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 תקצירית מהמועצה האזורית

  
מנהלים ביישובי בנימין, והפעם -התקיים עוד סיור בסדרת סיורי מנכ"להשבוע  מנהלים השישי:-סיור מנכ"ל

ומצפה כרמים. מטרת הסיורים היא להכיר לעומק את ביישובים מכמש, מצפה דני, רימונים, כוכב השחר 
על שלוחותיה , והיכרות עם מכלול עשיית המועצה םבראש סדר יומ ותוהסוגיות שעומד יםאתגרי היישוב

ביישובים אלה. מטרה נוספת שהלכה והתחדדה עם קיומם של הסיורים, היא בחינת האתגרים מתוך השונות, 
סמוכה זו לזו. הסתכלות משותפת תייעל את מתן המענים בסוגיות  הסתכלות מרחבית של קבוצת יישובים

ראש  –תחבורה ציבורית, תיירות, ותיקים, תרבות, חינוך ועוד. השתתפו בסיור  כדוגמתבנושאים  – משותפות
אנו מודים ליישובים  המועצה, סגנו ומנכ"לו, מנהלי אגפים ומחלקות, נבחרי ציבור מהיישובים ובעלי תפקידים.

 הובלת היישובים קדימה. חשיבה ובהשותפות בעל חים על האירוח המשמעותי והמאר
 

מינהל תפעול מקיים בשבוע הקרוב השתלמות לאנשי אחזקה ביישובים, השתלמות לאנשי אחזקה ביישובים: 
שיהפוך בע"ה למסורת, במטרה לחזק את הקשר הבינאישי והבינמקצועי בין מחלקות המועצה ליישובים 

קה שלהם, וכן בינם לבין עצמם, לצורך התייעצות, העברת מידע וייעול העבודה. בהשתלמות יציג ולאנשי האחז
כמו תשתיות זורמות,  –ראש המינהל אסף דטנר תמונת מצב של פיתוח עתידי, ומנהלי המחלקות השונות באגף 

יות משמעותיות יציגו סוג –תשתיות וכבישים, חשמל, בינוי, פינוי אשפה, רישוי עסקים, תברואה ועוד 
בהתנהלות המחלקות מול אנשי האחזקה ביישובים סביב שיתופי פעולה וסיוע הדדי. מרבית אנשי האחזקה 

 כבר נרשמו, ניתן עדיין להירשם במינהל תפעול. 
 

 –יה יהתיישבות ובנ"השנה יעמוד החידון בנושא . חידון התנ"ך תשע"ח יוצא לדרך: חידון התנ"ך לבתי הספר
בּו ָבֶהם:"" - למדינת ישראל שנה 70בסימן  נּו ֶאת ֶהָעִרים ַוֵיׁשְּ כּו ַוָיׁשּובּו ֶאל ַנֲחָלָתם ַוִיבְּ ָיִמן ... ַוֵילְּ ֵני ִבנְּ ... ַוַיֲעׂשּו ֵכן בְּ

מוזמנים להתחיל ללמוד עם ההורים בכל בתי הספר בבנימין.  'ו-'החידון מיועד לתלמידי ה כ"ג(.שופטים כא' )
 - ג' וספר שופטים פרקיםלג'  -יב' פרקים ספר בראשית -וני למעבר של מבחן שלב א' הינו החומר הראש הילדים.

 !בהצלחה. 26.12.2017 ח' בטבת תשע"ח כא'. מבחן שלב א' יתקיים בבתי הספר ביום שלישי
 

יומיים של חגיגה ענקית לכל  -גם השנה יתקיים פסטיבל המכבים בחנוכה במטה בנימין : פסטיבל המכבים
זה הזמן להזמין לכאן מכרים, חברים ומשפחה מכל רחבי הארץ. בגבעת היקבים יחכו לכם  –)ובחינם( חה המשפ

במחילות  זחילהראשי חיצים וכידונים עם חרש הברזל,  ייצורמטעמים עם אופה הכפר, שלל הפעלות: הכנת 
ששה סיורים מודרכים ברכבים ומסלולי אתגר לנוער.  חידה יכתב ;עם פיל יווני שנלקח שלל צילוםמסתור ו

והביסו צבא אדיר, בעקבות מתיתיהו  יווניםהמכבים ל ארבובית חורון שם מ - פרטיים יתקיימו בזמן הפסטיבל
. הסיורים בהרשמה מראש. , ואל אתרי המסתור בהרי בנימיןובניו לשרידי העיר מודיעין וקברות המכבים

בדצמבר  15 כ"ז כסלו יום שישיוב 10:00-16:00ר בשעות בדצמב 14 כ"ו כסלו יום חמישיהפסטיבל יתקיים ב
בנימין יקיימו פעילויות יצירה ייחודיות ומרכזי המבקרים באתרי התיירות . גם שאר 09:00-14:00בשעות 

 ועוד. לחנוכה וביניהן פיסול בזכוכית ובחימר, יצירת פמוטים, כדי שמן וחנוכיות, יצירת סבונים
 .54-54-34-1800ובמוקד המידע הארצי  festival.co.il-www.maccabim.go פרטים נוספים באתר הפסטיבל

 
מתנ"ס בנימין מזמין אתכם להירשם לקורס מקוון ללימוד השפה הערבית, : מהבית –קורס ללימוד ערבית 

בסרטונים, שירים ועוד. לומדים מהבית, בשעות הערב, מול בשיטה חווייתית הכוללת שיח אישי וקבוצתי, צפיה 
דרישות טכניות:  .21:40 – 20:00מפגשים( בין השעות  12) 2.1.18 -הזמן: ימי שלישי החל מה המחשב האישי.

המרכז  –מידע נוסף באתר חברת 'מרחבא  .₪ 1,300העלות:  מחשב הכולל מצלמה, מיקרופון ורמקולים.
מספר המקומות . 02-9977101או במתנ"ס  052-2980796לפרטים והרשמה  בישראל'.ללימוד ערבית מדוברת 

 .מוגבל
 

מתנ"ס בנימין ואולפנת בני עקיבא שירת הים מזמינים את נשות : ערב תפילה עם דין דין אביב ועדי אלבחר
 ,יט' כסליו בתאריך - השתתפות דין דין אביב ועדי אלבחרב ,בנימין לערב שכולו תפילה, שמחה ורוממות רוח

הזמנת כרטיסים דרך  פתיחת דלתות. - 20:00יריד מכירות.  - 19:00 באודיטוריום באולפנת עפרה., 07.12
 .בהרשמה מוקדמת. נשמח לראותכן ₪ 35רכזות הקהילה ובאתר אולפנת שירת הים. 

 
מחלקת אשפה למינהל תפעול . . מ"מ חשבת שכר2נהל/ת מחלקת שכר מ .1 - לאגף מינהל כספים: דרושים/ות
למחלקת חינוך . 02-6492716לפרטים נוספים ותנאי המכרז יש להיכנס לאתר המועצה או בטלפון דרוש עובד. 

http://www.maccabim.go-festival.co.il/
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 –לשליחת קו"ח . בהיקפי משרה שונים, רפואיים כיתתיים / דרושים סייעות/ים אישיים /  מיוחד במועצה
min.org.ilsagitmi@binya - .יש לציין אזור מגורים 

 
 

 שבת שלום,
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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