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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
כבוד נשיא מדינת ישראל הגיע לביקור ממלכתי בבנימין.  –השבוע זכינו לביקור מכונן  :נשיא המדינה בבנימין

נחלת בנימין" עם נציגי המליאה, יו"רים ומזכירים, וענה הנשיא ראובן ריבלין נפגש במרכז המבקרים "
לשאלותיהם. בהמשך סייר בשילה הקדומה וצפה במיצג במגדל הרואה. לאורך הסיור דיבר הנשיא במילים חמות 

. אנו מודים לנשיא על של העם היהודי לחבל ארץ זה, ועל אי הרלוונטיות של פתרון שתי המדינותהמוכח על הקשר 
תי זה, במיוחד לאור העובדה כי נשיאים קודמים לא מצאו לנכון להגיע לביקור בבנימין למרות ביקור ממלכ

 שהוזמנו.
 

חזון  - סוח החזון למערכת החינוך בבנימיןמזמין אתכם להיות שותפים בניאגף החינוך  :חזון החינוך בבנימין
תוצר של עבודת מטה באגף החינוך  איההקיים נוסח טיוטת ה כנית האב לחינוך.המגובש בימים אלו, במסגרת ת

 ובתוכם למעלה ממאה איש ובו השתתפו ,שולחנות עגוליםבערב חשיבה שהתקיים סביב ציבור הושל שיתוף 
שובים ובעלי יהנהלת המועצה ועובדיה, נציגי משרד החינוך, מנהלי מוסדות חינוך, מורים, גננות ותלמידים, נציגי י

כעת אנו קוראים לכלל הציבור להיכנס לקישור לנוסח החזון אוכלוסייה בבנימין. עניין נוספים, שייצגו את מגוון ה
 שותפים לעיצובו. להיותאת החזון ו לקרואבנימין, האינטרנט של מטה באתר  המוצע

 
רכז רשותי ; רשותי לקידום ההישגים במתמטיקה רכז: נוך במועצה דרושים לשנה"ל תשע"זלאגף החי :רכזי חינוך

)לפרטים ניתן לפנות לדבורה יוסף  רכז למרכז מצוינות שעתיד לקום במערב בנימין; ם במדעיםלקידום ההישגי
daat.ofra@gmail.com) ;."יש לשלוח קורות חיים למייל  רכז התכנית "מנגנים בבנימין

 y@binyamin.org.ilyaelna .או  029700601 –רורים ניתן להתקשר למחלקת החינוך היסודי ילשאלות וב
029977237. 

 
ובתוכם הוטרינר הראשי של מחוז  ,ביקורת משולבת של נציגי משרד הבריאותהשבוע נערכה  ביקורות עסקי מזון:

לפירוק עופות באזור מפעל דאבח ב בביקורת .וטרינריה( בעסקי מזון בבנימין)רישוי עסקים והמועצה ונציגי  ,רמלה
מה שאילץ  פם,תוקשפג וכן נתפסו עופות  ,תנאי תברואה וטכנולוגיה ירודים ביותרנתגלו שער בנימין התעשיה 

עסקי מזון  צו הפסקה מנהלי חתום בידי ראש המועצה. על ידיטון עופות וכן סגירת המפעל  6של  מיידית השמדה
בזמן  תנאים תברואתיים ירודים.של צעדי אכיפה ב ננקטווכנגד חלק מהעסקים  דומהקור נוספים בבנימין זכו לבי

בהזדמנות זו נו שבים ומזכירים א התושבים.במטרה להגן על בריאות הקרוב נמשיך את הביקורים בעסקי המזון 
עסק במשרדי הסטטוס מצב את יש לבדוק כי בטרם הזמנת אירועים ושמחות באולמות או מול בעל קייטרינג, 

 מחלקת רישוי עסקים במועצה ולמנוע עוגמת נפש. 
 

השבוע התקיימה אולימפיאדת המתמטיקה השנייה בבנימין. התלמידים  :וחידון התנ"ך אולימפיאדת המתמטיקה
 .מכל רחבי המועצהבתחרות השתתפו בתי הספר  התמודדו עם אתגרים מתמטיים במקצים אישיים וקבוצתיים.

 -מקום שני ; מכמש –נועם רחל  -מקום ראשון  ו':-ימפיאדה במקצה הקבוצתי כיתות ה'הזוכים באולואלה 
מקום  ח':-הזוכים במקצה הקבוצתי לכיתות ז'ואלה  בית אל בנות. -מקום שלישי ; כפר אדומים -מעיינות בוגר 

ברכות  נת נריה.אולפ -מקום שלישי ; כפר אדומים -מעיינות בוגר  -מקום שני ; כפר האורנים -אור  -ראשון 
 נתראה בשנה הבאה. לזוכים.

בתי ספר  17יתקיים אי"ה ביום רביעי הבא בהשתתפות  'ו-'חידון התנ"ך המועצתי הראשון לילדי כיתות ה
 ממלכתיים וממלכתיים דתיים.

 
ה לאחר תאריך זה ניתן יהי. ט' סיון תשע"ו 15/6/16יום רביעי סגר בע"ה ביהרישום למעונות י מעונות:רישום ל

במידה ויהיה רישום עודף למעון תתקיים וועדת קבלה  ,להזכירכם. רשם במעון עצמו על בסיס מקום פנוי בלבדילה
 לפי קריטריונים של משרד הכלכלה.

 
בה בשיתוף גם השנה יתקיים בנחליאל יום לימוד תורה מגוון ואיכותי לכלל תושבי בנימין והסבי: כנס לימוד תורה

הרב דודי  ,הרב רמי ברכיהו ,הרב יעקב נגן ,הרב שמואל זיוון :השנה יעבירו בו שיעורים המחלקה לתרבות תורנית.
נית בת שבע שוב ועוד. השיעורים יעסקו הרב ,הרבנית רות בנימין ,הרב רונן טמיר ,הרב גור אריה ארגמן ,דודקביץ

סמלית.  –העלות  ליולי. 13-היום רביעי, ז' בתמוז, אמונה ועוד. הכנס יתקיים ב ,ך"תנ ,משפחה ,בנושאי חסידות
 שריינו את התאריך ועקבו אחר הפרסומים. 
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-הכנס יתקיים ב גם השנה נקיים אי"ה כנס המיועד לאנשי חינוך ואנשי מקצוע העוסקים בגיל הרך. כנס גיל רך:

: הדמות החינוכית בגיל הרך כגורם משמעותי השנה נושא הכנס .14:30 - 8:30בעפרה בין השעות:  14/7
 מוזמנים להגיש הצעות  ,אנשי מקצוע מתחומים שונים המעוניינים להעביר סדנא תפתחות הילד.לה

  .hevra.org.il-291@binyaminלעליזה נבו מנהלת המרכז להתפתחות הילד במייל: 
 
 

 .1208 -קד הבטחוני המו תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 
 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו בפייסבוק 

 
 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלוו
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