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 תקצירית מהמועצה האזורית

  
 

סוף השבוע הסוער, הכולל רוחות עזות וחשש להצפות, אנו ממליצים להיערך תחזיות לקראת : היערכות לסערה
נדרשת )אמנם ההיערכות את הלג עלה באתר המועצה, המפרט סרטון היערכות מיוחד לסערות ולש –בהתאם 

לשירותכם מוקד בנימין  -להזכירכם, בכל מצב חירום שלג לא צפוי הפעם, אך ההיערכות היא אותה היערכות(. 
 . 1208 -ממה שעות בי 24
 

הרישום לגני , יחל 17/1/18ביום רביעי, א' בשבט התשע"ח,  :רישום לגנים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ט
עד כ"א בשבט ויימשך  www.binyamin.org.ilהרישום מתבצע באתר המועצה בכתובת  לדים וכיתות א'.הי

. 31/12/12עד י"ח טבת התשע"ג,  1/1/12ילידי ו' טבת התשע"ב  –כיתה א' ל. גילאי רישום: 06/02/18התשע"ח 
ילידי כ"ט טבת  – 4. גילאי 31/12/13ע"ד, עד כ"ח טבת התש 1/1/13ילידי י"ט טבת התשע"ג,   – 5גילאי לגן 

עד י"ט טבת  1/1/15ילידי י' טבת התשע"ה,  – 3. גילאי 31/12/14עד ט' טבת התשע"ה,  1/1/14התשע"ד,  
הרישום יתאפשר במידה  .. חוברת ובה מידע מפורט תגיע לתיבות הדואר בימים הקרובים31/12/15התשע"ו, 

 הזהות של ההורים.והכתובת בבנימין מעודכנת בתעודות 
 

 הרישום יתקיים בתאריכים. השנה הוקדם הרישום למעונות היום במועצה לשנה"ל תשע"ח: רישום למעונות
דרושות מטפלות  שנה"ל תשע"חקראת ל באתר המועצה ובמעונות היום., 4-22/2/18י"ט בשבט עד ז' באדר, 

 .02-9977104תנאים טובים למתאימות. לפרטים נוספים ניתן לפנות לאפרת  –בכל מעונות בנימין 
 

הנדרשים לשרותי מחלקת רישוי עסקים ופיקוח לידיעת התושבים  מעבר משרדי רישוי עסקים ופיקוח עירוני: 
 –צוברי מנהלת המחלקה  שושיעירוני, המשרדים עברו למבנה הנמצא בין אגף תפעול למתנ"ס. מספרי הטלפון:  

 .02-6492738 – ברקוביץ מזכירת המחלקה שרון; 02-6492739
 

להזכירכם, בשל המעבר להנפקת תעודות זהות ודרכונים ביומטריים, השירות של שלוחות משרד משרד הפנים: 
-16:00הפנים של המועצה הוא חלקי. להלן זמני השירות בתקופה הקרובה: בחשמונאים בימי א' בין השעות 

 :בתאריכים 08:00-12:00 ' בין השעותג בימישער בנימין . ב28.01.2018, 14.01.2018 בתאריכים: 17:30
רח' ה של משרד הפנים במודיעין עילית, בלידיעת תושבי מערב בנימין, נפתחה שלוחה חדש .30.01, 16.01.2018

 . מומלץ לתאם תור מראש. 1, מרכז חזון דוד, קומה 3שערי תשובה 
 

מ"מ . דרוש/ה 9232322-08לפרטים  ,ביה"ס גופנה ביישוב נווה צוףלת ניקיון אחראי/ /הדרוש: דרושים/ות
נהג/ת פועל/ת במחלקת פינוי דרוש/ה  .דנה 02-6492716פרטים נוספים . פסיכולוג חינוכי לשירות הפסיכולוגי

   .דנה 02-6492716 . לפרטיםאשפה
 
 
 
 

 שבת שלום,
 המועצה האזורית מטה בנימין 

 


