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 תקצירית מהמועצה האזורית
 
 

חניכי בני עקיבא ממחוז מרכז שהגיעו לנטיעות במרחבי  5,000: גם השנה קיבלנו בברכה את ט"ו בשבט בבנימין
 ם והמסלולים. באותו יום נטעו גם מאות חיילי צה"ל יחד עם נציגי המועצהשילה ומילאו בהמוניהם את הנחלי

על ידי המועצה בשיתוף קק"ל עבור ליישובים ולמוסדות החינוך אלפי שתילים חולקו גם  בטקס נטיעות חגיגי.
 תודה לקק"ל על השותפות במיזם חגיגי זה לאורך השנים.  – נטיעות ט"ו בשבט

 
ל "ובו מנכ נריה, עם צוות ממשרדו בנ"ע נוך נפתלי בנט הגיע השבוע לביקור באולפנתשר החי: ביקור שר החינוך

ערכית -אב, ומנכ"ל ישיבות בנ"ע אלחנן גלט. השר התרשם מאד מהעשייה החינוכיתוהמשרד שמואל אב
לשאלותיהן. בהמשך התקיימה שוחח במהלך ביקורו עם התלמידות וענה ו ,מהאווירה הייחודיתו באולפנה

עבודה משותפת עם אנשי המועצה ואגף החינוך בסוגיות בינוי מבני חינוך בבנימין וסוגיות פדגוגיות  ישיבת
 חינוכיות נוספות. 

 
לאור החלטת הממשלה להפעיל מסגרות חינוכיות בחופשת הפסח, גם המועצה שלנו : בית הספר של החגים

 התוכנית המיוחד.בחינוך הרגיל ובחינוך  ,התוכנית מיועדת לגילאי הגנים עד כיתות ג' .תצטרף לתוכנית זו
גן יהיו שני אנשי צוות ובכל כיתה  בכל .עלותללא שובים ובתי הספר. ההשתתפות להורים היא יהי על ידיתופעל 

תשלום שכר לרכז התוכנית  , כוללובתי הספר יקבלו תקצוב עבור הפעלת התוכנית שוביםיהי אחד.איש צוות 
נוספים  פרטים ועוד.ציב משמעותי להפעלת חוגים, מופעי תרבות, חומרי יצירה יינתן תק כן כמו .ולמדריכים

 ישובים ולמנהלי בתי הספר.ייועברו למזכירויות ה
 

תקיים בבתי החידון י מתקרב:חידון התנ"ך לבתי הספר היסודיים שלב ב' של  חידון התנ"ך של ילדי בנימין:
בראשית פרקים  - תלמידים שעלו לשלב ב' ייבחנו על הספריםה. 7.2.2018  ,בשבט תשע"ח כב'  הספר ביום רביעי

 נו.יבהצלחה לכל תלמיד ושמואל א' כל הספר. ;א"כ – ג'  שופטים פרקים; ט"מ – ח"מ, ה"מ – ז"ל, ג"ל – יב'
 

, בשעה 4.2ביום ראשון, יט' שבט, מודיעה כי של לשכת עו"ד בבנימין ועדת הקשר  דיני ירושה: –ערב עיון 
(, ערב עיון בנושא דיני ירושה, צוואות ואפוטרופסות. ההרצאות 3ים בחשמונאים )רחוב הכרמל יתקי 18:30

הרשמת  - ועו"ד בת שבע אברך בר טוב ,יועברו על ידי כבוד השופט צבי ויצמן מבית המשפט המחוזי מרכז
 לענייני ירושה בירושלים והסביבה. הציבור מוזמן.

 
 ועד ,י"ט שבט  4/2/18תאריך מ -מתחיל השבוע לשנה"ל תשע"ט עצה ההרשמה למעונות המו: רישום למעונות

ניתן בזמן הרישום  .צעת רק דרך אתר הרישום של המועצהההרשמה השנה מתב. אדר ז' 22/2/18 בתאריך 
לאחר תקופת  רשם בזמן.יאנא הזדרזו לה אום מול מנהלת המעון בישוב.ילבקר ולהתרשם מהמעונות בת

 .סגריאתר הרישום י –ם על בסיס מקום פנוי בלבד אצל מנהלות המעון הרישום ניתן יהיה להרש
 .02-9977104לפרטים ניתן לפנות לאפרת  -מטפלות לשנה"ל תשע"ח  דרושות

 
הרישום מסתיים בכ"א שבט,  שימו לב, ימים אחרונים לרישום גנים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ט:

. www.binyamin.org.ilהרישום מתבצע באתר המועצה בכתובת  . שימו לב שלא תחמיצו את המועד.6.2.18
 הרישום יתאפשר במידה והכתובת בבנימין מעודכנת בתעודות הזהות של ההורים.

 
לסדרת הרצאות מרתקות  אתר שילה הקדומה מזמין אתכם: סדרת הרצאות בשילה הקדומה –? מי יודע 70

 70על סיפורה של מלחמת העצמאות במלאת ", מדינה קמה בסערת מלחמה -מי יודע?  70" –משה חרמץ  מפי
 יוםראשון יתקיים ב מפגש. 19:00המפגשים יתקיימו ב"בית קדם" בשילה הקדומה בשעה . שנה למדינת ישראל

 א"ת כביש של וחבור. ח"בתש לירושלים הדרך על המערכה - "כביש של רוחב חזית": 19.2.18 באדר' ד, שני
 מכל יותר העליון והפיקוד גוריון בן של הלב תשומת את מיקד ועדיין, בלבד מטרים 6 היה 1948 בשנת ירושלים

 של הגבורה מיתוסי על נעמוד. בפרט ולכביש בכלל לירושלים גוריון בן של יחסו את נבחן. בארץ אחרת חזית
 .יוסף תל קיבוץ חבר, הורוביץ זרובבל, ישראל ורימגיב אחד את גם שהצמיחה, זו במערכה ח"הפלמ לוחמי

 פרטים על שאר הסדרה באתר שילה הקדומה. 
 

כנס המחבר בין הקהילה  - מרושתים –מחלקת נוער שמחה להזמינכם לכנס פורים הרביעי  כנס פורים הרביעי:
 םאשת עסקי -צוויג  ומעין ,מנהל מכון מתבגרים -והמשפחה לבני הנוער בעולם מרושת. בכנס ירצו רן בראון 

http://www.binyamin.org.il/
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במרכז חיבה,  22:00 – 17:15בין השעות  5.2הכנס יתקיים בתאריך כ' שבט  המומחית בעשייה חברתית במדיה.
 052-5666187 –לפרטים והרשמה:  דורון  ₪ 25עלות הרשמה  כיבוד קל יוגש באירוע.  ,ירושלים. 75רח' הרצוג 

 או באתר המועצה. 
 
 

מחלקת רישוי תהיה   14/2/18-11/2/18מים ראשון עד רביעי בין התאריכים בי קבלת קהל במחלקת רישוי:
תתקיים  15/2/18ביום חמישי לכן באופן חד פעמי . לא תתקיים קבלת קהלבימים אלו  סגורה עקב השתלמות.

 הארכיב יהיה פתוח כרגיל בימי קבלת קהל בשבוע זה.. קבלת קהל פתוחה
 

לק ממשהו חדש ומלהיב שיוצא רוצה להיות חשת שרות משמעותי? שמיניסטית? מחפ דרושות בנות שירות:
אם את מובילה בקרב אוכלוסיה איכותית ומגוונת.  לשרתפי חבל בנימין הקסומים... להנות משרות בין נולדרך? 

. האולפנא החדשה בשילה  עם צוות - ערכית ומלאת מוטיבציה לתת את הנשמה ואת הלב... מקומך עמנו
נעמה לוטווק קור וראיון עוד היום, מחכים לך כאן בהתרגשות של התחלה ובציפייה רבה. רי ותאמי ביהתקש

052-8693683. 
 

 בגן ממ"ד חודשים עם אופציה להארכה 4ממלאת מקום לתקופה של  דרושה סייעת משלימה :/ותדרושים
 .chefzi@binyamin.org.il 6716383-050: לפרטים נוספים, חפצי תחילת העבודה במרץ. ביישוב עדי עד,

עו"ס נוער ; נהג/ת פועל/ת במחלקת פינוי אשפה; פסיכולוג חינוכי לשירות הפסיכולוגי מ"מ -למועצה דרושים 
פרטים אצל  –דרושה מנהלת למעון דולב   .02-6492716לפרטים נוספים דנה  -וצעירים בסיכון לאגף הרווחה 

 .02-9977206יעל 
 
 
 

 שבת שלום,
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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