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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
לראשונה בבנימין קיבלנו בברכה את מנהיגי היישובים ליומיים של כנס משמעותי, מקצועי, מחבר  :כנס ההנהגות

לראות את שכבת המנהיגות של בנימין מתכנסת ליומיים רצופים של למידה, התדיינות ושיח. אנו  ומלמד. מרשים
 מודים לכל השותפים ומקווים שהכנס יהפוך למסורת בבנימין. 

 
פתח יהרישום יתקיים דרך אתר המועצה שי - 25/4/17-2רישום למעונות יתקיים בין התאריכים  רישום למעונות:

באישור פתיחת בקשה במשרד  יתקבלה למעון מותנ. ון מותנה בחתימה על הוראת קבעלמערישום  .2/4/17ב
יהיה רישום עודף תתקיים וועדת קבלה לפי כללי משרד הכלכלה בהם במעונות ש. ח אדםומציאת ככן בהכלכלה ו

 המופיעים באתר משרד הכלכלה.
 

התלמידים  15בו יתמודדו  'ו-'תי לכיתות הך הרשו"השבוע יתקיים חידון התנ חידון התנ"ך של בנימין לתלמידים:
בתי ספר מרחבי בנימין   20-מבמהלך השנה השתתפו מאות תלמידים  .בלו את הציונים הגבוהים ביותרישק

תוצאות ותמונות  .המצטיינים לחידון הגמרעלו מתוכם , תלמידים 150-כלחצי הגמר עלו "ך לבקיאות. בלימוד התנ
 לכל הלומדים. בהצלחה .אתר המועצהביפורסמו 

 
 20:00)א' ניסן(  28.3 -חשמונאים, מפגש ראשון מתחילה ב התנהלות כלכלית נבונה סדנת :בנימיןמרכז צעירים 

מליאת . (054-6585252פרטים אצל יהודה ). 02-9977101לשלושה מפגשים, הרשמה במספר:  ₪ 75 –בערב, עלות 
עדים למרכז הצעירים ותהווה גוף רשמי ובולט בהובלת בכדי לקבוע מטרות וי מתכנסת השבוע הצעירים הראשונה

-054( וחיים )052-5666337פרטים אצל דרור ) -צגים עדיין ואינם מישישובים .  יש פעילות הצעירים קדימה
ובות ביותר בשיתוף המכבסה ברימונים מביאים לכם את אחת הלהקות האה - להקת עלמא בהופעה. (2175024

-052גל לוי ) –ברימונים. להרשמה מראש  –ג' ניסן  30.3 ישנים וחדשים. –כל השירים עם , להופעה מרגשת בבנימין
3141912). 

 
בשיתוף המחלקה לתרבות תורנית לקראת ימי האביב מקיימת מדרשת "שובה",  ערב עיון לנשים לקראת האביב:

הרב  :ומשפחה. בין המרצים והאגף לתרבות יהודית במשרד החינוך, יום עיון לנשים ונערות על זוגיות במתנ"ס
יהושע שפירא, תמר נזרי, מירב ושמואל שפירא, יסכה שומר. בערב יושק ספרה החדש של הרבנית רבקה שפירא. 

במרץ(, באולם המדרשה בעפרה. לפרטים נוספים:  26לסיום מופע של "תיאטרון טורקיז". יום ראשון, כ"ח אדר )
02-9973832. 

 
, תקיים המועצה האזורית אירוע הצדעה ענק לתושבי בנימין 29.3-הב' בניסן, : ביום רביעי, הצדעה לתושבי בנימין

 כל הכרטיסים אזלו!באצטדיון הארנה בירושלים. לידיעתכם,  -
 

לקראת אירוע 'מדליקים את הרוח' המתוכנן לסוף החודש הזה באולם הארנה : ייצוג נשי באירועי תרבות בבנימין
הם. יצוג נשי בינייות מתושבים המתרעמות על כך שהאירוע מורכב כולו מזמרים גברים ללא יבירושלים, קיבלנו פנ

בדקנו מספר אפשרויות לשילוב אישה  .צוג הולם מספיקיהעובדה שאת האירוע מנחה אישה, לא היוותה בעיניהם י
א הצלחנו לעשות זאת באירוע באופן שלא יפגע בקהל הגברים שאינם מעוניינים להיחשף לשירת נשים, ולצערנו ל

הבנו את המסר וקיבלנו  ,זאת שמענו את זעקת הנשים עם מייצר.עקב סבך אילוצים ומגבלות שהפקת אירוע כזה 
צוג הולם גם לצד הנשי של המגדר, תוך רגישות יעל עצמנו לעשות כל מאמץ באירוע זה ובאירועים עתידיים לתת י

 והתחשבות בצרכים של כלל התושבים.
 

תחנת כיבוי עפרה מזמינה אתכם להצטרף למשפחת המתנדבים במערך הכבאות וההצלה בוי והצלה: מתנדבי כי
. . ההרשמה על בסיס מקום פנוי(18( ובוגרים )מגיל 15צופי אש )מגיל  נפתחה ההרשמה לקורס במחוז יו"ש.
 .052-5666591חני לביא  050-6313580והרשמה: גל מועטי  פיםלפרטים נוס

 
כנית אפיקים" לצעירים בתעסוקה. רתיים נפתח בקרוב מחזור ג' של "תבמחלקה לשירותים חב תכנית אפיקים:

שאינם  18-27ופתוחה לצעירים וצעירות בגילאי  ,תעסוקתיתההכוונה ההתוכנית מקנה ליווי של שנה וחצי בתחום 
או  052-5666158 – נטע – לפרטים. בחרוימספר המקומות מוגבל ורק מתאימים י .נשואים. ההרשמה בעיצומה

 .052-5666286 - חננאל
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

עשה  –מוזמנים להשתלמות "דוברות בחירום  יו"רי צח"י ודוברי צח"י שימו לב: הנכם: השתלמות דוברות בחירום
נדחה, בשל הרס תשעת הבתים בעפרה( בנווה  –)המועד הראשון שנקבע  25.4ואל תעשה", שתתקיים בכ"ט בניסן 

עם מגוון אירועי חירום בעלי תהודה תקשורתית, ובכל אחד מהם בלטו הצורך בשנה האחרונה התמודדנו צוף. 
פרטים והרשמה באתר האינטרנט של בעבודה נכונה מול התקשורת, וחשיבות עבודת הצח"י בתחום הדוברות. 

 מטה בנימין. 
 

פים ניתן לפרטים נוס .תנאים טובים למתאימות .דרושות מטפלות לכל מעונות מטה בנימין דרושות מטפלות:
 .02-9977104לפנות לאפרת 

 

 
 

 ,םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 


