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 אייר תשע"זב"ט י

 2017מאי ב 15
 

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

נוכח האסון השבוע ואסונות קודמים, אנו שבים ומזכירים לכל ההורים והנהגים המסיעים : שכחת ילדים ברכב
 –נוקות ברכב, כי ישנם אמצעים רבים ושונים למניעת שכחת ילדים ותינוקות, אל תגידו "לי זה לא יקרה" תי

 התקינו אמצעי זהירות נוסף )אפליקציה, כבל שמחבר בין המפתח לכסא התינוק, ועוד( ומנעו אסון נורא. 
 

ראש ( ועד 25.5.17)חודש סיון ראש מהשנה ן, החל דאבתקופת הרמ: חודש הרמדאןבשינויים בזמני האוטובוסים 
זאת  .21:00-ל 18:00בין השעות בשעות הערב, ( יהיו שינויים בלוח הזמנים של האוטובוסים 24.6.17תמוז )חודש 

 יש להתעדכן באתר משרד התחבורה ובאתר אגד תעבורה על השינויים.באישור משרד התחבורה. 
 

אדם, כפר אדומים, עלי ופסגות, ישמחו  שוביםילים ביותיקים האזוריים הפועמועדוני הו מועדוני הותיקים:
ימים בשבוע וכוללים  שלושההמועדונים פועלים  לפעילויות המגוונות במועדונים. נוספים וותיקים ם שללהצטרפות

-02לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף הרווחה  חוגי התעמלות מותאמת לגיל, אומנות, הרצאות, ארוחת בוקר ועוד.
 או לרכזות המועדונים. 02-9700686לאפרת / 9977102

 
מרכז עוצמה הפועל בתוך האגף לשירותים חברתיים מזמין אתכם, תושבי בנימין, ליריד  :וכנסיריד מיצוי זכויות 

גלנווד",  תב"בית הכנס, 28/5ג' בסיון  ,יתקיים ביום ראשון ירידהיות וכנס "הופכים כאב ראש לכסף". מיצוי זכו
הכניסה  –הכנס  –הכניסה חופשית, לחלק השני  –היריד  –שימו לב, לחלק הראשון  מונאים.חש 4רח' המוריה 

לאומי, רשות האכיפה והגבייה, רופאים הביטוח ישתתפו ביריד נציגים של ה 18:00-20:00בשעות בעלות סמלית. 
לזכותך, מט"י משרד הבינוי והשיכון, מחלקת הגבייה במועצה, שי"ל בנימין, חברת 'ברק' ייעוץ והשקעות, יחידת 

-20:00. בין השעות כניסה חופשיתהסגולה, מרכז עוצמה, ארגון קשר, אם לאם ועמותות נוספות הפועלות בבנימין. 
הרצאות  בכנס יינתנו חמשחברת ברק ייעוץ והשקעות. על ידי  –" 6פכים כאב ראש לכסף "הויתקיים הכנס  22:00

עשיתם עד היום, ושווים לכם יפתחו לכם את הראש לדברים שלא תאמינו שלא ש, TEDממוקדות ומעשיות בסגנון 
-052מספר להרשמה סמסו ל  -ש"ח למשתתף  10עשרות ואולי אפילו מאות אלפי שקלים. הכניסה לכנס בתשלום 

-02וקבלו את הלינק )לקבלת הנחה מלאו קוד קופון: מרכז עוצמה(. ופרטים נוספים ניתן להתקשר ל 2863079
 .נשמח מאוד בבואכם.  http://barak.ravpage.co.il/ob6בכתובת אינטרנט וכן  9700624

 
מספר  כנס  יתקיים בפסג"ה שבעפרה 16:00( בשעה 22.05ביום שני כ"ו באייר ): ADHDי כנס לטיפול בילד

הכנס מתקיים בשיתוף עם מרכז "אורי" המתמחה  .ADHDבטיפול בילדי  הגישה הרב מערכתית"" בנושא 2
אתר בהרשמה  ולסיום הצגת פלייבק. ,בתכנית: הרצאות, מושבים מקבילים למורים, גננות והורים בנושא.

 .binyamin.org.il-http://www.pisga הפסג"ה
 

שובי המועצה. תחילת העבודה ילאגף הרווחה דרושים עובדים/ות סוציאליים/ות לעבודה בי :לאגף רווחה דרושים
יש לפנות  קבלת פרטים ולשליחת קורות חיים ל. יולי, אוגוסט, ספטמבר יםחודשבועם אפשרות להתחלה  תדימי

 .revaha@binyamin.org.ilלמייל 
 
 

 ,םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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