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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
מזה מספר חודשים שבמטה בנימין פועלת ניידת שיטור משולב ובה פקח עובד  :השיטור המשולב ואכיפה מוגברת

חניות לא חוקיות, נסיעה  –קידם לאכוף עבירות של איכות חיים, ובכללן מועצה ושוטר של משטרת ישראל, שתפ
ללא חגורות בטיחות, עבירות רעש, פסולת ברשות הרבים, רכבים נטושים, ועוד מגוון של עבירות איכות חיים 

מחלקת רישוי עסקים ופיקוח עירוני(.  –במרחב הציבורי )פרטים על סל העבירות ניתן לראות באתר המועצה 
דוגמא, בחודשים האחרונים נגררו כמאה רכבים נטושים שהיוו סכנה לבטיחות הציבור. אכיפה זו כוללת אפשרות ל

ישובו להינתן  1.2-למתן קנסות כבדים בגין כל העבירות המפורטות. החודש הקרוב מוקדש להסברה, אך החל מה
לפנייה לפיקוח מנעו מעבירות וקנסות. קנסות בכל היישובים בגין עבירות אלה. אנא הקפידו על ציות לחוק והי

 . 106התקשרו למוקד בנימין  –העירוני 
 

יתקיים השלב השני של חידון  24.1.2017 בטבת תשע"ז"ו שלישי כביום  :חידון התנ"ך לבתי הספר היסודיים
 - ג'  םספר שופטים פרקילג';  -בראשית פרקים יב' ספר  -. חומר הבחינה התנ"ך לתלמידי בתי הספר היסודיים

עודדו ילדיכם ללמידה  ,הורים בשלב א'. 70ציון מבחן מיועד לכל תלמיד שקיבל מעל ה .כא', ספר שמואל א'
 משותפת. ההנאה מובטחת.

 
כדי שלילדכם   -: לידיעת הורים לילדים עם לקות שמיעה הנגשת כיתות אקוסטיות לתלמידים לקויי שמיעה

נא לוודא מול המסגרת החינוכית הרלוונטית  –ת שמע וכדומה( תונגש כיתה אקוסטית )תקרה אקוסטית, מערכ
)גננת או מנהל בי"ס( כי הוגשה בקשה למועצה. ככל שנדע יותר מוקדם, נוכל להיערך בהתאם. באפשרותכם גם 

 -לומד בצורה אפקטיבית יותר.  לפרטים  –לפנות ישירות אלינו. תלמיד בעל לקות שמיעה אשר כיתתו מונגשת 
 .reuts@binyamin.org.il 02-9977139  רעות סמואל

 
הרישום יתבצע  .בעיצומו הרישום לכיתה ט' באולפנות בנימין ובית אלשימו לב,  :רישום לאולפנות בנימין ובית אל

. לפני כמה 2.2.17ו' שבט  – 9.1.17בין התאריכים יא' טבת  www.binyamin.org.ilבאתר המועצה בכתובת 
 אנו מאחלים הצלחה רבה לכל התלמידות.. ם עם פרטי הרישום דרך בתי הספרגרת להוריינשלחה אשבועות 

: מועדי הרישום מיום ראשון ב' בשבט התשע"ז  רישום לגני הילדים וכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ח
חוברת ובה מידע מפורט תגיע לתיבות הדואר  .19/02/2017וימשך עד יום ראשון כ"ג בשבט התשע"ז   29/01/2017

 .ים הקרוביםבימ

, להתמלא מוזמנות לבוקר מרענן ומענייןנשות בנימין  –: חדש בשילה הקדומה בשילה הקדומה קרוציפורי ב
עם קפה טוב, עוגה ואוירה  המפגשים יתקיימו בי"ח בחודש ב"בית קדם" .במקום בו התפללה חנה בחיים ובתובנות

המפגש הראשון יתקיים ביום שני  .שיעור – 9:30עה ובש ;התכנסות, קפה ועוגה ואוירה - 9:00החל מהשעה . טובה
נעמי  הרבנית עם  14/2יום שלישי י"ח שבט  –חודש שבט . בעם הרבנית דנה תירוש 16.1.17 י"ח בטבת תשע"ז 

לעילוי נשמת הרבנית רונית . הלימוד מתקיים דיין-נועה ירוןעם   16/3י"ח אדר  יום חמישי  –חודש אדר ; ובשפירא
 .לוינשטיין ע"ה

 
בין  יתקיים כנס בנושא מעברים באולפנת עפרה 18.1.17כ' טבת  הבא ביום רביעי: "מעפרון לעט" –כנס מעברים 

 - הכנס יעסוק בנושאים של מעבר תלמידים מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים והתיכון .14:30 - 9:00השעות 
אגף חינוך מזמין  וכיצד אנו כמערכת מבקשים להקל עליו במעבר. ,הרגשיים והלימודייםעל הקשיים החברתיים, 

הינה עוצמתית  ההצגה הפותחת את הכנס שימו לב, .את המנהלים, המורים, הצוותים החינוכיים וההורים לכנס
בפרט. זוהי  והתמודדות של ילדים עם שינויים וקשיים, ומציפה את נושא ההתמודדות עם שינויים בחיים בכלל

ההרשמה במייל  הצגת יחיד של אישה, כך שמי שאינו מעוניין לצפות בה יוכל להגיע אחריה לשתי ההרצאות ולדיון.
– naymany@binyamin.org.il. 
 

מורי בנימין מוזמנים לכתוב  – פותחים את דלת הכיתה ונפתחות דלתות הלב קריאה למורי בנימין: -מורה כותב 
סיפורים המתארים את עולמו של המורה בבית הספר, במפגש עם הילדים, המורים והקהילה, מעולם ההוראה 

מורה כותב ומספר מעולם חוויות בית הספר  אתם מוזמנים לתת דרור לדמיון ולרוח היצירה שלכם. והלמידה.
ד ניתן להתבטא, כיצד מורה כותב הינו דוגמא לתלמידיו כיצ תו.משקף את עולמו הפנימי את מחשבותיו ושיקול דע

מורה כותב מצמיח את עצמו ומושך אחריו את סביבתו, עמיתיו ותלמידיו ומעניק  , כיצד ניתן ליצור.ניתן לדמיין

mailto:naymany@binyamin.org.il


 

לחו את יש לפתוח מחברות, לכתוב וליצור. ,אגף החינוך מזמין אתכם, אנשי חינוך יקרים להם מתנת חיים.
 ,, ואת הטובים שבהם נעניק לכלל אנשי החינוך ולתושבי המועצה27.2.17ים אלינו עד לתאריך א' אדר הסיפור

 וזאת כדי להוקיר את עבודתכם ולהכיר את עולמכם העשיר בבואכם אל עבודת הקודש של חינוך הילדים.
על בחרו יפרס מובטח לחמשת הסיפורים שי - hayale@binyamin.org.il  את הסיפורים יש לשלוח לכתובת המייל

 בנימין.ארץ , ויפורסמו בעיתון ועדה ידי
 

מישי י"ג אי"ה ביום חיתקיים  ט"ו בשבטרוע הבא לכבוד יהא :בית לארועי תרבות בשילה הקדומה -בבזיליקה 
 ;"ארץ פרא", חר כהן מהישוב נווה צוףפתיחת תערוכת צילומי טבע של הצלם ש: 20:00בשעה  9.2.17שבט, 

אדם צחי ואנסמבל שיר אדמה במופע  - ל שירי ארץ ישראל בניגון מיוחדבמופע מיוחד ש אנסמבל "שיר אדמה"
רשם ימוזמנים לה. בואו לשיר יחד ולגלות איך התורה הופכת לשיר ואיך השירה הופכת למדרש. "שרים מדרשיר"

 .5789111/22-02או לקבל פרטים ב /http://telshilo.org.ilב
 

לפרטים ניתן להתקשר  מטפלות במשרה מלאה בכל מעונות מטה בנימין.למחלקת המעונות דרושות  : דרושים
 .9977104-02לאפרת 

יומי, הפנויות בהתראה קצרה. אנא לגנים בכל יישובי המועצה דרושות/ים סייעות/ים למילוי מקום בגנים על בסיס 
 .9700621-02או בטלפון  karink@binyamin.org.ilפנו במייל 

 
 
 

 ,םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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