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תקצירית מהמועצה האזורית
החופש הגדול :השבוע יצאו תלמידי התיכונים לחופש הגדול .אנו מאחלים להם חופשה איכותית ,מהנה ובטוחה.
הורים יקרים ,זה הזמן לשוב ולדבר עם בני הנוער על סכנות החופש ועל אמצעי בטיחות חשובים ,הן בנסיעה ,הן
בטרמפים ,הן בטיולים והן בעבודה .אנו קוראים לנהגי בנימין להשתדל עד כמה שניתן לאסוף בני נוער הממתינים
בתחנות לטרמפים ,ובכך לאפשר להם נסיעה בטוחה ומהירה .בהזדמנות זו נזכיר כי ימי הקיץ טומנים בחובם
סכנות רבות ,אנא הגבירו זהירות ועירנות.
עבודות הכשרת השטח בעמיחי :בשעה טובה החלו השבוע עבודות הכשרת השטח ליישוב החדש "עמיחי" למפוני
עמונה .ראש הממשלה הכריז כי הוא גאה להיות ראש הממשלה שבונה יישוב חדש אחרי כל כך הרבה שנים .אנו
מקווים שהעבודות יימשכו במהירות וללא הפרעה של גורמים עוינים .במועצה עמלים ימים ולילות לקידום שאר
התכניות.
ביקור שר החינוך :השבוע הגיע לסיור בבנימין שר החינוך נפתלי בנט ,כדי לעמוד מקרוב אחר מערכת החינוך
בבנימין ,ולהכיר סוגיות חשובות הדורשות פתרונות וקידום .ביקורו החל בביקור בחווה החקלאית "שיח השדה"
באדם שם הפשיל שרוולים ועבד יחד עם התלמידים ,המשיך לאולפנת עפרה שם שוחח עם התלמידות; משם הגיע
השר לבית הספר אוהל שילה בנים ולאתר שילה הקדומה ,שם התקיימה ישיבת עבודה .אנו מודים לשר על ביקורו
ומקווים שהמענים שייתן המשרד יהיו מקיפים ,יעילים ומהירים.
שינויים בתחבורה הציבורית :בהנחיית משרד התחבורה ,יחולו שינויים בלוחות הזמנים של התחבורה הציבורית
בימי עיד אל פיטר ,שיחול השנה בימים א' – ג'  .25-27.6באתר  bus.gov.ilניתן לצפות בלוחות הזמנים
המעודכנים .אנא התעדכנו בטרם צאתכם לדרך .נסיעה טובה ובטוחה.
יום קהילה ומשטרה :השבוע התקיים בשער בנימין "יום קהילה – משטרה" .ילדי בתי הספר מהסביבה התארחו
במתחם המשטרה והתנסו בפעילויות ייחודיות ,כגון ירי פיינטבול ותצפיות במשקפות .ביום זה פגשו הילדים גם
את מערך כיבוי האש וחזו בחילוץ מגובה ,צפו בפרשים וביחידת הכלבנים ,והתכבדו בקרטיבים ,ברד וסוכר מתוק.
אנו שולחים ברכת תודה למשטרת בנימין ,למפקד התחנה סנ"צ אלי עובדיה ,לשוטרים רפי ג'אן ויהודה גרוסמן,
ליחידת חילוץ והצלה ,לצה"ל וכיבוי אש  -שלקחו חלק ביום זה ,ומאחלים המשך שיתופי פעולה גם בעתיד.
מנגנים בבנימין :קונצרט לסיום שנת הלימודים מתקיים השבוע .בקונצרט מנגנים הרכבים מבתי הספר בכפר
אדומים ,פסגות ,דולב ,טלמון ,נריה ,רמת מודיעין ,נעלה ,שילה בנים ובית חורון .הקונצרט מארח את האמן היוצר
ביני לנדאו.
תערוכת "המוח" של בית ספר דעת :ביום רביעי שעבר נפתחה תערוכה חדשה בנושא "המוח" בגלריה בעפרה .את
התערוכה יזמו והקימו תלמידי בית הספר 'דעת' למחוננים ומצטיינים שבעפרה .התערוכה היא חלק מסדרה של
תערוכות בנושאים מדעיים שנועדה להאהיב את לימודי המדעים וללמד את התלמידים מדעים בדרכים חווייתיות
ואינטראקטיביות .התערוכה הוקמה במסגרת תכנית אחריות אזורית ,תכנית בה התלמידים לוקחים אחריות
ומקדמים נושא אותו חקרו ובחרו לקדם ,לטובת הקהילה .לפתיחה החגיגית הגיע ח"כ מוטי יוגב אשר שיבח את
התלמידים על העבודה ולא הסתיר את התפעלותו מהתוצאות המרשימות .גם יועץ שר המדע ביקר בתערוכה,
והבטיח לקשר בין התערוכה למוזיאון המדע בירושלים כדי ליצור שיתופי פעולה .בתערוכה תוכלו ללמוד על מבנה
המוח ועל התפקוד שלו  -עד לפעולת הסינפסה הבודדת ,תוכלו להכיר מחלות והפרעות שונות במוח ואת אחד
המכשירים החשובים לאבחון ולחקר המוח  -ה .MRI-תושבי בנימין מוזמנים.
קייטנות מדע :נותרו מספר מקומות פנויים בקייטנות האזוריות בנושא "ריגול רובוטי" של משרד המדע.
הקייטנות ייפתחו בשני יישובים במועצה – במזרח ובמערב (באדם ובניל"י) ,ומיועדות לכיתות ה-ו .הן יתקיימו בין
התאריכים ט"ו  -י"ט בתמוז  9.7-13.7בשעות  .8:00-13:00עלות השתתפות –  .₪ 80ההרשמה פתוחה לכל ילדי
הסביבה (בהסעת הורים) .פרטים והרשמה דרך אתר המועצה.
פתיחת קיץ לצעירי בנימין :סטודנטים  -רגע לפני תקופת המבחנים ,זוג צעיר – שניה לפני שהילדים צורחים
"משעמם לי" - ...המצ"ב מזמין אתכם להופעה בלתי נשכחת של אברהם טל בעפרה ( 18ומעלה) .אנו שמחים

להזמין גם את הדור הבא של צעירי בנימין – מסיימי כיתות י"ב – לחגוג אתנו את הכניסה לעולם הצעירים .ה'
בתמוז – 29.6 ,פתיחת שערים  .20:00 -להזמנת כרטיסים  https://ticks.co.il/event.php?i=2fTsiD32qR1 -או
באתר בנימין.
סטריטבול בנימין וגמר ליגות הילדים בכדורסל :אירוע סטריטבול בנימין יתקיים השנה בתאריך ח' תמוז 2.7 ,בין
 20:00 - 13:00במתחם הספורט בעלי .הסטריטבול מיועד לבנים ובנות בוגרי כיתות ג-ח .מוזמנים לקחת חלק
בחוויה! ההרשמה בעיצומה – ניתן להירשם עד תאריך ה' תמוז ,29/6 ,כל הקודם זוכה – מספר המקומות מוגבל!
לפרטים נוספים והרשמה – דף הפייסבוק מחלקת הספורט מתנ"ס בנימין .השנה הוקמו גם שתי ליגות ילדים
בכדורסל לילדי בנימין בהשתתפות  10קבוצות מיישובי בנימין .אירוע גמר ליגות חגיגי יתקיים במקביל
לסטריטבול במתחם הספורט בעלי.
ליגות בנימין בכדורגל וכדורסל :בתקופה זו אנו נמצאים בעיצומן של ליגות בנימין בכדורגל וכדורסל לילדים נוער
ובוגרים .ליגת הבוגרים בכדורסל נקראת על שם מלאכי רוזנפלד הי"ד .שיא חדש של  85קבוצות יישוביות ומעל
 )!( 1000שחקנים יוצאים מידי שבוע למשחקים במגרשי בנימין .בשבוע הקרוב תיפתח תחרות לייקים מטורפת
נושאת פרסים לתמונות הקבוצתיות של הנבחרות הישוביות ...עקבו אחר הפרסומים .בתאריך י"א אב 3.8 ,יתקיים
גמר ליגות בוגרים ונוער בירושלים .עשו לייק לדף מחלקת הספורט מתנ"ס בנימין והתעדכנו בתמונות ותוצאות
משלל אירועי הספורט ברחבי בנימין.
סדנאות נופש להורים למתבגרים :אגף הרווחה מציע להורים למתבגרים (רק לזוגות)  4ימי סדנאות בתנאי נופש.
מחיר  ₪ 300 -לזוג .מועד  .13-16/8/17 -מקום " -בית הויס" הרצליה פיתוח .בתכנית סדנאות קבוצתיות בנושאי
יחסי הורים מתבגרים .קדימות להורים המוכרים לאגף הרווחה ,קידום נוער במתנ"ס ולביקור סדיר .מספר
המקומות מוגבל .להרשמה :מאיה .9977102 -02 revaha@binyamin.org.il
דרושות מטפלות :דרושות מטפלות לכל מעונות מטה בנימין .תנאים טובים למתאימות .לפרטים נוספים ניתן
לפנות לאפרת .02-9977104
שבת שלום,
המועצה האזורית מטה בנימין

