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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
השתתפו ראשי ארגוני המעונות וכן נציגי כנסת שבו וועדת העבודה של ההתקיים דיון בהשבוע מאבק המעונות: 

כנסת אשר הביעו תמיכה גורפת במאבק הארגונים להצלת החינוך לגיל  חברי 17-הגיעו למעלה מלדיון  .המועצה
לא להעלות את תשלומי ההורים אלא שהמדינה תיתן שהיא  העיקרית הדרישה הרך ובדרישות לפתרון המשבר.

פגישה עם יו"ר ועדת הכספים ח"כ  לאחר הדיון התקיימה תקציב ראוי בכדי שנוכל לתת שכר מתאים למטפלות.
, נציגי משרד הכלכלה ראשי הארגוניםהתכנסו שוב רת מחל יב לקיים דיון בוועדה לפתרון המשבר.גפני שהתחי

 החרפת השביתה.ב אם יש צורךובהתאם להם יוחלט  ונציגי האוצר על מנת לקדם פתרונות
 

יתקיימו ברחבי הארץ בין  2016-אירועי חודש הקריאה ושבוע הספר העברי תשע"ו :העברישבוע הספר 
שיאו וסיומו של חודש הקריאה הוא שבוע הספר שיחול בין . 1-30/6/16כד' בסיון ,  -ם: כד' באייר התאריכי

ה ושבוע הספר שובים את אירועי חודש הקריאיברחבי בנימין, יחגגו הי ביוני(. 15-30כד' בסיון ) - התאריכים ט'
סיפור, סדנאות ומפגשים עם ות מגוון הצגות, שע תמוז בסימן ספרים, סופרים וקריאה.-לאורך חודשים אייר

ם . געקבו אחר הפרסומים בספריות ובלוחות המודעות לילדים, נוער ומבוגרים יתקיימו בספריות בנימין. סופרים
מוזמנים לחגוג עמנו,  השנה הספריה האזורית מתנ"ס בנימין תשתתף במימון פעילויות שבוע הספר ביישובי בנימין.

 !יהיה כיף
 

בית  - בחידון ארץ בנימין המסורתי לכיתות ו' שנערך ביום ג' ט"ז באייר זכו במקום הראשון :חידון ארץ בנימין
ברכת יישר  אוהל שילה בנים. ברכות לזוכים. - ובמקום השלישי ,בנות אוהל שילה - בית חורון, במקום השניספר 
לשלב הארצי  ה ו' בניםודת החקר במדעים של כיתאהבת התורה ביישוב אדם על עליית עב גם לבית הספרכוח 

בתעודת הצטיינות  בית הספר"אדם ועולמו" על זכייתה של תלמידת  לבית הספריישר כוח  כנציגי מחוז ירושלים.
 .קט כתיבה ארצי בשם "דור לדור יביע אומר"פרוי על חיבור שכתבה במסגרת

 
ינוך מחפש רפרנטים במסגרת ההערכות לשנת הלימודים תשע"ז אגף הח היערכות לשנת הלימודים תשע"ז:

בתחומי המדעים והמתמטיקה שיובילו את מערכות החינוך בבנימין בתחומים אלה. דרישות התפקיד: בקיאות 
-02בתחום הדעת, יצירתיות, ראייה מערכתית, יזמות ונמרצות. לפרטים  והגשת מועמדות יש לפנות לאגף החינוך 

מורים יצירתיים שיצטרפו עדיין אנגלית בבנימין, דרושים במסגרת מיזמי אגף החינוך בקידום לימודי ה. 9977237
לנבחרת מורי האנגלית במוסדות החינוך בבנימין. אם אתם בעלי יצירתיות וחדשנות, יכולת למידה, וחשיבה 

לפרטים ושליחת קורות חיים: חינוכית פדגוגית, ואתם רוצים להצטרף למשימה שהיא צו השעה, מקומכם אתנו. 
 .shirhoffman@gmail.com   0545253016שירה הופמן 

 
-הכנס יתקיים ב המיועד לאנשי חינוך ואנשי מקצוע העוסקים בגיל הרך. גם השנה נקיים אי"ה כנס כנס גיל רך:

: הדמות החינוכית בגיל הרך כגורם משמעותי השנה א הכנסנוש .14:30 - 8:30בעפרה בין השעות:  14/7
  5/6/16-המוזמנים להגיש הצעות עד  ,אנשי מקצוע מתחומים שונים המעוניינים להעביר סדנא להתפתחות הילד.

  .@hevra.org.il-binyamin291לעליזה נבו מנהלת המרכז להתפתחות הילד במייל: 
 

מו"פ ההר )מחקר ופיתוח( מזמין חקלאים ומתעניינים ליום עיון בנושא גידול פירות יער  יום עיון לחקלאים:
בבוקר  9:30, א' בסיוון החל מהשעה 7.6.16בישראל: פטל, אסנה, אוכמניות ותות שדה, שיתקיים ביום שלישי, 

הכניסה חופשית אך יש צורך להירשם מראש במייל: משואות יצחק הישנה בגוש עציון. בחוות 
mophahar@gmail.com. 

 
חודיים ימיזמים חברתיים מקוריים ויניתן עדיין להגיש הצעות ל  –" 6חברתי  up-Strat" :6מיזמים חברתיים 

מקידום תחום הצעירים בבנימין, המיזמים מכוונים  חלקכ ,ולזכות בתמריץ כספי להוצאת המיזם אל הפועל. השנה
, עוד, חיילים משוחררים, זוגות צעירים, סטודנטים ו20-35בגילאי  ,צעירים המתגוררים בבנימיןם. למען הצעירי

המיזמים הזוכים יקבלו  קהל היעד העיקרי של המיזם.  ולהציע מיזמים או לחילופין להוותמוזמנים לקחת חלק 
סיון למדור ב, י' 16/6את היוזמות יש להגיש עד לתאריך  ( לטובת הוצאת המיזם לפועל.₪ 6000ד תמריץ כספי )ע

אצל רכזי  פרטים נוספים באמצעות הטופס הקיים באתר המועצה.  kehila9@m.binyamin.org.ilקהילה 
 .02-9977227, מדור קהילה הקהילה, באתר המועצה ואצל צפי פרנק
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המשפחה באיסרו חג שבועות,  לכלחקלאות עברי פסטיבל אמונה" עורכת -מכינת "לפידות: פסטיבל חקלאות עברי
ת הפעלה לילדים ברוח חג תחנובחוות "אלפא לסולת" בנווה ארז:  19:30 – 16:00, בין השעות 13.6ז' בסיוון, 

. 20.00מופע שקיעה בסוף האירוע בשעה ל ועידוד התיירות בבנימין. השבועות תוך דגש וחיבור לאדמת ארץ ישרא
 כולכם מוזמנים. ש'ח. 15 - עלות למשתתף

 
 .1208 -המוקד הבטחוני  תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 

 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו בפייסבוק 
 

 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלוו


