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 2018אפריל ב 24

 
 תקצירית מהמועצה האזורית

 
ההשתלמות  תקיים השתלמות למנהלי קייטנות הקיץ. המועצה בשיתוף משרד החינוך: נערכים לקייטנות הקיץ

שובית או קייטנה ילכל מי שינהל קייטנה, בין אם זה קייטנת גנים, קייטנת בית ספר, קייטנה י הינה חובה
ר תמיד בחשמונאים בין ( בישיבת נ21.5.18שבועות תשע"ח )ההשתלמות תתקיים אי"ה באסרו חג  רטית.פ

 :ת של משרד החינוךוההרשמה באתר רישוי קייטנ .14:30 – 08:30השעות 
http://apps.education.gov.il/ktnnetharshama/  

 .054-6260322 :צוריאל צוף -לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכז הקייטנות במועצה 
 

בימים אלה מופצת לתושבי מערב בנימין איגרת המפרטת את הפתרונות השונים : פקקים במערב בנימין
המתבצעים והמתוכננים לבעיית פקקי מערב בנימין. האיגרת מופצת לכל תושבי המערב באמצעות מזכרויות 

 ישובים, וניתנת לקריאה גם באתר המועצה. נסיעות בטוחות לכל הנהגים.הי
 

הפרס  משרד התרבות והספורט קול קורא לפרס עגנון לאומנות הסיפור. לאחרונה פירסם: קול קורא לסופרים
תושבי בנימין הרואים  .₪ 40,000 - גובה הפרס רסמו לפחות שני ספרים עד כה.ימיועד לסופרת או סופר שפ

 (.28.6.18יום חמישי ט"ו תמוז תשע"ח )מוזמנים להגיש מועמדות עד  –מתאימים  עצמם
  פרטים נוספים באתר משרד התרבות:

s/agnon_award_2018https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bid   
 

חודשים פועל בבנימין מרכז טיפולי, הנותן מענה לילדים, פר מזה מס: מרכז חוסן -שירות חדש לתושב 
בעקבות אירוע בטחוני  הטיפול ניתן )ללא עלות( לכל מי שחווה קושי בתפקודי החיים מבוגרים ועובדי המועצה.

אשר ממוקם בשער בנימין בתוך מרכז 'גוונים', נקרא המרכז הטיפולי  טחוני הכללי.יאו בעקבות המצב הב
או  5848600-02לפניות ניתן להתקשר ל ונותן מענה טיפולי בכל רחבי המועצה לפי דרישה. ,'מרכז חוסן'

 .batshevaa@binyamin.org.il למייל
 

 – 8:00בשעות ימי ג ב –שער בנימין ן מועדי קבלת קהל בשלוחת משרד הפנים בלהל : משרד הפניםשלוחת 
 .אין יותר שירות בחשמונאים. בשל פתיחת סניף משרד הפנים במודיעין עלית, 05/06 22/05 08/05 : 12:00

 
ות יש לשלוח קור. ישובי המועצהיעובדים/ות סוציאליים/ות לעבודה ב לאגף הרווחה דרושים/ות מ"מ דרושים:

ש"ש  12-בית הספר ממ"ד "גופנה" נוה צוף דרוש מורה לחינוך גופני לל.  .ilrevaha@binyamin.orgחיים למייל 
 9232322-08פרטים נוספים במזכירות בית הספר  לשנת הלימודים תשע"ט לכיתות הבנים.

gofnaschool@gmail.com. 
 
 

 ,שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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