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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
בשעה טובה סיימו השבוע ילדי התיכונים, האולפנות והישיבות התיכוניות את  :הלימודים בתיכוניםשנת סיום 

עמלה על הכנת ים יחד עם רכזי הנוער ביישובמחלקת נוער במתנ"ס שנת הלימודים ויצאו אל החופש הגדול. 
 לקיץ עבור גורמי המקצוע השונים.תכנית מגוונת ומשמעותית עבור בני הנוער בכל היישובים, וכן על כנסי הכנה 

ההרשמה ת בארגון הנוער. ות משמעותיות התנדבותייוקייטנות חסד ופעילו ותברבים מהיישובים מתקיימ
אנו מאחלים לבני הנוער שלנו חופשה מהנה, . לאירועים האזוריים של המתנ"ס דרך רכזי הנוער ביישובים

 איכותית וערכית.
 

חשמונאים, עפרה ומצפה יריחו. ההרשמה פתוחה באתר בקורסי מד"א לנוער יתקיימו  קורסי מד"א לנוער:
 מחלקת נוער.  – המועצה

 
הארצי  בחידון השניבחשמונאים על זכייתו במקום רמת מודיעין ברכות לבית הספר  :2000תכנית מצוינות 

ו' של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. בחידון הקודם זכה בית הספר -בכיתות ה'מדעי -הוירטואלי
בתי ספר בתמיכת  4-פועלת במטה בנימין ב 2000ה'. תכנית מצוינות -כיתות ד'בחשמונאים במקום הראשון ב

 המועצה. 
 

יום שיא אחד  –ות ה' מכל רחבי בנימין השבוע התקיימו ימי שיא באנגלית לתלמידי כית :יום שיא באנגלית
קליקיט ושרו במשחק השתתפו הילדים . בחשמונאים –למזרח בנימין בעפרה, ויום שיא שני במערב בנימין 

לשירה הופמן, רכזת האנגלית במועצה, והכל באנגלית! תודה  –קי "אתה יכול" אאת שירו של שוו –שירת רבים 
האנגלית למען מורי האנגלית על מינוף והגברת החוויה בתחום לימודי לצוות את ימי השיא, ווהפיקה שיזמה 
 ילדינו.  

 
יתקיים במרכז המבקרים  18:45בשעה  27.6.2018ביום רביעי, יד' תמוז תשע"ח,  השקת תכנית "שכר מצווה":

ה יקב פסגות, טקס השקת תוכנית "שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין במועצה האזורית מט -נחלת בנימין 
לת יראש המועצה, שרת המשפטים אי - את הטקס יכבדו אבי רואה. בנימין בשיתוף המועצה ומרכז עוצמה

יו"ר לשכת עוה"ד, עו"ד פרופסור יובל אלבשן, יו"ר תוכנית  - שקד, שר החקלאות אורי אריאל, עו"ד אפי נווה
את הערב תחתום כבוד השופטת חנה קיציס מבית מנהל אגף רווחה במועצה.  - ויצחק יעקב ,שכר מצווה

בהרצאה על תכלית השיקום בהליכי פשיטת רגל. תוכנית "שכר מצווה" הינה תוכנית  ,המשפט המחוזי מרכז
שמעניקה סיוע, ייעוץ וייצוג משפטי חינם למעוטי אמצעים על ידי עורכי דין מתנדבים בתחומי המשפט האזרחי. 

 ר, עו"ד אבינעם גואלמן.את הערב ינחה יו"ר ועדת הקש
 

עמותת החל מחודש אפריל קהילה תומכת 'דור הזהב' בשיתוף בבנימין פועלת  :'דור הזהב' קהילה תומכת
לחצן ה נהנים משירותי תיקונים, שירותי החברים בקהילבנימין עם המחלקה לשירותים חברתיים. ותיקי 
עד בית הלקוח במחירים  (מניקור וספרות ,יקורפד)כולל קוסמטיקה , וכן שירותי שירותים רפואיים, מצוקה
 .050-5568800לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלי ! מוזמנים להצטרף .נוחים

 
בתוכנית  המחלקה לתרבות תורנית מזמינה את ילדי בנימין לחופש שכולו משנה!: לימוד מנצח - צפנת פענח""

חידונים, שאלונים  יתקיימו בנוסףורביעיות,  חוברת אישית ומשחק לכל משתתף יקב .השנה נלמד מסכת יומא
פרטים נוספים אצל  .ופעילות מיוחדת של המדרשה לידע המקדש. פרסים והפתעות לכל משתתף. מהרו להירשם

 רכזות הקהילה או רכזי התוכנית ביישובים.
 

עמותות שטרם  (.25.6.18עד )טפסי תמיכות לעמותות נותרו ימים בודדים להגשת להזכירכם, תמיכה בעמותות: 
מתבקשות להזדרז בהגשת הטפסים. התבחינים והטפסים נמצאים באתר המועצה  -הגישו בקשותיהן  

www.binyamin.org.il. 
 

, 26.6תפעל בתאריכים:  12:00עד  8:00: שלוחת משרד הפנים בשער בנימין, בימי ג' בין השעות משרד הפנים
 בשל חובת הביומטרי. –. להזכירכם, לא ניתן יותר להגיש בקשה לקבלת דרכון או תעודת זהות ראשונה 10.7

 

http://www.binyamin.org.il/
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לפרטים ושליחת ונטעים בנים במבוא חורון דרושים מנהלים.  לבתי הספר אור לציון בכוכב יעקב  דרושים/ות:
  .@binyamin.org.ilHayale -קורות חיים 

 .052-9455682לאגף החינוך דרושים מלווי הסעות לשנת הלימודים תשע"ט. לפרטים יניב אביטן 
 
 
 

 ,שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 

mailto:Hayale@binyamin.org.il

