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 2018ינואר ב 17

 תקצירית מהמועצה האזורית
  

 
ן להשתתף אתם באירוע לציון השנה שיתקיים ביום היישוב עמונה מזמין את תושבי בנימי שנה לעקירת עמונה:

אנו עדיין גרים במדרשה או בדירות  שנה חלפה.ו תושבי עמונה: . וכך כתב25.1חמישי הקרוב, ט' בשבט, 
 אותה בנערינו טפינו ואנשינו. םעמונה נטושה אך אנו פוקדי שובים הסמוכים.ישכורות פזורות בעפרה ובי

 זה כואב. וכל בוקר אנו מתעוררים להר היפה הזה שעדיין ניצב לנגד עינינו. ,ממנגלים שם ,מציירים שם
, לציין יחד את יום מזמינים את כולכם לאירוע ביום חמישי. אנו מחכים החדש עדיין לא מוכן.שוב יעמיחי הי

עודם אתנו. נעלה לעמונה לתפילת ולהצדיע לבני הנוער המדהימים ולכל האנשים שהיו והשנה להרס בתינו, 
ים קצרים, דבר – 19:00פותחים שולחן עם משפחות עמונה באולפנה.  – 17:15. בשעה 16:00מנחה בשעה 

 והראל טל בהופעה מלאה. מצפים לראותכם. 
 

 משרד המדע מזמין את תושבי בנימין לפעילויות שבוע החלל שיתקיימו בירושלים, לכבוד שבוע   :שבוע החלל
 .ביוזמת סוכנות החלל הישראלית שבחסות משרד המדע 28/1-3/2יתקיים בין התאריכים שהחלל החמישי 

ה השישית סמוך לתאריך אסון מעבורת החלל קולומביה ולהנצחת מורשתו של מתקיימים זו השנ האירועים
 ,בירושליםאוניברסיטה העברית ב מרכז נוער שוחר מדעב .האסטרונאוט הישראלי הראשון אילן רמון

– ישגרו רקטות ויצפו בכוכבים ,ילמדו מה אוכלים האסטרונאוטים בחלל ,המשתתפים יבנו טלסקופ אישי
מוזיאון . ב7מעל גיל  ,הכניסה חופשית .16:00-22:00, בינואר 28, ספרא גבעת רם ירושלים 'קמפוס אדמונד יב

מערכת שמש, בניית רקטות, הצצה אל תצפיות בטלסקופים, בניית דגם  - מפילד ירושליםלוהמדע ע"ש ב
 .. הכניסה חופשית22:00 – 16:00בינואר,  30העתיד במאדים, 

 
של קפה  לסדרת מפגשיםמזמינה אמהות להם ילד עם צרכים מיוחדים עמותת לב בנימין : מפגשים "בלב"

בסדרה  מפגש שניה גם מרחיבים את הלב. -ובתקווה  ,ולימוד. המפגשים מגוונים ומעשירים מרחיבים את הידע
פרחי באך עם ענת גורביץ, מיזם  - "הכוח שבעשייה" -אמהות  3מפגש עם  - יד' בשבט 30.1 יתקיים ביום
מפגש שלישי:  תניא אברהמי. -אמא לשני ילדים עם תסמונת דאון  ,נעמי אבנרעם  – יוחד במינובייביסיטר מ

אטון. מפגש רביעי: -עם הגב' רחל פוקס ,ילדים, אחים ומעגלי התמיכה - המערך המשפחתי - ח בשבט"כ 13.2
בנה עמותת לב המפגשים יתקיימו במ מנחה דן נבו. ,שיח מקרב במשפחה -תקשורת מקרבת  - יט' באדר 6.3

ש"ח. להרשמה ופרטים נוספים: ישי  50עלות הסדרה  תחילת השיח. 20:00 ,קפה ועוגה 19:45:  בנימין בעפרה
 .levbinisi@gmail.com 9978231 -02מעוז עו"ס עמותת לב בנימין 

 
וקים ברוב חסדך ענני באמת ישעך" )תהלים ס"ט / -"ואני תפילתי לך ה' עת רצון, א  ערב עיון בנושא תפילה:

לערב עיון בנושא  מרכז פסג"ה בנימין בית אל שמח להזמינכםוהציבור הרחב,  הורים, מורים, מנהלים,. י"ד(
 פרה.במדרשת ע ,28.1.18בתאריך י"ב שבט תשע"ח, , בשיתוף בית מדרש להתחדשות ,חינוך לתפילה באהבה

  שיחה מפי הרב דב זינגר, מעגלי עבודה מונחים, וסיום מוזיקאלי.
 

מחלקת רישוי תהיה   14/2/18-11/2/18בימים ראשון עד רביעי בין התאריכים  קבלת קהל במחלקת רישוי:
תתקיים  15/2/18ביום חמישי לכן באופן חד פעמי . לא תתקיים קבלת קהלבימים אלו  סגורה עקב השתלמות.

 הארכיב יהיה פתוח כרגיל בימי קבלת קהל בשבוע זה.. הל פתוחהקבלת ק
 

הרישום מתבצע  לדים וכיתות א'.חל הרישום לגני היה :רישום לגנים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ט
. גילאי רישום: 06/02/18עד כ"א בשבט התשע"ח ויימשך  www.binyamin.org.ilבאתר המועצה בכתובת 

ילידי י"ט טבת  – 5גילאי לגן . 31/12/12עד י"ח טבת התשע"ג,  1/1/12טבת התשע"ב  ילידי ו' –כיתה א' ל
עד ט' טבת  1/1/14ילידי כ"ט טבת התשע"ד,   – 4. גילאי 31/12/13עד כ"ח טבת התשע"ד,  1/1/13התשע"ג,  
חוברת ובה . 31/12/15עד י"ט טבת התשע"ו,  1/1/15ילידי י' טבת התשע"ה,  – 3. גילאי 31/12/14התשע"ה, 

הרישום יתאפשר במידה והכתובת בבנימין מעודכנת  .מידע מפורט תגיע לתיבות הדואר בימים הקרובים
 בתעודות הזהות של ההורים.

 
 
 

 ,י"ט שבט  4/2/18פתח בתאריך ילשנה"ל תשע"ט תבע"ה ההרשמה למעונות המועצה : רישום למעונות
ניתן בזמן  .צעת רק דרך אתר הרישום של המועצהתבההרשמה השנה מ. אדר ז' 22/2/18 ותסתיים בתאריך 
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לאחר  רשם בזמן.יאנא הזדרזו לה אום מול מנהלת המעון בישוב.יהרישום לבקר ולהתרשם מהמעונות בת
 .סגריאתר הרישום י –תקופת הרישום ניתן יהיה להרשם על בסיס מקום פנוי בלבד אצל מנהלות המעון 

 .02-9977104ם ניתן לפנות לאפרת לפרטי -מטפלות לשנה"ל תשע"ח  דרושות
 

ה בנימין דרושה קלינאית תקשורת. ליחידה להתפתחות הילד במרכז גוונים של המועצה האיזורית מט דרושים:
   .דנה 02-6492716 . לפרטיםנהג/ת פועל/ת במחלקת פינוי אשפהדרוש/ה . 1שלוחה  02-5848600לפרטים : 

 
 שבת שלום,

 המועצה האזורית מטה בנימין 
 


