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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
התנועה בכבישי מערב בנימין, בעיקר סביב צומת שילת, התקיימה  ילאור עומס: עומסי תנועה במערב בנימין

 מודיעין עילית, חבל מודיעין, מודיעין ומטה בנימין, במטרה –של ארבע רשויות פת משותישיבה בשבוע שעבר 
-עם יציאה נוספת ל ,פתיחת כביש נוסף משילת לניל"י, מזרחה לכפר האורנים לייצר שיתופי פעולה למען קידום

גישה סוכם בפ .ויפחית את העומסים על צומת שילתהיוצאים לירושלים,  אתבעיקר . כביש זה עתיד לשרת 443
 להמשיך את המגעים עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, ובהם כפר רות ולפיד שהכביש אמור לעבור בשטחם. 

 
"זוגי חורפי בבנימין" ובו מבצעים בכל הצימרים ברחבי  ןמחלקת התיירות יצאה בקמפיי: זוגי חורפי בבנימין

ביטחוני, אצלנו כמו בכל מדינת ישראל. בנימין. מטרתו של הקמפיין לעודד את התיירנים הסובלים מהמצב ה
 מבחר צימרים במחירים שווים. צאת לנפוש בתושבי בנימין מוזמנים ליהנות גם הם מהמבצעים ול

 
 , יחל הרישום לגני הילדים וכיתות א'. 11/1/16א' בשבט התשע"ו,  ,ביום שני: רישום לגני הילדים וכיתות א'

 –כיתה א'  :. גילאי רישום31/1/16כ"א שבט עד  www.binyamin.org.ilהרישום מתבצע באתר המועצה בכתובת 
 עד 1/1/11 כ"ה טבת התשע"א, ילידי  – 5גילאי . 31/12/10כ"ד בטבת התשע"א, עד  1/1/10ט"ו טבת התש"ע, ילידי 

 – 3לאי יג. 31/12/12י"ח טבת התשע"ג,  עד 1/1/12 ו' טבת התשע"ב, ילידי  – 4לאי יג. 31/12/11ה' טבת התשע"ב, 
חוברת ובה מידע מפורט תגיע לתיבות הדואר  .31/12/13כ"ח טבת התשע"ד,  עד 1/1/13י"ט טבת התשע"ג, ילידי 

 בימים הקרובים.
 

תבצע באתר מרישום . הבעיצומו : הרישום לכיתה ט' באולפנות בנימין ובית אלרישום לאולפנות בנימין ובית אל
 . שימו לב, ואל תחמיצו את מועד הרישום. 28.1.16ח שבט "עד לי www.binyamin.org.ilהמועצה בכתובת 

 
גיש רק עד סוף החודש. עמותות שטרם הגישו להזכירכם, טפסי תמיכות לעמותות ניתן לה :עמותותבתמיכה 

מתבקשות לוודא שכל הטפסים קשותיהן שת הטפסים. עמותות שהגישו במתבקשות להזדרז בהג –בקשותיהן 
 באתר המועצהנמצאים הטפסים והתבחינים  הגיעו כראוי אצל שוש זליקוביץ, רכזת הוועדה.

www.binyamin.org.il. 
 

 הפנויים/ותבגנים על בסיס יומי,  לגנים בכל יישובי המועצה דרושות/ים סייעות/ים למילוי מקום סייעות לגנים:
 .karink@binyamin.org.ilאו במייל  9700621-02בטלפון בהתראה קצרה. אנא פנו 

 
 

  תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 
 .1208 -המוקד הבטחוני 

 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו בפייסבוק 
 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלו

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

