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תקצירית מהמועצה האזורית
עבודות בכיכר אדם ,צומת כפר אדומים ומעבר מכמש :בחודש האחרון נעצרו העבודות בכיכר אדם ,עד להחלטת
חברת נתיבי ישראל בבירור שנעשה עם הקבלן .בשל התקדמות שאינה משביעה רצון הוחלף מנהל הפרויקט ,וכעת
חברת נתיבי ישראל לומדת את הנתונים ובוחנת את התנהלות הקבלן ועמידתו בלוחות זמנים .המועצה עוקבת
ומעורבת בכל השלבים ,ואנו מאמינים שהעיכוב יביא בסופו של דבר לשיפור בקצב התקדמות העבודות .במקביל
מתבצעות בימים אלה עבודות בצומת כפר אדומים כולל הקמת רמזור ,וכן הרחבת הצומת במעבר מכמש כולל
הסדרי בטיחות וכיכר .אנו פועלים להכנסת עוד צמתים לעבודות כבר בשנה זו.
חידון בנימין :חידון בנימין לבתי הספר נערך השנה בחגיגיות מיוחדת לכבוד יובל שנים לשחרור הארץ משביה
במלחמת ששת הימים .בחידון  -שהיווה שיא לשנת למידה בנושא ארץ בנימין ונלמד ב 22-בתי ספר  -כיבדו אותנו
בנוכחותם שלושה מלוחמי חטיבת הראל שלחמו באיזור במהלך מלחמת ששת הימים .והזוכים השנה :במקום
הראשון  -שירה אוחיון משילה ,במקום השני – רעות מסורי מנוה צוף ,ובמקום השלישי – אלחנן מנדלבאום
מפסגות .בתכנית ארץ בנימין נלמדים מושגי טבע ונוף ,תנ"ך והיסטוריה ,אקטואליה וטיולים .אנו מאמינים
שילדים המכירים את מקום מגוריהם מפתחים תחושת שייכות ואחריות כתושבי בנימין וכאזרחי מדינת ישראל.
יישר כוח למיכל ומאיר כהנא ,כותבי התכנית ומובילי החידון ,ההולכים ומשתבחים עם השנים ,וכן לצוות אגף
החינוך ופסג"ה בנימין.
בתי הספר של החופש הגדול :גם השנה משרד החינוך מסבסד את קייטנות הקיץ לילדי כיתות א-ג אשר יתקיימו
בבתי הספר .הקייטנה תפעל בימים א-ה בין השעות  08:00-13:00במשך שלושת השבועות הראשונים של חופשת
הקיץ ( .)1.7.17-21.7.17עלות הקייטנה להורים במטה בנימין הינה  .₪ 300נושא הקייטנה השנה הוא "ירושלים"
ובמהלכה תתקיים גם פעילות אחר הצהריים עם הורים ופעילות בקר עם תנועות נוער .המועצה מצידה מעניקה
לכל כיתה שני טיולים ארוכים ואחד קצר ,לרווחתכם.
היחידה לטיפול בנשים שעברו פגיעה מינית :בימים אלה 'היחידה לטיפול בנשים שעברו פגיעה מינית' באגף
הרווחה  -מתרחבת ,ומעניקה טיפול המיועד לנשים מגיל  18ומעלה שעברו פגיעה מינית .הטיפול ניתן על ידי עובדת
סוציאלית מומחית לתחום הטיפול בפגיעות מיניות ,בדיסקרטיות מלאה וללא תשלום .אנו מזמינים אותך לפנות
אלינו להתייעצות ולפרטים נוספים – נגה הכהן –  - 052-5666271בבקשה לשלח מסרון ונחזור אליך.
יריד מיצוי זכויות וכנס :מרכז עוצמה הפועל בתוך האגף לשירותים חברתיים מזמין אתכם ,תושבי בנימין ,ליריד
מיצוי זכויות וכנס "הופכים כאב ראש לכסף" .היריד יתקיים ביום ראשון ,ג' בסיון  ,28/5ב"בית הכנסת גלנווד",
רח' המוריה  4חשמונאים .שימו לב ,לחלק הראשון – היריד – הכניסה חופשית ,לחלק השני – הכנס – הכניסה
בעלות סמלית .בשעות  18:00-20:00ישתתפו ביריד נציגים של הביטוח הלאומי ,רשות האכיפה והגבייה ,רופאים
לזכותך ,מט"י משרד הבינוי והשיכון ,מחלקת הגבייה במועצה ,שי"ל בנימין ,חברת 'ברק' ייעוץ והשקעות ,יחידת
סגולה ,מרכז עוצמה ,ארגון קשר ,אם לאם ועמותות נוספות הפועלות בבנימין .הכניסה חופשית .בין השעות 20:00-
 22:00יתקיים הכנס "הופכים כאב ראש לכסף  – "6על ידי חברת ברק ייעוץ והשקעות .בכנס יינתנו חמש הרצאות
ממוקדות ומעשיות בסגנון  ,TEDשיפתחו לכם את הראש לדברים שלא תאמינו שלא עשיתם עד היום ,ושווים לכם
עשרות ואולי אפילו מאות אלפי שקלים .הכניסה לכנס בתשלום  10ש"ח למשתתף  -להרשמה סמסו למספר 052-
 2863079וקבלו את הלינק (לקבלת הנחה מלאו קוד קופון :מרכז עוצמה) .ופרטים נוספים ניתן להתקשר ל02-
 9700624וכן בכתובת אינטרנט  . http://barak.ravpage.co.il/ob6נשמח מאוד בבואכם.
כנס לטיפול בילדי  :ADHDביום שני כ"ו באייר ( )22.05בשעה  16:00יתקיים בפסג"ה שבעפרה כנס מספר
 2בנושא "הגישה הרב מערכתית" בטיפול בילדי  .ADHDהכנס מתקיים בשיתוף עם מרכז "אורי" המתמחה
בנושא .בתכנית :הרצאות ,מושבים מקבילים למורים ,גננות והורים ,ולסיום הצגת פלייבק .להרשמה יש
ללחוץ כאן או להיכנס לאתר הפסג"ה .http://www.pisga-binyamin.org.il

שלוחת משרד הפנים :כפי שפורסם בעבר ,משרד הפנים נערך לקראת התחלת "ביומטרי חובה" בלשכות משרד
הפנים ,החל מה .1.6.17-תחנות הרישום המקומיות שאינן לשכות יוכלו לקבל בקשות לתעודת זהות ודרכונים רק
עד ל ,15.5.17-והחל ממועד זה לא יוכלו יותר לקבל בקשות אלה (אשר יש בהן זיהוי באמצעות תמונה) .על כן גם
בשלוחת משרד הפנים של המועצה – בשער בנימין ובחשמונאים ,לא נוכל לתת שירותי חידוש דרכון או הוצאת
דרכון חדש ,הנפקת תעודת זהות או חידוש תעודת זהות בלויה .עבור שירותים אלה יש לגשת ללשכות בירושלים
(ברחוב שלומציון המלכה) או במעלה אדומים (בקניון) .שאר השירותים ,כגון בקשות לתיעוד לידה ,תמצית רישום,
פטירה ,שינויי מען וכדומה ,יימשכו כרגיל.
לתשומת לבכם ,ביום א' ערב ל"ג בעומר – תתקיים בחשמונאים קבלת קהל כרגיל .קבלת קהל בשער בנימין
תתקיים השבוע ביום ב' בין השעות  10:00 – 8:00במקום ביום ג' ,באופן חד פעמי.
שירותי המועצה בשבוע הקרוב :שימו לב ,בשל אירועים פנים ארגוניים ,משרדי המועצה יהיו סגורים השבוע
בימים שלישי ורביעי.
שי"ל בנימין מגייס מתנדבים חדשים :לשי"ל בנימין  -שרות יעוץ לאזרח  -דרושים מתנדבים מסורים ,בעלי
נכונות לסייע ולעזור לפונים במגוון תחומים .ההתנדבות מתבצעת אחת לשלושה שבועות ,בשער בנימין או בכפר
האורנים .עדיפות למתנדבים בעלי ידע במשפטים ו/או בראיית חשבון .לפרטים :מיכל 052-
.vatikim.mitnadvim@gmail.com ,4767460
תחנות אוטובוס :בימים אלו מתבצעות עבודות להצבת תחנות אוטובוס חדשות ביישובים בהם פועלת חברת אגד
תעבורה .המועצה עושה כל שביכולתה על מנת שהתחנות יותקנו במהירות האפשרית והעבודות בשטח לא יהוו
מטרד לתושבים.
שבת שלום,
המועצה האזורית מטה בנימין

