המשטרה והצבא אנו עושים כל מאמץ כדי בכיכר, והתנועה תוסט בכדי לאפשר א

דוחפים להתקדמות העבודות עד לסיומן במקביל לצמצם עד כמה שניתן את עומסי התנועה שיווצרו בשל כך, ו
 אנא היערכו לנסיעה ארוכה מהרגיל, והיאזרו בסבלנות. המהיר. 

  
? איך מה היתרונות –מה זה אומר? ועד מקומי גושי  –ם בחירות לועדים המקומיי יום עיון בחירות לועדים:

חברי הועדים והמזכירויות, מנהלי היישובים, רכזי הקהילה שתנה החוק בעניין וכמה זה ישפיע על חיינו? ה
שיתקיים ביום שני, י"א , ליום עיון בנושא היערכות לבחירות לוועדים המקומייםוהציבור הרחב מוזמנים 

ביום העיון נבהיר את המושגים  במועדון היישוב ענתות. 18:00-22:00, בין השעות 26/2/18אדר תשע"ח, ב
לפרטים:  נהל הציבורי ומהי משמעותו עבור היישובים בהתארגנות לתהליך הבחירות.יהקשורים בחוק המ

 הרשמה ליום עיון בנושא היערכות לבחירות לועדים מקומייםהרשמה בקישור:  9977101-02 -מתנ"ס בנימין
 באתר המועצה.או 

 
 ההרשמה לגנים. משך גם בשבוע הבאיפסח תפני ההרשמה למסגרות החינוכיות ל בתי הספר של החגים:

ההרשמה לכיתות א' עד ג' תתקיים  (.22.2נמשכת דרך אתר המועצה עד ליום חמישי ז' באדר ) פסחהלקייטנת 
נבקש להדגיש שכלל  תפורסם הודעה בהמשך.בבתי הספר מזכירויות בתי הספר. על מועד תחילת ההרשמה דרך 

הרשויות בארץ מתקשות במציאות כוח אדם להפעלת המסגרת, ונשמח להסתייע בנושא מורכב זה. הפעלת 
 המסגרות ביישובים השונים מותנית במציאת כח אדם.

 
 מסתיימתל תשע"ט ההרשמה למעונות המועצה לשנה" שימו לב שלא תחמיצו:: רישום למעונות

 .צעת רק דרך אתר הרישום של המועצהההרשמה השנה מתב. אדר ז' 22/2/18 בתאריך
 

בגוש ט'( -)כיתות ז' והחדשים  לאולפנה ולישיבההרישום : רישום לאולפנה ולישיבה החדשים בגוש שילה עלי
מייסדי המוסדות, נעמה לוטוויק והרב  תר המועצה.בעיצומו, בא – שילה עלי שייפתחו בע"ה בשנה הבאה

 – שובים, הציבור מוזמן להשתתף ולהתרשםיעובדיה בן משה, מקיימים בימים אלו מפגשי חשיפה למוסדות בי
פרטים נוספים על המוסדות בגיליון ארץ בנימין שיצא השבוע לאור, ובאתר עקבו אחר הפרסומים ביישובים. 

 המועצה. 
 

ולהאקתון , למחוננים "דעת"  מזמין את ילדי בנימין ליום רטוריקה ודיבייט:  בית הספר בדעת האקתון ודיבייט
בפרק זמן מוגבל יצטרכו הקבוצות מה זה האקתון?  שיתקיימו בחופשת הפסח. – פיתוח תוצר בזמן קצר –

ני ובנות ההאקתון מיועד לבלהמציא ולפתח מוצר שיענה להגדרת המטרה של ההאקתון.  ,המשתתפות ליצור
צור את ימשתתפים שיעבוד לאורך ההאקתון וי 5-3בלבד. המשתתפים נדרשים לבנות צוות של  'ח-'כיתות ה

 דעת. בית הספר באתר  -נוספים והרשמה )מספר המקומות מובגל והקודמים זוכים( פרטים הפרויקט. 
 

 3סדרה של  חדש מבית הפסג"ה )פיתוח סגלי הוראה( שבעפרה, לטובת תושבי בנימין: מתש"ח לתשע"ח:
ההרצאה השלישית תתקיים בפסג"ה )במתחם  מתש"ח לתשע"ח. ושאהרצאות וסיור עם  אלידע בר שאול בנ

מסכת של גמ"ח  - "לוותיק ועושה חסדבנושא  – 17:00בשעה  18.2.18המדרשה( ביום ראשון ג' אדר התשע"ח, 
ר' אריה לוין זצ"ל וממשיכי דרכו בימינו,  'איש צדיק היה'בעקבותיהם של  - ירוב לבבות מתרפ"ח לתשע"חוק

 תשלום חובה במקום., ₪ 30עלות כל הרצאה  ."צאצאיו ותלמידיו מקבלי 'פרס ישראל' בתחום אהבת ישראל
 

 13-מתקיימת זו הפעם הלרגל סיום תחרות הסיפור הקצר לשנת תשע"ח ה: אירוע סיום תחרות הסיפור הקצר
להזמין את תושבי בנימין לאירוע הספרייה האזורית במתנ"ס בנימין שמחה  ומוקדשת לזכרה של רחלי לוין ז"ל,

מסע רב המופע הוא  ." עם ד"ר אסתרית בלצן, פסנתרנית ומוסיקולוגית פורצת דרךהתקווההסיום ולמופע "
לרומנים, מהתפילות לשירי המחאה,  הארץ, מהפולניםמנון הלאומי: מן התפוצות אל יתחומי מרתק סביב הה

האירוע יתקיים אי"ה ... משירי העם לאולם הקונצרטים, ממוצרט לשופן ולסמטנה, מהרצל עד לסאבלימינל
לרכישת כרטיסים לאירוע,  .₪ 65עלות כרטיס ליחיד:  בירושלים. בבית אבי חי 5.3.18ביום שני, י"ח באדר, 

 .מס' הכרטיסים מוגבל https://eventbuzz.co.il/yegco: היכנסו
 

https://goo.gl/forms/o1xgn6xRK8csJ21B3
https://goo.gl/forms/o1xgn6xRK8csJ21B3
https://eventbuzz.co.il/yegco
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בהיכל התרבות  לתושבי בנימיןמופעים ופעילויות תרבות במחירים מוזלים : מופעים מוזלים לתושבי בנימין
יע, ההצגה יהודי ביצ ₪ 65-ב, דני סנדרסון מארח את אפרים שמיר ₪ 30-בפרופ' יורם יובל  - במעלה אדומים

ביציע ועוד ועוד. לפרטים פנו להיכל התרבות במעלה  ₪ 65-בגלי עטרי מארחת את סגיב כהן  ,₪ 65-בטוב 
 "ז(.אדומים והזדהו כתושבי בנימין )ההזמנה תיעשה כנגד צילום ת

יסן במעלה נב 'ז 23/3הדס ויעל בן סעדון יתקיים בתאריך ודית רואה לזכר א 9-ה : מרוץ בנימיןמירוץ בנימין
ההרשמה  מוזמנים לרוץ, להתרענן מהניקיונות ולהיות חלק ממיזם ערכי ומהנה. מכמש.

 .משפחות רואה ובן סעדון. מצפים לבואכם  https://www.realtiming.co.il/site/768 בקישור
 

 תהיה פתוחה 12:00 – 8:00ם בשער בנימין בימי ג' בשעות שלוחת משרד הפני שלוחת משרד הפנים:
לשכת מצמצמת את פעילותה בשל פתיחת  בחשמונאים. השלוחה ב10.04, 20.03, 06.03, 20.02 :בתאריכים

 בלבד.  04.03משרד הפנים במודיעין עלית, ועל כן תהיה פתוחה בתאריך 
 

י"ב. לשליחת קו"ח -משרה לכיתות ז %100ז/ת נוער שוב ענתות דרוש רכילי :/ות רכזי נוער ביישוביםדרושים
ישוב כוכב יל. 5713593-02או במספר   anatot1@netvision.net.ilופרטים ניתן לפנות אל מזכירות היישוב 

יתן לפנות אל רווית  י"ב בנים, לשליחת קו"ח ופרטים נ-יעקב דרוש רכז נוער בחצי משרה לגילאי ט
ky9973972@gmail.com  0525564360מספר או ב. 

 
 
 

 שבת שלום,
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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