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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
ה יתקיים טקס יום הזיכרון המרכזי של מטה בבנימין בבית יד לבנים שעל דרך גם השנ: קס יום הזיכרוןט

האבות )מבנה המשטרה הבריטית בואדי חרמייה(, בנוכחות משפחות שכולות רבות מבנימין. הטקס יחל בשעה 
. בטקס מקריא ראש המועצה מידי שנה את שמות כל נופלי בנימין, 11:00יסתיים עם הצפירה בשעה ו 09:45

 חיילים ואזרחים. את הטקס יערכו השנה תלמידי ישיבת "נר תמיד" בחשמונאים. 
 

תושבי בנימין מוזמנים לחגיגת יום העצמאות ביער  -גם השנה חוגגים תושבי בנימין יחד : למדינה 70חוגגים 
שבו  . אירוע משפחתי מיוחד וססגוני10:00-16:00( בין השעות 19/4/18ה צוף ביום חמישי, ד' באייר תשע"ח )נוו

, סדנות יצירה, מוסיקה ישראלית,  70-תוכלו להנות מחניון צה"ל עם מיצגים מרהיבים, חדרי בריחה, המירוץ ל
 עצה.פינת ליטוף, תיפוף על כדורים, ועוד ועוד. פרטים נוספים באתר המו

 
, כל העסקים הקשורים עסקים מבקשת להזכיר כי על פי חוקלקת רישוי וקידום מח :ימי הזיכרוןאירועי 

ייסגרו  וכדומה,בתי קולנוע  ,כמו מסעדות, בתי קפה, מזנונים, חנויות לממכר מזון, מועדנים ,לעינוגים ציבוריים
העסקים את פירוט )קם בצאת יום הזיכרון וחל ו למחרת בבוקרחייפת. חלקם 19.00בשעה בערבי ימי הזיכרון 

 .א באתר המועצה(וניתן למצ
 

להזכירכם, בערבי חג ובמועדים ישנם שינויים בלוחות הזמנים של  :שינויים בזמני התחבורה הציבורית
 .bus.gov.il התחבורה הציבורית. על כן מומלץ להתעדכן בזמנים באתר 

 
על ידי שתי חברות זכיניות: א"א גלס, ואילן שמבוצע יגון רכבים, לאחרונה שוב שוחרר תקציב למ :מיגון רכבים

ניתנת זכאות למיגון גם  2017קרגלס. לחברות יש סניפים בירושלים, חולון ובאר שבע. להזכירכם, החל משנת 
"טופס בקשה למיגון רכב  –של רכבי החכר )ליסינג( מהמעסיק. באתר משרד התחבורה ישנו טופס מיוחד 

 באתר המועצה.  –פרטים ומידע על מיגון רכבים  החכר". עוד
 

ל הרישום הידני למעונות, עבור מי שלא הספיק יח 15/4/18מיום ראשון ל' ניסן  :פתיחת רישום ידני למעונות
  מנהלת המעון על בסיס מקום פנוי בלבד.להירשם למעונות לשנת הלימודים תשע"ט. כעת ניתן להירשם דרך 

 .ת הטופס ניתן להוריד מאתר המועצה(המעון ולהגיע עם הוראת קבע חתומה )א מול מנהלת מועדיש לתאם 
 

מדור קהילה במתנ"ס בנימין שמח לבשר על פתיחתו של קורס גישור : קורס גישור ייעודי להנהגות היישובים
מפגשים,  10חברי וועדים ומזכירויות, מנהלי יישובים ורכזי קהילה. הקורס כולל  - ייעודי להנהגות היישובים

ובסופו המשתתפים יקבלו תעודת בוגר קורס גישור בהתאם  ,שעות אקדמיות 6בימי ג' אחת לשבוע, בני 
ין , ב10/7כ"ז תמוז  – 1/5אייר,  הקורס יתקיים בין התאריכים: ט"ו משרד המשפטים. - להמלצת ועדת גדות

. . מספר המקומות מוגבל₪ 2,200 - , ב"מדרשה בארץ בנימין" ביישוב עפרה. עלות הקורס17:00-21:30השעות 
 או באתר המועצה., 02-9977101מתנ"ס בנימין:  -והרשמה  לפרטים נוספים

 
תבצע חברת מנמ אפליקיישנס בע"מ  ממגמת שיפור איכות הכבישים ברחבי בנימין,כחלק סקר כבישים: 

בחודשים הקרובים יסתובבו רכבי החברה  . על כןישובים בתחום המועצהיהנדסית של מצב כבישי ה סקירה
על גבי החברה משתמשת ברכבי סקירה עם "סט" מצלמות המורכבות  ברחבי היישובים לצילום הכבישים.

 ד ותופקהמידע יעובשובים, ילאחר סיום שלב הסקירה בשטח, יבוצע ניתוח מלא של מצב הכבישים בי .הרכב
 מבוססת מודלים הנדסיים כלכליים.לשיפור הכבישים, תוכנית עבודה רב שנתית 

 
 – 8.30זמני המענה הטלפוני במחלקת גני ילדים הינם:  ,15/04/18החל מיום ראשון הקרוב  מחלקת גנים:

 . לידיעתכם. 15.30 – 13.00, 11.00
 

 – 8:00בשעות ימי ג ב –שער בנימין פנים בלהלן מועדי קבלת קהל בשלוחת משרד ה : משרד הפניםשלוחת 
אין יותר שירות . בשל פתיחת סניף משרד הפנים במודיעין עלית, 05/06 22/05 08/05 24/04 10/04 : 12:00

 .בחשמונאים
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 ;משרה %100 - אב בית ואחזקה בביה"ס דולבן דרושים/ות למועצה אזורית מטה בנימי :דרושים/ות
לפרטים נוספים ועמידה בתנאי הסף יש להיכנס לאתר המועצה: . משרה %010 - פסיכולוג/ית חינוכי/ת

www.binyamin.org.il  במידה והנך עונה על תנאי המכרז יש להעביר קו"ח למיילmate@binyamin.org.il .
  .02-6492716 - אגף משאבי אנוש לפרטים .שם המכרז חובה לציין את

 
 
 

 
 

 ,שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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