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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
 

מנהלים ביישובים, והפעם הגענו לנילי, כפר האורנים והשבוע המשיכה סדרת סיורי מנכ"ל  :מנהלים -סיור מנכ"ל 
ההצלחות וההישגים, אחר מטרה לעמוד מקרוב אחר ההתמודדויות והאתגרים של היישובים, כמו גם ונעלה, ב

מנהלי כמה מבמקביל שמענו סקירה של  דים בראש סדר יומם.עומולראות בעיניים את הנושאים החשובים ש
נהגות היישובים המחלקות על סוגיות חשובות הקשורות ליישובים אלה. הסיור היה מרתק וחשוב, ואנו מודים לה

 מת אתגרים לפתרון ונושאים לקידום בעבודה משותפת. יצאנו עם רשיעל האירוח והשיתוף. 
 

קווי . 18.4.17יום שלישי ועד ל 2.4.17 ו' בניסן חופשת התלמידים תחל ביום ראשון :קווי לילה בחופשת הפסח
 17.4.17ועד ליום שני  2.4.17מיום  - ולהלילה יופעלו במהלך חופשת החג באותה מתכוננת שפעלו בימי החופש הגד

בחול יופעלו במתכונת זו גם  ,קווים שפעלו בחופשת הקיץ בכל ימי השבוע, או בכל ימי השבוע מלבד שישי. כולל
בלילות אלו וכן במוצאי  פסח בחול המועדפסח. קווים שפעלו בחופשת הקיץ בחלק מימי השבוע יופעלו  המועד

 ים והשעות באתר "קווי לילה".הקוו פרטים על מספרי. החג
 

ליום השואה הולך ומתעמעם. משום  יוזמה שנולדה מתוך תחושה שהחיבור שלנו ואזיכרון בסלון הזיכרון בסלון: 
יום הזיכרון לשואה ולגבורה דרושים מתנדבים  לקראת .הרעיון בא לקרב את זיכרון השואה אלינו לבית, לסלוןכך 

מתנדבים ר; והן מתנדבים לארח מפגש בסלון ביתם או במקום אחהן  -  בנימין ביישובי "זיכרון בסלון"למפגשי 
 4767460-052לפרטים נוספים ניתן לפנות למיכל: . הלספר את סיפורם האישי או סיפור של בן משפח

binyamin.basalon@gmail.com ן רון בסלואו באתר האינטרנט של זיכwww.zikaronbasalon.com  
 

 ל על ההיסטוריה של ארץ ישראל ושל בנימין?חושבים שאתם יודעים הכ: מצדיעים לירושלים –חידון היובל 
יחד עם  20ך ערוץ שנה לשחרור ירושלים ובנימין, עור 50לציון  אוהבים לטייל בארץ ומכירים את מורשת ישראל?

האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך והמחלקה לתרבות תורנית מטה בנימין, חידון על ירושלים ובנימין. השלב 
החידון מיועד לבעלי ידע מקיף בידיעת הארץ, כולל  .20האחרון יצולם באחד מאתרי בנימין, ויוקרן בערוץ 

"שעשועון  -  www.20il.co.il,  20מלאו את הפרטים באתר ערוץ  ומעלה. 18ההיסטוריה של ארץ בנימין, מגיל 
 תוכלו למצוא את הקישור גם באתר המועצה. מהבית לירושלים".

 
בהנחייתו של  ,שנה לשחרור ירושלים 50השבוע התקיים חידון התנ"ך בציון  לבתי הספר היסודיים:חידון התנ"ך 

כלת התנ"ך לשנה זו היא אלישבע רוזין  ו מבתי הספר במטה בנימין.-נציגי כיתות ה 15בחידון השתתפו  .חסנריה פנ
סגן הכלה הוא נבו סבג מבי"ס "נחלת  .100נקודות מתוך  100בניקוד של  ,"אהבת יצחק" בכוכב השחר מבית הספר

. ודרור ירדן מבי"ס "אוהל שילה בנים"במקום השלישי זכו אמיתי בן עמי מבי"ס "אהבת תורה"  בנימין" בעפרה.
 יישר כוח לכל המתמודדים.

 
שוב נעלה יתקיים כנס פתיחה יבי 19:30בשעה  2.4ו' בניסן,   ביום ראשון: כנס פתיחה –ליגות בנימין לבוגרים 

רבה  הליגות זוכות להצלחה +( בכדורגל וכדורסל.18שוביות של ליגות בנימין לבוגרים )גילאי יהי לרכזי הנבחרות
בשנה שעברה  שובים.יומאות שחקנים לוקחים בהן חלק בתקופת הקיץ בעשרות משחקים במגרשי הספורט בי

 –אנו מזמינים אתכם  שובי בנימין.יהליגות פתוחות לכלל י שוביות!ינבחרות י 27השתתפו בליגות הבוגרים 
למעוניינים יש לפנות  תח בקרוב.ההרשמה תיפ .שוביתילקחת חלק בסיירת ולרכז את הנבחרת הי –משוגעים לדבר 

 שוב או למחלקת הספורט במתנ"ס.ילרכזת הקהילה בי
 

נחזור לפעילות  ועד לאחר החג. 5.4.17החל מיום רביעי, ט' ניסן, ה יוצא לחופשת פסח שי"ל בנימין: שי"ל בנימין
להזכירכם, שי"ל בנימין . רגיל(תתקיים קבלת קהל כ 3.4)ביום שני הקרוב, ז' ניסן,  19.4.17-ביום רביעי כ"ג ניסן, ה
 . 16:00-19:00ובימי רביעי בשעות  10:00-13:00פועל בימי שני בשעות 

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

באישור פתיחת בקשה במשרד  יתקבלה למעון מותנ. למעון מותנה בחתימה על הוראת קבערישום  .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.
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לפרטים נוספים ניתן  .תנאים טובים למתאימות .דרושות מטפלות לכל מעונות מטה בנימין דרושות מטפלות:
 .02-9977104לפנות לאפרת 

 

 
 

 ,םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 


