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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
 

מכשירי התראה  20בשיתוף אגף רווחה וכיבוי אש יוצא בפיילוט לחלוקת  אגף הביטחון: התראה מפני שריפות
ונזקקים בבנימין. במידה והפיילוט יצליח נצא למבצע רכישה והתקנה לנזקקים בכל גזרת  לקשישיםמפני שריפות 

 בנימין. תודה למומי לובינר מכיבוי אש על הובלת הנושא. 
 

תאונות  עבור בעניין השתתפות הורים בביטוח תאם להחלטת ועדת החינוך של הכנסתבה ביטוח תלמידים:
סכום במסגרת הלתלמיד. לידיעתכם, בית הספר יגבה את   ₪ 50מדת על  השתתפות ההורים באזורנו עו ,תלמידים
 לבית הספר.  על כל התלמידים להיות מבוטחים, לכן התשלום הינו חובה.ההורים תשלומי 

 
, בין השעות 25.1: היישוב עמונה מזמין את כל תושבי בנימין לנטיעות ט"ו בשבט ביום שני, ט"ו בשבט, חג לאילנות

עקירה, בסימן "אל נא תעקור נטוע". הביקור כולל תצפית מרהיבה אל  ברחבי היישוב הנתון בסכנת 16:00 – 9:00
  האזור, הסבר על היישוב מפי תושבי המקום, וסרטון חווייתי במרכז המבקרים. 

 
הרישום מתבצע באתר המועצה  חל הרישום לגני הילדים וכיתות א'. ה השבוע : רישום לגני הילדים וכיתות א'

 1/1/10ט"ו טבת התש"ע, ילידי  –כיתה א'  :. גילאי רישום31/1/16כ"א שבט עד  www.binyamin.org.ilכתובת ב
. 31/12/11ה' טבת התשע"ב,  עד 1/1/11 כ"ה טבת התשע"א, ילידי  – 5גילאי . 31/12/10כ"ד בטבת התשע"א, עד 

י"ט טבת התשע"ג, ילידי  – 3לאי יג. 31/12/12י"ח טבת התשע"ג,  עד 1/1/12 ו' טבת התשע"ב, ילידי  – 4לאי יג
 חוברת ובה מידע מפורט תגיע לתיבות הדואר בימים הקרובים. .31/12/13כ"ח טבת התשע"ד,  עד 1/1/13

 
תבצע באתר מרישום . הבעיצומו : הרישום לכיתה ט' באולפנות בנימין ובית אלרישום לאולפנות בנימין ובית אל

 . שימו לב, ואל תחמיצו את מועד הרישום. 28.1.16ח שבט "עד לי www.binyamin.org.ilהמועצה בכתובת 
 

. תחילת 9977104-02למעון נופי פרת דרושה בדחיפות מ"מ למנהלת המעון, פרטים במחלקת מעונות : מנהלת מעון
 עבודה מיידית. 

 
גיש רק עד סוף החודש. עמותות שטרם הגישו כות לעמותות ניתן להלהזכירכם, טפסי תמי :עמותותבתמיכה 

מתבקשות לוודא שכל הטפסים שת הטפסים. עמותות שהגישו בקשותיהן מתבקשות להזדרז בהג –בקשותיהן 
 באתר המועצהנמצאים הטפסים והתבחינים  הגיעו כראוי אצל שוש זליקוביץ, רכזת הוועדה.

www.binyamin.org.il. 
 
 
 

  תמיד לשירותכם, 106מוקד  -ם להזכירכ
 .1208 -המוקד הבטחוני 

 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו בפייסבוק 
 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלו

http://www.binyamin.org.il/

