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 אייר תשע"וב' ט
 2016מאי ב 17

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

הרשות הארצית לכבאות והצלה מזכירה כי מידי שנה נפגעים אנשים רבים ממדורות ל"ג בעומר, ונגרם  ל"ג בעומר:
יש לוודא כי המדורות יודלקו באופן אחראי ובטוח. יש  לנפש ולרכוש ןנזק רב לרכוש. על מנת לצמצם את הסיכו

מטר מקווי חשמל וטלפון, לפחות  20לוודא כי המדורה תודלק בשטח נקי, פתוח, מרוחק מחומרים דליקים )לפחות 
לפחות,  16מטרים בין מדורה אחת לאחרת(. מדורה תודלק רק על ידי אדם מבוגר, בן  4מטר ממבנה, לפחות  20

ואין להדליק באמצעות נוזל כימיקלי כגון דלק או נפט. אין להדליק מדורה אם אין בקרבתה מים, חול או אמצעי 
כיבוי אחר. אין להשליך תרסיסים מלאים או ריקים וכן חזיזים או קליעים למדורה. לאחר כיבוי האש יש להמתין 

 1208לכיבוי או  102התקשרו מיד  – דקות כדי לוודא שהאש לא נדלקת מחדש. במקרה של שריפה 15לפחות 
 באתר המועצה.  –למוקד בנימין. ההנחיות המלאות 

 
עם פתיחת עונת החתונות אנו שבים ומזכירים כי חשוב לוודא מול בעל האולם  לקראת פתיחת עונת החתונות:

חיסכו  -ה את קיומו של רישוי עסק כחוק. לא  פעם נסגר אולם על ידי המשטרה ערב חתונהקייטרינג  ובעל
באתר המועצה ניתן לראות את רשימת העסקים המוסדרים כי מעצמכם עוגמת נפש מיותרת. אנו מזכירים 

 .02-9977125והמורשים. בכל מצ"ב של התלבטות ניתן לפנות למחלקת רישוי עסקים במועצה 
 

גש כיתה אקוסטית ונכדי שלילדכם ת  -לידיעת הורים לילדים עם לקות שמיעה : לקויי שמיעהלהנגשת כיתות 
( בית הספרנא לוודא מול המסגרת החינוכית הרלוונטית )גננת או מנהל  –, מערכת שמע וכדומה( )תקרה אקוסטית

באפשרותכם גם לפנות ישירות אלינו.  , נוכל להיערך בהתאם.ככל שנדע יותר מוקדםכי הוגשה בקשה למועצה. 
02-נורית רבינוביץ'  - לפרטיםורה אפקטיבית יותר.  לומד בצ –תלמיד בעל לקות שמיעה אשר כיתתו מונגשת 

9977139 Nuritr@binyamin.org.il. 
 

מוזמנים  דוברי ישובים, מזכירים, רכזות קהילה וחובבי צילום ואינסטגרם, השתלמות אינסטגרם וצילום בנייד:
המבקרים "נחלת במרכז  7.6שתתקיים ביום שלישי א' סיון,  ,במכשיר הניידלהשתלמות בנושא אינסטגרם וצילום 

מה זה בכלל? האם הוא באמת  - אינסטגרם מה?-: אינסט18:00: התכנסות ורישום; 17:30 יקב פסגות.בנימין" 
 – 19:00 משפיע? איך מפעילים את הכלי הזה הכי נכון שאפשר? ולמה הרשת החברתית הזו כל הזמן בעלייה?

איך מצלמים  -טכניקה וקומפוזיציה  -צילום במכשיר הסלולרי : צילום ברמה אחרת - 19:30וחת ערב קלה. אר
כ"ה  2.6הרשמה מראש עד יום ה'  נכון, איך משדרגים את הצילום, ואיך עושים עיבוד לתמונה באמצעות הסלולרי.

 .₪ 20 עלות השתתפות: commu@binyamin.org.ilאו במייל  9977140-02אייר בטלפון 
 

בנימין מדור קהילה במתנ"ס  .לדרך יםיוצא מיזמים חברתיים תשע"ו –" 6חברתי  up-Strat" :6מיזמים חברתיים 
חודיים ולזכות בתמריץ כספי להוצאת המיזם אל ימזמין את תושבי בנימין להגיש מיזמים חברתיים מקוריים וי

צעירים המתגוררים ם. חלק מקידום תחום הצעירים בבנימין, המיזמים מכוונים למען הצעיריכ ,השנה הפועל.
ולהציע מיזמים , מוזמנים לקחת חלק עוד, חיילים משוחררים, זוגות צעירים, סטודנטים ו20-35בגילאי  ,בבנימין

( לטובת ₪ 6000המיזמים הזוכים יקבלו תמריץ כספי )עד  קהל היעד העיקרי של המיזם.  או לחילופין להוות
סיון למדור קהילה ב, י' 16/6את היוזמות יש להגיש עד לתאריך  הוצאת המיזם לפועל.

kehila9@m.binyamin.org.il  .י הקהילה, אצל רכז  פרטים נוספים באמצעות הטופס הקיים באתר המועצה
 .02-9977227באתר המועצה ואצל צפי פרנק, מדור קהילה 

 
שוב  ומסייעת לחיזוק המשפחה כחלק מהחוסן הקהילתי בבנימין התכנית שהפכה למסורת  :מעגלים אביב תשע"ו

מסובסדים בנושאים שונים בתחום ההורות  במסגרת התכנית, מתקיימים מפגשים וסדנאותיוצאת לדרך. 
ובפרסומים ושל  בגיליון "ארץ בנימין" שייצא השבוע לאור,באתר המועצה,  - עוד פרטים ים.שוביוהמשפחה בי

 רכזי הקהילה.
 

מטה בנימין, לרב ניצן, לצוות החינוכי ולכל  בני עקיבאברכות לישיבת : הערכת מחוז ירושלים של משרד החינוך
ברתי ערכי, לשנת הלימודים תשע"ו. התלמידים, על זכייתכם בתעודת הערכה ממנהל מחוז ירושלים בתחום הח

  עמל, השקעה ומסירות מתמשכת של כל הצוות החינוכי. עלו והצליחו!  פרי שלזכיה זו הינה 
 

: במסגרת מיזמי אגף החינוך בקידום לימודי האנגלית בבנימין, דרושים מורים יצירתיים שיצטרפו קידום אנגלית
ה יב. אם אתם בעלי יצירתיות וחדשנות, יכולת למידה, וחשלנבחרת מורי האנגלית במוסדות החינוך בבנימין
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לפרטים ושליחת קורות חיים: חינוכית פדגוגית, ואתם רוצים להצטרף למשימה שהיא צו השעה, מקומכם אתנו. 
 .shirhoffman@gmail.com   0545253016שירה הופמן 

 
ט חנן ינאתר שילה הקדומה מזמין את תושבי בנימין למופע "מזרח פוגש מערב" עם אמן הקלר :מזרח פוגש מערב

המופע יתקיים במוצאי ל"ג בעומר, י"ח באייר, גלעד כץ.  –מלווה בקלידים בר סלע, והזמר והשחקן גולן אזולאי. 
 .02-5789111/22פרטים והזמנת כרטיסים בטל' בבזיליקה בשילה הקדומה.  20:30בשעה  26.5.16

 
יש המון נשים בבנימין שעושות  חוויה של ספורט ובריאות לנשים בבנימין! –"בקצב שלך"  חוויית ספורט נשית:

אז אם את עושה ספורט, אוהבת ספורט, או רוצה להתחיל לעשות . הגיע הזמן לעשות להן אירוע משלהן –ספורט 
הפנינג ענק של ספורט  - בכפר האורנים 18:00-החל מי, , יום שליש24.5אייר,  ו"ט: בהאירוע הזה בשבילך ספורט...

כדורסל פתוח לכולן, ובמקביל  3X3מתחם , תחנת בריאות, הרצאה מרתקת, אימון, פילאטיס, סדנאות יוגה –נשים 
 הכניסה חופשית! מתחם מתנפחים לילדים במקום. -הילדים? אין בעיה  ומה עם אליפות קבוצות "מאמא ליגה". -

במחלקת ספורט בנימין פרטים  לק ערכה מפנקת הכוללת חולצת דרייפיט ופינוקים נוספים...לנרשמות תחו
 . sport2@m.binyamin.org.il –בכתובת המייל 

 .1208 -המוקד הבטחוני  תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 
 ימין"."ארץ בנ –חפשו אותנו בפייסבוק 

 
 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלו
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