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תקצירית מהמועצה האזורית

ח' בשבט תשע"ח
 24בינואר 2018

היערכות למזג אויר סוער :ב"ה אנו זוכים בתקופה האחרונה למזג אוויר חורפי ,המביא בחובו גשמים ,רוחות
ואף היתכנות לפתיתי שלג .אנו שבים ומזכירים כי חשוב להקפיד על משנה זהירות בדרכים ,ולהיערך ברמת
הבית לאפשרות של הפסקות חשמל (סרטון היערכות חביב לסערות – נמצא באתר המועצה) .שימו לב ,באם
מתפתח מזג אוויר חריג ו/או שלג ,המידע העדכני ביותר – יהיה באתר המועצה .בברכת רוב גשמי ברכה.
מוסדות על תיכוניים חדשים בגוש שילה :לאחר תהליך ארוך הוחלט על ידי המועצה בשיתוף הנהגות
היישובים בגוש עלי שילה על פתיחת ישיבה תיכונית ואולפנה בשנת הלימודים הבאה .לפני כשבועיים התקיים
ערב חשיפה להורים ,ובעקבותיו התקיימו דיונים נוספים בשיתוף משרד החינוך .התקבלו הכרעות לאחר תהליך
ארוך של שיקולים ודיונים ,בעיקר סביב שתי סוגיות מרכזיות שהיו שנויות במחלוקת – טווח הכיתות ,ומיקום
המוסדות .שני המוסדות יהיו שש שנתיים ,כיתות ז' – י"ב ,צומחים .הישיבה תוקם בעלי ,והאולפנא בשילה.
החלה כבר היערכות להקמת הקמפוסים החדשים .איגרת מפורטת נשלחה להורי הגוש באמצעות משרדי
היישובים ,ונמצאת גם באתר המועצה.
חידון התנ"ך של ילדי בנימין :חידון התנ"ך לבתי הספר היסודיים ממשיך לשלב ב' .החידון יתקיים בבתי הספר
ביום רביעי כב' בשבט תשע"ח .7.2.2018 ,התלמידים שעלו לשלב ב' ייבחנו על הספרים  -בראשית פרקים יב' –
ל"ג ,ל"ז – מ"ה ,מ"ח – מ"ט; שופטים פרקים ג' – כ"א; ושמואל א' כל הספר .בהצלחה לכל תלמידנו.
רישום לגנים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ט :שימו לב ,החל הרישום לגנים ולכיתות א' ,והוא יסתיים
בכ"א שבט .6.2.18 ,שימו לב שלא תחמיצו את המועד .הרישום מתבצע באתר המועצה בכתובת
 .www.binyamin.org.ilהרישום יתאפשר במידה והכתובת בבנימין מעודכנת בתעודות הזהות של ההורים.
ערב עיון בנושא תפילה" :ואני תפילתי לך ה' עת רצון ,א-וקים ברוב חסדך ענני באמת ישעך" (תהלים ס"ט /
י"ד) .הורים ,מורים ,מנהלים ,והציבור הרחב ,מרכז פסג"ה בנימין בית אל שמח להזמינכם לערב עיון בנושא
חינוך לתפילה באהבה ,בשיתוף בית מדרש להתחדשות ,בתאריך י"ב שבט תשע"ח ,28.1.18 ,במדרשת עפרה.
שיחה מפי הרב דב זינגר ,מעגלי עבודה מונחים ,וסיום מוזיקאלי.
פרטים והרשמה באתר הפסג"ה ./http://www.pisga-binyamin.org.il
 70מי יודע? – סדרת הרצאות בשילה הקדומה :אתר שילה הקדומה מזמין אתכם לסדרת הרצאות מרתקות
מפי משה חרמץ – " 70מי יודע?  -מדינה קמה בסערת מלחמה" ,על סיפורה של מלחמת העצמאות במלאת 70
שנה למדינת ישראל .המפגשים יתקיימו ב"בית קדם" בשילה הקדומה בשעה  .19:00מפגש ראשון יתקיים ביום
שני ,ד' באדר " :19.2.18חזית רוחב של כביש"  -המערכה על הדרך לירושלים בתש"ח .רוחבו של כביש ת"א
ירושלים בשנת  1948היה  6מטרים בלבד ,ועדיין מיקד את תשומת הלב של בן גוריון והפיקוד העליון יותר מכל
חזית אחרת בארץ .נבחן את יחסו של בן גוריון לירושלים בכלל ולכביש בפרט .נעמוד על מיתוסי הגבורה של
לוחמי הפלמ"ח במערכה זו ,שהצמיחה גם את אחד מגיבורי ישראל ,זרובבל הורוביץ ,חבר קיבוץ תל יוסף.
פרטים על שאר הסדרה באתר שילה הקדומה.
סדרת סיורי מדרשת הרי גופנא :מדרשת הרי גופנא מזמינה את תושבי בנימין לנצל את העונה המדהימה הזאת
ולצאת לטיולים שמתאימים לכל אחד :טיול משפחות ביום שישי כ"ד שבט ( - )9/2/18מבסיס נווה יאיר לנווה
צוף; טיול משפחות ביום שישי י"ז שבט ( - )2/2/18בנופי לובן ,פריחת השקד ממעל לעמק לבונה; טיול משפחות
ביום שישי א' אדר ( - )16/2/18בחלקו הפנימי והמקסים של נחל דולב .לפרטים נוספים :מדרשת הרי גופנא 08-
 midreshet.gofna@gmail.com .9109876נריה (רכז הדרכה) .054-5428580 -
הדרכות בבתי הספר בנושא מיחזור :מחפשים עבודה עם משמעות בחינוך? "תעשיידע"  -עמותה חינוכית
מיסודה של התאחדות התעשיינים מגייסת מדריכים לעבודה בבתי הספר בבנימין ,בהדרכת סדנאות בעולם
התוכן של קיימות .הכשרה רלוונטית תינתן על ידי העמותה .דרישות :תשוקה לעולם ההדרכה ויחסי אנוש
מצוינים ,זמינות מיידית ליומיים עבודה בשבוע (לפחות) ,תקופת העבודה – גמיש,רכב ,ניסיון בהדרכת ילדים
ונוער ,יכולת גבוהה של ניהול עצמי תוך הקפדה על סדר ,ארגון ומקצועיות ,התחייבות לעבודה עד סוף
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הפרויקט .מתאים גם לסטודנטים והורים .מוזמנים להגיש לנו קורות חיים ולהצטרף לצוותי ההדרכה ברחבי
הארץ.olgad@think.org.il :
שבוע החלל :משרד המדע מזמין את תושבי בנימין לפעילויות שבוע החלל שיתקיימו בירושלים ,לכבוד שבוע
החלל החמישי שיתקיים בין התאריכים  28/1-3/2ביוזמת סוכנות החלל הישראלית שבחסות משרד המדע.
האירועים מתקיימים זו השנה השישית סמוך לתאריך אסון מעבורת החלל קולומביה ולהנצחת מורשתו של
האסטרונאוט הישראלי הראשון אילן רמון .במרכז נוער שוחר מדע באוניברסיטה העברית בירושלים,
המשתתפים יבנו טלסקופ אישי ,ילמדו מה אוכלים האסטרונאוטים בחלל ,ישגרו רקטות ויצפו בכוכבים –
בקמפוס אדמונד י' ספרא גבעת רם ירושלים 28 ,בינואר .22:00-16:00 ,הכניסה חופשית ,מעל גיל  .7במוזיאון
המדע ע"ש בלומפילד ירושלים  -תצפיות בטלסקופים ,בניית דגם מערכת שמש ,בניית רקטות ,הצצה אל
העתיד במאדים 30 ,בינואר .22:00 – 16:00 ,הכניסה חופשית.
קבלת קהל במחלקת רישוי :בימים ראשון עד רביעי בין התאריכים  11/2/18-14/2/18מחלקת רישוי תהיה
סגורה עקב השתלמות .בימים אלו לא תתקיים קבלת קהל .לכן באופן חד פעמי ביום חמישי  15/2/18תתקיים
קבלת קהל פתוחה .הארכיב יהיה פתוח כרגיל בימי קבלת קהל בשבוע זה.
דרושים/ות :לאגף הרווחה דרוש/ה רכז/ת ומדריך/ה למילוי מקום במועדונית נריה .כניסה מיידית .לפרטים
נוספים ותנאי העסקה יש להתקשר לרחלי קנול –  .054-2613331דרושים/ות מ"מ פסיכולוג חינוכי לשירות
הפסיכולוגי ,נהג/ת פועל/ת במחלקת פינוי אשפה ,עו"ס נוער וצעירים בסיכון לאגף הרווחה  -לפרטים נוספים
דנה .02-6492716
שבת שלום,
המועצה האזורית מטה בנימין

