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 תקצירית מהמועצה האזורית

         
לביקור בבנימין, בהזמנת וצוות לשכתו השבוע הגיע ראש עיריית דימונה בני ביטון : ביקור ראש עיריית דימונה

"אף אחד לא יסכסך בין עיירות  "עמונה במקום דימונה" ואמר כי ראש המועצה, לאחר שהתבטא כנגד הטענות
. ביקרו החל בתצפית מחרשה על גוש דן, המשיך בנווה צוף לפגישה אנחנו משפחה אחת" ,הפיתוח להתיישבות

ה צפו על בקעת ידעם תושבי נווה אח"י, ולתצפית מעטרת על רוואבי. בעפרה נפגשו עם ילדי "לב בנימין", ובק
ביקורי פריפריה בצפון ובדרום, סיור הסתיים בשילה הקדומה. המועצה מקיימת לאורך כל השנה הירדן. ה

 י להעמיק חיבור זה בין בנימין לעיירות הפיתוח ולפריפריה החברתית של ישראל. דכוביקורי גומלין אצלנו, 
 

החינוך, קיבלנו  : במסגרת "קול קורא להנגשה טכנולוגית" שהוגש למשרדציוד מונגש לתלמידים מיוחדים
אישור לרכישת ציוד מותאם לתלמידים כגון מחשבים עם תוכנות הקראה ודיבור, אייפדים עם תוכנות סמלים, 

בימים אלו מתקיימים ימי חלוקה  תלמידים תושבי המועצה. 40-מילוניות וכדומה. בשנה זו נכנסו לפורויקט כ
אנו נערכים לקראת רכישה של ציוד ייעודי  ההנגשה. מרוכזים לפי גושים בליווי ופיקוח משרד החינוך ומומחי

 נוסף בהתאם להמלצות הצוותים החינוכיים.
 

אתכם לעשות סדר ולחלום  ןמרכז עוצמה באגף הרווחה והשירותים החברתיים בנימין מזמי: יריד מיצוי זכויות
 18:00בין השעות  ישוב עליב "באולם "משכן עלי 5.12יום שלישי, י"ז כסלו, ביריד צילוי זכויות יתקיים . בגדול

 מוזמנים לבוא ולברר את זכויותיכם, לקבל מידע, לשאול שאלות, להגיש טפסים במגוון תחומים. אתם 20:00 –
נסה, מחלקת הגביה כלאומי, מט"י, מס ההביטוח ה ביריד ישתתפו נציגים של והכל במתחם אחד קרוב לבית. -

, המשרד לשוויון חברתי, יד תמר )לחולי סרטן(, שי"ל, חברת ברק במועצה )הנחות בארנונה ושירותים נוספים(
הס, פעמונים )ייעוץ ביטוחים(, אם לאם, פנש אדריכלות, משרד השיכון, יחידת סגולה )זכויות לאזרחים 

על . הכניסה חופשית ותיקים(, מקימי )ייעוץ כלכלי(, מרכז עוצמה, עמותות ושירותים נוספים הפועלים בבנימין.
חודשים, דו"חות קרנות פנסיה  3ייעל את המפגשים מומלץ להביא טפסים, כגון: תלושי שכר, דפי עו"ש מנת ל

ז וספח, מכתבים מביטוח לאומי והוצאה לפועל "והשתלמות, יתרות סילוק משכנתא והלוואות, צילום ת
על חלומות,  -וסופר בינלאומי יובל אברמוביץ', מרצה  -תתקיים הרצאות אורח  20:00בשעה  וטפסים וכדומה.

הכניסה . יעדים, הגדרת מטרות והדרך למימושם. הרצאה מעצימה ופותחת אפשרויות לחשיבה מחוץ לקופסא
 029700624הרשמה מראש באתר עלי או בטלפון מרכז עוצמה: . ₪ 15 -בתשלום סמלי במזומן במקום להרצאה 

 
ם של תלמידים בעלי חוק לקבל החלטות בנוגע לזכאות פיעל : וועדת השמה הינה הגורם המוסמך וועדות השמה

לצורך קביעת מועד  לקבלת שירותי חינוך מיוחד. הדיונים מתקיימים מחודש ינואר ועד מאי. צרכים מיוחדים
. פיקוח. בנוסף יש לצרף אבחון קבילהחינוכית והמסגרת ה, על ידי הוריםלוועדה יש להגיש שאלון הפניה חתום 

עדות . לוו15/12/17על דיונים חוזרים ומעברים יש להגיש למחלקת חינוך מיוחד עד לתאריך  שאלונים לוועדה
 -רונית סגל פנות לצוות המחלקה לחינוך המיוחד: . בכל שאלה ניתן ל30/03/18 יש להגיש עד לתאריך -חדשות 

 .9977188-02 –מנהלת משרד  –ן רבי ; חonitse@binyamin.org.ilr 9977185-02 –  רכזת ועדות השמה
 

ה האזורית במתנ"ס בנימין מקיימת את תחרות הסיפור הקצר לזכרה יהספרי: תחרות הסיפור הקצר תשע"ח
 17מוזמנים תושבי בנימין מגיל  גם השנה ה האזורית שנים רבות.ישל רחל לוין ז"ל אשר ניהלה את הספרי

בתחרות ולשלוח סיפורים קצרים. התחרות נושאת פרסים. תאריך אחרון לשליחת היצירות: ומעלה, להשתתף 
, לספריית המתנ"ס, בדוא"ל בלבד. פרטים נוספים ותקנון ההשתתפות 1.1.18 , תשע"ח  יום שני, י"ד בטבת

 < מתנ"ס < ספריה אזורית.  www.binyamin.org.ilבתחרות, נמצאים באתר המועצה: 
 

מטה בנימין דרושים חונכים/ות עם ראש גדול ולב רחב לקבוצות ולחונכות בלתכנית צומחים ביחד : דרושים
. hababoster@gmail.comח למייל "אדם, נווה צוף, כוכב השחר. נא לשלוח קו אישית בבתי ספר בישובים

לעמותת "לב בנימין" לילדים בעלי צרכים מיוחדים מכל רחבי בנימין, דרושים: רכז חונכויות לילדים ונוער 
 –בעלי צרכים מיוחדים באזור מערב בנימין )שליש משרה(, ומרפאה בעיסוק במעון השיקומי בעפרה. לפרטים 

 .02-9978231ישי 
 

 שבת שלום,
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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