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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

קד מסיימים גם תלמידי הגנים ובתי הספר היסודיים את שנת הלימודים. מתנ"ס בנימין שהשבוע  החופש הגדול:
 טנותירכזי הקייטנות, וכן על סבסוד קירכזות הקהילה, רכזי הנוער והכשרת , על הכנת תשתית פעילות מצוינת

התרבות, התרבות התורנית, הספורט, הספרייה ת הנוער, ומחלקפריה. הגנים בשיתוף המשרד לפיתוח הפרי
ד ומהיצע עשיר ומגוון העהכינו (, האזורית, מחלקת המשפחה והגיל הרך, עמותת ותיקים ומרכז הצעירים )המצ"ב

להגביר  - אנא עקבו אחר הפרסומים. אנו שבים ומבקשים מהורים ומילדים. לרשות הרכזות והרכזים ביישובים
 בשלום. בשמחה ועירנות, לנסוע בזהירות ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות, כדי שיחד נעבור את הקיץ 

 
משרד החינוך  על ידיתי הספר בבנימין קייטנות קיץ מסובסדות השנה יפעלו בכל ב  :בתי הספר של החופש הגדול

על צאו הילדים לטיולים מסובסדים יירושלים. במהלך הקייטנות י - . לקייטנות  נושא משותף'ג-'לילדי כיתות א
אגף החינוך מברך את כל תלמידיו  נוער.התנועות פעילות נוספת עם לפעילות אחת עם הורים ווכן המועצה,  ידי

 כת חופשה נעימה.בבר
 

ובבית  ,"אדם ועולמו" בבית הספרבאדם  - פתחו השנה בשני מרכזיםייקייטנות המדע בבנימין  :קייטנות מדע
ת. הקייטנות ויפעלו בשתי קבוצות נפרדות לבנים ובנו 'ו-'נילי ביישוב נילי. הקייטנות מיועדות לילדי ה הספר

 פרטים והרשמה באתר המועצה.  – אלה טנותים נשארו בקימקומות ספורים אחרוני זור.מיועדות לכל ילדי הא

 
בברכת יישר ם שזכו בתואר "המורה של בנימין" את מוריה המצטייני המועצה שמחה לברך המורים של בנימין:

 -ס טליה מרכו; בנים-אוהל שילה - ר' יהודה בראליכוח גדול והמשך עשייה פורייה. ואלה הם המורים הזוכים: 
 – משה קלינגל; בנות-אוהל שילה - קליימרים ש; מבוא חורון - נטעים בנות - ליאת חשין; יחותתמ"ד מצפה יר

 - ניצה דוד(; גבע בנימיןאדם ) –אהבת התורה  - נדיביה חדד; מחוננים-דעת – נדב אלשיך; נוה צוף - גופנה
רונית ; מעלה מכמש - רחלנעם  - נעמה קנטמן; כוכב יעקב - אורות אדית - נעמה חזני; רמת מודיעין-חשמונאים

ישיבה  - אחי פריזנט. בבתי הספר העל יסודיים: טלמון - אריאל – שושנה מנצור; כוכב השחר -אהבת יצחק  – כהן
רויטל  דולב; אולפנת – דביר חניא; אולפנת לבונה - מרים נתיב; אולפנת עפרה - חמדה גיטלמן; תיכונית בית אל

הוקרה ל"המורה של טקס הענקת אותות ופרסי . אולפנת נריה - רונית עמר; אולפנת צביה כוכב יעקב - שמוליאן
לערב זה  באודיטוריום אולפנת עפרה. 19:00בשעה  9.7.17-ה , ט"ו תמוז,בנימין"  יתקיים אי"ה  ביום ראשון
 המורים הזוכים. המנהלים ובני משפחות ,מוזמנים צוותי המורים, ועדי הורים

 
מחלקת תקשורת והסברה ועמותת ותיקים  התעצבן לבד בבית כשאפשר לעשות?למה ל: קורס הסברה לותיקים

בקורס נפגוש אנשי שטח  "שגרירי הסברה לותיקים". -מזמינים אתכם לקורס מרתק בן חמישה מפגשים 
ובמפגש האחרון אף  ,ומומחים שידברו על תמונת המצב הגלובלית, המרחב הוירטואלי, תקשורת והסברה מקומית

ם ינשתתף בסיור שטח בו נפגוש דמויות "מסבירות". מוזמנים לקבל ידע וכלים שיאפשרו לכם להיות אקטיבי
. 18:00י"ב תמוז ביקב פסגות בשעה  6/7הקורס יתחיל ביום חמישי  בהסברה בהתאם לזירות המתאימות לכם.

 פרטים נוספים והרשמה. 26/7, 19/7, 12/7מי רביעי לאדם. המפגשים הבאים יתקיימו בי ₪ 70עלות סמלית לקורס 
 .vatikimbakehila@gmail.com7906321-052דורית  -
 

נלמד  והשנה המחלקה לתרבות תורנית מזמינה את ילדי בנימין לחופש שכולו משנה. :צפנת פענח לימוד מנצח
מארז כרטיסיות וחוברת אישית, חידונים, שאלונים, הצגה מיוחדת לילדי בנימין, פרסים  - בתוכנית. מסכת ברכות

 .פרטים נוספים אצל רכזות הקהילה או מנהלי התוכנית ביישובים מהרו להירשם! והפתעות לכל משתתף.
 

למדור קהילה  אם יש לך היכולת והרצון להשפיע ולהניע,: למערב בנימין מלווה יישובים /הלמדור קהילה דרוש
ליווי . התפקיד כולל משרה, מילוי מקום לתקופה ארוכה( 75%) ליישובי מערב בנימין מלווה מטה בנימין דרוש/ה

 מערכתית, יעוץ והדרכה לבעלי תפקידים מרכזיים ביישוב והנהגתו-ישובים בגישה קהילתית וראייה ארגונית
. תכנון וביצוע פרויקטים שונים מועצה האזורית,בהיבטים חברתיים וארגוניים, תיווך הקשר בין היישוב וה

כישורי הדרכה (, / ייעוץ ארגוני / עבודה סוציאלית קהילתית מדעי החברה) רלוונטי תואר ראשוןם: כישורים נדרשי
כרות עם ניהול יה, עבודה עצמאית ובצוות, כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ, בינאישיות ברמה גבוהה יכולות ,וייעוץ

 מגורים , רישיון נהיגה חובה. יכולת ונכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות, תפיסה קהילתית, גזר הכפריישובים במ
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-153-2קו"ח נא לשלוח לפקס . לגברים ונשים כאחד מיועד. בבנימין או בסמוך מאד )עדיפות לאזור מערב בנימין(
 רק פניות מתאימות תיעננה. תשע"ז י' תמוז 4.7.17עד לתאריך  office@m.binyamin.org.il או למייל 9977151

 
 ימי סדנאות בתנאי נופש. 4אגף הרווחה מציע להורים למתבגרים )רק לזוגות(  סדנאות נופש להורים למתבגרים:

בתכנית סדנאות קבוצתיות בנושאי . וח"בית הויס" הרצליה פית -מקום . 13-16/8/17 - מועד. לזוג ₪ 300 - מחיר
 פרמס ס ולביקור סדיר."קידום נוער במתנ קדימות להורים המוכרים לאגף הרווחה,. יחסי הורים מתבגרים

 .revaha@binyamin.org.il ,9977102-02להרשמה: מאיה . המקומות מוגבל
 

לפרטים נוספים ניתן  .תנאים טובים למתאימות .ות מטפלות לכל מעונות מטה בנימיןדרוש דרושות מטפלות:
 .02-9977104לפנות לאפרת 

 
 ,םבת שלוש

 המועצה האזורית מטה בנימין 
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