
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 446היערכות לעבודות בכביש 
 כדי להקל על העומסים הקיימים,

, 446לקראת תחילת העבודות להרחבת כביש ו
והחרפת העומסים הנגזרת מהם, קיים ראש  

המועצה ביום שישי שעבר סיור עם אלוף פיקוד  
המרכז נדב פדן, לבחינת פתיחת ציר המערכת בין 

בשעות  443מודיעין עלית למעבר מכבים בכביש 
העומס. בסיור השתתפו גם ראש קש"צ בפיקוד 

די, ראש עיריית מודיעין  המרכז אל"מ עופר הינ
עילית הרב יעקב גוטרמן, נציגים ממועצת חבל 

מודיעין ומפקד מעברי חשמונאים ומכבים. אלוף  
הפיקוד הורה בתום הסיור על הקמת צוות משימה 
לבדיקת היתכנות פתיחת הציר ובחינת אפשרויות  
נוספות להקלה על העומסים הצפויים עם תחילת 

המקצוע במשרד   העבודות. סיור נוסף לגורמי
התחבורה ונתיבי ישראל, יחד עם נציגי הרשויות,  

 יתקיים בקרוב.  
.   

27.11.19//  כ"ט בחשוון תש"פ 

 גניזה
בשעה טובה התחלנו השבוע בפיזור עמדות הגניזה 

יש לשים  –ליישובים שביקשו זאת. נא לשים לב 
במתקנים אלה גניזה בלבד ולא נייר רגיל למיחזור.  

יישובים שמעוניינים במתקן גניזה וטרם פנו, מוזמנים  
ולתאם לפנות דרך מזכיר היישוב למחלקת אשפה 

 הצבת מיכל.
 
 

 רשותימוקד הסעות 

לרשות התושבים עומד מוקד המטפל בענייני 
הסעות תלמידים. המעוניינים לפנות בשאלה או  

בקשה מוזמנים לשלוח מייל 
rhasaot@binyamin.org.il   או להתקשר לטלפון

המוקד יבדוק את הפניה . 3שלוחה  02-9977103
  ייענו אמת בזמן בעיות) לדחיפות בהתאם ויענה

 (.  שעות 48 עד ייענו מורכבות בעיות, מידית
 

 הוקרה לצח"י
 השבוע התקיים ערב הוקרה למתנדבי צח"י

ביישובים, בהובלת מחלקת קהילה ואגף הביטחון. 
תעודת   הענקנו בשם תושבי בנימיןבמהלך הערב 

הוקרה ליצחק יעקב, מנהל האגף לשירותים 
חברתיים במועצה, אשר פיתח את הצח"י בבנימין 

לפני שנים ושותף למענים בכל אירועי החירום  
 בבנימין במקצועיות ורגישות.  

 
 

 
 

 חידון התנ"ך
בשבוע שעבר התקיים שלב א' של חידון התנ"ך 

בהשתתפות למעלה  המועצתי לבתי ספר יסודיים
בתי ספר ברחבי   27-תלמידי כיתות ה', ו' מ 1500-מ

-מ המועצה. בעקבותיו העפילו לשלב ב' למעלה
בתי ספר. שלב ב' של החידון  27-תלמידים מ 300

. אנו 5.1.20יתקיים בע"ה ביום ראשון, ח' בטבת, 
 מאחלים בהצלחה לכל הלומדים והמתמודדים.

 

                   מיון תיקים באגף לשירותים חברתיים
          התאריכים בין, הרווחה משרד להנחיות בהתאם

 באגף שנתי תיקים מיון שבוע יתקיים 12/12/19-8
בשבוע זה לא תהיה קבלת קהל,  .חברתיים לשירותים

יינתן מענה  –והאגף יפעל במתכונת מצומצמת 
.  9977102-02למקרים דחופים בטל'   

 



 
 

 

 

 תחרות הסיפור הקצר
בעיצומה! הספרייה  תחרות הסיפור הקצר לשנת תש"ף

האזורית במתנ"ס בנימין מזמינה את תושבי בנימין מגיל 
ומעלה, להשתתף בתחרות ולשלוח סיפורים קצרים.  17

התחרות נושאת פרסים. תאריך אחרון לשליחת 
. את 2.1.2020היצירות: יום חמישי, ה' בטבת תש"ף,  

היצירות יש לשלוח לספריית המתנ"ס, בדוא"ל בלבד. 
פים, הרשמה ותקנון ההשתתפות בתחרות, פרטים נוס

נמצאים באתר 'מתנ"ס בנימין' :  
www.matnasbinyamin.co.il   > ספריה אזורית >

 תחרות הסיפור הקצר.
 

 

 חנוכה תש"פ –בבנימין יוצאים לתרבות טובה 
 בנימין לילדי להציע שמחה ס"במתנ התרבות מחלקת

  הקרובים התרבות בהיכלי משובחות הצגות מבחר
 ומסובסדים מיוחדים במחירים, ירושלים ובתיאטרון

. ועוד ועוד המוסיקה צלילי, אנדרדוס: ס"המתנ יד על
 מספר. בנימין ס"מתנ לאתר היכנסו ורכישה לפרטים

 !מוגבל הכרטיסים

  דרושים/ות: 
בנימין דרושים/ות מנהלת  למועצה אזורית מטה 

לשכת ראש המועצה, נהג/ת פועל/ת במחלקת פינוי 
אשפה, פסיכולוג חינוכי. לפרטים נוספים יש להיכנס 

. למינהל  www.binyamin.org.ilלאתר המועצה 
כספים דרוש/ה מנהל/ת חשבונות למ"מ. קו"ח נא 

לפרטים   gefanav@binyamin.org.ilלשלוח למייל 
02-9977203. 

 

 קייטנת ניצנים בחופשות בחנוכה
השנה משרד החינוך לא תיקצב את קייטנת ניצנים 

בחופשת חנוכה. אי לכך לא יתקיימו קייטנות  
מסובסדות בחנוכה הקרב ובא. לגבי קייטנות יישוביות, 

 עקבו אחר הפרסומים ביישובכם.

 
 

http://www.binyamin.org.il/
mailto:gefanav@binyamin.org.il

