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"חדר מצב" בפתיחת שנת הלימודים :להזכירכם ,בימים אלה של פתיחת שנת הלימודים פועל "חדר מצב" שנותן
מענה לשאלות ,בירורים ובעיות שצצות" .חדר המצב" פתוח בימים ד' עד ו' ,1/9 - 30/8 ,ח' באלול – י' באלול,
בטלפון מספר  .02-6492999שעות הפעילות  -בימים ד' ו-ה' בין השעות  08:30עד  ,15:30וביום שישי בין השעות
.12:00 – 07:30
סיום לימודים בגנים :תזכורת לגבי סיום שנת הלימודים בגנים בימים הראשונים ,בהתאם להוראות משרד
החינוך :בגני החובה  -יתקיימו הלימודים כסדרם החל מהיום הראשון (אשר חל השנה ביום שישי בשבוע ,ועל כן
מהשעה  07:30עד  12:45כבכל יום שישי – ולא  13:00כפי שפורסם בטעות בשבוע שעבר) .הורים המעוניינים לקחת
את ילדיהם מוקדם יותר יורשו לעשות זאת בתיאום עם הגננת .בגני  3ו :4-ביום הראשון לשנת הלימודים יפעלו
הגנים בשעות  ,10:00-7:30וביום השני לשנת הלימודים בשעות ( 11:00-7:30השנה חלים ימים אלה בימים שישי
וראשון) .מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם בין השעות  7:30עד השעה  .14:00ילדים שזו להם שנת
לימודיהם השנייה בגן הילדים ישהו בגן החל מהיום הראשון עד סוף יום הלימודים .הורים המעוניינים לקחת את
ילדיהם מוקדם יותר יורשו לעשות זאת בתיאום עם הגננת.
"פשוט אל העולם" :הספרייה האזורית במתנ"ס בנימין מתכבד להזמין את כל התושבים לערב השקה לספר
שיריה של נעמה (ערמוני) הנקין הי"ד" ,פשוט אל העולם" .הערב יתקיים ביום שלישי יד' באלול  5/9בשעה 19:30
במרכז שלווה בירושלים .הערב ילווה בשירה ונגינה של ליאת יצחקי .הכניסה חופשית ,יש להירשם מראש בקישור
.http://bit.ly/2uBBegZ
יום חשיפה לספקים :מיד אחרי החגים המתנ"ס יקיים יום חשיפה של ספקים מקומיים לרכזות הקהילה .נשמח
לחשוף עסקים מבנימין בתחומים הבאים :נותני שירות (גרפיקה ,דפוס ,וידאו ,במות ,צילום וכו') ,ספקי תוכן
(מופע ,הצגה ,הרצאה ,סדנא ,הפעלה קהילתית וכו') ,ספקים להפנינג (איפור פנים ,דוכני מזון ,אטרקציות וכו'),
ספקי מתנות (למתנדבים ,בעלי תפקידים ,מתגייסים ,יולדות וכו') .ביום עצמו תהיה אפשרות לבוא עם דוכן,
להשתתף בקטלוג ספקים שיינתן לרכזות ,וייבחרו  10 - 6ספקי תוכן למצגת בנוסח  .tedמוזמנים להירשם:
https://goo.gl/forms/XUy6gkTjpyDYhQST2
פרטים נוספים.https://lemaanech.blogspot.co.il/2017/06/blog-post.html :
ימי תרבות בבנימין :תושבי בנימין מוזמנים להשתתף במיזם הייחודי "ימי תרבות" של מפעל הפיס כאן אצלנו
בבנימין .ביום חמישי ט"ז באלול " - 7.9אתי אנקרי מארחת את חמוטל בן זאב" ,באולם ארגמן במעלה לבונה15 .
שח לכרטיס ,לנשים ונערות) .ביום ראשון י"ט באלול " - 10.9קורין אלאל עם תזמורת הבמה הישראלית" ,במועדון
התרבות בענתות 20 .ש"ח לכרטיס .ביום שני כ' באלול " - 11.9מתקן החלומות" ע"פ ספרו של אורי אורבך (הצגה
לילדים) ,במשכן עלי ביישוב עלי 20 .ש"ח לכרטיס (מגיל  5ומעלה) .ביום שלישי כ"א באלול  - 12.9מפגש ספרותי
מוסיקלי של "משיב הרוח" ברב תכליתי ביישוב עפרה .כניסה חופשית בהרשמה מראש .פרטים והרשמה אצל
הרכזים בישובים .מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה.
"לוקחות אחריות על הבריאות" :אירוע בריאות פינוק וכושר לנשות בנימין לסיום הקיץ – יתקיים ביום שלישי
כ"א אלול ,12.9 ,במרכז הספורט לרנר ,ירושלים (הר הצופים) בשעות  .22:30 - 18:30תהיה בו  -פעילות אירובית
מטורפת (זומבה ,עיצוב דינמי) ,וואטסו ושחיה חופשית בבריכה מפנקת וסגורה (כמובן עם מלתחות ברמה גבוהה),
מתחם טיפולים ועיסויים אישיים (רפלקסולוגיה ,שיאצו ,עיסוי קרקפת ופנים ועוד) ,שייקים ,ריצה מודרכת בנוף
ירושלמי מרהיב ,טיפים תזונתיים ובדיקת  ,BMIדוכנים לרכישת מוצרי בריאות וספורט ,ועוד מגוון אטרקציות
והפתעות .וזה לא הכל ...הרצאה מרתקת של כוהנת הדיאטות – חלי ממן! שריינו את התאריך ,את הבעל או
בייביסיטר – ובואו ליהנות .פרטים מלאים ופתיחת הרשמה – בשבוע הבא( .מיועד לנשים מעל גיל  .)18עקבו אחר
הפרסומים ביישובים ובדפי הפייסבוק של ארץ בנימין ומחלקת הספורט מתנ"ס בנימין.
שינויי תחבורה בחג "עיד אל אדחה" :להזכירכם ,בסוף שבוע זה יחול חג עיד-אל אדחה (בין התאריכים - 1.09
 )4.09ומשום כך יחולו שינויים בלוח הזמנים של האוטובוסים של אגד תעבורה ,בתיאום משרד התחבורה ,כפי
שנעשה בכל המשק .יש לבדוק באתר אינטרנט את השינויים לאותו יום.

שלוחת משרד הפנים :עקב המעבר לחוק ביומטרי חובה ,והצורך להגיע ללשכות המרכזיות של משרד הפנים,
יורדים זמני קבלת קהל בשלוחת משרד הפנים בחשמונאים ושער בנימין – לאחת לשבועיים .בחודשיים הקרובים
תהיה קבלת קהל בתאריכים הבאים :בחשמונאים ימי ראשון  .17.09.17 , 03.09.17 20.08.17 -בשער בנימין בימי
שלישי .19.09.17 , 05.09.17 , 22.08.17 -
שי"ל בנימין :שי"ל בנימין חוזר מחופשת הקיץ .נחזור לפעילות ביום שני י"ג אלול ה ,4.9.17-בין השעות 10:00-
 .13:00שי"ל בנימין עומד לרשותכם ללא תשלום לאורך השנה ,ביום שני  10:00-13:00וביום רביעי 16:00-
 19:00בשער בנימין או בכפר האורנים .טלפון ,1599-50-11-51 :מייל( .il.shil@binyamin-hevra.org :פגישות יש
לתאם מראש)
דרושות מטפלות :דרושות מטפלות לכל מעונות מטה בנימין .תנאים טובים למתאימות .לפרטים נוספים ניתן
לפנות לאפרת .02-9977104
שבת שלום,
המועצה האזורית מטה בנימין

