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תקצירית מהמועצה האזורית

כ"א בשבט תשע"ח
 06בפברואר 2018

הפעלת מסגרות חינוכיות בחופשת הפסח :השבוע הועברו למזכירויות היישובים ולמנהלי בתי הספר פרטים על
הפעלת המסגרות בגנים ובכיתות א עד ג' .המסגרות יפעלו חמישה ימים ,מיום חמישי ו' ניסן ( )22/2עד יום
רביעי י"ב ניסן ( )28/2ללא יום שישי .הפעילות בגנים תהיה מהשעה  07:30עד  ;13:00ובבתי הספר מ 08:00-עד
 .13:00בגנים ובכיתות יהיו צוותי חינוך (לא נוער) שיקיימו תוכנית עשירה ומגוונת בתקציב מיוחד שהמדינה
הקצתה לטובת פרויקט זה .עלות – ההשתתפות במסגרת זו היא ללא עלות .הרשמות – החל מיום ראשון
תיפתח ההרשמה .לגנים  -ההרשמה תהיה דרך אתר המועצה .לבתי הספר  -ההרשמה בבתי הספר .חובה
להירשם לתוכנית! מקום בפרויקט יובטח רק למי שנרשם.
יריד חקר וחידון התנ"ך :השבוע התקיים יריד החקר המועצתי שבו לקחו  180תלמידים מבתי הספר היסודיים
בבנימין .היריד הינו פעילות שיא שמסיימת תהליך למידה שנתי של חקר ופתרון בעיות בתחומי המדע
והטכנולוגיה .תודה ויישר כוח לבית ספר "מעיינות כפר אדומים אשכול בוגר" על האירוח  -האירוח בבית הספר
בא מתוקף זכייתו של בית הספר במקום הראשון ביריד בשנה שעברה .השבוע התקיים גם שלב ב' של חידון
התנ"ך המועצתי .בשלב זה של החידון לקחו חלק  20בתי ספר יסודיים ולמעלה מ 250-תלמידים .אנו מאחלים
הצלחה לכל העולים לשלב חצי הגמר.
פיקוח עירוני :לידיעת תושבי בנימין ,לאחרונה גוברת האכיפה בתחום הפיקוח העירוני ,במטרה להגן על
בטיחות ושלום הציבור .על כן בעלי רכבים נטושים או כאלה שמהווים סכנה ,פסולת חומרי בניין במרחב
הציבורי ,או ביוב שנשפך למרחב הציבורי וכן בעלי כל הפרעה דומה למרחב הציבורי  -צפויים לקנסות .גם
כריתת עצים במרחב הציבורי גוררת קנסות .לידיעתכם ,אנשי הפיקוח העירוני אינם מתערבים בסכסוכי שכנים.
ראיתם מפגע? התקשרו למוקד המוניציפלי  1208או .106
חוק העזר העירוני העמדת רכב וחנייתו התשע"ח :לאחרונה נכנס לתוקף ופורסם ברשומות "חוק העזר העירוני
– העמדת רכב וחנייתו התשע"ח" .החוק מסמיך את המועצה לקבוע הסדרי חניה ותנועה בתחומה תוך מתן
מענה לצרכי המועצה והתושבים .חוק העזר תורם לקביעת נורמה אחידה ביחס לחוקי החניה בתחום המועצה,
ונותן פתרון לבעיית כלי הרכב הכבדים החונים כיום באופן לא מוסדר ברחבי היישובים ומפריעים לדיירים
באזור לחנות בבטחה.
שימו לב ,ימים אחרונים לרישום לגנים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ט :מועד הרישום הפורמלי
מסתיים בכ"א שבט ,6.2.18 ,ונתנה הארכה עד ל  - 14/02/18שימו לב שלא תחמיצו את המועד .הרישום מתבצע
באתר המועצה בכתובת  .www.binyamin.org.ilלאחר מועד זה הרישום המאוחר לגני הילדים יתבצע אך ורק
במשרדי המועצה ובתיאום מראש .הרישום המאוחר לכיתות א' יהיה במזכירות בית הספר .הרישום מתאפשר
במידה והכתובת בבנימין מעודכנת בתעודות הזהות של ההורים.
רישום למעונות :ההרשמה למעונות המועצה לשנה"ל תשע"ט החלה ומסתיימת בתאריך  22/2/18ז' אדר.
ההרשמה השנה מתבצעת רק דרך אתר הרישום של המועצה .ניתן בזמן הרישום לבקר ולהתרשם מהמעונות
בתיאום מול מנהלת המעון ביישוב .אנא הזדרזו להירשם בזמן .לאחר תקופת הרישום ניתן יהיה להרשם על
בסיס מקום פנוי בלבד אצל מנהלות המעון – אתר הרישום ייסגר.
דרושות מטפלות לשנה"ל תשע"ח  -לפרטים ניתן לפנות לאפרת .02-9977104
אירוע סיום תחרות הסיפור הקצר :לרגל סיום תחרות הסיפור הקצר לשנת תשע"ח המתקיימת זו הפעם ה13-
ומוקדשת לזכרה של רחלי לוין ז"ל ,הספרייה האזורית במתנ"ס בנימין שמחה להזמין את תושבי בנימין לאירוע
הסיום ולמופע "התקווה" עם ד"ר אסתרית בלצן ,פסנתרנית ומוסיקולוגית פורצת דרך.המופע הוא מסע רב
תחומי מרתק סביב ההימנון הלאומי :מן התפוצות אל הארץ ,מהפולנים לרומנים ,מהתפילות לשירי המחאה,
משירי העם לאולם הקונצרטים ,ממוצרט לשופן ולסמטנה ,מהרצל עד לסאבלימינל ...האירוע יתקיים אי"ה
ביום שני ,י"ח באדר 5.3.18 ,בבית אבי חי בירושלים .עלות כרטיס ליחיד .₪ 65 :לרכישת כרטיסים לאירוע,
היכנסו https://eventbuzz.co.il/yegco :מס' הכרטיסים מוגבל.
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מירוץ בנימין :מרוץ בנימין ה 9-לזכר אדית רואה והדס ויעל בן סעדון יתקיים בתאריך  23/3ז' בניסן במעלה
מכמש .מוזמנים לרוץ ,להתרענן מהניקיונות ולהיות חלק ממיזם ערכי ומהנה .ההרשמה
בקישור  https://www.realtiming.co.il/site/768מצפים לבואכם .משפחות רואה ובן סעדון.
קבלת קהל במחלקת רישוי :שימו לב ,השבוע מיום ראשון עד רביעי בין התאריכים  11/2/18-14/2/18מחלקת
רישוי תהיה סגורה עקב השתלמות .בימים אלה לא תתקיים קבלת קהל .לכן באופן חד פעמי ביום חמישי
 15/2/18תתקיים קבלת קהל פתוחה .הארכיב יהיה פתוח כרגיל בימי קבלת קהל בשבוע זה.
שלוחת משרד הפנים :שלוחת משרד הפנים בשער בנימין בימי ג' בשעות  12:00 – 8:00תהיה פתוחה
בתאריכים .10.04 ,20.03, 06.03 ,20.02 ,06.02 :השלוחה בבחשמונאים מצמצמת את פעילותה בשל פתיחת
לשכת משרד הפנים במודיעין עלית ,ועל כן תהיה פתוחה בתאריך  04.03בלבד.
דרושים/ות :לאגף הרווחה דרוש/ה רכז/ת למועדונית עלי 100%,משרה ,כניסה מיידית .לפרטים נוספים ותנאי
המכרז יש להיכנס לאתר המועצה או בטלפון .054-2613331
שבת שלום,
המועצה האזורית מטה בנימין

