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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

השבוע החליטה המועצה להצטרף למאבק הארצי של הארגונים המפעילים את מעונות היום, רישום למעונות: 
כוח האדם במעונות ואת תנאי מאבק היא לשפר את ולהפסיק את הרישום למעונות גם בבנימין. מטרתו של ה

 נודיע על חידוש הרישום.  -התנאים בהם נמצאים הילדים. ברגע שיהיה שינוי 
 

ביום רביעי שעבר התקיים דיון בשולחנות עגולים, במסגרת דיוני תכנית האב לחינוך, שמטרתה תכנית אב לחינוך: 
ום השתתפו עשרות נציגי יישובים, אנשי ציבור ואנשי חינוך, וכן לגבש חזון משותף למערכת החינוך בבנימין. בפור

נציגות משרד החינוך, הנהלת המועצה ואנשי אגף החינוך. החומר שנאסף במסגרת הדיון יהווה תשתית לגיבוש 
 החזון ולהמשך העבודה לגיבוש תכנית האב. 

 
רכת בימים אלה לקיץ במטרה לצמצם רשות הכבאות בישראל ובתוכה מחוז יו"ש נע היערכות כיבוי אש לקיץ: 

נזקי שריפות בעונה החמה. בימים אלה נערכים סיורים בכל היישובים עם נציגי היישוב במטרה לאתר מפגעים 
נו ומוקדי סיכון העלולים להוות גורם לשריפות. בסיום הסיור יועבר דו"ח מפורט למזכירויות היישובים, א

 . בתקווה לקיץ ללא שריפות. להתייחסות ראויה מבקשים שיזכה
 

   -ים. הקו הקיים לילה חדש יוושל קם תחל פעילות 20/06/2016ם לבשר כי החל מתאריך אנו שמחי: קווי לילה
מלבדו יתוסף קו לילה  כוכב יעקב, תל ציון ועופרה. ישוביםישרת את היישתנה בתאריך המעבר לקו לילה, ו – 270

לוח יעצרו במעבר מכמש לאיסוף והורדה.  שני הקווים ובית אל.ים אדם שוביישרת את הי אשר - 269  -חדש 
הזמנים של פעילות הקווים יפורסם סמוך למועד הפעלתם. הקווים שאושרו הם אלה אשר היו בהם די נוסעים 

לא אושרו השנה(. למרות זאת אנו  –בשנה שעברה )קווים אחרים שפעלו בשנה שעברה ולא היו בהם די נוסעים 
  נפרסם בהקדם.  –להוסיף קווים נוספים, באם אכן יאושרו כאלה מאמץ  עושים

 
יתקיים ביום ש בית מדרש גבעת אסף מזמין את הציבור לערב לימוד בהלכות פסח שואלין ודורשין בהלכות הפסח:

 ראש ישיבת מצפה רמון, הרה"ג - בתכנית: הרה"ג צבי קוסטינר .18:00החל מהשעה  ,ניסןבב'  הקרוב, ראשון
 .ראש בית מדרש גבעת אסף - הרב גיורא ברנר רב מערב בני ברק, - שמואל אליעזר שטרן

 
 

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

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


