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 תקצירית מהמועצה האזורית
 
 

: כולנו חשים בהחרפה באירועים הביטחוניים בשבועות האחרונים, בכל רחבי מדינת ישראל וגם טחונייהמצב הב
 ת עם גורמי הביטחון השונים ביניהם אלוף הפיקוד ומח"ט בנימין.אצלנו בבנימין. בימים אלה אנו מקיימים פגישו

 אנא הקפידו על משנה זהירות ודווחו למוקד על כל אירוע חריג. 
 

 לאחרונה נתקלו תושבים בבעיות באפשרות למיגון רכבים, בשל מחסור בתקציב. השבוע התבשרנו כי :מיגון רכבים
מוש מיידי. לתשומת ליבכם, התקציב לא יספיק לכל יוניתן למ תקציב מיגון רכבים פרטיים נגד אבנים שוחרר

 הצרכים ולכן כל הקודם זוכה.
 

הן דיונים חוזרים )בתום שלוש שנים מדיון קודם(,  –החל מחודש ינואר יתקיימו דיוני ועדות השמה  :ועדות השמה
עדות הדנות במעברים ודיונים הן דיונים במעברים )ליסודי, לחטיבת הביניים ולתיכון( והן דיונים חדשים. לוו

. שימו 11.1.11. לוועדות חדשות אנא הגישו חומרים עד לתאריך 11.14.12חוזרים, אנא הגישו חומרים עד לתאריך 
לב, השאלונים צריכים להיות חתומים הן על ידי ההורים והן על יד המפקח, וכן יש לצרף חוות דעת פסיכולוגית או 

החינוכי המלווה את בכל שאלה ניתן לפנות לפסיכולוג טפסים ללא חתימות. הערכה בתוקף. לא נוכל לטפל ב
 .14-8877191/ 14-8877199בטלפון:  או ליחידת החינוך המיוחד המסגרת בה לומד הילד,

 .einav@binyamin.org.il ronitse@binyamin.org.ilאו במייל : 

נקיים השנה כנס פתיחה  ,לרגל ההתפתחות המשמעותית בספורט בבנימין: כנס פתיחת שנה בספורט בבנימין
בכנס נסכם את השנה החולפת,  .18:91-44:91בין השעות  4/14כסלו, בבישוב חשמונאים בתאריך י'  ,חגיגי לספורט

תיירות -ם, נציג תהליך שיפוץ ושדרוג מתקני הספורט בבנימין, שיתופי פעולה ספורטנסקור פעילויות ספורט בישובי
 ,הכנס יתקיים במעמד ראש המועצה אבי רואה, בכירים במשרד הספורט בראשות ראש מינהל הספורט ועוד.

רצאה במהלך הכנס תתקיים ה מדריכי ספורט ותושבי בנימין. ,ורים לחינוך גופני, קבוצות ספורטובהשתתפות מ
הרשמה )חובה(  בניית צוות מנצח. –ינות" "מנהיגות ומצו בנושא ,מבכירי מאמני הכדורסל בארץ ,של פיני גרשון

 .המקומות מוגבלמספר  . 41/11דרך רכזת הקהילה בישוב עד לתאריך כ"ז מרחשוון, 
 

"אגד  -רה הציבורית ברחבי מטה בנימין לרגל כניסת התוכנית החדשה של התחבו: דרושים נהגים תושבי בנימין
"אגד תעבורה"  תעבורה" מחפשת נהגים תושבי בנימין, גם מי שאין לו רישיון נהיגה לאוטובוס יכול להצטרף.

 משתתפת במימון קורס ההכשרה לנהיגה באוטובוס.

 .gobs@egged-taavura.co.ilמייל: או ב 19-7911142 בטל': ניתן לפנות לשניר עוזרי
 14-1211444 בטל':אמויאל ניתן לפנות ליחיאל לפרטים  בנוסף, לחרדים שמעוניינים, יש אפשרות למימון נוסף.

 .yehiel@kivun.org.il :מיילאו ב 411שלוחה 
 

בהדרכתו הצמודה והמעולה של  ינה את ותיקי הישובים לנופש מטייל באילתותיקים מזמהעמותת  :נופש ותיקים
מכתש רמון, תצפית אורות על מפרץ אילת, סיור : ט בשבט"כ"ו עד כ ,בפברואר 11-19בתאריכים  ,חזקי בצלאל

 גאולוגי בהרי אילת, ביקור במוזיאון אילת, פארק הצפרות הבינלאומית, עמודי עמרם, מרכז חקלאי ערבה, מצד
כולל הסעה. תוספות  ₪ 1911  - הלינה במלון "רימונים" על בסיס חצי פנסיון. מחיר לאדם בחדר זוגי. חצבה

להרשמה וקבלת פרטים: מלי . מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה. אתגריות למעוניינים
malivatikim@gmail.com   'בשעות הבוקר בלבד 9891998-114או בטל. 

 

מחלקת התיירות מזמינה מורי דרך בעלי רישיון, הפעילים בענף התיירות, להצטרף : סיור למורי דרך תושבי בנימין
היכרות עם תיירנים  - , במרחב שילה49/11לפורום מורי הדרך תושבי בנימין. מפגש ראשון יתקיים ביום שישי 

 .go@binyamin.org.ilאו במייל  1277712-14להרשמה:  .רהפיתוח התיירותי באזועם חדשים ו
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מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים מודיעה כי בשל מיון תיקים שנתי במחלקה, לא תהיה  מיון תיקים שנתי:
)י"ב בכסלו(. צוות  2.14.12ו( ועד )ח' בכסל 91.11.12בשבוע שבין קבלת קהל של עובדים סוציאליים ביישובים 

 המחלקה ייענה רק לפניות חירום. אתכם הסליחה. 
 

  תמיד לשירותכם, 111מוקד  -להזכירכם 
 .1419 -המוקד הבטחוני 

 המועצה האזורית מטה בנימין, שבת שלום
 

 
  


