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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

מחלקת החינוך היסודי בשיתוף משרד החינוך והפיקוח על הוראת המדעים, קיימו  :יריד חקר מדעי וטכנולוגי
בתי ספר  32-ט' מ - בו השתתפו נציגי כיתות ה' –מדעי וטכנולוגי לכל בתי הספר בבנימין חקר ד השבוע ירי

תהליכי  הציגו עבודות חקר נבחרות והסבירו אודות תלמידיםבבנימין. היסודיים, חטיבות ביניים ועל יסודיים 
ם ולצוותי בתי הספר שהובילו תודתנו למארחים, לתלמידים המוכשרי –. היריד התקיים בבית הספר בנילי הלמידה

 . תודה מיוחדת לחברה לפיתוח על מערך ההסעות המורכב. את המיזם
 

רחבי הארץ. כל טובים בהמעשים היתקיים יום  ,15.3.16ביום שלישי הקרוב, ה' אדר ב',  :יום המעשים הטובים
תודה לאנשים  - "תודה"ירת ביום זה תתקיים פעילות עשירה ביישובי בנימין. המוקד של הפעילות השנה הוא אמ

יום, ולא תמיד אנו זוכרים להודות להם: לאנשי הניקיון והתחזוקה, לנהגי האוטובוס, -היקרים שדואגים לנו יום
 מים של מעשים טובים נושאת פרסים.ביום זה תתקיים תחרות צילו לנהגי הטרמפים. כולנו אומרים תודה!

התמונה  - מעשים_טובים_בבנימין# תייגולפייסבוק והעלו  ,ם החברים והמשפחה עושים מעשה טובע הצטלמו
 מספר הלייקים הגדול ביותר תזכה בפרס מיוחד לקראת פורים.בעלת 

 
מזה תקופה שיושבת ועדה על המדוכה כדי להכריע בדבר שמות לצמתים בבנימין, בשל ריבוי  :איך יקראו לצומת

הועדה אספה השמות הקיים בשטח בחלק מהצמתים, מה שיוצר בלבול בעת מצבי חירום ובדיווחי תאונות ועוד. 
הוחלט לצאת בסקר שבו היתה התלבטות לגבי אחד הצמתים הצעות של אנשי ידיעת הארץ וגיבשה מסמך מסכם. 

לתחנת הדלק מעבר מכמש  60ייקרא צומת הפנייה מכביש היכנסו גם אתם לאתר ועזרו להכריע איך  –לתושבים 
 . 12:00ישי בשעה באתר בנימין עד יום שליהיה . הסקר ולעלייה לכוכב יעקב ולפסגות

 
 .ול' ניסן תשע" –כ"ד אדר ב' תשע"ו , 8/5/16 - 3/4/16הרשמה למעונות תתקיים בין התאריכים : רישום למעונות

 עשה דרך אתר המועצה.ייהוראת קבע פעילה למועצה )בגין ילדים במעונות( הרישום  ןלמשפחות שקיימת עבור
לשעות בנוגע יש להתעדכן אצל מנהלת המעון  ת המעון.ירשמו אצל מנהלי -משפחות ללא הוראת קבע פעילה 

ם רשומים בתעודת הזהות היהורילדים ששני רק למעון יתקבלו  הקבלה ולהצטייד בתעודת זהות של שני ההורים.
 תשע"ז  לשנת הלימודיםהמועצה לא מתחייבת לקבל את כל הנרשמים  .1/1/14 -החל מ, ואשר נולדו כתושבי בנימין

לפרטים נוספים ניתן לפנות  קריטריונים של משרד הכלכלה. על פיערכו וועדות קבלה ישום עודף יבמידה של רי -
 .02-9977104 – מעונותלקת למח

 
שירותי משרד הפנים הניתנים על ידי המועצה  החלו לפעול במתכונת מורחבת השבוע שירותי משרד הפנים:

במקום ם פטירה,  תמצית רישום, תעודת מעבר ועוד(. )דרכונים, תעודות זהות, שינוי מען, רישום נולד, רישו
, 8:00-12:00 -בשער בנימין ליד משרדי מחלקת רווחה. שעות קבלה: ימי ב ניתן כעת השירות במועצה בפסגות, 

במשרד היישוב. לפרטים:  17:30-14:00 –. בחשמונאים בימי ב' 14:00-08:0 –וימי ג' 
sagitmi@binyamin.org.il . :5666172-052לשאלות ובירורים בשעות קבלת קהל. 

  
  תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 

 .1208 -המוקד הבטחוני 
 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו בפייסבוק 

 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלו

https://www.facebook.com/hashtag/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F?source=feed_text&story_id=1038916586167895
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