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 2018פברואר ב 21

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

מוצבים על הקרקע ביישוב לראות את הבתים הראשונים  זכינו השבועבשעה טובה  הצבת מבנים בעמיחי:
אחרי שנים לראשונה  מבנים. 36להצבת  מבצעשל למעלה משנה החל החדש עמיחי. לאחר עבודה אין סופית 

אנו זוכים לראות בהקמתו של יישוב ומאמצים אדירים של המועצה ותושבי עמונה, מאבק ארוך ולאחר  ,רבות
אנו עושים מאמצים להשלים את עבודות החיבור כדי שתושבי עמונה יוכלו לעבור ליישוב  חדש ביהודה ושומרון.

 ם.החדש בהקד
 

לעבודות  בימים אלה חברת נתיבי ישראל נכנסת עבודת הכנה של שנים ארוכות,לאחר : רמזור בגבעת אסף
בתחילת השבוע  על מנת להקל על התנועה בכביש ולהגברת הבטיחות בצומת. ,אסףלהקמת רמזור בצומת 

ייתכנו שיבושי כן לבמהיחלו העבודות בשטח,  פריסת הסדרי תנועה ושילוט, ובהמשךהיערכות הכוללת  ההחל
 אנא היאזרו בסבלנות. .תנועה

 
–בחירות לועדים המקומיים יום עיון בנושא היערכות ל –שימו לב, השבוע זה קורה  יום עיון בחירות לועדים:

אדר בביום שני, י"א  - חברי הועדים והמזכירויות, מנהלי היישובים, רכזי הקהילה והציבור הרחב מוזמנים
ביום העיון נבהיר את המושגים הקשורים  במועדון היישוב ענתות. 18:00-22:00ן השעות , בי26/2/18תשע"ח, 
 לפרטים: מתנ"ס בנימין נהל הציבורי ומהי משמעותו עבור היישובים בהתארגנות לתהליך הבחירות.יבחוק המ

 מה ליום עיון בנושא היערכות לבחירות לועדים מקומייםהרשהרשמה בקישור:  9977101-02 -
 באתר המועצה.או 

 
שמחים להזמין את בעלי  - המחלקה לרישוי וקידום עסקים  -המעוף ומועצת מטה בנימין : עסקיםבעלי כנס 

 באולם 9.30-13.00בשעות  12.3.18הכנס יתקיים ביום שני כ"ה אדר ,  העסקים לכנס קהילת העסקים בבנימין.
 .076-8844899 –להרשמה ללא עלות  נשמח לראותכם. החממה בבית הערבה בשער בנימין.

 
האזורית מטה מועצה . הרגבים – בשנת הלימודים הקרובה ייפתח תיכון חקלאי מעשי לבנים: רגבים בבנימין

אשר עשויים למנף את הנוער המחובר לאדמה  ,רב בפיתוח ערכי החינוך והחקלאות גם יחד בנימין רואה ערך
דרך לימוד והתנסות בעבודת הכפים החקלאית ניתן  ולטבע במקביל ללימודי תיכון לקבלת תעודת בגרות מלאה.

ולחייו הבוגרים בעתיד. ערכי מוסר העבודה, קבלת  תיים לבניית דמותו של הנער בהווהליצוק ערכים משמעו
פתיחת  ינם חלק מערכים אלו, אשר באמצעותם ניתן לחנך את דור העתיד.ה -אחריות, אהבת הארץ והאדמה 

 המעוניינים יירשמו באתר המועצה.המוסד מותנית באישור משרד החינוך, הצפוי להתקבל בחודש הקרוב. 
 

ט'( -, ח', ו)כיתות ז'החדשים  לאולפנה ולישיבההרישום : רישום לאולפנה ולישיבה החדשים בגוש שילה עלי
  בעיצומו, באתר המועצה. – לה עלי שייפתחו בע"ה בשנה הבאהבגוש שי

 
הרישום למעונות המועצה ביישובי בנימין הסתיים, ואתר הרישום נסגר. ניתן : הרישום למעונות הסתיים

להירשם על בסיס מקום פנוי דרך מנהלות המעון בלבד. דרושות מטפלות לשנת הלימודים הנוכחית ולשנה 
 מחלקת מעונות. לפרטים פנו ל –הבאה 

 
 0.75בהיקף של  25-18עובד/ת סוציאלי/ת  לקידום תעסוקתי לצעירים  /ההרווחה דרוש : לאגףדרוש/ה עו"ס

 .mate@binyamin.org.ilקורות חיים יש לשלוח למחלקת משאבי אנוש למייל . משרה
 

אנו מזמינים אתכם  ?, חינוך הדור הצעיר בוער בכםתותחי הדרכה: יןדרושים להדרכת בריאות השן בבנימ
שירותי בריאות השן לתלמיד, ארגון המוביל בחינוך בריאות השיניים, פועל בפריסה ארצית  - להצטרף אלינו

משרת בוקר גמישה ונוחה, הכשרה מקצועית למתאימים, עבודה בעלת משמעות, מאתגרת בסביבה . רחבה
–זמינות . חובה – תואר ראשון עם זיקה להדרכה / תעודת הוראה / רישיון שיננית דרישות: .דינמית וצעירה

 .shenly@shelpro.co.il: קו"ח יש לשלוח לרעות. מיידית
 
 
 
 

 שבת שלום,

https://goo.gl/forms/o1xgn6xRK8csJ21B3
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 המועצה האזורית מטה בנימין 
 


