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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
שימו לב, ההרשמה לצהרוני ניצנים בעיצומה, והיא תסתיים בתאריך  : הרשמה לצהרוני ניצנים תשע"ט

 תתקיים בבתי הספר(. )ההרשמה לצהרונים בבתי הספר לגנים בלבדהיא המועצה ההרשמה באתר . 10.6.18
)היישובים בהם יש זכיין  יש זכיין חיצוני שיפעיל את הצהרון, ההרשמה תהיה ישירות מולובהם בים ביישו

פר אדומים, נריה, נעלה, נילי, כפר האורנים, חשמונאים, גני מודיעין, גבעון החדשה, ענתות, אלון, כחיצוני הם: 
אנו  .ם, לא ייגבה כל תשלום מההוריםפתח צהרון עקב מיעוט נרשמיישוב שבו לא ייבי(. נופי פרת, מצפה יריחו

 .קוראים לכם להירשם בהקדם על מנת להבטיח את מקומכם
 

: לאחרונה קיבלה המועצה אישור רשמי מרשם החברות וממשרד הפנים להקמת חברה החברה הכלכלית
כולות אל החברה החדשה יעבור כל תחום הביצוע של המועצה, מה שיקל על יכלכלית במודל של תאגיד עירוני. 

ציבים ציבוריים תקפרויקטים ממשלתיים מ ותפקוד האגף וייעל את עבודתו; ובאמצעות החברה יקודמ
 בימים אלה יוצא מכרז למנכ"ל החברההפועלים במודלים כלכליים, שבכדי להפעיל אותם נדרש תאגיד עירוני. 

מטה בנימין, אשר אינה  במהותה מהחברה לפיתוח חברה זו שונה פרטים על המכרז באתר המועצה. –החדשה 
אלא מחויבת לגשת למכרזים של המועצה ככל חברה, על אף היותה מקדמת  ,בשליטת המועצהשחברה עירונית 

בהזדמנות זו נאחל ברכת דרך צלחה לאלדד בן זמרה, שמונה לאחרונה למנכ"ל מטרות התיישבותיות חשובות. 
י דינר, שהיה מנכ"ל החל"פ במשך בהחליף בתפקידו את דואחר ששימש בתפקיד הסמנכ"ל, והחברה לפיתוח ל

ה רבות במשימות הפיתוח, הבינוי, שנות השקעו לדובי על תנתודתנו והערכ שנים רבות וביקש לאחרונה לפרוש.
 למען פיתוח בנימין.  היסעים ועוד

 
יאל )לנשים ונערות לנשות בנימין, שומרון ואר שירה משותפת מזמין אותך למיזם מתנ"ס בנימין: לשיר איתך
בשעה  ,30.5, ט"ז בסיון ,יום רביעיהערב יתקיים ביחד נשיר את השיר "משהו חדש מתחיל". (. 12החל מגיל 

כולל ליווי מוזיקלי, הקלטות והפקת קליפ. , ₪ 50 –ההשתתפות עלות כרטיס בהיכל התרבות באריאל.  17:00
-052או בטלפון  arieltarbut.co.ilבות באריאל: שעות. פרטים והרשמה באתר של היכל התר 4משך האירוע: 

6071430. 
 

"ס נוער עו; משרה %75 - מקדמ/ת תעסוקה לצעיריםדרוש/ה למועצה אזורית מטה בנימין  :דרושים/ות
עמידה בתנאי הסף יש להיכנס לבחינת לפרטים נוספים ו. עו"ס משפחה מ"מ; משרה 50%וצעירים בסיכון 
במידה והנך עונה על תנאי המכרז יש להעביר קו"ח למייל  www.binyamin.org.ilלאתר המועצה: 

mate@binyamin.org.il  6492716-02אגף משאבי אנוש חובה לציין את שם המכרז. 
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